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FÖRORD 

För att genomföra och färdigställa en sådan här studie krävs det inte bara ett 
arbete från själva författaren. Många andra personer är också med och ger 
synpunkter på innehållet i texten eller hjälper till med olika praktiska ar
rangemang. Det finns inte utrymme för att nämna var och en som gett en 
värdefull kritik och kommit med konstruktiva förslag. Till följande, personer 
som bidragit med särskilt betydelsefulla insatser, vill jag rikta ett varmt tack! 

Min handledare, Bengt Börjeson, som varit en värdefull tillgång i detta ar
bete och som ständigt givit en intellektuell inspiration och som delat med sig 
av sina kreativa och ständigt förnyade idéer. 

Kerstin Vinterhed, har likaså gett sina värdefulla bidrag. Hon har granskat 
texten utifrån både språkliga och teoretiska utgångspunkter. 

Lennart Nygren, som har läst och kommenterat olika upplagor av denna 
studie. Han gav också de allra sista synpunkterna på manuset innan tryck-
pressarna startade. 

Peter Westlund, har granskat mitt manus och gett mig mycket användbara 
synpunkter både på dess teoretiska innehåll och struktur. 

Stefan Morén, som har specialgranskat olika upplagor av slutkapitlet. 

Personalen på forskningsenheten i Vilhelmina, inte minst Anders Mattsson, 
som förmedlade många viktiga kontakter och som hade en utsökt förmåga att 
hålla ställningarna alla dom gånger då allt såg ut att rasa samman. 

Min medarbetare, Kurt Nilsson, som varit en viktig och engagerad medar
betare i projektets aktionsfas. 

De som motarbetade projektet, utan deras insatser hade många problema-
tiseringar och tolkningar uteblivit. 

Alla dem i Klimpfjäll som ställde upp på intervjuer och delade med sig av 
sina synpunkter vid informella samtal. Utan deras insatser hade denna 
studie inte kommit till. 

Eva Persson, som ägnat stor möda åt att renskriva och konvertera texten på 
sin dator och gett idéer på layout m m. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till Delegationen för social forskning 
(DSF), som möjliggjorde projektet genom att ge det ekonomiska stödet för 
dess genomförande. 
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IL INLEDNING 

Klimpfjäll är en fjällby i Västerbottens läns fjälltrakter i södra delen av land
skapet Lappland, cirka 12,5 mil nordväst om centralorten i kommunen Vil
helmina. I mitten av 70-talet byggdes Stekenjokksgruvan ett par mil väster 
om Klimpfjäll, och intill den gamla fjällbyn uppfördes ett nytt modernt 
bostadsområde för gruvarbetarfamiljer och en del veckopendlar e, ett område 
som i folkmun benämns Nybyn (ibland gruvbyn). Det gamla Klimpfjäll fick 
av lokalbefolkningen benämningen Gammelbyn. Där bor ursprungsinvånar
na och deras ättlingar, dvs före detta fjälljordbrukare och en del samer - av 
vilka några alltjämt är aktiva renskötare. Redan i samband med gruvetab-
leringen blev socialtjänsten i Vilhelmina varse att Nybyn präglades av en 
viss social disharmoni. Men åren gick och det dröjde ända fram till 80-talet 
innan man kom på att genomföra ett större projektarbete i Klimpfjäll -
främst i Nybyn. Socialtjänsten sökte tillsammans med forskningsenheten i 
Vilhelmina - som sorterar under Umeå universitet - pengar till ett aktions
forskningsprojekt i Klimpfjäll. 1985 beviljade Delegationen för social forsk
ning ett anslag för aktionsforskningsprojektet. 

I skrivelsen som låg till grund för projektet betonades att det skulle inriktas 
på att motverka: 

alkoholkonsumtionen i Klimpfjäll 

ungdomarnas passivitet och ringa grad av engagemang i lokalsamhället, handlingar 
som vandalisering o d hörde också till bilden 

isoleringen bland de icke yrkesverksamma kvinnorna 

Jag hade också genom de intervjuer som genomfördes i projektstarten med 
personer som varit bosatta länge eller var födda i fjällbyn - och som besatt 
speciellt god kännedom om förhållandena där - fått veta att det sociala um
gänget präglades av en viss restriktivitet. Ett tätt och levande socialt nätverk 
var inte det som i första hand kännetecknade lokalsamhället. Det uppgavs 
samtidigt att man inte ansåg att alkoholkonsumtionen var onormalt hög i 
byn. Man framhöll att byn genomgått en väsentlig social stabilisering under 
de senaste åren. 

Målet för aktionsforskningsprojektet - som alltså var inriktat på samhälls
arbete enligt intentionerna i socialtjänstlagen - var att få igång aktiviteter 
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bland i första hand de inflyttade gruvarbetarfamiljerna i Nybyn, dvs de som 
arbetar vid gruvan och inte minst bland ungdomarna. Man ville att en social 
process skulle påbörjas som skulle leda till att öka gemenskapen så att en 
"förtätning" kunde ske i det sociala nätverket. Detta skulle skapa gemenskap 
och bryta den förmodade sociala isoleringen. 

Vid starten för detta projekt (september 1985) diskuterades i byn livligt gru
vans fortsatta existens. Man var medveten om att gruvföretaget Boliden mi
neral (i forts Boliden) som arrenderar gruvan av staten, inte var nöjd med 
resultatutvecklingen. Därmed hade risken ökat för en tidigare nedläggning 
än beräknat. Det som går som en röd tråd genom hela denna studie är det 
märkliga faktum att man etablerade en gruva men också byggde ett helt nytt 
samhälle med bofasta familjer, ett samhälle vars framtid var mycket osäker 
eller till och med obefintlig. Man investerade i olika servicefunktioner som 
t ex skolor, daghem, vårdcentral och affär, så att området kom att se ut som 
vilket permanent bostadsområde som helst. Samtidigt som man inte kunde 
utlova någon fortsatt gruvdrift efter 1993. Vilket betydde, att det efter det året 
inte fanns någon garanti för att människorna som flyttade hit skulle få bo 
kvar. De som bosatte sig här visste alltså att deras hem kunde komma att för
svinna detta år, och att risken fanns för att det skulle ske ändå tidigare. På 
ytan såg området ut som om det var byggt för evigheten. 

I del I belyses varför ett aktionsforskningsprojekt vars problemdefinition -
världsbild - inte överenstämmer med målgruppens problemdefinition, i ett 
sådant här sammanhang inte kan fungera. Jag tar här också upp en del 
andra problem som projektet mötte och som är relativt vanliga i aktionsforsk
ning. Problemet i Klimpfjäll var enligt socialtjänsten i Vilhelmina ett tra
ditionellt socialt problem med missbruk, isolering etc. Men för människorna 
i Nybyn var det stora problemet den allt mer hotande gruvnedläggningen. I 
början var jag optimistisk inför att mitt projekt verkligen hade något att ge till 
invånarna, och inte bara till forskningen. Men ganska snart fick jag ändra 
min uppfattning. Det var något som inte stämde. Dels verkade socialtjäns
tens beskrivning av byn inte stämma, och dels verkade invånarna ointres
serade av alla slag av kollektivt organiserade aktiviteter. Det var som om den 
rationalitet som låg till grund för projektidén var fullkomligt irrationell i 
denna by. 

Av det planerade aktionsforskningsprojektet blev det inte speciellt mycket 
aktion. Men samtidigt innebar misslyckandet att jag fick en djupare insikt 
om lokalsamhället Klimpfjäll. Misslyckandet blir här ett av mina instru
ment för att förstå denna fjällby. Däremot kan man inte utifrån denna 
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studie dra några generella slutsatser om den typ av aktionsforskning som 
planerades i Klimpfjäll. Vad jag försöker belysa i del I är vilka svårigheter 
man kan råka ut for då projektverksamhet planeras och då man inte vet vad 
det är man ger sig in i. Jag försöker också ge en förståelse till varför detta 
försök till aktionsforskning aldrig utvecklades till att bli ett "riktigt" aktions
forskningsprojekt. 

I del II behandlas vilka konsekvenser det får för människors tankar om sig 
själva och andra, om storsamhället och om den egna framtiden, när man 
bygger upp ett komplett och modernt bostadsområde samt en industri - där 
majoriteten av dem arbetar - om man samtidigt bygger in ett årtal då man 
inte längre kan garantera invånarna att få bo kvar. Man byggde alltså upp ett 
samhälle med ett mer eller mindre oundvikligt slut, trots att detta aldrig er
kändes öppet. Budskapet från staten och kommunen var endast att fortsatt 
gruvdrift inte kunde garanteras med absolut säkerhet - därmed lämnades en 
strimma av hopp om en framtid i denna fjällby till dem som tog steget och be
gav sig hit. Dessutom är flertalet av de inflyttade människorna födda i Väs
terbottens inland, Klimpfjäll är beläget i de trakter där man känner sig hem
ma. Och det finns inte - så vitt jag förstår - några alternativa försörjnings
möjligheter efter gruvepoken, åtminstone inte för flertalet. Klimpfjäll är ju 
en avlägsen by i fjällen, inte långt från norska gränsen. En fråga som kom
mer att tas upp är hur människorna kan stå ut med att veta att deras eget 
hem och deras by med stor sannolikhet kommer att försvinna. 

Dessutom vill jag visa att Klimpfjäll kan ses som två byar. Dels den ur
sprungliga byn dvs Gammelbyn, med sina två befolkningsgrupper, samer 
och gamla fjälljordbrukare samt deras barn och dels den nybyggda delen 
Nybyn, med fast boende gruvarbetarfamiljer och veckopendlare. Klimpfjäll 
är alltså inte någon socialt och kulturellt enhetlig by. Hur t ex veckopend
larnas situation skiljer sig från den övriga Nybyns invånare kommer att 
framgå längre fram. Frågan är vilka sociala relationer mellan de två by-
delarna man har byggt in i samhället? Och hur ser den sociala interaktionen 
ut i Nybyn? 

Vad tänker ungdomarna i Klimpfjäll om sin framtid? De har ingen framtid i 
sin nuvarande hemby, oavsett om gruvan går eller ej. 

Det som präglar lokalsamhället Klimpfjäll är gruvan, jakten och fisket. Detta 
är av tradition starkt manliga aktiviteter. Men hur ser kvinnornas situation 
ut i detta mansdominerade lokalsamhälle? 
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För att förstå människorna i Klimpijäll måste man först belysa frågor som 
Vad för sorts liv uppskattar dessa människor', 'hur ser deras sociala inter-
aktion ut', 'finns det någon vikänsla i byn', 'vilka problem möter dem i deras 
nuvarande livssituation'? Om socialtjänsten inte har denna förståelse ser jag 
inga förutsättningar för hur en konstruktiv kommunikation ska kunna upp
nås mellan de kommunala myndigheterna och lokalsamhället. Med problem 
menas i den här studien inte bara det som kan vägas och mätas av typ cen-
iliter alkohol per invånare eller antalet som har sökt hjälp av samhället. 
Med problem avses här snarare det som hotar människornas livsprojekt. 
Därför har jag medvetet försökt att undvika att ge en konventionell s k 
eländesbeskrivning av Klimpfjäll. Jag avser med denna studie att göra en 
tolkning av Klimpfjäll. Denna tolkning innefattar andra problem för män
niskorna i Klimpfjäll än dem som socialtjänsten pekar på i sin forsknings
ansökan. 

Empiri och metod 

I aktionsdelen genererades empirin via observation eller deltagande obser
vation. Jag tror att man kan få ett väsentligt underlag för tolkningar genom 
att "bara" observera. Så har jag t ex försökt att utröna vad hotellet betyder i 
Klimpfjäll - denna betydelsefulla sociala arena - vid alla de tillfällen jag åt 
eller drack kaffe där. På samma sätt har jag försökt erhålla en förståelse av 
ungdomarna från Klimpfjäll i årskurs nio genom deltagande observation via 
ett försök till ett filmarbete. 

Dessutom genomfördes strukturerade intervjuer i Nybyn - 36 personer ut
frågades, 18 kvinnor och 18 män. Vid endast tre tillfällen ville de tillfrågade 
inte intervjuas. Vid de strukturerade intervjuerna skickades först ett infor
mationsblad till hushållen och därefter togs kontakt via telefon. I fyra fall 
frågade jag spontant - då jag träffade personer ute i byn - om de ville ställa 
upp på en intervju (ingen av dessa fyra svarade nej). I Gammelbyn gjorde jag 
ett mindre antal strukturerade intervjuer - fyra stycken. Sammanlagt sju 
veckopendlare intervjuades, dessa betraktar jag som en egen grupp i Nybyn. 
I samtliga strukturerade intervjuer - u tom en - användes bandspelare. Samt
liga namn på intervjupersoner är fingerade och även en del ändringar har 
gjorts i vissa personliga bakgrundsdata, utan att det bör ha förvanskat den 
bild jag avser att förmedla. Eftersom Klimpfjäll är ett litet lokalsamhälle, 
ställs speciella krav på anonymitetsskyddet för de personer som jag refererar 
till. 
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Före projektstarten intervjuades ett antal personer bosatta i Klimpfjäll, som 
antogs ha en god överblick över byn. Några av dem hade jag kontakt med 
regelbundet, därför att jag bedömde att de hade värdefulla kunskaper att 
förmedla. Dessa personer benämns informanter och deras antal uppgick till 
sju. Ett mycket viktigt komplement till de strukturerade intervjuerna är alla 
spontana samtal eller informella intervjuer. Dessa kan av naturliga skäl inte 
räknas eller på annat sätt systematiseras, vid dessa tillfällen användes ingen 
bandspelare eller andra minneshjälpmedel. Men jag anser att denna empiri 
har ett minst lika stort värde som de strukturerade intervjuerna. Jag vill 
understryka att samtliga primärdata som inhämtades i själva Klimpfjäll är 
inhämtade före det första beskedet om nedläggning av gruvan som kom via 
massmedia den 22 augusti 1986. 

Som medhjälpare vid en del intervjuer, både strukturerade och informella, 
samt vid försöket att göra en videofilm tillsammans med skoleleverna (ka
pitel 6) hade jag assistans av Kurt, som arbetade vid socialkontoret som 
socialsekreterare. 
Andra datakällor är dagböcker och uppsatser. Jag lät eleverna i årskurs nio 
och i gymnasieskolan föra dagbok under en vecka. Dessutom fick jag med 
elevernas godkännande ta del av praouppsatser (deras yrkespraktik) från 
årskurs nio. 

En källa, som givit viktiga sekundärdata, har varit lokaltidningarna. Mass
media har under nedläggningsdiskussionerna bevakat vad som händer i 
Klimpfjäll, och denna information har varit ett bidrag då jag gjort mina 
tolkningar av byn. 

Då utgångspunkterna för tillkomsten av Stekenjokksgruvan berörs har offi
ciella utredningar varit den främsta datakällan, men också personer som 
var verksamma vid denna tid. Två personer - med djupgående kännedom om 
denna fråga - har intervjuats via strukturerade intervjuer. Dessutom har in
formation erhållits i olika frågor på socialkontoret i Vilhelmina vid informel
la samtal med personalen. 

Basstation för projektet var forskningsenheten i Vilhelmina, varifrån jag 
pendlade till Klimpfjäll, ofta tillsammans med Kurt från socialkontoret. Att 
jag skulle bo i Klimpfjäll under projekttiden ansågs inte som lämpligt eller 
ens realistiskt. Dels kan man lätt "drunkna" i ett så litet samhälle, vilket 
medför att distansen till den egna forskningen försvinner och dels var det 
högst tveksamt hur det övriga bysamhället skulle reagera inför en sådan 
"bosättning". Genom att jag inte bodde i Klimpfjäll trodde jag mig också 
kunna undgå att bli allt för identifierad som en serviceperson eller "fixare". 
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De praktiska arrangemangen skulle handhas av socialkontoret medan jag 
skulle ansvara för forskningen.1 

Definitioner av begrepp 

- Nybyn, Gammelbyn och Klimpfjäll 

Då jag i texten menar både Nybyn och Gammelbyn används det officiella 
namnet Klimpfjäll eller bara beteckningen byn eller fjällbyn. Avses endast 
ursprungsinvånarna brukas beteckningen Gammelbyn. Benämningen 
Nybyn åsyftar de bofasta gruvarbetarfamiljerna (inte veckopendlarna). 

- aktionsforskning/samhällsarbete 

Det finns en mängd definitioner av såväl aktionsforskning som samhälls
arbete. Edmund Dahlström skriver i Sociologisk forskning (1982/2-3) att: 

Forskning kan vara handlingsorienterad direkt eller indirekt mot resursstarka aktörer "i 
centrum" (som t ex myndigheter, intresseorganisationer) eller mot resurssvaga grupper "i 
periferin". Den senare riktningen kallas här lokal aktionsforskning, den forra etablerad 
aktionsforskning (s 32). 

Det som Dahlström (ibid) benämner för lokal aktionsforskning kallar Ulf 
Himmelstrand i sin artikel (i samma tidskrift) för participatorisk dialog-
orienterad aktionsforskning. Himmelstrand påpekar att i denna typ av 
forskning bestäms inte avsikterna i förväg av forskaren, utan av aktörerna 
själva (s 44). Jag anser att aktionsforskning vänder sig till en grupp män
niskor för att dels utvinna kunskap och dels för att vara till hjälp för gruppen 
ifråga. Detta förhållningssätt påminner mycket om det som återfinns i defi
nitionerna av samhällsarbete, där man också vänder sig till en grupp män
niskor, ofta i underprivilegierad ställning, för att ge dem ett stöd gentemot 
myndigheter och andra intressen, men också för att starta sociala processer 
som sedan ska bli självgenererande. Aktionsforskningsbegreppet i denna 
studie är att hänföra till det Himmelstrand benämner för lokalt inriktad 
aktionsforskning. Men jag vill här ytterligare avgränsa begreppet. 

1. Från början övervägde jag att verkligen bo under vissa perioder i Kl impfjäll och nu efteråt är 
det svårt att förneka att detta skulle ha givit många inblickar och ny a tolkningsmöjligheter. 
Men det var en subjektiv omöjlighet - att samtidigt vara engagerad i andra människors 
tillvaro och självupptagen av upplevelsen att vara "en främmande fågel" är omöjligt. 
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Harald Swedner (1978) betonar det gräsrotsorienterade samhällsarbetet som 
ska gynna resursfattiga och problemdrabbade grupper och individer. Han 
framhåller att företrädarna för samhällsarbetartraditionen utöver den sk 
participationsprincipen betonar ytterligare fyra principer för samhällsar
bete. För det första medvetandegörandeprincipen, som handlar om att med-
vetandegöra berörda grupper. För det andra förankringsprincipen, där det 
gäller för samhällsarbetaren att övertyga de berörda att hans mål och hand
lingar är riktiga men också att förstå hur människorna upplever och upp
fattar det samhälle de lever i. För det tredje tar Swedner upp mobiliserings
principen, enligt vilken man försöker att mobilisera resurserna hos de 
resursfattiga och finna nya vägar att övervinna motstånd. För det Q är de 
betonar Swedner konfliktprincipen, och framhåller att man alltid måste vara 
beredd på en hård kamp (s 44). 

Gemensamt för aktionsforskning och samhällsarbete enligt Swedner (ibid) 
är att man lägger vikt vid att det är målinriktat och att det är baserat på ra
tionellt tänkande (s 42). I den kommande framställningen avser begreppet 
aktionsforskning en verksamhet som är inriktad mot samhällsarbete. 

Kerstin Lindholm (1977) definierar samhällsarbete på följande sätt: 

Samhällsarbete som en yrkesmässig aktivitet strävar efter att stimulera skeenden och 
processer i människors närmaste omgivning for en bättre levnadsmiljö genom att 

- bistå särskilt eftersatta grupper eller närsamhällen att nå ett ökat medinflytande och 
medverkan i frågor, som är viktiga for att kunna förbättra situationen. 

- påv erka samhällets olika institutioner och organ att anpassa sina arbetsformer och 
insatser så de bättre tillgodoser allas behov, även de eftersatta gruppernas, och att samhällets 
insatser sker på sådant sätt att de kan accepteras av alla. (s 36) 

Lindholms (ibid) definition innefattar både ett gräsrots orienterat perspektiv 
och ett administrativt. Enligt min mening är påverkan på myndigheternas 
arbetsformer inte att betrakta som samhällsarbete. Även om socialtjänsten i 
sin sociala planering beaktar kraven från en viss grupp, så definierar jag 
inte det administrativa planeringsarbetet som ett samhällsarbete. 

Alf Rönnby (1977) företräder ett gräsrotsorienterat perspektiv; jag återger här 
en egen sammanfattning av hans definition: 

Samhällsarbete innebär en basorganisering (gräsrotsorganisering) och utveckling av kol
lektiva arbetsformer (samagerande) bland förtryckta och po litisk fattiga grupper med syftet 
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att - under indragande av så många medlemmar som möjligt i processen - ut veckla kritiskt 
tänkande och förändrande handlingar i gruppens intresse. På detta område används sam
hällsarbete som en metod i professionellt socialt arbete. Det är en form for hjälp till själv
hjälp, där socialarbetaren/samhällsarbetaren fungerar som en katalysator, dvs en som 
sätter igång och understödjer denna sociala process. Samhällsarbete som en social metod 
skiljer sig från politiskt arbete genom att samhällsarbetaren inte kan tillåta sig att agera 
för subjektiva politiska intressen, utan som stöd for gruppen och dess utveckling (s 135). 

Jag ansluter mig till denna definition av samhällsarbete. Därmed exklude-
ras projekt där man enbart arbetar utifrån en administrativ ansats, dvs då 
socialtjänsten eller berörd myndighet inte kommunicerar direkt med de be
rörda människorna. Jag vill dock göra ett viktigt tillägg till den ovanstående 
definitionen eller ännu en avgränsning. Samhällsarbete/aktionsforskning 
begränsas i denna studie till att avse sådan verksamhet som vill nå en mål
grupp i första hand i ett bostadsområde eller i ett lokalsamhälle och där det 
första initiativet till projektet inte kommer från invånarna själva, utan från 
antingen en myndighet eller från forskare. Därmed exkluderas också defini
tioner på samhällsarbete som återfinns i följande litteratur: O Ringdahl 
(1983) och det han benämner reguljärt områdesarbete, vilket också ska ge ett 
bättre planeringsunderlag för beslutsfattare. En likartad ansats återfinns 
också i R Svensson (1984). Följande författare företräder enligt min mening 
modeller som kan anses som gräsrotsorienterade, Ashley (1985) Mattsson, 
Lundgren och Wahlberg (1978) samt Flemström och Rönnby (1974). 

Projektet i Klimpfjäll var inriktat på att arbeta och förebygga en traditionell 
social problematik och var därmed en verksamhet som kunde göra social
tjänsten förtrogen med människornas levnadsförhållanden. Det fanns alltså 
inslag av en uppsökande verksamhet. Och eftersom uppsökande verksamhet 
- som socialnämnden ska bedriva enligt socialtjänstlagen - räknas till de 
strukturinriktade insatserna fanns alltså en sådan ansats i projektet. Men 
det är tveksamt om socialtjänsten hade tänkt använda resultaten av forsk
ningen inom projektet i sin samhällsplanerande verksamhet, dvs fullfölja 
den strukturinriktade ansatsen. Det som vidare karaktäriserade projektet 
var inte minst att det skulle vara gräsrotsorienterat, men med ekonomiskt 
och personellt stöd från socialtjänsten. Initiativet till projektet kom inte från 
klimpfjällsborna, utan från en myndighet; det innehöll också en forsknings
insats. 
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- livsform 

Ann-Kristin Ekman (1986) menar att begreppet uttrycker en helhet och den 
helheten har en materiell liksom en kulturell sida (s 71). I Klimpfjäll består 
den kulturella sidan av en rad komponenter. En av de mest väsentliga är det 
gemensamma förhållningssättet till naturen. Den materiella sidan eller de 
ekonomiska villkoren bestäms av gruvbolaget och storsamhället och dessa 
villkor gäller naturligtvis alla som är anställda i gruvan. Som jag kommer 
att visa kan man inte påstå att alla i Klimpfjäll lever i samma livsform - trots 
det gemensamma förhållningssättet till naturen. Gruvarbetarfamiljerna i 
Nybyn lever inte under samma villkor som veckopendlarna eller de äldre in
vånarna i Gammelbyn. Och de renskötande samerna lever inte under lik
artade ekonomiska villkor som de pensionerade ursprungsinvånarna och 
gruvarbetarfamiljerna. 

- storsamhälle 

Med storsamhälle menar jag det samhälle där den politiska och ekonomiska 
makten finns och där våra dominerande kulturella och sociala ideal genere
ras, dvs alla våra större tätorter. Majoriteten av invånarna i vårt land lever 
som bekant i tätorter eller förorter. En ekonomisk makt som t ex Bolidenkon
cernen räknar jag till stor samhället, men också den politiska förvaltningen i 
Vilhelmina, liksom den statliga och regionala politiska makten. Stora bo
stadsområden eller områden i närheten av stora tätorter, definierar jag så
ledes inte som lokalsamhällen, utan snarare som en del av storsamhället, 
eftersom människornas levnadssätt här är ganska representativt för majo
riteten av invånarna i vårt land. Med Thomas Höjrup (1983) kan man säga 
att i storsamhället dominerar lönearbetarlivsformen och den karriärbundna 
livsformen. 

- lokalsamhälle 

Små isolerade samhällen med en livsform som inte sammanfaller med livs
formen för flertalet av invånarna i vårt land benämner jag lokalsamhälle. 
Det går inte att dra någon absolut gräns mellan storsamhälle och lokalsam
hälle, utan det blir en fråga om en approximativ åtskillnad. Olika livsformer 
som vi kan finna är inte alltid klart avgränsade från varandra. Men i huvud
sak är följande sociala fenomen karaktäristiska för ett lokalsamhälle: 

Lokalsamhället är geografiskt isolerat, beläget i glesbygden. Invånarna har 
en relativt homogen social och ekonomisk status. Dessutom präglas invånar
na i ett sådant samhälle av en övergripande gemensam värdeöverensstäm
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melse, t ex i sitt förhållningssätt till naturen. En stark informell social kont
roll och täta sociala nätverk samt en vikänsla mellan flertalet av invånarna 
är också utmärkande för denna typ av samhälle. Huvudnäringen i många 
lokalsamhällen är ofta (eller har varit) skog och jordbruk. Den informella 
ekonomin spelar här en större roll än i moderna och stora tätorter. Exempel 
på lokalsamhällen är isolerade byar med en liten befolkning. Höjrup (ibid) 
benämner en sådan livsform självständighetslivs-form. Bland gruvarbetar-
familjerna passar inte det begreppet riktigt in eftersom de är helt beroende av 
lönearbete. Men deras hushållsekonomi drygas ut till en del med hjälp av 
jakt. Dessutom har de boende i Nybyn ett utpräglat självständig-hetsetos. Jag 
kommer att visa att de tänker som om de levde i en självständig-hetslivsform, 
precis som den ensamma fjällmänniskan. Även om Nybyn har drag av ett 
brukssamhälle och uppvisar en på många sätt splittrad bild, använder jag 
ändå beteckningen lokalsamhälle för Nybyn och för Klimpfjäll som helhet. 

- brukssamhälle 

Ett brukssamhälle behöver som bekant inte vara beläget i glesbygden. Bruks
samhället är således inte någon geografiskt isolerad enhet. Ekonomin för 
denna samhällstyp vilar på en större industriverksamhet. Brukssamhällets 
invånarantal är som regel större än den lilla isolerade byn. Här finns också 
en solidaritet som utgår från en klasskänsla. Här dominerar lönearbetet och 
lönearbetarlivsformen. Några absoluta skillnader mellan dessa tre sam
hällsformer tror jag inte går att fastställa. Min indelning ska mer ses som en 
vägledning. 

- socialt arbete 

Med begreppet socialt arbete avses i denna studie det arbete som bedrivs vid 
våra socialkontor. Dessutom inbegriper jag utbildningen och de teoretiska 
utgångspunkterna för professionen. Begreppet socialt arbete innefattar alltså 
både verksamhetens teori och praktik. Vill jag i texten enbart betona det 
praktiska arbetet vid socialkontoren används beteckningen "socialtjänst" 
eller det "praktiska arbetet". 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna studie dels är en kritisk 
granskning ur ett socialt perspektiv av den gruvetablering som gjordes i 
Stekenjokk och dels är den ett exempel på hur det går när socialtjänsten 
påbörjar ett projekt utan tillräckliga kunskaper om dess förutsättningar. 
Med det vill jag inte säga att det nödvändigtvis måste vara omöjligt att 
bedriva aktionsforskning i Klimpfjäll, utan snarare att det är omöjligt att i 
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denna fjällby bedriva ett aktionsforskningsprojekt med den inriktning som 
detta projekt hade. Det jag skriver är naturligtvis också självkritiskt. Jag 
"borde ha förstått" den omöjlighet jag själv gick in i - men jag var ingalunda 
vid projektstarten en rutinerad aktionsforskare. Avhandlingens syfte är inte 
heller att lägga till rätta de förutsättningar som aktionsforskning bör arbeta 
efter utan långt mer att presentera de tolkningar av en säregen livsform som 
jag - via aktionsforskningsprojektet - fått möjlighet att genomföra. 
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2. TEORETISKA OCH WTENSKåPSTEORETISKA 
ANSATSER 

Denna studie innebär att jag tolkar och försöker förstå människors tänkande 
och handlande i fjällbyn Klimpfjäll. Det finns alltså ett inslag av kulturana
lys. Men vad är då en tolkning och hur tolkar man sant och riktigt? Dessa 
frågor har naturligtvis inget enkelt svar, och det går utanför ramen för detta 
arbete att göra en kunskapsteoretisk analys av tolkningens förutsättningar 
och begränsningar. Jag redogör i detta kapitel endast i komprimerad form 
för mina teoretiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

Tolkning och förståelse 

Ehn och Löfgren (1982) framhåller att en tolkning är att se något som något, 
eller att göra betydelseangivningar (s. 96). Per Johan Ödman (1979) menar att 
vi tolkar när vi inte förstår, då andra människors beteende verkar obegripligt 
(s 44). I fråga om att ange en betydelse av ett socialt fenomen skriver Johan 
Asplund (1970): 

Att ange ett socialt fenomens betydelse - dvs att uttolka eller uttyda det sociala fenomenet - är 
en särskild forklaringsform. Det är inte möjligt att översätta eller reducera den till andra 
förklaringsformer, (s 11) 

Att tolka är alltså att ange betydelser av ett fenomen. Ödman (ibid) uttrycker 
det på följande sätt: 

När behöver vi då medvetet tolka något som något? Svaret är enkelt: när tecknen är så 
svårtydbara, att vi inte omedelbart förstår deras innebörd. Vi tolkar när vår förståelse inte 
räcker till, kort sagt när vi inte förstår. Vi tolkar for att vi vill förstå, (s 45) 

Till ovanstående resonemang (Asplund, Ödman etc) skulle man eventuellt 
kunna tillfoga den kritiska kommentaren, att man - förvånande - oreflekterat 
övertar den cartesianska världsbildens splittring mellan (det sökande) sub
jektet och världen som skall tolkas. Är inte tolkningen inbyggd i ett kontex-
tuellt sammanhang där vi har att göra med samhandlingar från flera tol
kande subjekt? 

Jag tror alltså man kan säga att tolkning är en process mot förståelse. För att 
kunna förstå en social företeelse måste vi göra en tolkning. Men för att vara i 
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stånd att tolka något måste vi också använda vår förförståelse. Att få en för
ståelse betraktar jag som att tillfälligt byta perspektiv, att försöka se något 
med 'den andres' ögon, men med bibehållen förmåga att också kvarhålla det 
egna perspektivet. 

Vi får ett ömsesidigt spel mellan del och helhet. Tolkningen och förförståel
sen står i ett dialektiskt förhållande till varandra, de utgör en spiral till dess 
att man tycker sig ha förstått ett visst fenomen. I och med att denna förståel
se infinner sig övergår den hermeneutiska spiralen i den hermeneutiska 
cirkeln. Så här uttrycker sig Ingvar Johansson (Johansson/Liedman 1981): 

Varje tolkningsprocess startar med en förförståelse av helheten. Efterhand stöter man på 
allt fler delar. Ibland passar de utan vidare in i d en tolkning som förförståelsen utgör, men 
ibland har de sådan karaktär att förförståelsen modifieras. Och då fortsätter tolkandet 
utifrån denna nya förförståelse. Så fortsätter det tills texten är slut. Den hermeneutiska 
spiral som modifikationsprocessen utgör ersätts av den hermeneutiska cirkeln, (s 92) 

Konsten att bevisa en tolkning 

Vilka krav ska ställas på en tolkning för att den ska anses vara verifierad 
eller åtminstone inte falsifierad? Ödman (1983) nämner här del/helhets
kriteriet som - om jag förstått Ödman rätt - innebär att det tolknings system 
man konstruerar inte bara måste vara logiskt sammanhängande utan också 
hänga ihop med tolkningsobjektet. En tolkning kan här framstå som rimlig 
säger Ödman, trots att den bygger på felaktiga premisser. Del/helhetskrite
riet etableras med vad som här kallas inre och yttre kontroll (s 101). Vid den 
inre kontrollen undersöker man om de olika tolkningarna är inbördes kon-
sistenta eller om de motsäger materialets huvudtolkning. Vid den yttre 
kontrollen granskas tolkningen mot tolkningsobjektet, t ex en romantext, 
eller mot primärdata. 

Ödman (ibid) tar också upp skillnaden i verifieringen av existentiella tolk
ningar och tolkningar av den yttre verkligheten. I båda fallen är dock del/ 
helhetskriteriet oundgängligt. Ödman påpekar att dessa tolkningsformer 
samspelar med varandra och de kan ibland vara svåra att åtskilja. I huvud
sak tror jag Ödman menar att de bör betraktas som två skilda former av 
tolkningar. Han framhåller att det är en påfallande skillnad mellan de 
kunskaper som uppnås med de olika tolkningsformerna. Detta medför att 
kraven på verifierbarhet dem emellan blir mycket olika. 
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Ödman (ibid) framhåller att vid existentiella tolkningar blir kravet på veri-
fierbarhet relativt. Existentiella tolkningar är tolkningar om människornas 
sinnestillstånd, drömmar och världsbilder. Tolkningar och mottolkningar 
görs, och vissa tolkningar förefaller mer rimliga än andra. Ödman påpekar 
att; Vi kan inte avfärda de överblivna tolkningarna som "ohållbara" eller 
"osanna", endast som mindre rimliga, mindre meningsfulla (s 95). Författa
ren framhåller dessutom att det inte går att få en slutlig bekräftelse på en 
existentiell tolkning. Vi kan endast kontrollera dessa tolkningar mot "de 
spår mänskliga handlingar avsatt" (s 101). Således är verifikationskriterier
na strängare för tolkningar av en yttre verklighet än för existentiella tolk
ningar. 

Trots att gränsen mellan existentiella tolkningar och tolkningar av en yttre 
verklighet är flytande kan man ändå enligt Ödman (ibid) ställa ganska 
stränga krav på de senare. Detta beror på att händelseförlopp efterlämnar 
spår som bör kunna förklaras med vad som faktiskt hänt. Två krav kan där
med ställas på en tolkning av den yttre verkligheten: det ena kravet går ut på 
att en tolkning ska kunna förklara föreliggande väsentliga data. Tolkningar 
som inte ger en rimlig förklaring kan inte anses ge en riktig beskrivning av 
verkligheten. Däremot strider det inte mot kriteriet att man anger flera kon
kurrerande tolkningar. Om man samlar in mera och tillräckligt mycket data 
så kan de konkurrerande tolkningarna till slut utmönstras. Ödman påpekar 
dock att det kan vara svårt att veta vilka data som kan vara väsentliga eller 
inte, och dessutom är det problematiskt att klargöra vad som menas med 
"förklarande av data", (s 95-96) Det andra kravet föreskriver att en tolkning 
kan betraktas som säkerställd först då den ensam förklarar informationen 
på ett restlöst och rimligt sätt (s 96-97). Men detta, menar Ödman, behöver 
inte i sig innebära att tolkningen har gett en korrekt beskrivning av verklig
heten. 

Den positivis tiska ansatsen 

Olika vetenskapsteoretiska skolbildningar hävdar skilda uppfattningar både 
om vad som ska anses vara en tolkning och hur den ska kunna prövas. Peter 
L Berger och Hansfried Kellner (1986) gör (tydligen inspirerad av Poppers fal-
sifierbarhetsprincip) följande antagande i fråga om tolkningars bevisbarhet: 

Sociologisk tolkning är inte en filosofisk syssla. Den måste alltid underkastas empirisk 
prövning. Sociologiska påståenden är aldrig axiom, utan empiriskt falsifierbara hypoteser. 
I d etta avseende liknar de påståenden inom alla empiriska vetenskaper"... (s 64) 
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Om man i tolkningsbegreppet innefattar den existentiella tolkningen - vilket 
jag anser vara en absolut nödvändighet - så framstår Bergers och Kellners 
påstående om tolkningar som ohållbart. 

För det första: ett empiriskt falsifierbart påstående har inte samma innebörd 
som en existentiell tolkning. Betänk hypotesen: Alla korpar är svarta. Denna 
hypotes är giltig ända till dess en vit korp behagar att dyka upp. Men att bara 
konstatera att den vita korpens framträdande falsifierar hypotesen är inte 
detsamma som att se något som något. Någon förståelse har inte erhållits. 

För det andra: en existentiell tolkning kan aldrig verifieras eller falsifieras i 
enlighet med den positivistiska metodologin eller Poppers och Hempels no-
mologiskt deduktiva metod. Enligt dem kan vi formulera "objektiva" och fal-
sifierbara hypoteser, som efter att de klarat empiriska tester, kan subsume-
ras under allmängiltiga lagar. Dessutom tror jag att det är tveksamt om en 
tolkning, oavsett om den är existentiell eller en tolkning av en yttre verklig
het, kan förkastas enbart med hjälp av mer data. Eftersom data - som Feye
rabend (1977) understryker - är teoriberoende. En mer eller mindre utvecklad 
teori eller förförståelse finns alltid med då data ska samlas in eller då vi tol
kar verkligheten. 

Som Feyerabend (1977) påpekar, kan vi inte motbevisa en teori eller en tolk
ning endast genom att fånga in fler data, eftersom dessa är teoriinfekterade. 
Jag anser att vi bara kan se en tolkning som mindre fruktbar genom att ar
beta fram en ny teori och en ny tolkning som sedan får prövas dels mot nya 
data och dels mot den gamla tolkningen. Om man samlar in fler data och 
märker att de motsäger den tolkning man har, är det ändå inte säkert att de 
falsifierar tolkningen. Att tro detta kan vara ett självbedrägeri. Om fler data 
ger upphov till en ny tolkning behöver denna inte motsäga den gamla tolk
ningen. 

Jag ser tolkningar - i slutledet - som teorier eller delar av teorier. Således kan 
vi inte fastställa några objektiva och absoluta ontologiska skillnader mellan 
begreppen data, tolkning och teori. 

Även om data är otillräckliga for att byta teoretiskt perspektiv vill jag ändå 
hävda att data behövs. Att notoriskt hävda motsatsen i enlighet med den 
extrema kunskapsrelativismen kan medföra en position där verkligheten 
riskerar att bli oväsentlig. Men för att pröva vilken tolkning som förefaller 
vara bäst måste vi alltså jämföra vår tolkning med konkurrerande tolk
ningar och se hur fruktbara var och en av dem är. Vilken tolkning kan mest 
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tillfredsställande förklara väsentliga delar av verkligheten? Vilka utveck
lingsmöjligheter erbjuder respektive tolkning? Erbjuder den utvalda tolk
ningen andra tolkningar som ger en ny och djupare förståelse av det feno
men som studeras? Om vi till slut betraktar vår tolkning som "felaktig", bör 
den ändå inte glömmas bort. Kanske den tolkning som betraktas som veri
fierad till slut framstår som mindre fruktbar. Med andra ord behöver en 
"sann" tolkning inte vara detsamma som en god tolkning, vilket påpekas av 
Mats Furberg (1982) som skriver: 

Det går att tala om den sanna tolkningen. Men endast i sällsynta fall. På det stora hela är 
tolkningar mest goda och dåliga. En god tolkning behöver inte vara sann, ej heller en sann 
god. Och valet av en god tolkning framfor en sann behöver inte vara paradoxalt eller veten
skapligt lättfärdigt. (s 278) 

Jag tror att Furberg (ibid., kap 17) menar att om vi enbart skulle acceptera 
tolkningar vars vederhäftighet kan säkerställas så skulle en platt vetenskap 
erhållas. Att välja mellan olika tolkningar är till slut en i högsta grad relativ 
fråga, utan säkra metodregler. 

Tolkningens praktik 

Naturligtvis är det en god tumregel är att jämföra olika tolkningar av sam
ma tolkningsobjekt. Detta kommer att framgå i fallet Klimpfjäll. Jag provo
cerade socialtjänstens bild av byn med en mottolkning som delvis har sin 
hemvist i andra tanketraditioner. En ny tolkning utifrån socialtjänstens eget 
perspektiv eller paradigm skulle bli tämligen harmlös. 

Att tolkningar och i synnerhet existentiella tolkningar inte bör förkastas en
bart med hjälp av mer empiri, anknyter till resonemanget om Webers ideal
typ. En idealtyp kan som bekant inte falsifieras. Om man finner sin idealtyp 
stå i motsats till verkligheten så måste detta problematiseras. Om en central 
tolkning kan problematiseras och därmed befrukta en teori så kan denna 
tolkning, även om den senare visar sig vara ohållbar, anses som mycket 
konstruktiv, (därmed har jag inte sagt att man ska sträva efter att tolka den 
yttre verkligheten fel). En till synes felaktig tolkning kan alltså vara mer 
fruktbar än en "sann" tolkning. 

Således anser jag det vara omistligt att vi kan visa någonting, utan att bevisa 
det. Asplund (1970 ) skriver med hänvisning till Simmel att "Kanske kan 
man säga att Simmel visar oss någonting som vi inte sett förut, men han be
visar ingenting". Jag vill naturligtvis med detta inte påstå att vi inom discip-
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linen socialt arbete - eller inom samhällsvetenskapen överhuvud - ska från-
kännas allt ansvar beträffande att också försöka belägga vad vi påstår. Men 
om vi fixerar oss vid att bevisa, så tror jag vi går miste om mycket som vi 
faktiskt kan visa. 

Enligt Carl Hempel (1966) uppnås vetenskaplig kunskap genom att man upp
finner hypoteser som sedan underkastas en empirisk prövning. Kravet på en 
hypotes är att den besitter testningsimplikationer, dvs att den är prövbar. 
Vetenskapliga förklaringar måste enligt detta synsätt uppfylla två krav: 

För det första: kravet på förklaringsrelevans måste uppfyllas. Detta innebär 
enligt Hempel att förklaringen i fråga måste ge oss en god grund att tro att 
det som förklaras har hänt eller kommer att inträffa. För det andra: de sat
ser som gör anspråk på en vetenskaplig förklaring måste kunna prövas em
piriskt. Om relevanskravet är uppfyllt så uppfylls också testbarhetskravet. 
Förklaringar vilar enligt detta synsätt på allmänna lagar eller sannolikhets
lagar. En förklaring ska alltså kunna subsumeras under fastställda lagar. 
Även om Popper enligt Johansson och Liedman (1981) i 40 år fört en intensiv 
kamp mot induktionslogiken och kritiserat positivismens verifikations-krite-
rier, och anser att en hypotes ska utsättas för falsifieringsförsök, så har ändå 
Popper enligt min mening en gemensam tankeram med positivismen. 

Kravet på teoriers falsifierbarhet har blivit utsatt för en mycket hård kritik. 
Kuhn och Feyerabend hävdar att alla teorier innehåller anomalier och skulle 
kunna falsifieras, om principen följdes fullt ut. 

Metodreglerna beträffande kausalitets- verifierings- och falsifieringstänkan-
det är alltså främmande för ett hermeneutiskt inriktat tolknings-arbete. Den 
nomologiskt deduktiva metoden är enligt min mening föga problematiseran-
de. Att problematisera, säger Sten Andersson (1982), är att upplösa det själv
klara och abstrakta mötet med verkligheten. Andersson menar att den posi-
tivistiska positionen tar verkligheten för given, vilket medför en ytlig och 
abstrakt kunskap. Att nöjaktigt försöka bevisa kända antaganden från andra 
forskare eller myndigheter är en föga kunskaps-genererande verksamhet. 
Om en forskare studerar ett lokalsamhälle bör således åtminstone en del av 
hans/hennes mer väsentliga tolkningar skilja sig från både lokalsamhällets 
invånare och eventuellt myndigheters egna tolkningar om samhället i fråga. 
Om myndigheter eller lokalsamhällets invånare bekräftar tolkningarna är 
detta inget bevis för att forskaren skulle befinna sig nära sanningen. Andras 
tolkningar ska tvärtom utsättas för problematisering och ifrågasättande. 
Härigenom kan en ny förståelse erhållas, även om den varken förstås eller 
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accepteras av alla. Då klimpfjällsbor anser att kommunen har försummat 
Klimpfjäll är inte det vik-tigaste att bekräfta eller tillbakavisa påståendena, 
utan att fråga vari upplevelsen av denna försummelse betyder för klimp
fjällsbon. 

Beträffande tolkningarna av Klimpfjäll försöker jag att visa hur man kan se 
denna by - vilket kanske innebär en ny förståelse - än att att bevisa hur man 
ska respektive inte ska tolka det sociala sammanhanget. Att min tolkning av 
Klimpfjäll skiljer sig från socialtjänstens - snarare visar än motbevisar något. 

Att tolka och förstå ett lokalsamhälle sker inte bara genom att samtala med 
de människor som bor där. Det gäller också att utröna vad andra, t ex myn
digheter har för uppfattning om lokalsamhället. Vidare vill jag tolka mate
riella ting. Vad betyder t ex hotellet i Klimpfjäll, sporthallen, affaren och 
byinvånarnas kläder etc. Andersson (1982) hävdar att sociologer borde lära 
sig något av arkeologer: 

Om v i kan utläsa stenåldersmänniskans sociala liv genom att tolka olika redskap och 
boplatser, vilket vi alltså kan göra, då borde vi också kunna studera vårt eget sociala liv 
genom att tyda de tecken som exempelvis våra bostäder och bruksföremål utgör... (s 38) 

Det omedvetna 

Om vi ska förstå människorna i fjällbyn och deras sätt att tänka och handla, 
måste begreppet "det omedvetna" föras in som ett teoretiskt verktyg. Ehn och 
Lövgren (1982) skriver: 

En central kul turan aly ti sk uppgift är, som vi sagt, att relatera människors medvetna 
föreställningar om verkligheten till omedvetna mentala strukturer... 

All vetenskap har ju ambitionen att tränga in i det okända, men i kulturanalys har det 
omedvetna en särställning. Det omedvetna är inte bara något som man inte vet om, utan 
också något som är en integrerad del av det man redan vet - de t outsagda i ett meddelande, 
det osynliga i det synliga, det underförstådda i r utinmässiga handlingar, (s 102) 

Om den deterministiska infallsvinkeln, som återfinns i de behaviouristiska 
modellerna, ska kunna undvikas måste människornas förmåga till själv-
reflektion beaktas. Människan betraktas därmed som en aktiv och intentio-
nellt handlande varelse, med förmåga att se sig själv och sina handlingar i 
samspel med andra, eller att se sig själv genom andra, dvs som Meads "den 
generaliserade andre". 
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Det omedvetna kallas de psykiska processer som inte ligger inom individens 
aktuella medvetande, och som kräver psykisk energi - detta tveksamma be
grepp! - för att göras metvetna enligt Dewald (1972). Att tolka innebär också 
att man strävar efter att tolka individers omedvetna syften genom deras 
handlingar. Av den anledningen kan vissa tolkningar vara direkt provo
cerande, om de strider mot individens egen tolkning av sig själv. Självklart 
går det inte att dra några klara gränser mellan vad som är medvetet och 
inte. Men att peka på att något är omedvetet innebär ofta en provokation och 
utmaning. 

Jag tror inte att det är korrekt att påstå att Freud var först med att upptäcka 
människans omedvetna själsliv. Men han var i alla fall den som formulera
de en teoretisk begreppsapparat kring det omedvetna och tillmätte denna 
egenskap avsevärt större betydelse än vad man tidigare vågat göra. 

Haugsgjerd (1977) påpekar, att då Freud intresserade sig för hysteriska för
lamningar, blev detta symtom mer begripligt mot bakgrund av patientens 
tidigare upplevelser. Det var här frågan om ett uttryck för bortträngda hot
fulla impulser - och därmed omedvetna - och som fortsätter att utöva på
verkan. Så formulerades psykoanalysens grundläggande hypoteser: 1. Det 
råder en sträng determinism i fråga om de psykiska fenomenen. 2. De med
vetna upplevelserna utgör endast en liten del av samtliga psykiska processer 
(s 73). Jag betraktar Mdet omedvetnas referenssystem" som oumbärligt i fråga 
om att problematisera och avmystifiera sociala fenomen. Rätt hanterat är det 
ett nästan osannolikt förståelseredskap. 

Ångest 

Ångestbegreppet är nära förknippat med det omedvetna. Att försöka förstå 
lokalsamhället Klimpfjäll utan att referera till människornas ångest inför 
den osäkra framtiden i fjällbyn vore att hemfalla åt en reduktionistisk posi
tion. Sartre (1943) skriver i sitt filosofiska huvudverk 'Varat och Intet' att 
människan är ångest, och att ångest inte är någonting som vi kan springa 
ifrån eller reducera med hjälp av det omedvetna. Jag tror på Sartre då han 
beskriver ångesten som ett existentiellt fenomen. Ångesten blir kraften som 
konstituerar människans existens, och den upprätthåller våra mellan-
mänskliga relationer och förmåga till självreflektion. En människa utan 
ångest skulle därmed bete sig föga mänskligt och förlora sin förmåga att 
konstruktivt relatera sig till andra människor. Hennes självreflektion skulle 
avtrubbas. (Som bekant har den existentiella världsbilden - med ångestens 
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centrala position fullständigt angiven - utvecklats redan av Kirkegaard, t ex i 
det märkliga arbetet 'Begrebet Ångest' från 1844. 

Väljer vi att vara människa i existentiell mening måste vi acceptera ånges
ten. När vi genom vårt omedvetna försöker undkomma ångesten, möter vi 
den bara på nytt. Det är som om ångesten har en underlig förmåga att smita 
in bakvägen. Men jag tror att den ångest vi ånyo möter inte är riktigt den
samma som den vi sprang ifrån. Det omedvetna har med andra ord lyckats 
göra det outhärdliga mindre smärtsamt. Detta kan på kort sikt vara ratio
nellt, men på lång sikt kan det bli irrationellt. Då Freud problematiserade det 
omedvetna avslöjade han därmed människans egen irrationalitet. 

Mellanmänskliga relationer 

Utgångspunkten för detta begrepp är att det är genom de mellanmänskliga 
relationerna människan kan se sig själv som människa. Vi får vår identitet 
genom andra. Alla är vi överens om att det finns en skillnad mellan män
niskan och hennes bästa vän - hunden. Men på frågan vari denna skillnad 
består tycks det råda olika uppfattningar. Trogna behaviourister betraktar 
frågan som oproblematisk. Enligt dem reagerar både människan och hun
den på vissa stimuli med en viss respons dvs enligt SR-modellen. Det som 
skiljer människan från djuren enligt denna modell är att människan har 
högre intelligens, det omedvetna och den sociala dimensionen betraktas som 
ovetenskaplig. Inom socialt arbete har denna fråga stor relevans. Hur be
handlas människor av en socialsekreterare eller en aktionsforskare som 
tänker enligt SR-modellen? I vår kultur har den naturvetenskapliga världs
bilden en framträdande plats. Även inom socialt arbete finns exempel på 
denna världsbild. Albyfallet (Socialstyrelsen Byrå S 1985) är ett exempel på 
hur socialsekreterare inspirerade av SR-modellen behandlade de hjälp
sökande. I Alby försökte man med olika inlärningspsykologiska modeller 
betinga respektive avbetinga vissa beteenden hos klienterna, precis som 
Pavlov gjorde med de stackars hundarna. 

Rationellt - irrationellt 

Det som är rationellt hos en grupp människor eller en delkultur kan vara 
högst irrationellt för andra. I kapitlet om veckopendlarna (kap 12) framgår 
det, att för en del av dem framstår gruvnedläggningen som en möjlighet till 
ett bättre liv, bl a kan de efter nedläggningen undkomma den tröttsamma 
veckopendlingen. Men för de bofasta är nedläggningen ett hot. Detta ut
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trycker den sociala komplexitet som kan finnas i ett litet samhälle. Inte ens 
inom det lilla samhället existerar det för alla gemensamma projekt, den 
övergripande samstämmigheten. 

Begreppet rationellt handlande förknippas ofta med att individen handlar 
utifrån ett strikt ekonomiskt intresse. Men med rationellt handlande kan 
man också avse ett handlingsmönster i syfte att uppnå olika värden, t ex att 
få bo kvar där man trivs. I Klimpfjäll kan därför de handlingar som ökar 
sannolikheten för människorna att få bo kvar ses som rationella - för dem 
som omfattar just denna värderationalitet. 

På frågan om varför man inte söker arbete under tiden gruvan är i drift 
svarar en 35 årig gift tjänsteman: 

"Det har vi ingen glädje av nu for du vill ju inte flytta förrän det är slut här. Och trots allt så 
finns det hopp om en fortsättning av gruvan." 

För honom är valet att inte söka andra arbeten ett rationellt val. Att män
niskors rationalitet följer andra regler än de ekonomiskt rationella bevekel-
segrunderna visar oss en 30 årig gift man med två mindre barn och ett ny
byggt hus. Han motiverar sitt husbygge på följande sätt: 

"Vi trodde dom kunde öka malmbasen genom att starta undersökningar. Men tyvärr kom 
dom undersökningarna i gång for sent. För att bo någorlunda vettigt var vi nästan tvingade 
att bygga oss ett hus. Den bostadspolitik som fanns här tidigare var ju ganska kärv. Det var 
när den här basgatan fanns. Vissa kunde lätt få hyra medan andra inte fick hyra. Jag 
trivdes med jobbet och så ville jag inte fortsätta med veckopendlingen." 

Alla människor i Nybyn är direkt beroende av gruvan för sin överlevnad. De 
hoppades in i det längsta att mer malm skulle hittas så att gruvdriften kunde 
fortsätta. Det finns också de som bortträngt sin oro inför nedläggningshotet 
genom att helt enkelt förneka möjligheten av en nedläggning. En effektiv 
försvarsmekanism då man försvarar sin världsbild med skenbart rationella 
förklaringar. 

Jack London, världslitteraturens arbetarskildrare, gjorde sommaren 1902 en 
studie i ett av Londons slumdistrikt - East End. Londons bok Avgrundens folk 
(min översättning är från 1954) är en lika fantastisk som fasansfull skildring 
- med en socialantropologisk ansats - om de fattigas fruktansvärda livsvill
kor, de omänskliga arbetshusen. Han beskriver hur de som blev sjuka eller 
handikappade gick en plågsam död till mötes och blev lämnade åt sitt öde av 
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ett samhälle som bemötte dem med sitt totala förakt. Om en kvinna som 
begått självmord skriver Jack London: 

"Jag vågar påstå att Ellen Hughes Hunt, bedragen på alla de livets fröjder hon borde ha gjort 
sig förtjänt av genom femtiotvå års tjänstgöring i världen och med ingenting annat än 
arbetshusets fasor framför sig, handlade mycket klokt och förnuftigt då hon hoppade i 
kanalen, (s 229)" 

Alla ångestreducerande handlingar kan betraktas som rationella. Jack 
London visar oss att självmordet kunde vara en bättre utväg än att ta emot 
den "hjälp" som innebar en om möjligt ännu större förnedring. Eftersom 
självmordet för evigt utplånar all ångest kan det ses som en extrem form av 
rationalitet. 

Aktionsforskningsprojektet i Klimpfjäll upplevdes som rationellt av social
tjänsten i Vilhelmina, för dem kanske det till och med var "ångestreduce
rande" att kunna säga att de försökte göra något för den nedläggningshotade 
Nybyn. Men för klimpfjällsinvånarna framstod alla former av projektverk
samhet vilka inte hade som syfte att främja deras möjligheter att bo kvar i 
byn, som irrationella. Gruvetableringen, byggandet av Nybyn och startandet 
av ett aktionsforskningsprojekt tydliggör det irrationella i det rationella. Eller 
man kan formulera min tes på följande sätt. I en mening sökte man konst
ruera aktionsforskningsprojektet som en dialektisk ansats, det skulle upp
häva vissa sociala "brister" i gruvsamhället. Men projektet - de som skrev 
manuskriptet och jag som skulle genomföra aktionerna - var hjälplöst in
fogat i en oförmåga att förstå de gränser som kvävde dess utveckling. Pro
jektet var lika utsiktslöst som en fortsatt drift av gruvan och den mindre 
omöjligheten, genomförandet av projektet, var en följd av den större - gruv
driftens fortsättning. 
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S. KLIMPFJÄLL - EN BY BLAND FJÄLLEN 

Kort historik 

Klimpfjäll, beläget 12,5 mil nordväst om Vilhelmina, inte långt från gränsen 
mot Norge, blev en mindre tätort i och med etableringen av Stekenjokksgru-
van i mitten av 70-talet. Då byggdes här ett modernt villaområde på gränsen 
till den svensk-norska fjällkedjan. Med anledning av att många, även här i 
Västerbotten, mer känner till namnet Stekenjokk än bynamnet Klimpfjäll, 
vill jag nämna att Stekenjokk inte är någon by, utan den plats där själva 
gruvan är belägen. Stekenjokk var tidigare ett renbetesland. Men byn Klimp
fjäll har en historia långt före gruvans tillkomst. O P Pettersson (1941-1960, 
facsimilupplaga 1982) inleder sin beskrivning av Klimpfjäll med följande ord: 

Denna by är den längst inne bland fjällen belägna av alla byarna inom Vilhelmina 
socken. Byn har av allmänheten inom socknen kallats Klimpen. Byn har ett synnerligen 
vackert läge på sydöstra sluttningen av Klimpfjällåsen eller Bounan, den skogsbeklädda 
fjällås som sträcker sig i nordost-sydväst, och bakom vilken Klimpfjället höjer sig... Från 
byn har man utsikt över nästan hela Kultsjöns södra gren. Vid Sommarvikens södra sida 
mynnar Seunemakkälven in i Kultsjön och bildar i sjön e tt vidsträckt deltaland, över 
vilket vårfloden står varje vårsommar, (s 170) 

O P Pettersson (ibid) - berättar att vid Seunemakk i övre ändan av Kultsjön 
restes ett nybygge av en man vid namn Jonatan Björklund. Varifrån den 
mannen egentligen kom har enligt författaren inte kunnat utrönas. Där 
byggde han en liten stuga och ett litet fähus intill Klimpfjällåsens brant 
stupande sydsluttning. Jonatan skall ha skaffat underhåll åt sig och sin 
familj genom fiske och ripfångst. O P Pettersson förtäljer också att det ställe 
vid älven där Jonatan hade sin fiskebåt kallades för Jonatanstranden. Han 
torde också ha varit ägare till ett par kor. Jonatan ansökte också om rättighet 
att upptaga ett nytt kronobygge vid Seunemakkälvens utlopp i Kultsjön. Men 
innan han erhållit utslag avstod han rätten till Johan Gabrielsson, som år 
1832 tillerkändes rätten att få upparbeta ett kronobygge med namnet Klimp
fjäll. Redan år 1837 hade Johan Gabrielsson sålt sitt nybygge till torparen Jon 
Andersson från Sidensjö; denne blev kvarboende i Klimpfjäll under sin åter
stående livstid (s 171-172). 

Klimpfjälls historia som by börjar alltså under 1830-talet. Karaktärsegen
skaperna hos byns första nybyggare beskriver O P Pettersson (ibid) med ord 
som mångkunniga, duktiga och ihärdiga. Jag tror inte att det är någon över
drift att påstå att det krävdes utomordentliga färdigheter i hantverk och goda 
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fysiska resurser för att överleva i denna avlägsna trakt med dess hårda fjäll
klimat. Men detta fjällområde har utnyttjats av samerna i århundranden 
före de första fast boende människorna. 

Redan 1918 upptäcktes malm i Stekenjokk vid en allmän berggrundskarte-
ring som SGU utförde i Västerbottens läns fjälltrakter. Peter Bohm uppger i 
sin utredning om Stekenjokk att man de närmaste åren efter upptäckten 
utförde en prospektering i området. Aren därefter lades emellertid arbetet 
ned. Men 1952 återupptogs prospekteringen igen (s 1). Helge Sjöström 
(Västerbottens Kuriren 22 aug 1986) skriver att 1960 offentliggjorde geologer
na resultaten av undersökningarna. 1963 inledde Boliden provbrytningar av 
malm i Stekenjokk. Malmen var visserligen brytvärd, men den låg veckad 
enligt artikelförfattaren. I och med dessa prospekteringsarbeten byggdes 
under 60-talet en väg ända fram till Klimpfjäll. Denna by hade före dess varit 
belägen i väglöst land. 

Arne Nygren (Västerbottens Folkblad 23 aug 1986) skriver, att före valet 1970 
hade den socialdemokratiska partistyrelsen rest till Västerbotten för att bli 
informerad om den planerade gruvdriften. När Olof Palme före valet 1970 lät 
sig fotograferas - förmodligen av en ren obetänksamhet - med en gruvhacka i 
handen i Stekenjokk tog alla i Västerbotten detta som ett vallöfte om att man 
skulle ge stöd till en gruva här. Men hösten 1970 kom beskedet att det inte 
skulle bli någon gruvetablering i Stekenjokk. LKAB bedömde projektet som 
ekonomiskt ointressant. Industridepartementet sade nej till en gruvdrift. Det 
blev mycket negativa reaktioner i Västerbotten, Stekenjokk blev Svekenjokk i 
folkmun. En utredning tillsattes (Stekenjokksutredningen av Peter Bohm 
1978), vilken sedan bedömde en gruvetablering som ekonomisk försvarbar. 
1973 ingick regeringen ett avtal med Boliden, som fick ett bidrag på 28 mil
joner kronor och en statsgaranti för ett lån på 100 miljoner kronor. 1973 på
börjades byggnationen av gruvanläggningen. En by för gruvarbetarfamiljer 
började byggas alldeles intill det ursprungliga Klimpfjäll. 1975 kunde gruv
driften i Stekenjokksgruvan påbörjas. Den gamla fjällbyn Klimpfjäll hade 
blivit ett gruvsamhälle. 

En beskrivning av Klimpfjäll 1985 

Fjällvärlden utgör för människorna i Klimpfjäll en nästan magisk och 
ovärderlig resurs i form av jakt och fiske. Den ger inte bara ett betydande 
tillskott till hushållets försörjning, utan utgör också ett ständigt flöde av 
naturupplevelser. Jag tror att det är litet missvisande att säga att män
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niskorna i Klimpfjäll är naturintresserade. Naturen är för dem mer än ett 
intresse. Här bör naturen snarare ses som en livsform. Men vi får inte vara 
blinda för att denna livsform medför vissa begränsningar, inte minst i form 
av svindlande långa avstånd. 

Befolkningsmängden i Klimpfjäll uppgår till ca 370 personer (Demopac-SCB 
1985). Därtill tillkommer ett 50-tal veckopendlare, varav de flesta är hemma
hörande i eller omkring Vilhelmina tätort. Befolkningen bor på en relativt 
begränsad yta och det övervägande flertalet arbetar på samma arbetsplats, 
dvs gruvan i Stekenjokk, som ligger ca två mil väster om byn, inte långt från 
gränsen mot Norge. Nybyns struktur påminner om gamla tiders bruksam
hällen. Platschefens vita tegelvilla ligger centralt mitt i byn. 

Fjällbyn Klimpfjäll ligger alltså 12,5 mil nordväst om Vilhelmina. Detta 
avstånd är för dem som inte är vana vid avstånden i utpräglade glesbygder 
just 12,5 mil. Vägen från Vilhelmina till Klimpfjäll bjuder på en praktfull 
natur. Vi kör genom några äldre byar på väg till vår fjällby. Innan vi kom
mer fram till de första fjällen slingrar sig vägen genom de gamla skogarna 
längst inne i Västerbottens inland eller i landskapet Södra Lappland. Inte 
sällan skyndar det fram olika djur från skogen, på väg till de vattendrag som 
bitvis är belägna efter vägen. Under den tid då renarna är på sin vandring 
under vår och höst kan vi ofta få syn på dem, i bästa fall vid sidan av vägen, i 
sämsta helt plötsligt mitt framför bilen. Då en ren befinner sig framför en bil, 
är det inte säkert att den viker av från vägbanan. Den kan springa en god 
stund framför bilen. Stannar vi bilen stannar också renen för att vila sig ett 
ögonblick. Ibland kan renarna även använda vägen som sovplats och flyttar 
sig då endast motvilligt om de blir störda av en bil. Renar har alltså ett an
norlunda "trafikbeteende" än t ex älgar. De uppträder som om de ville säga 
oss, att det är de infödda som har den yttersta rättigheten till denna fjäll
värld, och inte vi som kommer på tillfälligt besök för att exploatera den. 

Det finns en kontrast mellan fjällvärldens oföränderlighet och de dramatiska 
skiftningarna i väderlek. Plötsliga väderomslag är nästan regel och vintertid 
behöver det inte vara särskilt lång tid mellan en körvänlig och fin väg och en 
helt oframkomlig väg i en rasande snöstorm. I dessa trakter kan en noncha
lans inför sådana företeelser vara ödesdiger. Att leva i fjällen kräver både 
kunskap och respekt inför naturens nyckfullhet. 

Saxnäs är en av de byar före Klimpfjäll som har betydelse beträffande service 
för de omgivande byarna - d äribland Klimpfjäll. Avståndet mellan Saxnäs 
och Klimpfjäll är tre mil. 1978 byggdes ett högstadium i Saxnäs beroende på 
att elevantalet utökades genom gruvetableringen i Stekenjokk. Tidigare fick 
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eleverna resa ända till Vilhelmina då de skulle böija i högstadiet. Denna 
situation var naturligtvis mycket otillfredsställande. Innan vi kommer till 
Klimpfjäll passerar vi också byarna Stornäs och Västra Stornäs. Under 
senare år har också Stornäs varit aktuell i massmedia med anledning av att 
kyrkan ville avverka fjällnära skog (som den är ägare till) vilket föranledde 
protestaktioner. Detta är bara ett exempel på den intressekonflikt som kan 
finnas mellan fjällens människor och institutionerna i det omgivande stor
samhället. 

Knappt en mil från Klimpfjäll ligger den långsträckta byn Lövberg. Den sista 
byn före Klimpfjäll heter Storvall. Byarna Stornäs, Västa Stornäs, Lövberg 
och Storvall har få bofasta invånare. Bygränsen mellan Klimpfjäll och Stor
vall utgörs av en fjällbäck, som också är vattentäkt för Klimpfjäll. Bäcken 
rinner förbi Hotell Stekenjokk och har sitt utlopp i Kultsjön. 

De första byggnader som syns då vi kommer fram till Klimpfjäll är Hotell 
Stekenjokk och den nya sporthallen, som invigdes i april 1986. Båda dessa 
byggnader ligger till vänster om vägen då vi kör mot Stekenjokk, de har fått 
en klarröd färgton. Hotellet inrymmer också Konsumbutiken, vilken är in
byggd i hotellets suterrängvåning, samt ett mindre bibliotek som är öppet 
några timmar under tisdag, onsdag och torsdag. I samma byggnad finns 
också en mindre vårdcentral med en heltidsanställd distriktssköterska. Lä
karen har mottagningsdag på vårdcentralen varannan tisdag. Den gamla 
delen av Klimpfjäll ligger utspridd längs efter Stekenjokks vägen. 

Landskapet sluttar flackt ned mot den stora Kultsjön. Av själva landskapsbil
den kan vi förstå att det här en gång i tiden funnits en fjälljordbrukarkultur. 
Vi ser inslag av gamla trähus som är målade i en tidstypisk röd färg och som 
harmonierar med ålderstigna lador och uthus. En del av byggnaderna är 
timrade och bär spår av allt de fått utstå genom åren i det hårda fjällklima
tet. Fjällhotellet med sporthallen kontrasterar skarpt mot den ursprungliga 
bebyggelsen. Det nyare bostadsområdet som blev byggt i samband med gruv-
etableringen syns det mycket litet av från Stekenjokks vägen. Området är till 
största delen beläget längre upp till höger om vägen; en mindre del av det 
nyare området finns på nedsidan vägen närmast Kultsjön och inte långt från 
hotellet. Såväl den gamla delen som den nyare delen av byn är belägna på 
den landskapsyta som sluttar ned mot Kultsjön. Nybyn är byggd på klart av
gränsade ytor och flyter således inte ihop med ursprungsinvånarnas 
bostadshus. 
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Invånarna i Gammelbyn utgörs av före detta fjälljordbrukare samt en del 
samer, dels samer som är bofasta och dels de som fortfarande bedriver 
renskötsel. De senare bor under vinterhalvåret i Åsele, där de har sina 
renar. Numera finns det inget aktivt jordbruk i Klimpfjäll. Det sista jord
bruket lades ned vid tiden för gruvans tillkomst och byggandet av Nybyn. 

Strax efter infarten till Nybyn ligger en ny väg som går till liften för skid
backen. Backen används mest av ungdomar som tränar slalom för slalom-
klubben, som fått namnet Fjällbranten. Skidbacken förmår dock inte att 
konkurrera om turister med de mer kända backarna i Västerbotten. Därtill 
är den alltför kort. Inte långt från skidbacken ser vi posten på vänster sida 
om Stekenjokksvägen. Den ursprungliga byns hus, lador, uthus och ved
bodar ger ett pittoreskt intryck. Bland dessa byggnader finns också några 
sommarstugor samt några enstaka hus från nyare tid. Står vi vid hotellet 
och riktar blicken över Kultsjön kan vi se hur den mäktiga fjällvärlden 
breder ut sig. Långt bort avtecknar sig fjälltoppar i en gråblå färgton mot en 
mycket avlägsen horisont. Dessa storslagna vyer påminner om hur de stora 
avstånden i dessa trakter på ett påtagligt sätt griper in i människornas livs
villkor. Vid stranden på andra sidan Kultsjön växer björk och gran i en ym
nig grönska. Längre upp mot fjällen, ovanför trädgränsen, övergår skogen i 
buskvegetation och gräsväxter. Låter vi blicken vandra en bit till upp mot 
fjället ser vi plötsligt ett tvärt avbrott i all växtlighet, på denna höjd tar kal
fjället vid. Trots att vi passerat mitten av juli ligger en hel del snöfläckar kvar 
på fjällens nordsluttningar. Intervjupersonerna beskrev sin upplevelse av 
fjällnaturen med ord som "friheten", "tystnaden", eller "stillheten". Beskå
dar man en vacker sommar- eller vårdag fjällvärldens makalösa utbredning 
och enastående färgprakt, fylls dessa ord med en betydelse som är svår att 
återge i språklig form. 

Då vi står och begrundar våra upplevelser kan tystnaden och stillheten plöts
ligt förbytas i ett oväsen. En stor långtradare rusar förbi oss. På sitt släp har 
den tre stora cylinderformade containers. Det är på dessa fordon som malm-
sligen transporteras från Stekenjokksgruvan till omlastningsstationen i när
heten av Vilhelmina tätort. Därifrån går den sedan till Rönnskärsverken i 
Skellefteå för bearbetning och förädling. Stekenjokksvägen med dessa stän
digt strömmande fordon utgör det moderna Klimpfjälls livsnerv. Men den 
symboliserar också 60-talets regionalpolitiska tänkande, då man inte förstod 
konsekvenserna av att göra det avlägsna lokalsamhällets lokala förutsätt
ningar helt beroende av storsamhällets ekonomi. 
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Ett besök på posten 

En dag i april anländer jag tillsammans med min medarbetare - Kurt - till 
postkontoret i Klimpfjäll. Posten i Klimpfjäll öppnar kl 13.00. Då vi kommer 
dit strax före öppningsdags, står redan några personer och väntar utanför. 
Vi går fram och hälsar på en ung kvinna. Vi börjar att samtala med henne 
om hur det är att bo i Klimpfjäll. Vi får veta att hon kommer från en annan 
del av Sverige och hamnade i Klimpfjäll av en ren slump. Jag berättar litet 
om vårt projekt och frågar om vi får intervjua henne vid ett senare tillfälle, 
på vilket hon svarar att det går bra. Gästfriheten här i byn är påtaglig, ingen 
som jag frågat vid personliga sammanträffanden om att få intervjua dem 
har avböjt. De har snarare visat ett nyfiket intresse inför intervjun. 

I Klimpfjäll utdelas inte posten via postlådor utan var och en har ett postfack 
i postkontorets entréhall. Entrén hålls öppen ett tag även efter det att själva 
postkontoret har stängt. En äldre man tillhörande den gamla ortsbefolk
ningen kommer för att hämta sin post. Kurt står och pratar med en äldre 
samekvinna. Mannen hälsar på dem som finns där inne och går och låser 
upp sitt postfack. Men han tycks bli en aning besviken över den post han har 
fått. En besvikelse som han också ger uttryck för: 

Det är bara skräppost det här. Titta här - bara reklam. Dom här reklamlapparna duger inte 
ens som dasspapper. Dom är fór hårda för det. Sedan fastnar dom väl i avloppet om man 
spolar ned dom i toaletten. Och då lär man väl också få kommunen på sig. 

Jag tolkar det som att mannen mer uttrycker en ilska över "kommunen" 
eller storsamhället än besvikelsen över den post han fick. Snarare är det så 
att de fraser han formulerar är ett exempel på en kod där omvärldsanta
gonismen ritualiseras och bekräftas som ett "notoriskt faktum". Likaså: 
koden för samhället (den negativa koden) är "kommunen", som han pro
jicerar sin besvikelse på, snarare än det som låg i postfacket. Det framgår 
inte minst av hans tonfall då han nämner att "han kan få kommunen på sig" 
om han spolar ner reklamlapparna i toaletten. Snart glömmer mannen sitt 
förtret över den dåliga posten och börjar nu att prata med samekvinnan. 
Några yngre män från Nybyn verkar ha lite mer bråttom. De hämtar ut sin 
post, växlar några korta ord med varandra och med dem från Gammelbyn 
innan de beger sig av. 

Byns andra livsviktiga serviceorgan är Konsumaffären som är inrymd i ho
tellets suterrängvåning. Klimpfjäll hade fram till våren 1986 ytterligare en 
livsmedelsaffär som fanns i den bensinmack som stängdes under en period 
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på grund av konkurs. Konsumaffären är liten men tycks ändå ha ganska 
mycket varor. Nästan alla som går omkring i den lilla butiken pratar med 
varandra. Vid mitt första besök där pratade alla med alla, utom med mig. 
Jag kommer att tänka på hur det skulle kännas att komma hit till byn som 
ny utan att känna en människa. Klimpfjäll har ibland besök av en del tu
rister, det framgår av den suvenirhylla som finns vid kassan. På den står 
renar, björnar älgar, kåtor, och allt som anses som karaktäristiskt för byg
den. Då det är mycket folk i affären bildas en tät kö vid kassan. Här gäller 
samma sak som vid posten, att det hör till god sed att inte bara säga 'hej', 
utan man stannar upp för ett ögonblick och utbyter några ord med varandra. 

Posten och affären som sociala träffpunkter 

Posten och Konsumaffären är små men viktiga sociala träffpunkter. Inter
vjupersonerna omtalar att på dessa ställen sker huvuddelen av kontakterna 
mellan Gammelbyns invånare och de i Nybyn. Eftersom byns folkmängd inte 
är större än att alla känner igen alla, så kan man på dessa mötesplatser inte 
bara ignorera varandra och samtidigt bibehålla sitt anseende utåt. Även om 
kontakterna är ganska ytliga då man träffas på posten eller i affären, är des
sa kontakter viktiga för att man inte ska uppleva att gränsen mellan ur
sprungsinvånarna och dem som flyttat till Klimpfjäll är definitiv och oöver
stiglig. Trots detta kommer jag längre fram att visa att det ändå finns klara 
gränser mellan dessa två grupper. 

Det finns ingenting som säger att det måste uppstå gemenskap och värde
överensstämmelser mellan människor som träffas ofta. Detta skriver 
Fredrik Barth (1969) i inledningen till Ethnic Groups and Boundaries. Men 
borde inte människor som interagerar ofta med varandra, och som inte har 
anledning att se varandra som ett hot, kunna sätta in både sig själva och de 
andra i ett meningsbärande sammanhang? På så vis skulle interaktionen 
kunna skapa möjligheter att se att både "vi" och "dom" tillhör samma helhet, 
dvs byn Klimpfjäll. Sett ur den anonyme "folkbokförarens" administrativa 
perspektiv, tillhör alla som har postfacken i Klimpfjäll byn Klimpfjäll. Detta 
kan vem som helst förstå. Men därifrån är steget långt till att två grupper, en 
grupp där medlemmarna har bott på platsen sedan generationer tillbaka och 
en annan grupp som kommit dit som nyinflyttade, ska uppfatta och förstå 
varandra som en helhet rent känslomässigt. Huruvida människorna upp-
ever att byn Klimpfjäll består av en eller två byar är en delfråga som kommer 
att behandlas närmare i kapitel tio. 
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HoteDet 

I Klimpfjäll besökte jag som regel hotellet för att äta eller för att dricka kaffe. 
På så vis böljade jag förstå vad hotellet betyder i Klimpfjäll. Utifrån mina 
daganteckningar kan en typisk ögonblicksbild från hotellets bar se ut så här: 

På förmiddagen den 17 april 1986 går jag in i hotellets bar för att få i mig lite kaffe. Det är 
inte speciellt mycket folk på hotellet vid den här tiden på dagen. Vid ett fönsterbord sitter 
fyra män och samtalar. Jag sätter mig vid ett bord ganska långt ifrån dem, trots detta kan 
jag uppfatta det mesta av vad dom säger till varandra. Samtalet rör sig om typiskt manliga 
samtalsämnen. En av dem berättar att han drack ganska mycket då han var ute och fiska
de. Han blev både full och dålig och var nära att ramla ur båten. "Jag har aldrig mått så 
dåligt i hela mitt liv, det var bara tur att jag höll mig kvar i båten" sade han med ett rullande 
skratt. Var och en berättar sedan i tur och ordning om några minnesvärda fester, där både 
alkoholen och kvinnorna intar centrala roller i berättelsen. Sedan kommer samtalet att 
handla om jakten. En av männen talar om att han har elva gevär med olika kaliber och 
avpassade för olika villebråd. Männen verkar nu stortrivas med sitt berättande, de tycks nu 
ha hittat den rätta stämningen. De bär på en klädsel som är ganska typiskt för en gles
bygdskultur, Helly-Hansen- eller ulltröjor, slitna jeans och stövlar. Samtliga av dem är 
skäggprydda. Mannen med sina elva gevär reser sig från bordet och går och hämtar mer 
kaffe. Han bär också på en präktig kulmage. Han ger mig på något sätt intryck av att vara 
den verkliga karlakarlen här i Klimpfjäll. 

Besökarna på hotellet är till största delen från Nybyn. De äldre invånarna i 
Gammelbyn besöker inte hotellet speciellt ofta. På dagen är den övervägande 
delen av gästerna veckopendlar e, vilka till stor del bor inkvarterade i ba
racker eller delar på lägenheter i Nybyn. 

Hotellet i byn intar en central plats i allas medvetande. För invånarna i 
Klimpfjäll är hotellet inte ett hotell i vanlig bemärkelse. Och varför skulle det 
vara det? Ingen av dem som bor i byn är beroende av ett hotells centrala funk-
ion, dvs möjligheten att övernatta. Nej, hotellet utgör också det en social 
knutpunkt, där man kan träffa andra bybor. Detta gäller inte minst för 
veckopendlarna som relativt ofta utnyttjar dess matservering. På söndagar
na går en del familjer till hotellet och äter middag. Men i intervjuerna fram
kommer att de flesta har en klart negativ attityd gentemot detta hotell. En 
vanlig uppfattning i byn är att hotellet missköts. En gift 40-årig man i egen 
villa och med två mindre barn gör ett ganska typiskt uttalande om hotellet: 

Klimpfjäll i dag och Hotell Stekenjokk har så dålig klang att de som varit här aldrig mer 
sätter sin fot här. Först och främst är det okunnig personal på hotellet. Dom måste vara mer 
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serviceinriktade, dom får inte vara rädd att hugga i. Och just det här att vara glad och att 
kunden alltid har rätt. Och inte måste man visa av och till om kunden kommer in och bara 
ska köpa en glass "suck, måste du komma just nu, nä men usch!" Nu ska det ju skötas i 
kommunens regi och då får det inte kosta någonting. 

Hotellet är alltså inte i invånarnas ögon ett hotell, utan den sociala arenan i 
lokalsamhället. Som social arena blir hotellet i själva verket Klimpfjälls spe
gel - det som visar vad Klimpfjäll är och det som tydliggör annars latenta 
sociala strukturer i byn. Hotellet är lokalsamhällets självporträtt och dess 
teaterscen. 

Längre fram ska jag analysera de attityder som man i Klimpfjäll intar gente
mot hotellet, kommunen och Boliden som är gruvarbetarnas arbetsgivare. 
Men vi ska redan nu se om det finns någon "saklig" grund för att inta en 
negativ attityd gentemot hotellet utifrån den service det ger. Jag vill pröva om 
den negativa uppfattningen kan härledas utifrån en direkt observerbar em
piri, eller om orsaken till deras missnöje måste sökas på en djupare nivå. 

Att äta på hotellet 

Jag och min medarbetare går fram till kassan och beställer var sin fjällfisk. 
Priset är ganska högt, men knappast högre än på andra hotell. Det är nu 
lunchtid och matsalen är till en tredjedel fylld med gäster. En yngre kvinna 
står vid kassan och tar emot beställningarna. Vi får vänta ett tag på vår mat, 
men till slut kommer kvinnan i kassan med det vi beställde. Det är bara nå
gon enstaka av hotellpersonalen som bär serveringsklädsel. Den kvinna som 
serverar oss är klädd i blåjeans och en gråblå T-shirt. En av de manliga 
gästerna vid ett bord bredvid oss går in i köket och pratar med personalen 
där. De formella ritualerna som vi är vana vid på olika matställen är ganska 
uppluckrade här. I matsalen pratar man inte bara med dem vid det egna 
bordet utan även med dem som sitter vid borden längre bort. Även om man 
inte är personligt bekant med alla gäster, så känner man dem till utseendet 
och för det mesta också vid namn. Ibland stannar kvinnan som serverar vid 
något bord och utbyter några korta fraser. Vid lunchtid verkar serverings
jobbet vara ganska stressigt. Idag är det bara en person som ska hinna med 
att servera alla matgäster. Jag konstaterar att man inte har snålat på mat
fettet. Maten innehåller ansenliga mängder fett, men smaken är det inget fel 
på. Såväl kocken som en informant uppgav att människorna i byn gärna vill 
ha lite fetare kost (huruvida detta stämmer har jag ej kontrollerat). Då det 
gäller drycker, och olika sorters bröd är sorteringen inte den bästa. Men den 
service och den mat som hotellet har att erbjuda ger inte en rimlig förklaring 
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till den negativa attityden mot hotellet. Bakgrunden till denna inställning 
kan alltså inte bara sökas i den service som hotellet står för. Det framkom 
mycket tydligt i intervjuerna att flertalet personer också var negativt inställ
da mot den egna kommunen. Hotell Stekenjokk drivs av en kommunal 
stiftelse, och det är tänkbart att det som kommunen är involverad i, ses med 
kritiska ögon av dem som bor i Nybyn. 

Övrig service 

Då detta skrivs har bensinmacken i Klimpfjäll åter kört i gång sin verksam
het efter det att den varit nedlagd under vinterhalvåret och fram till mitten av 
sommaren. Avsaknaden av en bensinmack i dessa trakter har varit påfres
tande för flertalet bybor. Närmaste bensinmack utanför Klimpfjäll är belägen 
i Saxnäs. Avståndet dit är drygt tre mil. I intervjuerna har jag fått beskriv
ningar av hur det känns att vara tvingad att åka sex mil tur och retur för att 
tanka. 

I byn finns ett daghem, en förskola och ett lågstadium med årskurs ett och 
två. De är alla inrymda i en enplansbyggnad som är målat i rött. Daghemmet 
kallas Björnidet, namnet illustreras av att man har målat en stor brun björn 
på husväggen. Daghem och förskola fick man i Klimpfjäll 1983. 

Sporthallen i Klimpfjäll färdigställdes under våren 1986. Men inte heller 
sporthallen har bidragit till att stilla det missnöje som finns mot kommunen, 
den har snarare förstärkt det ytterligare. De flesta i byn är synnerligen miss
nöjda med detta bygge. Man har byggt hallen utan vatten och avlopp. Efter
som dusch och toalett saknas får inte skolbarnen använda den under sina 
gymnastiklektioner. Från kommunens sida anser man att hallen ligger så 
nära hotellet att man kan gå mellan byggnaderna och utnyttja hotellets 
dusch och toalett. För att få byggnadstillstånd av länsstyrelsen, trots avsak
nad av dusch och toalett, kallade man byggnaden - såvitt jag förstår - inte 
formellt för sporthall utan bara för tennishall. Det är relativt gott om utrym
me i hallen och den har ett påkostat golv med en fin svikt. Hallen kunde 
byggas genom att Boliden och kommunen tillsammans tillsköt pengar. 

För barnen i byn har man en ishockeyplan. Den senaste vintern (1985) an
vändes den inte. Det stora problemet är snöskottningen. Det var svårt att 
rekrytera frivilliga som ville skotta planen efter varje snöfall. I dessa trakter 
snöar det både ofta och mycket. Många av intervjupersonerna efterlyser en 
lekpark till barnen. Det är endast skolan i Klimpfjäll som har några gungor, 
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vilket medför att de yngsta barnen och de som inte är inskrivna på dag
hemmet eller förskolan inte har någon lekplats att vara på. Detta upplever 
naturligtvis småbarnsföräldrarna som en brist. 

För den eller de bybor som är intresserade av minigolf finns några banor inte 
långt från hotellet. Det finns också ett elljusspår i Klimpfjäll. 

I Klimpfjäll finns en liten pingstförsamling med ett kapell. De aktiva med
lemmarna är inte många. Omkring 10 - 15 personer bevistar regelbundet 
gudstjänsterna, nästan alla av dem kommer från Gammelbyn. Vid en 
intervju med prästen i Saxnäs församling, dit Klimpfjäll hör, får jag veta att 
det religiösa intresset i Nybyn är minimalt. Några organiserade aktiviteter 
för dem görs numera inte av Svenska kyrkan. Man anser att gensvaret varit 
för obetydligt vid de gudstjänster som tidigare anordnats i den s k Norgefa-
rargården - ett stort gammalt trähus hörande till Gammelbyn. 

Beroendet av gruvan 

Det som förenar alla människor i Nybyn är att de är beroende av gruvan för 
att kunna försörja sig. Detta gäller naturligtvis också de som arbetar på dag
hemmet, förskolan och lågstadiet samt hotellet, affären, posten och vård
centralen. Det är till största delen kvinnor som arbetar vid dessa inrätt
ningar, men deras män är anställda vid gruvan. 

Gruvan genomsyrar naturligtvis det dagliga livet i Nybyn. Företaget präglar 
livets totalitet på ett sätt som påminner om de gamla brukssamhällena. Det 
är Boliden som har ordnat ett elljusspår. Det är företaget som har bidragit till 
att sporthallen i Klimpfjäll kunde byggas. De skoteroveraller som många bär 
har subventionerats av Boliden. Likaså får kvinnorna använda ett av Boli
dens hus i Nybyn till vävstuga. En fotoklubb har också bildats, men enligt 
uppgift har man ingen lokal där man kan framkalla bilder. Man har fått 
stöd av Boliden för att köpa framkallningsutrustning. Gruvföretaget har en 
fritidsnämnd som ger anslag till olika aktiviteter. De flesta av Nybyns invå
nare har en positiv bild av Boliden medan däremot bilden av kommunen inte 
är lika positiv - snarare tvärtom. 

Det som förenar alla som bor i Klimpfjäll är att de har naturen mer som en 
livsform än ett fritidsintresse och för många av de hitflyttade familjerna är 
Klimpfjäll ett livsprojekt. Men naturen är en livstotalitet som samtidigt har 
en säregen begränsning, den är förutsättningen för livet i Klimpfjäll, men 
det är ändå till sist gruvan som sätter den yttersta gränsen för människor
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nas liv i Nybyn. Det som både begränsar och ger livet ökade möjligheter i 
Klimpfjäll är alltså naturen och gruvan. Fjällen, gruvan och människorna i 
Nybyn bildar en komplex triad med mycket speciella livsbetingelser. 

Det var i detta komplexa lokalsamhälle som vi skulle starta upp ett aktions
forskningsprojekt. Jag har redan avslöjat att nästan alla förhoppningar som 
låg bakom detta projekt grusades. Misslyckandet har gett erfarenheter om 
vad man bör beakta innan man ger sig in i aktionsforskning och samhälls
arbete. Men aktionsforskningsprojektet gav också mig en djupare förståelse 
av Nybyn. Under den tid jag arbetade som aktionsforskare i Klimpfjäll blev 
jag alltmer klar över hur fel aktionsforskningsprojektet var tänkt från början 
och hur oreflekterade förtolkningarna av gruvsamhället var. Det fascineran
de i mitt projekt har emellertid inte varit denna negativa upptäckt utan bytet 
av världsbild, att få vara aktör i en faktiskt 'context of discovery' där nya 
tolkningar av ett socialt sammanhang blivit möjliga. 
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4. AKTION OCH FORSKNING 

Det här kapitlet kommer att handla om hur vi misslyckades att få igång 
aktionsforskningsprojektet och att det till sist stod klart att ett sådant här 
projekt inte hade något att ge till människorna i Klimpfjäll. 

Under senhösten 1985 skulle aktionsdelen i projektet påböijas. För att veta 
vilka aktiviteter som skulle vara meningsfulla att börja med kontaktades 
personer som här kallas informanter. En förutsättning för att "komma in" i 
lokalsamhället var en förtroendefull kontakt med KIIF (Klimpfjälls intresse 
och idrottsförening). KIIF skulle vara med och utarbeta förslag på aktivite
ter. Kontakt upprättades med föreningen och jag hoppades nu att vi via KIIF 
skulle nå ut till människorna i Nybyn. Täta kontakter med socialtjänsten och 
distriktsgruppen var naturligtvis också en av förutsättningarna för att pro
jektet skulle kunna genomföras (2). 

I detta skede av projektet tror jag det första misstaget begicks. Vi från forsk
ningsenheten hade inte klargjort för socialtjänsten att en arbetsdelning mel
lan aktionsdelen och forskningsdelen var nödvändig. Frågan är om vi riktigt 
insåg hur viktigt det var att forskaren inte bara gick in i "fixarrollen". Från 
början kom jag emellertid att få just den rollen. I detta skede var det jag som 
skulle "fixa" både aktiviteter och ansvara för att vår forskningsansats upp
fylldes. 

Ett besök på discogympan 

Efter kontakter med distriktsgruppen för Klimpfjäll och Saxnäsdistriktet och 
föreningsaktiva personer i byn, såg jag det som meningsfullt att få kommu
nen att gå in med resurser till vissa typer av aktiviteter. 

I hotellets danslokal bedrev en grupp kvinnor sedan tidigare en motionsakti
vitet, en s k discogymping. En verksamhet som man planerade att utveckla 
och helst utöka med fler deltagare när man snart skulle få tillgång till den 
nybyggda sporthallen. En kväll i oktober 1985 besökte jag discogympan, dels 
för att få ett sedvanligt observationstillfälle och dels för att göra några infor

2 Vilhelmina kommun är indelad i sex distrikt för socialtjänst och primärvård. Distrikts 
grupperna utgörs av personal från dessa verksamheter, syftet med denna organisation är att 
underlätta samarbetet mellan personalen från respektive medicinsk verksamhet. 
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mella intervjuer. Jag hade före mitt besök frågat kvinnan som brukade leda 
verksamheten - vi kan kalla henne för Lena - om jag fick besöka dem. 

Till discogympan kom den här kvällen 10 - 12 kvinnor i varierande åldrar. De 
två yngsta gick i årskurs nio och den äldsta var i övre medelåldern. De arbe
tade sig igenom ett gymnastikprogram i ca en timme till musiken från en 
stereobandspelare. 

Lokalen var inte den allra bästa för motionsgymnastik, men kvinnorna 
verkade ändå trivas. Jag fick intryck av att denna aktivitet inte bara var 
gymnastik utan också ett socialt forum, där kvinnor kunde träffa varandra, 
utan männens närvaro. Jag frågade varför inga män deltog. En kvinna 
talade om att förra året deltog en man några gånger tillsammans med de 
andra kvinnorna. För en tid sedan var en annan man med på ett gymping-
pass, men han tog ut sig så hårt att han därefter blev sjuk. Sedan ville han 
aldrig vara med igen. En annan kvinna sade att det var vanligt att män och 
kvinnor delade upp sig i fråga om fritidsaktiviteter. I detta avseende tycks 
Klimpfjäll vara ganska könssegregerat. En sådan här könsuppdelning är i 
Klimpfjäll ingen ovanlighet, även om jag anser att det inte är någon absolut 
regel, undantag finns. Kvinnorna uppgav att de hade försökt att få med sina 
män på denna aktivitet. Men jag tolkade det samtidigt som att de inte hade 
gjort allt för stora ansträngningar för att få med männen på gymnastiken. 
Enligt kvinnorna tyckte männen att discogympan var "larvig". Man kan 
tolka det som att dels anser männen att detta är ingenting för män, dels att 
kvinnorna anser att denna aktivitet är en kvinnlig sfär, något för just kvin
nor. Jag tror att båda dessa tolkningar kan ge en förståelse till varför det 
saknades män. 

Min tolkning av varför kvinnorna medvetet eller omedvetet skulle vilja se t ex 
discogympan som en aktivitet för kvinnor utgår från antagandet, att i ett 
gruvsamhälle som Klimpfjäll, som är uppbyggt av män och på männens 
villkor och där jakt och gruvarbete är det som dominerar livet, där kan kvin
nor uppleva ett behov av att bygga upp egna nischer. Detta kan ge kvinnorna 
en upplevelse av meningsfullhet och gemenskap. 

Yvonne Verdier (1981) har i sin bok beskrivit kvinnornas situation i den lilla 
franska byn Minot utifrån tre kvinnoyrken, tvätterskan, sömmerskan och ko
kerskan. De tre kvinnoyrkena var i själva verket konstituerande beträffande 
de kvinnliga livssfarerna, de skapade ett system att tolka tillvaron och kvin
nolivet som lämnade männen utanför. Kvinnovärldens slutenhet är dess 
livsvillkor. T ex sömmerskan som sydde brudklänningen och invigde bruden 
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i den vuxna kvinnans liv. Barnuppfostran var en specifik kvinnlig syssla. 
Man såg det som en omöjlighet för män att uppfostra barn. Man accepterade 
inte att en pojke mjölkade kor (det tror jag inte man gjorde i Sverige heller). 
Däremot kunde kvinnor gå in på männens domäner utan att bli hånade, t ex 
att sköta plogen. Verdier skriver att: "Kvinnan var ju gjord för att göra allt" 
(s 183). Det borde, enligt min mening, ha gett dem en självkänsla och möjlig
het att se sig själva i ett meningsbärande sammanhang. Att inneha en egen 
roll och en uppgift att fylla kan ses som ett mänskligt behov. Så här skriver 
Yvonne Verdier: 

De olika kvinnliga positionerna reproduceras i relation till varandra; kvinnorna förvär
var dem på samma sätt: kvinnornas universum är alltså inte något som definieras negativt 
i förhållande till männens värld, utan inifrån och av sig självt som ett universum organi
serat och styrt av sina egna lagar; en plats för kvinnornas egen suveränitet och självstän
dighet. (s 382) 

De fritidsaktiviteter i Klimpfjäll, där enbart kvinnor deltar, som vävstugan, 
korgmålning och discogymping kan ses som ett forum där Klimpfjälls kvin
nor kan få känna en "suveränitet" och "självständighet" samt en betydelse
full gemenskap med andra kvinnor. Mot den bakgrunden blir det inte legi
timt för männen att tränga sig på. Däremot är det i Klimpfjäll legitimt att 
kvinnor går in på några av männens domäner, t ex jakten. Flera kvinnor i 
Klimpfjäll har gått jägarskolan. Men detta frigör naturligtvis inte kvinnorna 
från lokalsamhällets övertydliga könsrollsmönster. 

Om man ser Klimpfjäll som ett samhälle på männens villkor, så kan man 
också se att de kvinnliga nischerna i denna fjällby är långt svagare än i det 
övriga Sverige. En tolkning som återfinns i Kerstin Vinterheds (1985) bok 
'Kvinna i manssamhälle' är att de fenomen som påträffas i fjällbyn på intet 
sätt är unika. Men på grund av att detta lokalsamhälle är uppbyggt på vissa 
speciella villkor och förutsättningar, framträder en del sociala fenomen med 
större tydlighet i Klimpfjäll, och detta gäller särskilt kvinnornas situation. 

Efter motionspasset gör jag en informell intervju med tre av kvinnorna. Vi 
sätter oss ned i en av sofforna i hotellets foajé. Jag fick några korta men 
värdefulla synpunkter på hur de uppfattar Klimpfjäll. 

Jag frågar de tre kvinnorna - vi kan kalla dem Lena, Liz och Stina - om vad 
för aktiviteter som skulle passa för Klimpfjäll och som eventuellt kommunen 
kan stödja ekonomiskt. Liz säger att det är svårt att få igång några regel-
bunda aktiviteter i Klimpfjäll. Det kommer mycket folk första gången, men 
sedan kommer allt färre och till slut ingen alls. Lena för in samtalet på hur 
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hon ser på hotellet. Hon tycker illa om flipperspelen på hotellet och som hon 
anser att ungdomarna står och hänger vid. Liz tycker också att det är fel att 
15-16 åringar släpps in på hotelldanserna där de får se sina föräldrar gå 
omkring berusade (under hösten och våren 1985, dvs under projekttiden 
arrangerades inga hotelldanser; från dessa tillställningar saknar jag alltså 
egna observationer) De två andra kvinnorna nickar instämmande. Liz och 
Lena, båda i 25-års åldern, har varit på väg till Umeå för att böija läsa, men 
på grund av bostadsbristen där kunde de inte fullfölja sina planer. Liz till
lägger att hon tror att de flesta som flyttade till Klimpfjäll aldrig räknade 
med att kunna stanna kvar någon längre tid av sitt liv i byn. 

Stina tar upp de yngre barnens situation. Hon påpekar att många av dem 
nästan aldrig åker från Klimpfjäll. Det sker i regel endast under semestrar. 
Hon berättar om en flicka som gick i femte klass och som bott i Klimpfjäll 
under större delen av sitt liv. Då klassen skulle göra en skolresa sade flickan 
att hon aldrig hade sett ett tåg i hela sitt liv. Även om berättelsen skulle kun
na hänföras till kategorin rykten, så säger den ändå något om hur en del 
människor kan uppleva denna isolering. Men de som bott i Klimpfjäll en 
längre tid ser nog de långa avstånden som en naturlig del av sin livsmiljö. 
Stina säger att hon kommer att flytta från Klimpfjäll. I början trivdes hon, 
men nu har inte Klimpfjäll något att erbjuda henne längre, speciellt inte då 
hon saknar ett fast arbete. 

De tar också upp sporthallen som ett exempel på att kommunen har behand
lat Klimpfjäll orättvist. Sporthallen är vid den här tidpunkten inte färdig
ställd, men alla vet ändå att det inte kommer att finns dusch och toalett där, 
man får i stället utnyttja hotellet för dessa ändamål. Lena säger att det blir 
hopplöst att gå dit med ungarna. 

Kvinnorna föreslår att det borde starta någon form av danskurs i byn. "Det 
skulle säkert många nappa på" tillägger Liz. Jag säger att jag inte kan lova 
någonting, eftersom det är kommunen som i så fall måste ge ett ekonomiskt 
stöd, men jag lovar att ta upp det till diskussion med socialtjänsten. Kanske 
också KIIF kan hjälpa till. Men kvinnorna framhåller att de tror inte så 
mycket på att kommunen vill hjälpa till att starta kurser i Klimpfjäll. I det 
här skedet av projektet förstod jag inte att den negativa attityden mot kom
munen var ganska allmänt förekommande i speciellt Nybyn. 

En sådan situation ska naturligtvis inte förekomma i samhällsarbete och ak
tionsforskning där förtroendet mellan de inblandade parterna är viktigt för 
hur projektet ska utveckla sig. Jag reser till Klimpfjäll för att diskutera med 
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människor vilka aktiviteter de skulle vilja få hjälp med att starta. Samtidigt 
som socialtjänsten - som var en viktig samarbetspartner med ansvar för den 
ekonomiska delen - inte hade avsatt några ekonomiska medel till projektet. 
Jag hade alltså inte några säkra resurser att erbjuda människorna i Nybyn. 
Dessutom var förtroendet lågt i Klimpfjäll för kommunen. Här borde forsk
ningssidan - i första hand jag - redan i förväg ha tagit reda på om social
tjänsten hade avsatt pengar till projektets aktionsdel. Men detta togs för givet, 
eftersom det var socialtjänsten som hade initierat projektidén. 

Kvinnlig emancipation och manlig prestige? 

Den negativa synen på hotellet och kommunen som de tre kvinnorna gav 
uttryck för delades av flertalet intervjupersoner. Detta gäller också deras syn 
på svårigheten att ordna aktiviteter i byn. En annan intressant punkt i 
intervjun är att de tre kvinnorna ger en ganska negativ bild av Klimpfjäll. I 
kapitel nio kommer två andra kvinnor, Mia och Pia, att också ge uttryck för 
sina negativa upplevelser av Klimpfjäll. Det här är ett tema som går igen, de 
gånger jag hörde några negativa röster om byn var det kvinnors röster. En 
intressant händelse i detta sammanhang är följande. En amerikansk pro
fessor gästade vår institution under höstterminen 1986. Vid ett tillfälle be
vistade han en sammankomst i Vilhelmina där klimpfjällsbor träffade 
representanter för kommunen för att diskutera Stekenjokksgruvans framtid. 
Närvarande vid mötet var också ett antal kvinnor från Klimpfjäll. Vår gäst
professor kunde inte så mycket svenska, men var trots detta förvånad över att 
kvinnorna framförde sitt budskap på ett betydligt militantare och kraftfullare 
sätt än vad männen från byn gjorde. 

Mot bakgrund av den hittillsvarande framställningen skulle jag vilja påstå 
att i Klimpfjäll finns en könskonflikt inbyggd. I Klimpfjäll finns alltså inte 
bara en konflikt mellan lokalsamhälle och storsamhälle eller mellan samer 
och lokalbefolkning. Denna könskonflikt är en tyst konflikt, man talar inte 
om den, men likafullt existerar den. Det är bara i vissa situationer som kon
flikten blir synlig och tydliggjord. Eftersom kritik mot byn inte är socialt 
accepterad tror jag konflikten för många kvinnor finns på en omedveten 
nivå. Denna tysta könskonflikt understryker mitt antagande att det finns en 
Jantelagsanda i Klimpfjäll. Ett fenomen som gärna uppträder i små sam
hällen med en stark social kontroll. Men de kvinnor som tydliggör konflikten 
för sig själva uttrycker sina känslor desto starkare, vilket kommer att framgå 
i kapitel nio. Men dessa kvinnor är i minoritet. 
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Känner sig männen i Klimpijäll mera ansvarstyngda och plågade än kvin
norna inför den ovissa framtiden? Då gruvan slutligen läggs ned måste 
också kvinnor och barn flytta från Klimpfjäll. Även om också kvinnorna ville 
flytta till fjällbyn, är ändå detta lokalsamhälle uppbyggt kring en mansdomi-
nerad näring, och männen har de det yttersta ansvaret för gruvans produk
tionsresultat och för byn som helhet. Klimpfjäll är deras samhälle, byggt av 
dem och för dem. 

Om männen ser sig inneha huvudrollen i spelet om fjällbyns existens, så är 
det att förneka en del av sin egen livsform om man ifrågasätter och kritiserar 
sin egen by och de villkor livet i byn vilar på. Det innebär att man också kriti
serar sig själv för det beslut man en gång fattade och som innebar en flytt
ning till Klimpfjäll. Kanske är det lättare att låta vanmakten få ett utlopp 
genom att kritisera samhället, eller i första hand Vilhelmina kommun, som 
faktiskt är medansvarig för gruvetableringen. På ett sätt kan man alltså be
trakta männen som mer prestigebunda då de i intervjuerna bortser från ne
gativa aspekter som en del av kvinnorna tycks se. Men man kan också se 
männens förnekelser i detta avseende som ett sätt att slå vakt om en livsform 
som man sätter mycket stort värde på. 

Flertalet av Klimpfjälls kvinnor har arbete, främst inom serviceyrken, som 
är helt beroende av gruvdriften. De befinner sig alltså i Klimpfjäll på män
nens villkor, och detta tycks innebära att åtminstone en del av dem inte kän
ner samma strikta lojalitet mot byn som männen. Kritiken som kvinnor har 
delgivit mig gäller inte själva livsformen som sådan utan mer negativa ten
denser inom själva lokalsamhället som t ex brist på fritidssysselsättningar 
för de yngre barnen och avsaknad av ett meningsfullt arbete. Man kan tolka 
den kritik som framkom i en del intervjuer med kvinnor som en emancipa-
torisk protest mot att befinna sig i detta beroende. De tillåter sig att se vissa 
negativa fenomen, som i större sociala sammanhang är förbjudna att dryfta. 
Att kritik som kan uppfattas som ett angrepp på lokalsamhället inte är popu
lär, framhöll också flickorna i årskurs nio som ett motargument mot att göra 
en videofilm om sin by, vilket beskrivs i kapitel 6. Även informanter uppgav 
att om man har åsikter som kan uppfattas som kritik mot byn så håller man 
helst tyst om dem då man vistas i en större grupp. 

Ansvarsfördelning och arbetsfördelning 

Vid diskussioner med representanter för KIIF kom vi fram till att filmvis
ning var en aktivitet som kunde vara lämplig att börja med. Men för att KIIF 
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skulle kunna hyra filmer behövde de ett ekonomiskt stöd från kommunen. 
Därför frågade jag företrädare för socialtjänsten om de var beredda att ge ett 
ekonomiskt stöd till flimvisning i Klimpfjäll. Mitt argument för att så borde 
ske var att denna aktivitet ingick som en del i aktionsforskningsprojektet. Av 
socialchefen fick jag mellertid veta att socialtjänsten i Vilhelmina inte hade 
avsatt några pengar i sin budget till aktionsforskningsprojektet i Klimpfjäll. 
Jag ombads nu att upprätta ett kostnadsförslag avseende de planerade film
visningarna som sedan socialnämnden skulle ta ställning till. 

Kostnadsförslaget som överlämnades till socialkontoret omfattade sam
manlagt 6000 kronor. Jag diskuterade förslaget med socialkamreren och 
socialchefen. De ansåg att jag i början fick nöja mig med 3000 kronor. Social
chefen påpekade att jag hade ett ansvar för hur pengarna skulle användas 
och att det skulle vara kvalitetsilmer som visades. Då jag försökte förklara att 
jag som forskare inte borde ha ett ansvar för hur kommunens pengar använ
des och inte heller vilka filmer som skulle visas i Klimpfjäll - jag var ju inte 
ens anställd av kommunen - ansåg socialchefen att om jag inte kunde ta det 
ansvaret så var det ingen mening att socialtjänsten fortsatte att driva projek
tet. 

I och för sig kan jag förstå att man från socialtjänsten var en aning orolig för 
hur deras pengar skulle användas. Tänk om man i Klimpfjäll hade fått idén 
att visa några riktigt osedliga porrfilmer, bekostade av socialtjänsten! Det är 
ganska självklart att myndigheten har ett kontrollbehov visavi aktionsforsk
ningsprojektet. Man vill att pengarna ska användas på "rätt sätt". Men detta 
visar, och det är poängen i mitt resonemang, att idén bakom aktionsforsk
ningsprojektet också kan ses som en kontrollåtgärd. Projektet var inte bara 
avsett som en "service" åt dem i Klimpfjälls Nyby, utan det uttryckte i reali
teten ett behov av att få en social kontroll över den avlägsna och till synes 
okontrollerbara Nybyn. 

Även ordföranden i socialnämnden vidtalades, men han kunde inte garante
ra några pengar till projektet. Nämnden intog en påtagligt passiv roll i pro
jektet. Socialnämndens ledamöter var till stor del omedvetna om att de fak
tiskt hade varit med och beslutat om ett aktionsforskningsprojekt i Klimp
fjäll. 

I november 1985 beslutade emellertid socialnämndens AU att bevilja ett eko
nomiskt stöd för filmvisningarna i Klimpfjäll. Hade detta inte beviljats hade 
aktionsdelen i projektet fått avskrivas direkt. Situationen för fortsättningen 
av projektets aktionsdel blev redan vid denna tidpunkt mycket bekymmer
sam. Mitt intryck var nu att socialkontoret och dess nämnd inte var speciellt 
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entusiastiska för att ge sitt stöd till projektet. Man kom inte med egna förslag 
och synpunkter på vad som skulle kunna göras i Klimpfjäll. Tydligen ansåg 
man att detta ansvar låg på mig. Man hade inte heller utsett någon som hade 
ett ansvar för aktionsdelen i projektet. 

I slutet av november hade vi från forskningsenheten kommit till insikt att 
frågan om ansvarsfördelningen måste få en lösning. Ansvaret för att både 
organisera aktiviteter och forska kunde inte bara ligga på mig, även om jag 
redan nu hade hjälp av en medarbetare, nämligen Kurt. Vi ansåg att min 
medarbetare borde få en dag i veckan till att helt ägna sig åt projektet. Den 27 
november 1985 träffades följande personer för att diskutera denna fråga. 
Från socialkontoret kom, socialchef, biträdande socialchef och två social
sekreterare. Forsknings sidan representerades av Bengt Börjeson, Anders 
Mattsson - byrådirektör för forskningsenheten i Vilhelmina och jag själv 
samt en annan doktorand. Värt att notera är att ingen politisk representant 
från socialnämnden deltog. 

Debatten vid sammanträffandet blev stundtals ganska hetsig. Min uppfatt
ning var att socialtjänsten borde stödja projektet mer aktivt, eftersom man 
faktiskt varit med och ansökt om pengar till det. Men av socialkontorets 
tjänstemän fick jag veta att något sådant hade jag inte rätt att kräva. Anders 
Mattsson ansåg ändå att socialtjänsten borde ha budgeterat en viss summa 
pengar till projektet. Jag å min sida spetsade nu till diskussionen ytterligare 
då jag sade "om socialtjänsten inte vill ge sitt bidrag till samarbetet så är det 
bäst för alla parter om projektet läggs ned". Socialkontorets tjänstemän gick 
nu med på att ge en av socialsekreterarna - Kurt - en dag i veckan för att ar
beta med projektet. Detta såg jag som en förutsättning för att fortsätta arbetet 
med projektets aktionsdel. 

Vi från forskningssidan borde naturligtvis ha kallat till ett sådant här möte 
och försökt att göra upp ett kontrakt med socialtjänsten för hur arbetet skulle 
bedrivas redan innan projektansökan skulle skrivas. Då hade en del miss
uppfattningar kunnat undvikas. I Forskning för förändring (1981) och Socio
logisk Forskning (1982/2-3) beskrivs en mängd problem som är förknippade 
med aktionsforskning. Om den här studien tas som ett empiriskt exempel 
och de två refererade skrifterna ovan som en teoretisk referensram skulle jag 
vilja påstå att i aktionsforskning kan finnas två väsentliga problemområden. 
Det första är av organisatorisk art och det andra är av vetenskapsteoretisk 
karaktär. Naturligtvis finns överlappande drag mellan båda dessa problem
områden. Vilken typ av kunskap ska man sträva efter? Ska kunskapen vara 
av kritisk eller pragmatisk och praktisk karaktär? Och hur blir den trovär
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dig? Nära förknippat med detta är ett annat problem som behandlas i de två 
ovanstående skrifterna nämligen forskarnas autonomi och självständighet 
samt möjligheten att få distans till den egna forskningen. Självständigheten 
kanske måste upprätthållas till priset av att man förlorar förtroendet. Kom
mer forskaren in i lojalitetskonflikter och förlorar sin distans får detta 
mycket negativa följder för det teoretiska arbetet. 

I detta aktionsforskningsprojekt fanns alltså ett påtagligt organisatoriskt 
problem beträffande arbetsfördelningen. Hur skulle projektet klaras av om 
inte socialtjänsten gav ett aktivare stöd? Om inte en överenskommelse kan 
göras mellan praktiker och forskare huruvida rollfördelningen mellan 
forskning och praktiskt arbete ska upprätthållas finns, som jag ser det, då
liga förutsättningar för att projektet ska resultera i en ny kunskap som går 
ett steg längre än vardags- och utredningskunskapen. Men problemet hand
lar inte bara om en konstruktiv arbetsdelning. Om man skulle kunna lösa 
alla samarbetsproblem mellan forskaren och praktikerna så innebär det inte 
att man automatiskt skapar förutsättningar för en ny kunskap. Tvärtom kan 
en "harmonisyn" mellan forskaren och praktikerna innebära att verklighe
ten inte problematiseras eller att den problematiseras på praktikernas vill
kor, och forskarens uppgift blir bara att "vetenskapligt bekräfta" det prak
tikerna alltid "vetat". Att se verkligheten på ett annat sätt är alltid provoce
rande, eftersom det utmanar människornas världsbilder. Om konflikten 
övergår i harmoni och konsensus så riskerar forskningen att reducera sin 
uppgift till att ge skenlösningar på "problemen". 

Jag såg det som min forskningsuppgift att ta fram mottolkningar som 
sträckte sig över den vardagliga kunskapen som socialtjänsten represen
terade. Här fanns naturligtvis också en källa till problem som uppstår - och 
som måste tillåtas att uppstå - i aktionsforskning. 

En fråga som dyker upp i detta sammanhang är varför socialtjänsten inte 
hade avsatt några pengar till projektet, och varför man nu visade ett ganska 
svalt intresse för det? Hade man helt enkelt glömt bort att budgetera en sum
ma pengar? Det är tänkbart, men det förklarar inte varför man inte tog egna 
initiativ. Vad visste egentligen de enskilda nämndledamöterna om aktions
forskningsprojektet och om hur mycket socialtjänsten var inblandad? Jag 
ska belysa den frågan utifrån den föredragning som vi hade inför nämnden 
den 13 december 1985. Vi som representerade forskningen var Anders 
Mattsson och jag själv. 

Vi informerade nämnden om de planerade aktiviteterna och om att det också 
var ett forskningsprojekt. Ordföranden tyckte att det var bra att vi ordnade 
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"lite aktiviteter" där, men sade sig inte riktigt förstå varför vi också skulle 
forska. Han påstod att han hade träffat några gruvarbetare vid sitt besök i 
gruvan och dessa hade hört talas om att det pågick ett forskningsprojekt om 
deras by, de hade undrat om det var någonting konstigt med dem eftersom de 
blev uppmärksammade av forskare. Ordföranden i nämnden sade att han 
höll med dem. Vi skulle inte se människorna i Klimpfjäll som något unikt 
och som därför behövde utforskas. 

Något större intresse för aktionsforskningen fanns alltså inte hos nämnden. 
Men ännu kvarstår frågan varför de tjänstemän på socialkontoret, som varit 
med och skrivit projektansökan, inte visade något större intresse. Till denna 
företeelse ser jag tre förklaringar som är värda att nämnas. Frågan kommer 
också att tas upp i kapitel åtta. 

I den första projektansökan till Delegationen för Social Forskning ansökte 
man om pengar för en person som skulle vara bosatt i Klimpfjäll. Denna 
person skulle både arbeta med ett socialt inriktat arbete och med forskning. 
Denna ansökan avslogs. Delegationen ansåg inte att det var dess uppgift att 
anslå pengar till praktiskt socialt arbete, detta borde socialtjänsten stå för. I 
den andra ansökan till Delegationen gav man forskningsdelen en betydligt 
starkare profil, vilket bidrog till att ansökan bifölls. Faktum var, att då den 
första ansökan skrevs, planerade vi att jag skulle bo i fjällbyn för att kon
tinuerligt kunna arbeta där som aktionsforskare. Men som redan nämnts i 
kapitel ett ansågs ett sådant förfaringssätt som mindre lämpligt. För oss 
som representerade forskningen var en kunskapsutveckling det mest väsent
liga och för socialtjänsten var resultat av ett fältarbete viktigast. Den här 
frågan belyses bl a i Sociologisk Forskning (2/1982). Forskningen har andra 
tidsperspektiv och ser egna intressanta problematiseringar som ingår i en 
långsiktig kunskapsuppbyggnad. Praktikernas rationalitet innebär krav på 
en kunskap som snabbt kan omsättas i praktisk handling. 

I en av de informella intervjuer jag gjorde med tjänstemän på socialkontoret 
antyddes att den självständighet som forskningen intog direkt i projektstar
ten kan ha väckt en en viss besvikelse på socialkontoret. Detta är naturligtvis 
inget unikt i sådana här sammanhang. Att en självständig och oberoende 
forskarroll kan bli en orsak till störningar mellan forskare och praktiker ger 
t ex Lennart Svensson exempel på i sin artikel i Forskning för Förändring 
(1981). Svensson betonar också vikten av att klargöra sitt syfte med forsk
ningen för de inblandade parterna. 
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För det andra, framhåller en av tjänstemännen på socialkontoret att kom
munikationen mellan arbetsledningen och socialnämnden var dålig. Det går 
naturligtvis utanför ramen för denna studie att analysera situationen på 
socialkontoret i Vilhelmina. Men jag kan inte bara ignorera att situationen 
där både före och under projekttiden var mycket ansträngd, vilket kan ha 
påverkat projektet negativt. Eftersom detta också finns belyst i massmedia 
anser jag mig inte bryta mot någon forskningsetisk regel som nämner detta 
(se t ex Västerbottens Folkblad 11 och 12 december 1986). Denna situation kan 
mycket väl ha medfört att personalen inte hade energi nog att engagera sig i 
projektet. 

För det tredje, fanns en rädsla inom socialkontoret att andra grupper inom 
kommunen kommer och ställer kravet, har Klimpfjäll fått det här, har vi 
också rätt att få något. Med andra ord var man rädda för att människor skul
le börja att ställa allt högre krav på att få något. 

Efter en omständlig och tidskrävande process kom till sist filmvisningen i 
gång. Dessutom skulle min medarbetare få avsätta en dag i veckan till pro
jektet. Projektet hade redan dragit ut avsevärt på tiden utan att något hade 
hänt i Klimpfjäll. Delegationen hade gett oss pengar till aktionsforskning, 
men det verkade vara svårt att få igång aktiviteter och samarbetet med 
socialtjänstens ledning gick tungt. Den här tiden upplevde jag som mycket 
pressande. Det kändes som en lättnad då filmvisningen äntligen skulle köra 
i gång. 

Filmvisningen - en trevande böljan 

Ett par veckor före jul körde KIIF igång filmvisningen. KIIF fick själv bestäl
la de filmer, som skulle visas på hotellet. Men hela arrangemanget blev ett 
fiasko. Man tog en mindre summa i entréavgift för att kunna dryga ut an
slaget. Det var i snitt mellan 10 - 15 personer som infann sig till varje före
ställning. Efter sju föreställningar ansåg man det inte vara värt att fortsätta 
att visa några fler filmer. Barnfilmerna hade däremot gått bättre. Filmvis
ningen blev en av många empiriska bekräftelser på att de kollektivt orga
niserade aktiviteterna inte hade speciellt stor attraktionskraft. Man hade 
också tidigare provat att visa film i Klimpfjäll, men inte heller då var intres
set särskilt stort. En av förklaringarna är naturligtvis att nästan alla i byn 
har video. Men är denna förklaring tillräcklig? Man skulle kunna tänka sig 
att människorna i ett lokalsamhälle inte går på film bara för filmens skull. 
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Faktum är att inte någon av de aktiviteter som krävde en mer regelbunden 
närvaro fungerade speciellt bra. ABF hade aktiviteter som t ex sång- orgel-
och gitarrkurser som slogs ihop till en kurs, samt olje- och korgmålning. Det 
kom en del människor i början, men sedan avtog det markant enligt kurs
ledarna. På sång/orgel- och gitarrkursen fick kursledaren ringa efter del
tagare för att få ihop sammanlagt fem. Men i böljan kom det relativt många 
till den kursen, en del köpte till och med helt nya gitarrer. En aktivitet som 
alltså tycks vara ett undantag från detta mönster var var ABF's buggkurs, 
som det kom förhållandevis många deltagare till och vilka följde kursen 
ganska regelbundet. 

Julfesten i Klimpfjäll 

Något som blivit en tradition i Klimpfjäll är den årliga julfesten på hotellet. 
Denna tradition har införts av Nybyns invånare, det är få eller inga alls från 
Gammelbyn som besöker denna tillställning. I det följande ges en kort redo
görelse för mitt besök på julfesten december 1985. 

Den här kvällen hölls den årliga julfesten som vanligt på hotellet. Efter jul
maten skulle man visa film. En barnfilm och därefter en vuxenfilm. Då jag 
anlände till hotellet hade det hunnit samlas ganska många människor i 
hotellets matsal. Jag uppfattade att gästerna till stor del utgjordes av fa
miljer, flera av dem hade också barnen med sig. Jag hoppades den här 
kvällen få tillfälle att träffa några representanter för föreningslivet så att vi 
kunde diskutera en fortsättning av projektet. Ett par av dem satt redan till 
bords, de erbjöd mig en plats vid bordet. Maten var påkostad, den utgjordes av 
bl a en riklig mängd lax, såväl gravad, rökt som kokt. 

En av dem som satt vid mitt bord såg min närvaro med en viss ironi. Han 
uttryckte sig med orden; "Nu har socialkontoret skickat hit folk, så nu är det 
väl bäst att man sköter sig". Det var nog mer sagt som ett skämt, men även 
skämtsamheter kan ha en djupare innebörd. Det var nog många som upp
fattade mig som en representant för socialtjänsten. Även om jag försökte 
förklara att jag inte arbetade för socialtjänsten utan för universitetet, och 
mitt syfte var att skriva en forskningsrapport. Men denna skillnad var för 
dem i Klimpfjäll av underordnad betydelse. 

Stämningen på hotellet var både öppen och uppsluppen. Det var lätt att få 
kontakt med olika människor. Detta observationstillfälle blev för mig ett 
empiriskt test på den bild och av de antaganden som socialtjänsten gav 
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uttryck för i projektansökan. Om dessa antaganden skulle ha fog för sig, så 
borde jag kunna observera åtminstone några påtagligt berusade personer. 
Men det kunde jag inte notera under hela den tid jag var närvarande där, dvs 
större delen av kvällen. Som jag redan påpekat utgjordes gästerna främst av 
familjer. Dessutom verkade det inte vara speciellt många ensamma med på 
festen. Festen - så kan man resonera - var de skötsammas' träffpunkt, de 
'skötsammas' erövring av den sociala scenen vid en strategiskt vald tid
punkt. Detta kan naturligtvis vara en av förklaringarna till att allt var lugnt. 
Men om det sociala klimatet är så miserabelt som socialtjänsten påstått, 
borde åtminstone något av denna sociala misär kunna märkas vid en julfest, 
där många av Nybyns familjer deltar. I synnerhet som alkoholen intar en 
central plats i det svenska julfirandet. Denna observation falsifierar natur
ligtvis inte socialtjänsten antaganden slutgiltigt. Men socialtjänsten tolkning 
möter vid både detta och många andra observationstillfällen invändningar 
som inte kan ignoreras. I det här fallet är det snarare socialtjänstens bild av 
Klimpfjäll som bör problematiseras, vilket jag kommer att göra i kapitel 7. 

Buggkursen 

Under ett sammanträffande i december 1985, som min medarbetare och jag 
hade med representanter för KIIF och ABF, bestämde vi oss för att försöka 
starta en 'buggkurs' med kursledare från ABF. Kursen skulle omfatta tio 
träffar och börja i mitten av januari 1986. Socialtjänsten betalade en del av 
den reseersättning som kursledaren var berättigad till. Personen i fråga var 
bosatt i Vilhelmina tätort, och för varje kursträff innebar detta en resa tur 
och retur på 25 mil. Det krävs alltså betydande planering och organisering 
om en kurs ska anordnas i dessa trakter om kursledaren måste hämtas 
utifrån. 

Vid varje träff kom det cirka 15-20 personer. Representanter för förenings
livet såg detta som ett positivt undantag från den regel som innebär att det 
först kommer en del personer till en aktivitet, men inom kort uteblir flertalet 
och aktiviteten upphör. I det följande ges en redogörelse från ett besök vid en 
av kursträffarna. 

En kväll besökte jag buggkursen tillsammans med min sambo. Eftersom den 
här aktiviteten är tämligen utrymmeskrävande var den av naturliga skäl 
förlagd till hotellets danslokal. Då vi anlände till hotellet hade cirka 20 per
soner kommit för att delta. De flesta var i åldern 25-35 år, samt ett par flickor 
tonåren. Det här var den åttonde sammankomsten. Vi fick veta att hittills 
hade det varit betydligt fler kvinnor än män som deltagit. Men i kväll var det 
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en ganska jämn könsfördelning. Jag talade först en stund med kursledaren, 
som snart skulle köra igång bandspelaren med musik. Några av deltagarna 
i kursen hade jag lärt känna tidigare. Men det var svårt att få en uppfattning 
om hur de övriga uppfattade min närvaro. Kanske betraktade de mig som en 
kontrollerande myndighetsperson som kom för att se att allt var som det 
skulle. Ingalill Eriksson frågar i en artikel i Sociologisk Forskning (1982/2-3) 
om aktionsforskaren kan uppfattas som en spion. Här ser vi ännu ett prob
lem i den här typen av forskning. Hur ska forskaren uppträda för att inte 
betraktas som en spion för överheten eller en som försöker att framstå som 
en patriarkalisk myndighetsperson? Kanske var det min närvaro som föran
ledde deltagarna att inta ett, som jag uppfattade det, aningen reserverat 
förhållningssätt. Jämfört med julfesten tyckte jag det var lite svårare att nå 
kontakt här, även med dem som jag hade talat med tidigare. Julfesten hade 
ju å andra sidan mer karaktären av "öppet hus", men här på buggkursen 
var det färre människor. Kanske människorna under sådana omständig
heter lättare kan utveckla en vikänsla som utestänger den utanförstående. 
"Den här kursen är något för oss i Klimpfjäll, utomstående göre sig icke be
svär, i synnerhet inte om de kan ses som spioner för socialtjänst och annan 
överhet". 

Bugg tillhör inte de allra lättaste danserna att lära sig. Det krävs inte bara 
rytmkänsla utan också ett mycket bra samspel mellan parterna. Dessutom 
är det en fördel att ha en god rörlighet i handleder och axelpartier. Kurs
ledaren berättade, att då bugg var som mest populär, var det under dans
kvällarna inte ovanligt att det kom människor till akutmottagningarna med 
skador i handleder och axlar. Eftersom jag själv tidigare har deltagit i en 
buggkurs tror jag mig veta att bugg är spännande att lära sig. Det är en dans 
som förenar intensitet, expressi vi tet, sensualism och rytm. Därför appellerar 
bugg starkt till i första hand yngre människor. 

Den här kvällen var alltså den åttonde träffen, de flesta av deltagarna hade 
ännu bara hunnit lära sig grundstegen och de första turerna. Man intog nu 
sina platser på dansgolvet. Att respektive par var ett äkta par eller kände 
varandra bra framgick tydligt av deras öppna förhållningssätt gentemot 
varandra. Efter ett tag föreslog kursledaren att vi skulle byta partner, då 
uppfattade jag det som att man blev en aning blygare för varandra. En av 
våra informanter som deltog i buggkursen uppgav att i början var man ännu 
mer blyga när man skulle byta partner, men att det mot slutet har börjat 
"lossna lite". Mitt helhetsintryck av denna kväll var att deltagarna verkade 
trivas, även de som hade det lite svårt med de olika turerna såg nöjda ut. 
Men intresset ska heller inte överdrivas, av byns 370 invånare var det kanske 
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sammanlagt 15-20 som kom regelbundet. Men jämfört med andra aktiviteter 
fick ändå denna kurs en osedvanligt god uppslutning. 

Jag tror inte man deltog i buggkursen för att "förbättra sin sociala gemen
skap" med de andra byinvånarna. En kurs associerar på någon form av 
auktoritet och disciplin. Någon ska leda kursen och man ska följa med och 
vara duktig. Även om danskurser också kräver en instruktör och att man 
kommer regelbundet, så associerar dans mer till nöje och nöjesliv samt ger 
färdigheter som kan vara till nytta vid kommande danstillställningar. Dans 
är också en aktivitet där man "slipper" ett påtvingat krav på gemenskap och 
beroende av varandra. Lite tillspetsat kan man säga att en danspartner alltid 
är utbytbar. Men deltar man i körsång eller gitarrspel finns det ett krav på 
anpassning och social tillgänglighet inför gruppen. 

Varför vill man inte gå på kurs? 

Vad jag inte förstod i början av projektet är att människor som lever i en by 
som har ett mer eller mindre inbyggt slut, knappast kan känna inspiration 
att gå på "kurs". Varför ska man i Klimpfjäll delta i kurser och liknande 
verksamhet om det inte förändrar förutsättningarna för byns överlevnad? 
Buggkursen bley genom sin speciella prägel ett undantag från denna regel. 

Det var naturligtvis en naiv idé att komma till Klimpfjälls Nyby med förslag 
om filmvisning och kursverksamhet och tro att människorna skulle bli 
intresserade då samtidigt deras existens blev allt mer osäker för var dag. 
Idéerna till verksamheter som organisationer och myndigheter bedriver har 
sällan kommit från de människor aktiviteten vänder sig till. Det var inte 
klimpfjällsbor som ville ha ett aktionsforskningsprojekt, det var social
tjänsten i Vilhelmina. 

För den livsform som Klimpfjäll representerar är jakt, fiske, skoteråkning 
etc, naturligare än att gå på kurs. Jag tolkar det som att människorna upp
lever att livsformen i sig bättre tillfredsställer deras behov av aktiviteter och 
stimulans, än kurser av olika slag. Kurser kan visserligen ibland och av 
några upplevas som meningsfulla, men för merparten av invånarna kan 
sådana aktiviteter inte konkurrera med fjällnaturen. Fjällmänniskan går 
hellre ut och jagar. 

Skiftgång är ett klart hinder för att följa en aktivitet regelbundet. Detta kan 
också vara en bidragande orsak till att kursdeltagarna utgjorts av främst 
kvinnor på flertalet av kurserna i Klimpfjäll. 
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Dessutom finns det i Klimpfjäll många barnfamiljer. När skiftet vid gruvan 
är över eller vid sina lediga dagar vill man också ägna tid åt familjen. I detta 
sammanhang vill jag återanknyta till tidigare resonemang, nämligen att 
Klimpfjälls Nyby är ett inflyttningssamhälle, där alla fast boende lever i små
hus. Kanske kan småhusboendet också i sig betraktas som en livsform. Ulla 
Björnberg (1982) påpekar i sin studie från Sjuhäradsbygden: "Närmiljön med 
huset i centrum ägnas mycket tid, pengar och arbete" (s 109). Björnberg re
fererar också till Dauns studie (1974) där han pekar på att ett av de kulturella 
dragen i förorten är den familistiska livsformen. I Klimpfjäll ägnas mycket 
tid åt både familjen och huset. Att alla lever i småhus och att de flesta inte 
kände varandra tidigare bidrar till att Nybyn får en familistisk tätortsprägel. 

Vid alla mina kontakter med företrädare för KIIF och andra föreningsaktiva 
personer, uttalade man explicit att man inte trodde på att kommunen skulle 
ställa upp med några aktiviteter i Klimpfjäll. Om kommunen nu kommer 
och ska ge resurser till filmvisning och kurser så kanske man känner sig 
manipulerad eller till och med mutad för att man ska börja "tycka bra" om 
sin kommun igen. Därför reagerar man med en avog inställning till det som 
kommunen kan tänkas stödja, och vänder därmed ryggen åt dessa aktivi
teter. I synnerhet som man blir erbjuden kurser i samband med att gruvans 
framtid är det stora problemet. I den situationen riskerar en aktionsforskare 
som kommer för att ordna aktiviteter, att dra ett löjets skimmer över både sig 
själv och kommunen. Man trodde att det fanns behov av att förbättra den 
sociala interaktionen i Nybyn. Men människorna där ansåg att något sådant 
behov inte förelåg. Svaren på intervjufrågan - där intervjupersonerna skulle 
tala om vad de helst av allt önskade till byn - tolkar jag som att de inte kände 
något behov av stöd utifrån för att förbättra den sociala interaktionen. Svaren 
uttrycker mer en efterfrågan av materiella behov, t ex att Konsumaffären 
borde ha ett bättre sortiment och att man skulle ha en "gör det självverkstad" 
där man kunde meka med bilen. I intervjuerna uttrycks mer ett behov av en 
bra bensinmack än bättre sociala relationer. 

Invigningen av sporthallen 

Några månader före nedläggningsbeskedet invigdes sporthallen i Klimpfjäll, 
Invigningsdagen inföll lördagen den femte april 1986. Men det var inte 
många som infann sig till invigningen. Uppskattningsvis var det högst ett 
40-tal personer och en hel del barn som hade samlats. Efter en stund började 
ordföranden i fritidsnämnden att hålla sitt invigningstal. Han böljade med 
att ursäkta att hallbygget kom till så sent. Det var inte många som lyssnade 
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till talet. Flertalet stod och pratade med varandra eller var med på någon av 
aktiviteterna som KIIF hade arrangerat. 

I hallen fanns det plats och även en viss utrustning för såväl tennisbanor, 
basket, volleyboll och handboll. Den nybyggda hallen gav ett lika kurant som 
parant intryck. Det lite elastiska golvet gav en fin svikt och kändes skönt för 
fötterna att gå på. Skor och stövlar togs av innan golvet beträddes. För såväl 
de yngre som de äldre hölls en mångkampstävling i olika idrottsgrenar. 
KIIF hade engagerat ett par instruktörer från Korpen som körde genom ett 
gymnastikprogram. Det var mest kvinnor och barn som deltog i gymnasti
ken. KIIF hade också ordnat ett lotteristånd där man kunde vinna diverse 
mindre priser. Många av de närvarande deltog i en av grenarna i mång-
kampstävlingen, nämligen straffkast i handboll. Jag var med i denna akti
vitet så jag kunde inte gärna missa den goda stämning som präglade denna 
ceremoni. Många av deltagarna tyckte att det var synd att inte flera kom. 

Om Nybyn i Klimpfjäll betraktas som ett irrationellt projekt, så är sport
hallen bara en förlängning av denna irrationalitet. Då jag lyssnade till 
ordförandens invigningstal hade jag svårt att se denna tillställning som en 
invigning. Sett utifrån ett målrationellt perspektiv brukar invigningar sym
bolisera början till en framtid som man inte kan se något slut på. Sporthallen 
i Klimpfjäll bryter skarpt mot denna rationalitet. Invigningsceremonien kom 
här att symbolisera slutet på ett tidsbegränsat projekt. Därför kom tillställ
ningen att få en absurd karaktär. Det måste ha stått klart för såväl Boliden 
som för Vilhelmina kommun att sannolikheten för att Nybyn inte skulle 
överleva i befintligt skick var långt större än att den skulle överleva. Man kan 
heller inte ha undgått att känna till att det gick dåligt för gruvan och att en 
nedläggning diskuterades inom Boliden. Därför kan man se byggandet av 
sporthallen som ännu en mystifikation av den hotande gruvnedläggningen. 

Ute var det den här dagen ett vackert vårväder, vilket torde ha påverkat del
tagandet i negativ riktning. Men detta är inte hela förklaringen. Jag tolkar 
det som att flertalet i Nybyn hade svårt att se någon mening med invig
ningen, och det tror jag också gäller för dem som deltog i den. De deltagande 
såg ceremonin som en trevlig tillställning för barnen. 

Symbolen för gravmonument, motsägelse och antagonism 

Vilken annan by i hela Västerbottens inland har "fått" en sporthall av sin 
kommun och arbetsgivare? Trots detta är människorna i Nybyn missnöjda. 
Men vad kan vara mer motsägelsefullt i Klimpfjäll än sporthallen? Trots att 
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både kommunen och Boliden har investerat pengar i byggnaden har den 
kommit att framstå som ett misslyckat verk av kommunen. Att människorna 
i Klimpfjäll inte är nöjda med denna skapelse kan förvåna den utomstående 
iakttagaren. Kommentarer som "det är dags att få hit en hall nu när allt ska 
läggas ned" är vanliga. I intervjuerna uttryckte nästan alla irritation över att 
man inte hade byggt in duschar och toaletter i hallen. För sådana ändamål 
får det intilliggande hotellet utnyttjas. Från såväl kommunen som Boliden 
anser man att hotellets duschar och toaletter med fördel kan användas. Men 
denna lösning accepteras inte i Klimpfjäll. Att ett sådant förbiseende kan 
väcka förargelse är i och för sig förståeligt. En sak tycks vara helt klar, hal
len har inte påverkat attityderna hos dem i Nybyn gentemot kommunen i 
positiv riktning, snarare tvärtom. Men reaktionen gentemot sporthallen bör 
problematiseras. Kan det bara vara försummelsen med duschar och toaletter 
som väckt människornas ilska över detta bygge? Detta kan inte vara hela 
förklaringen. Jag kommer i det följande att presentera några tolknings
möjligheter av reaktionerna inför hallbygget i Klimpfjäll. Väl inne i den nya 
och fina byggnaden tycktes flertalet vara tillfreds. Vad är det denna hall får 
stå som symbol för? Vilka känslor projiceras på den? Följande tolkningar 
anser jag vara relevanta utifrån intervjuer och deltagande observation. 

- gravmonumentets symbol 

De flesta ansåg sig inte kunna förstå varför hallen byggdes i samma skede 
som man diskuterade nedläggningen av gruvan. Man ansåg att den borde ha 
byggts för tio år sedan. Att man aldrig byggde in duschar och toaletter kan 
också tolkas som att det inte var någon idé att kosta på detta, eftersom gruvan 
ändå skulle läggas ned. 

Det finns anledning att tro att Nybyns invånare inte skulle ha varit helt till
freds även om hallen försetts med de allra finaste duschrum. Jag tolkar 
människornas reaktioner som att de i denna sporthall ser kommunens och 
det övriga storsamhällets svek mot dem. Den utgör med all sannolikhet den 
sista stora ekonomiska investering som görs i Klimpfjäll i anslutning till 
dess gruvepok. Man kan betrakta denna byggnad som ett i förtid upprättat 
gravmonument över Klimpfjälls Nyby. Hallen tycks besitta en nästan magisk 
kraft att provocera fram de frågor som väcker ångest hos människorna i 
Klimpfjäll. Varför byggdes den nu när allt ska bort? Frågan är oundviklig då 
man beskådar detta monument. Hallen i sin röda skepnad utstrålar en ödes
mättad känsla, det är som om dess ande ville säga klimpfjällsbon: "Då ni fick 
mig, fick ni också er förbannelse bekräftad, Klimpfjälls Nyby ska förpassas 
till historien"! 
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- motsägelsens symbol 

Sporthallen kan upplevas som en motsägelsens symbol. Den skapar en för
virring hos människorna. Under invigningstalet i hallen sade en man till 
mig: "Kommunen har ju redan lagt ned Klimpfjäll..." Han sade sig inte 
kunna förstå varför kommunen ändå lagt ned pengar i en sporthall i byn. Få 
i Klimpfjäll torde vara emot hallen i sig. Men det förefaller vara en absurd 
tanke att man ska sätta värde på det man snart måste överge. Att tillskriva 
sporthallen en positiv betydelse skulle säkert bara bidra till en ännu större 
separationsångest. Jag tror att man egentligen inte har något emot hallen 
om den hade byggts i ett annat sammanhang. Många tyckte också att hallen 
såg fin ut. Här ser vi ett exempel på motstridiga känslor, ett fenomen som 
ofta uppträder hos människorna i Klimpfjäll. 

- omvärldsantagonismens symbol 

Sannolikt kan många inte uppleva detta hallbygge speciellt positivt eftersom 
det skulle innebära att man då måste överge en del av sin negativa attityd 
gentemot kommunen. Detta skulle också innebära att man tvingades att 
förändra något av sin världsbild och sina föreställningsramar, och detta 
låter sig inte göras så lätt. De tjänstemän på kommunförvaltningen som jag 
varit i kontakt med anser att byborna bör kunna vara nöjda med sin hall. De 
pekar på att inga andra byar har fått något liknande. Men dessa byar hotas 
inte lika akut av nedläggning som Nybyn i Klimpfjäll. Sporthallen liksom 
hotellet blir symboler för den antagonism som finns mellan å ena sidan 
fjällbyn och å andra sidan kommunen och det övriga storsamhället. Det 
förefaller vara helt säkert att sporthallen under inga omständigheter av 
bybor upplevs som en gåva som symboliserar kommunal välvilja, snarare 
symboliserar den en - r itualiserad och förnekad (från kommunens sida) -
om värl d s ant agoni sm. 

En representant från Boliden sade samma sak som de på kommunalkon
toret, nämligen att det inte kan finnas någon rimlig anledning till att vara 
missnöjd, bara för att det saknas duschar och toaletter. Men oavsett Bolidens 
åsikter om detta är det som sagt vanligt att människor i Klimpfjäll till och 
med kan ge Boliden beröm för att de bidrog med pengar till hallen. Som en 
man från Nybyn sade: "Utan Boliden hade hallen aldrig blivit byggd". Kom
munen betraktas som snål för att den inte försåg hallen med önskvärd ut
rustning, men Boliden upplevs som den gode brukspatronen för att de ocks$ 
sköt till pengar. Trots att båda dessa parter är medansvariga, värderas deras 
insatser diametralt olika. Det är naturligtvis inte hallbygget i sig som utlöst 
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alla negativa reaktioner mot kommunen och de positiva mot Boliden, men det 
har säkert förstärkt dessa attityder. 

Ett exempel på omvärldsantagonism 

En företrädare för Svenska kyrkan berättar att barnen från Nybyn, som nyss 
konfirmerats, på uppmaning av sina föräldrar hade bojkottat invigningen av 
den nyrenoverade kyrkan i Saxnäs. Anledningen till bojkotten var enligt upp-
giftslämnaren, att prästen hade låtit invigningen bli ett obligatoriskt moment 
i konfirmationen. Det är för övrigt nästan ingen i Nybyn som deltar i kyrkans 
gudstjänster. Som jag nämnt tidigare är kontakterna mellan Nybyn och 
Svenska kyrkan obetydliga. Men tydligen så konfirmerar sig ändå många av 
skolbarnen. Men efter detta intermezzo blev människorna i Nybyn missnöj
da med sin präst. 

Denna händelse kan tydas i enlighet med de föregående tolkningarna. Det 
handlar också här om en omvärldsantagonism. Den individualistiskt orien
terade fjällmänniskan tillåter inte att vare sig kommunen, kyrkan eller 
någon annan "myndighet" sätter upp krav och villkor utöver vad som kan 
anses som absolut nödvändigt. Händelsen understryker också att man inte 
attraheras av kollektivt organiserade aktiviteter, i synnerhet inte om de dess
utom ställer vissa villkor. Om en utomstående ställer upp krav och riktlinjer 
för en aktivitet som kyrkan gjorde i fjällbyn, riskerar man att provocera fram 
omvärldsantagonismen, där lokalsamhället ställs mot storsamhället. 

Jag böljar ifrågasätta projektet 

Oavsett om aktiviteterna i Klimpfjäll handlar om videofilm, invigningar, 
studiecirklar, filmvisning etc är tendensen densamma. Uppslutningen blir 
till sist påtagligt dålig. Buggkursen var ett tydligt undantag. Efter ytterligare 
intervjuer med personer som brukar vara med i föreningssammanhang bör
jade de verkliga förutsättningarna för projektet att klarna. En kvinna som 
inte bor i Klimpfjäll, men som ett par år före aktionsforskningsprojektet hade 
varit kursledare i byn säger så här om hur svårt det är att starta aktiviteter i 
Klimpfjäll: 

Det var många som kom på körsången första gången. Men sedan ville de inte fortsätta trots 
att de anmält sig. De anmärkte på att det är går väl inte att sjunga. Men jag sa att de fick 
välja själva vad de ville sjunga. Sedan trodde de inte att ABF kunde hålla en sådan här 
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kurs. Jag tror att de hittade på förevändningar för att slippa vara med. Jag kan inte förstå att 
det kommer så mycket folk första gången och sedan slutar de. De verkar komma mer av 
ren nyfikenhet. Jag tror att det beror på att de inte ids. Sedan skyller man på en massa sa
ker. Man kan säga vad bra det här hade blivit om den eller den hade varit kursledare. Jag 
tror att skulle de få den person som de ville ha som kursledare skulle de ändå inte fortsätta 
kursen. 

Under vinterhalvåret och fram emot våren 1986 kom situationen att te sig 
alltmer hopplös. Jag hade visserligen hjälp av min medarbetare, men han i 
sin tur verkade inte få något stöd eller uppmuntran från sin arbetsledning. 
Socialförvaltningen verkade överhuvud taget inte bry sig om vad han eller jag 
gjorde eller hur det gick for det projekt man själv hade varit med om att 
starta. Och människorna i Klimpfjäll verkade helt enkelt inte vilja ha eller 
vara i behov av någon projektverksamhet. 

Ett sista försök med en aktionsdel bestod i ett försök att göra en videofilm till
sammans med elever i Saxnässkolan. Efter samarbetssvårigheterna med 
socialtjänsten stod det klart att ett sådant här projekt i Klimpfjäll redan från 
början var en absurd idé. Under våren 1986 ansåg jag det vara meningslöst 
att göra fler försök med att starta olika aktiviteter i Klimpfjäll. Jag började nu 
att se Klimpfjäll och dess människor från ett annat perspektiv, som skilde sig 
markant från min första förförståelse och tillika från socialtjänstens bild. Nu 
övergick projektet till ett rent forskningsprojekt bestående av intervjuer och 
observationer, och som avslutades i augusti 1986, den månad då det första 
nedläggningsbeskedet for gruvan kom. 
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& UNG I KLIMPFJÄLL 

Vad betyder det för ungdomarna i Klimpfjäll att växa upp nästan 13 mil från 
närmaste tätort, samtidigt som man vet att man inom kort måste lämna sin 
by - och sin familj? Arbete och vidareutbildning på dagpendlingsavstånd 
finns inte i dessa trakter, vare sig för vuxna eller ungdomar. Och vad betyder 
det för ungdomarna att leva i ett såväl geografiskt som kulturellt spännings
fält mellan delkulturen Klimpfjäll och storsamhället? Dessa frågor belyses 
dels i detta kapitel och dels i kapitel sex. Kapitel sex behandlar ett aktions
forskningsmoment och kan sägas vara en fördjupning av detta kapitel. 

Utdelning av dagböcker 

Den empiri som använts i detta kapitel bygger på dagböcker och s k praoupp-
satser. I oktober 1985 delades dagböcker ut till elever från Klimpfjäll, dels i 
högstadiet vid Saxnäs skolan och dels till gymnasieeleverna på Malgomaj-
skolan i Vilhelmina. Det var sammanlagt en grupp på 18 elever - bestående 
av sex gymnasie- och 12 högstadieelever - som fick dagböcker. Antalet elever 
som fyllde i sina dagböcker och återlämnade dem uppgick till 13. Tre av de 
sex gymnasieeleverna bortföll och av de 12 högstadieeleverna bortföll två. Av 
de 13 som återlämnade sina dagböcker var det sex pojkar respektive sju 
flickor. Att hälften av gymnasieeleverna bortföll och att de visade ett påtagligt 
mindre intresse för sin hemby än högstadieeleverna är ett intressant faktum 
i sig. Det ger stöd åt min tolkning att gymnasieungdomarna från Klimpfjäll 
redan har separerat från sin hemby - och vänder blickarna utåt - vilket de 
också i klartext uppgav för mig redan innan de hunnit få dagböckerna. 

Eleverna från Klimpfjäll i grundskolan och gymnasieskolan fick följande 
instruktioner. De skulle under en vecka från måndag till och med söndag 
skriva vad de gjorde från morgonen till kvällen och vad de tyckte var roligt 
respektive tråkigt under dagen. De behövde dock inte skriva efter vilket sche
ma de arbetade i skolan etc. Därför kom de till största delen att beskriva sina 
fritidsaktiviteter. Under två dagar den här veckan var de lediga från skolan. 
I slutet på dagboken uppmanades de att beskriva fördelar och nackdelar med 
att bo i Klimpfjäll. De 13 elevernas medelålder var 15 år. En observation av 
intresse är att dessa elever i medeltal har bott i Klimpfjäll endast något mer 
än halva sin livstid. Ingen av de 13 är födda i Klimpfjäll, det var inte heller de 
fem som bortföll. Vistelsetiden i fjällbyn varierar för de 13 ungdomarna från 
en flicka som bott fyra av sina 15 levnadsår i byn till en pojke som bott där elva 
av sina tretton levnadsår. Värt att notera är också att endast två av de tretton 
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ungdomarna är födda i Västerbottens inland eller i typiska glesbygdsområ
den. Ungdomarna har alltså inte sina rötter i Klimpfjäll. Däremot är deras 
föräldrar födda i Västerbottens inland eller i byar kring Vilhelmina. Samt
liga 13 ungdomar bor tillsammans med sina två föräldrar. 

Jag fick tillstånd av rektorn på gymnasieskolan Malgomaj i Vilhelmina att 
träffa eleverna från Klimpfjäll för att presentera mina idéer för dem. Det var 
sammanlagt sex elever som kom till denna träff, tre uteblev. Jag försökte att 
förklara för dem att jag ville studera hur det är att leva i en by som Klimp
fjäll. De informerades även om att Vilhelmina kommun hade planer på att 
starta aktiviteter i Klimpfjäll. Spontant och nästan i korus kom deras svar att 
eftersom de vistades endast under sin fritid i Klimpfjäll var det likgiltigt för 
dem i fall kommunen ordnade aktiviteter i byn. De tyckte alla att det var ro
ligare att bo i Vilhelmina, ingen av dem ville återvända till Klimpfjäll, inte 
ens om de skulle kunna få arbete där. En flicka yttrade; "Felet med Klimp
fjäll är att det helt enkelt finns för lite människor där". 

De sex eleverna sade att de gärna fyllde i dagböckerna, men de hade inget 
större intresse av att längre fram vara med och diskutera eventuella akti
viteter i Klimpfj äll. 

Jag hade framför mig en grupp unga människor eller gymnasieungdomar 
som brutit banden med sin uppväxtmiljö. Den känslomässiga relationen till 
föräldrar och kvarboende syskon finns naturligtvis kvar, men hembyn som 
sådan hyser de ingen som helst kärlek eller längtan till. 

Högstadieeleverna vid Saxnässkolan var däremot mer positivt inställda till 
att kommunen skulle ordna aktiviteter i deras by. Dessa elever skulle ju bo 
kvar i Klimpfjäll ännu ett tag, åtminstone de som inte har börjat i årskurs 
nio. De som däremot går årets sista termin i årskurs nio befinner sig 
otvivelaktigt i ett separationsarbete från sin hemby. 

Dagböckernas innehåll 

Den vanligaste aktiviteten i dagböckerna är video och TV-tittande. Den domi
nerar klart över alla de övriga fritidssysselsättningar som ungdomarna 
uppgivit. De 13 ungdomarna har sammanlagt sett på video eller TV 61 
gånger under den gångna veckan. Den därnäst vanligaste aktiviteten är 
läxläsning som uppgivits sammanlagt 37 gånger. Siffrorna anger det antal 
gånger under veckan som respektive aktivitet angetts av samtliga ungdomar. 
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Då ungdomarna uppgivit en aktivitet två eller flera gånger på en dag, vilket 
ofta var fallet med video och TV-tittande, har aktiviteten i fråga ändå bara 
räknats en gång under den dagen. 

Då ungdomarna endast skrivit att de varit tillsammans, har jag fort in den 
aktiviteten under rubriken "kompisar". I följande sammanställning fram
går antalet av respektive aktivitet som uppgivits i dagböckerna. 

Som framgår av sammanställningen är spridningen ganska stor mellan 
olika aktiviteter. Det kanske förvånar att jakt, fiske och naturliv inte om
nämns i större utsträckning. Detta har en naturlig förklaring. Under sen
hösten går det mesta av utelivet på sparlåga. Skulle eleverna fyllt i dag
böckerna efter det att vintern hade infunnit sig, är det sannolikt att slalom
åkning hade funnits med som en populär sysselsättning. Det är under som
maren som man är ute i fjällen. Under vårvintern dvs från mars och framåt 
är många ute och fiskar i fjällsjöarna. Förutom älgjakten befinner sig byn i 
ett moratorium under senhösten. Under denna tid är vädret i fjällen och 
skogen inte speciellt inbjudande. Mot den bakgrunden är det inte förvånande 
att många föredrar video och TV-tittande. 

aktivitet 

sett på video eller TV 
läst läxor eller annan litteratur 
varit med kompisar 
hjälp till med hushållssysslor 
varit på hotellet 
stickat, virkat 
varit med föräldrar, släkt pojk/flickvän 
cyklat 
lyssnat på musik 
varit på gymnastiken eller tränat själv 
varit ute och gått 
jagat, fiskat, varit ute på fjället el lagat skotern 
skrivit brev 
varit på unglottorna 
mekat med bilen, övningskört 
resor längre än till Saxnäs 
luftgevärsskytte 
bio 

61 
37 
31 
23 
15 
12 
11 
10 
10 
8 
6 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
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Av det totala antalet uppgivna aktiviteter utgör de kollektivt organiserade en 
ganska liten andel. Gymnastiken och unglottorna är exempel på förenings
aktiviteter som är kollektivt organiserade. Ungdomar liksom vuxna dras inte 
i någon högre utsträckning till sådan verksamhet. Ett undantag från den 
regeln utgör slalomklubben, som - enligt uppgift från en ledare - aktiverar 
minst ett 30-tal ungdomar. Men de föreningsaktiva är i detta fall främst 
barn. 

En del i Nybyn anser att ungdomarna uppehåller sig på hotellet, och främst 
vid spelautomaterna. De 13 ungdomarna har sammanlagt under den vecka 
de skrev dagbok besökt hotellet endast 15 gånger. Det blir 1.15 besök per per
son. Vid mina besök i byn gick jag på hotellet för att äta eller dricka kaffe. 
Visst förekom det ungdomar vid spelautomaterna, men det var långt ifrån 
alltid. Ibland satt några ungdomar i någon av hotellets soffor i foajén och åt 
godis. Men deras vistelse där var relativt kortvarig. Jag har inte funnit något 
stöd för misstanken att hotellet och dess spelautomater skulle vara en slent
rianmässig uppehållsort för ungdomarna i Klimpfjäll. Som utomstående 
betraktare kan jag inte se att hotellet utgör en fara för de ungas "sociala 
hälsa". Det berättas att ungdomar och vuxna tidigare slog runt på hotell
danserna, det gick så långt att man fick ställa in danserna. Hotellet tycks 
redan från början ha fått en mycket negativ klang. 

En kvinna som jag intervjuade yttrade : "Vilhelmina måste vara den enda 
kommun som har ett hotell som ungdomsgård". Kvinnan bekymrade sig 
också för spelautomaterna och deras inverkan på ungdomarna. Som jag 
redan nämnt kan hotellet i Klimpfjäll ses som en social arena. Men det 
hindrar inte att många såväl vuxna som ungdomar intar en ganska kritisk 
inställning till hotellet och hur det förvaltas. Min tolkning av varför en del 
personer i Klimpfjäll ser hotellet med oblida ögon är att kommunen för
knippas med hotellet, och den egna kommunen är som sagt inte populär. 
Dessutom har hotellet, troligtvis i sin tidiga historia, tillskansat sig ett dåligt 
rykte som sedan levt kvar. Åtminstone vid mina besök på hotellet kunde jag 
konstatera den oerhörda skillnaden mellan den mytiska funktion det hade i 
människornas företällning och den roll det faktiskt spelade i vardagslivet. 
Hotellet är som en symbolisk besvärjelse, en ond besvärjelse - men i detta 
ligger också att det är drömmen om "det annorlunda", om möjligheten. Men 
i verkligheten framstår det mer som den sociala arena där "man går förbi" 
för att överblicka det sociala skeendet i Klimpfjäll. Det finns få eller inga 
observationspunkter av detta slag utom just "hotellet". 
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Fördelar och nackdelar med att bo i fjällbyn 

I följande avsnitt beskrivs upplevelser av byn som ungdomarna gav uttryck 
för i dagböckerna. Så här skriver en flicka på 15 år, årskurs nio: 

Jag trivs och tycker det är bra att bo i Klimpfjäll. Det är bra därför man får alltid tid till att 
träna på läxor, och det är ju bra. Mitt största intresse är ju brevskrivning, så jag har för det 
mesta någonting att göra. Men ibland känns det botten att bo här. Men det går ju framåt. 

Pojke, 16 år (gymnasieelev); 

Det som är bra med Klimpfjäll är att det är lätt att jaga och fiska här. Och det kommer 
mycket snö här uppe, så man får köra skoter. Det dåliga med Klimpfjäll är att det finns så 
lite att göra t ex sporta eller liknande. Men annars är det inget fel på Klimpfjäll. Det är bra 
att bo här för jaktens skull. 

Många av ungdomarna nämner närheten till naturen som en fördel med att 
bo i Klimpfjäll. Ett genomgående tema då de ska ge exempel på nackdelar 
med byn är att det är för "lite att göra". Tre av de sju flickorna uppger att en 
av fördelarna med att bo i Klimpfjäll är att de får mycket tid över för skol
arbetet. Jag betvivlar inte att så kan vara fallet. 

Det verkar som om speciellt flickornas separationsarbete från byn tar ett 
språng redan i skolarbetet. För flickorna kan skolan ses som ett separations
medium. Ytterligare stöd för denna tolkning erhölls då vi skulle göra en 
videofilm tillsammans med eleverna i årskurs nio (vilket beskrivs i följande 
kapitel). Vad hade hänt med flickorna i årskurs nio om de på grund av för 
låga betyg hade blivit tvungna att stanna kvar i Klimpfjäll? Några reella livs
möjligheter i Klimpfjäll har de inte. Om gruvdriften skulle ha fortsatt och de 
hade valt att bo kvar, så hade de blivit hemarbetande och/eller fått ta de lägst 
kvalificerade jobben med den lägsta betalningen. Men detta alternativ för
kastades av samtliga flickor i årskurs nio. En nödvändig förutsättning för att 
kunna lämna sin by är att man inte misslyckas i skolan. Speciellt om man är 
flicka. Att flickorna ställer större krav på sina skolprestationer än vad poj
karna gör kommer att belysas i nästa kapitel. 

Trots att de 13 ungdomarna säger att största nackdelen med att bo i Klimp
fjäll är bristen på aktiviteter menar de ändå att det är just fjällmiljön som 
också utgör en stor fördel med att bo så här. Den omgivande naturen in
bjuder ungdomarna till att jaga, fiska, och att åka slalom och skoter. Dessa 
möjligheter tycks till en del uppväga att utbudet av andra aktiviteter är litet. 
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En pojke och en flicka i Klimpfjäll 

I det följande ska en flickas respektive en pojkes dagboksanteckningar från 
dagboksveckan kommenteras och tolkas. 

- pojke (årskurs nio) 

Den här pojken - vi kan kalla honom för Pelle - ger en beskrivning av sina 
förehavanden vilka utan överdrift kan benämnas som typiskt manliga. Pelle 
berättar om att han var tillsammans med sin pappa i en stuga, de skulle jaga 
ripa. Pelle var ledig från skolan under måndag och tisdag. Under måndagen 
sköt de 14 ripor, Pelle skriver att han sköt fem av dem. De vistades i stugan 
från lördag till och med tisdag, då de återvände hem. Då de vandrade hem 
under tisdagen sköt de ytterligare fyra stycken, varav Pelle sköt en. När Pelle 
och hans pappa hade kommit hem packades ryggsäckarna ur och bössorna 
rengjordes. Under onsdag till och med fredag tittade Pelle på en fotbolls
match på TV, läste läxor, var själv ute och sprang samt var tillsammans 
med sin kompis. På lördag var det dags för nya jaktäventyr igen. Den här 
gången gällde det älgjakt. Men Pelle berättar inget om själva jakten, bara att 
han var med. Pelle avslutar sina anteckningar med att han under lördagen 
också åt på hotellet samt såg på TV. 

- flicka (årskurs nio) 

Flickan - vi kan kalla henne för Lena - berättar att hon under måndagen sov 
ända till 14.30. På kvällen var hon med på unglottorna. Under tisdagen vir
kade Lena grytunderlägg, sedan följde hon med sin mamma till doktorn. 
Därefter försökte hon att läsa på tyskläxan, de hade prov på onsdag. Lena 
tror att "provet kommer att gå åt pipan". På onsdag morgon stiger Lena upp 
redan 4.30 för att hinna läsa på tyskan. Men först kokar hon kaffe åt sin 
mamma. Hon for till skolan i Saxnäs 8.00. Den tre mil långa bussfärden 
beskriver hon som tråkig. Under torsdagen träffar Lena sina kompisar. De 
äter godis och ser på TV. På fredagsmorgon fikar Lena tillsammans med sin 
mamma. Sedan åker hon till skolan. När Lena kommer hem blir det stick
ning och virkning. Hon klagar över att hennes kompis har åkt bort, så hon 
har ingen att vara med. Under lördag och söndag är Lena tillsammans med 
sina kompisar. De stickar, lyssnar på musik, går till hotellet, de äter en pizza 
och ser på TV. 
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Vad får vi veta genom Pelle och Lena? 

De två ovanstående sammandragen syftar inte till att bevisa förekomsten av 
vissa könsrollsstrukturer i byn, det visar snarare vilka förutsättningar det 
finns i Klimpfjäll för att betona manliga respektive kvinnliga aktiviteter. De 
manliga sysslorna är de mest könskaraktäristiska. Pelle är med sin pappa 
ute i skogen för att jaga ripa och älg. När Pelle kommer tillbaka hjälper han 
sin pappa att göra ren gevären. Lena däremot följer sin mamma till doktorn. 
Hon tycker om att sticka och vara med lottorna. Intressant är också att Pelle 
inte säger ett ord om själva älgjakten. Denna till synes utelämnade informa
tion kanske också berättar något. För Pelle är jakten så vardagsnära att inget 
om den behöver återges. Jag tror inte att han utelämnar informationen på 
grund av språkliga svagheter, det ger inte hans dagboksanteckningar någon 
antydan om. Värt att notera är också att Pelle inte säger någonting om sin 
mamma och Lena ingenting om sin pappa. Detta är en tyst information som 
berättar något om den manliga respektive den kvinnliga sfären i Klimpfjäll. 

I vårt samhälle ger vissa aktiviteter mer eller mindre associationer till ett 
visst kön. Då Pelle jagar tillsammans med sin pappa är detta också en ritual 
som symboliserar den manliga världen. Man kan i likhet med Vinterhed 
(1985) konstatera att Klimpfjäll inte skiljer sig i kvalitativt hänseende be
träffande könsstrukturen jämfört med andra delar av vårt land, men i den 
lilla fjällbyn Klimpfjäll syns denna struktur mycket tydligare (s 168). 

I detta sammanhang bör emellertid beaktas att det finns flera kvinnor i 
Klimpfjäll som jagar och som har genomgått jägarskolan. Men jag är 
tveksam till om detta bryter vår urgamla föreställning om att jakten är en 
manlig aktivitet. En värdering behöver inte förändras i sin djupstruktur då 
handlandet står i opposition mot värderingen. Sålunda är det inget som 
säger att männens föreställningar om könsroller genomgår en förändring 
därför att man "tillåter" kvinnor jaga i älgskogen. Tvärtom kan man tolka 
detta så, att om kvinnorna ska uppnå någon form av "jämställdhet" med 
männen måste de gå in på männens domäner, vilket de får göra (jämf 
Verdiers (1981) resonemang i kapitel fyra). Men det måste ske på männens 
villkor. Att kvinnorna får göra manliga sysslor betyder inte att de blir socialt 
och ekonomiskt emancipierade. 

Precis som Vinterhed (1985) framhåller, märks avsaknaden av ett kvinnligt 
socialt sammanhang på ett tydligt sätt i Klimpfjäll (s 165). Gruvan och jakten 
symboliserar ett särpräglat manligt samhälle. Som vi kommer att få se mer 
av i kapitel 10, ställer denna struktur ungdomarna inför en speciell situation 
då de ska ta ställning till sina framtida liv. 
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I dagböckerna framgår det att fjällmiljön erbjuder spännande och intres
santa upplevelser. Samtidigt som denna värld i många avseenden är en 
positiv tillgång, har den också en inbyggd begränsning. Det är de hisnande 
långa avstånden, isoleringen, bristen på unga människor eller ungdomar, 
avsaknaden av de större tätorternas kultur och nöjesliv. Dessa nackdelar 
omnämns också i dagböckerna. Anta att några ungdomar i t ex Umeå skulle 
få ange för- respektive nackdelar med att bo i denna stad. Jag tror att de 
skulle ställas inför en frågeställning som tätortsmänniskor är ganska ovana 
vid. I en ort som Umeå är det inte lika självklart att det som är fördelar sam
tidigt uppträder som nackdelar. Människorna i Klimpfjäll och kanske i syn
nerhet ungdomarna har inga problem att tydliggöra dessa för- och nack
delar. 

En tolkning av praouppsatserna 

I detta avsnitt kommer jag utifrån några uppsatser att spegla och tolka tankar 
och problem som ungdomarna i högstadiet på Saxnässkolan ställdes inför un
der hösten 1985. Uppsatserna handlar om deras praktikperioder, s k prao, 
som de har under sin högstadietid (Prao betyder praktisk arbetslivsoriente
ring.) Prao innebär att man får vara ute på en arbetsplats en tid. Sex flickor 
och tre pojkar tillät att att deras uppsatser lämnades ut. Två elever ville inte 
lämna ut sina, det var två pojkar som inte tyckte att det de skrivit var tillräck
ligt bra för att få lämnas ut. I det följande återges utdrag ur uppsatserna. 

flickor: 

Lena: Praon på högstadiet tror jag är viktig for att man ska få en inblick i arbetslivet och 
vad man kan tänka sig att jobba med i framtiden. 

Marie: Att prya är ett ganska viktigt inslag for man måste veta hur det är i arbetslivet. Man 
ser vilka problem som kan uppstå och vilka regler som gäller på olika arbetsplatser. 

Anna: Jag trivs bäst på prao, man slipper ju läxorna osv. Men man har ju inte varit ute på 
arbetsmarknaden så länge så man tycker kanske att man trivs bättre på prao än på skolan 
på denna korta tid. Att komma tillbaka till skolan känns jobbigt. Man vet ju att man kom
mer att få läxor. Dessutom vet man att man har en lång tid kvar att gå i skola. 

Eva: Det har varit nyttigt med prao. Framfor all t har jag lärt mig att arbetslivet inte bara är 
positivt, utan också negativt ibland. Det är inte någon dans på rosor, det är mycket mer. 
Men nu känner jag mig lite mer förberedd. 
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Karin: Jag tror praon på högstadiet är en bra grund till arbetslivet. Ofta gör man inte så 
mycket, men man lär sig hur det fungerar. Det viktigaste är nog att man lär sig att umgås 
med andra och att ta hänsyn. Praon i nian är två veckor och det är bra för på en vecka 
hinner man bara med det enklaste. Däremot på två veckor har man lärt sig så pass mycket 
att man kan även vara med i de mer komplicerade sakerna. Praon är nyttig och den kan 
sporra till fortsatta studier. 

Anki: Långvården är den bästa av de tre praoplatser jag varit på. Jag har tidigare varit på 
Konsum. Visst var det bra där också. Men jag har alltid velat jobba inom långvården. Så 
det är därför jag tycker bättre om långvården. Det känns bra att komma tillbaka till 
skolan. 

pojkar: 

Pelle: Jag tycker praon är lärorik om man hamnar på rätt ställe. Annars är den nog inte till 
någon nytta. Den är klart värd att lägga ned tid på. Fast mest på VF (Västerbottens Folk
blad) och radion. På de andra ställena fanns det inte så mycket att lära sig som var 
intressant. Och det känns jobbigt att komma tillbaka till skolan. 

Stefan: Jag har trivts bra på alla arbetsplatser utom på bilprovningen. Chefen var så sträng. 
Det går nästan inte att jämföra med skolan. Tänk dig att få vara ute i s lalombacken hela 
dagarna. Men det känns ändå kul att få komma tillbaka till skolan. 

Nicke: Om praon är rolig eller tråkig beror nog på vad man är intresserad av, och var man 
hamnar. Det är roligt när man får göra något nyttigt och att sedan få beröm. Praon hade nog 
inte varit lika kul om man inte hade fått fara och bo borta ett tag. 

De tolkningar jag gör av praouppsatserna blir här en förlängning av de tolk
ningar som jag gjorde utifrån dagboksanteckningarna. Det finns en konsis
tens mellan dessa två datamaterial. Men praouppsatserna ger en tydligare 
bild, vilket kan ha att göra med att de handlar om ett avgränsat område som 
handlar om arbete och framtid. 

Tidigare nämndes att flickorna ser skolarbetet som ett separationsmedium. 
Denna tendens går också igen i deras redogörelser från praon. Flickorna ser 
genomgående praon som en förberedelse eller ett "smakprov" på ett framtida 
yrkesliv. Praon lyfter på ett konkret sätt ut flickorna från deras hemmiljö. 
Både flickorna och pojkarna reflekterar över sin praoroll, men det finns en 
skillnad mellan könen. Pojkarna beskriver sin reflektion i presens och im-
perfekt. De ser praon utifrån nuet, praon har ett värde i sig, att den kan 
användas som en förberedelse och underlätta valet av ett kommande yrke 
spelar mindre roll. Man kan säga att pojkarna anlägger ett värderationellt 
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perspektiv på sin prao. Flickornas perspektiv är målrationellt, praon är för 
dem ett medel att underlätta ett kommande yrkesval. I flickornas reflektion 
över praon finns också framtiden med. Inte någon av de tre pojkarna tar upp 
något om praons samband med framtiden, även om de säkert är medvetna 
om detta. Pojkarna säger ingenting i uppsatserna om eventuella studie- eller 
yrkesplaner. I sina försök att värdera sin prao använder flickorna begrepp 
som arbetslivet och arbetsmarknaden Det är bara Anki som inte har gjort 
det. Men hon har å andra sidan deklarerat att sjukvården är ett yrkesalter
nativ för henne längre fram. I sina uppsatser placerar flickorna sig själva i 
en yrkesroll. De distanserar sig därmed från sin hembygd och betraktar sin 
tillvaro ur storsamhällets perspektiv. Pojkarna däremot betraktar sig själva 
från lokalsamhällets horisont. De vill inte se sig i en yrkesroll, långt bort från 
sin hemby. 

Skillnaden mellan pojkarna och flickorna, som redan kunde förnimmas i 
studiet av dagböckerna, framstod som ännu klarare i praouppsatserna. Men 
skillnaden kom att framträda i all sin tydlighet då jag och min medarbetare 
föreslog eleverna att vi skulle göra en videofilm om Kultsjödalen. Detta kom
mer att avhandlas i nästa kapitel. 
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(S. UNGDOMARNAS FRAMTID 

Aktionsforskningsprojektet riktades till dem i Nybyn och inte minst till ung
domarna - som ansågs vara en speciellt viktig och intressant grupp. Då de 
slutar i grundskolan måste flertalet av dem lämna Klimpfjäll för att antingen 
börja i gymnasiet eller försöka få ett arbete. De flesta börjar på någon av gym
nasielinjerna i Vilhelmina. Några måste bosätta sig i Lycksele, Umeå eller 
Skellefteå för att få sina linjeval tillgodosedda. Detta innebär att de vid cirka 16 
års ålder måste bryta upp och separera från sin hembygd och sina familjer. 
De måste bosätta sig tretton mil från sin hemby, ibland ännu längre bort. För 
ungdomar som väljer Umeå blir avståndet hem till familjen drygt 37 mil. 

Jag ville belysa hur ungdomarna mot den bakgrunden uppfattade både sig 
själva och sin omgivning och hur de upplevde att bo i en fjällby. Var de 
sysslolösa dagdrivare utan tro på sig själva och sin framtid eller uppskattade 
de fjällivet och såg de Klimpfjäll som ett bra samhälle att växa upp i genom 
närheten till fjällvärlden? En miljö som enligt en del intervjupersoner gav 
ungdomarna en positiv, fridfull och harmonisk uppväxt. Men den obefintliga 
framtiden för byn och dess extrema isolering innebär också en särpräglad 
livssituation för dem. 

Jag erhöll vitt skilda bilder av ungdomarnas situation beroende på vilken 
källa som användes. På frågan om vad man gjorde i byn på sin fritid svarade 
de intervjupersoner som var tränare eller styrelseledamöter i slalomklubben, 
att under vinterhalvåret var det full fart i backen, dessutom hade man till
gång till fjällen. Dessa personer gav en positivt färgad bild av ungdomarnas 
situation i Klimpfjäll. En av dessa, en tjänsteman i 40-års åldern, ger den 
här beskrivningen: 

Jag tycker det verkar vara full huggning på aktiviteter här i byn. 80% av al la ungdomar 
åker slalom regelbundet och ABF tycks ha fullt upp. Föräldrarna skickar barnen till 
backen och så går de i ABF-kurs själva. Jag tror det räcker till med de aktiviteter vi har. 
Eftersom vi är så aktiva inom slalomklubben så finns det inte tid över for något mer 
engagemang. 

Socialkontoret i Vilhelmina kommun var av en helt annan uppfattning. I sin 
forskningsansökan uppgav socialnämnden att ungdomarna i byn befann sig 
i en social riskzon som präglades av hög alkoholkonsumtion och en utpräg
lad passivitet. Inför mötet med ungdomarna blev jag delgiven två diametralt 
olika tolkningar av deras situation. 
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En film 

Jag ansåg att strukturerade intervjuer med ungdomarna inte skulle ge svar 
på mina frågor. Därför utarbetades idén med ett aktionsmoment som bestod i 
att ungdomarna i årskurs nio på skoltid skulle få filma sig själva och sin 
miljö. Detta skulle ge ett tillfälle att erhålla en mer direkt kontakt än vad 
intervjuer erbjuder. Kanske skulle också deras omedvetna tankar bli mer 
tillgängliga genom detta förfaringssätt. Dessutom kunde filmen ses som ett 
aktionsmoment i aktionsforskningsprojektet. Om ungdomarna får tillfälle 
att göra en film om sin hemby, som de snart ska lämna, är det tänkbart att de 
kan erhålla en del nya perspektiv på sin tillvaro och nya tankar inför sin nä
ra förestående separation. 

Jag diskuterade dessa tankegångar med Kurt från socialkontoret. Vi var 
överens om att detta kunde vara en konstruktiv idé. Skolmiljön erbjöd oss ett 
tillfälle att nå ungdomarna på ett sätt som annars inte skulle ha varit möjligt 
i Klimpfjäll. Men hela tiden fanns en notorisk osäkerhet inom oss. Det var 
inte bara frågan om hur vi skulle tas emot av eleverna på skolan och hur vi 
skulle förklara våra idéer. Det fanns också skäl att vara kritisk mot hela idén 
som sådan. Är skolmiljön verkligen ett lämpligt forum för den här typen av 
verksamhet? Tvingar vi inte på oss eleverna, de har ju inte inbjudit oss till 
skolan? Men under förutsättning att det skulle gå att etablera en bra relation 
mellan oss och eleverna samt skolans personal ansåg jag det vara värt att 
göra ett försök. 

Jag och min medarbetare Kurt skulle vara med dem under filmarbetet. Mina 
daganteckningar om filmen utgör huvudmaterialet som detta kapitel bygger 
på. Av naturliga skäl användes inga minneshjälpmedel i form av bandspe
lare eller anteckningsblock under lektionerna. Efter lektionerna antecknade 
jag ur minnet. 

Först togs kontakt med lärarna på Saxnässkolan för vilka idéerna presente
rades. Eftersom eleverna hade foto och film som ett obligatoriskt inslag i sitt 
skolarbete kunde ett filmarbete inrymmas i den ordinarie undervisningen. 
Den lärare som hade ansvaret för foto och film tyckte att idén var värd att 
prova. Jag kom först överens med läraren att, om eleverna inte hade något 
emot detta, så kunde vi följa årskurs nio en timme varje onsdag. Den andra 
lektionstimmen skulle de arbeta utan vår närvaro. Målet var alltså, att då 
vårterminen närmade sig sitt slut, skulle elevernas videofilm vara färdig att 
beskådas. Eftersom det fanns ett par elever i klassen som inte var från 
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Klimpfjäll, antogs "Kultsjödalen" som ett övergripande filmtema. Vid 
starten för detta projekt fanns nu två problem som måste bearbetas. 

För det första måste en förtroendefull relation skapas mellan oss som be
sökare och eleverna. Skulle de se Kurt och mig som ovälkomna inkräktare 
som störde undervisningen, eller skulle vi kunna skapa en kontakt med 
eleverna så att ett samarbete kunde bli möjligt? Jag böljade med att fundera 
ut hur eleverna skulle ges en begriplig information om vad det hela gick ut 
på. Frågan var också hur mycket vi själva skulle delta i filmarbetet. Det 
kunde vara olämpligt och frustrerande för eleverna om vi bara stod tysta och 
tittade på. Därför eftersträvades en deltagande roll, men den skulle bara vara 
så pass aktiv att eleverna inte kände sig uttittade, utan kände att de arbetade 
på sina egna villkor. 

För det andra fanns ett problem av teknisk karaktär. Varken min medarbe
tare eller jag själv kunde något om videokameror. Om inte vi också lärde oss 
något om utrustningen, så skulle vi riskera att hamna utanför och enbart få 
rollen som publik. Detta problem löstes till viss del genom att läraren, vi 
skulle samarbeta med, hade kunskaper om videofilmning. Dessutom skulle 
vi få låna en videokamera av fritidsnämnden. 

Första besöket - en presentation 

Vi anländer till Saxnässkolan på förmiddagen. Vi går först till lärarrummet 
och pratar med lärarna och dricker kaffe med dem. Den lärare vi ska sam
arbeta med - som här får heta Per - säger att han förberett eleverna på vårt 
besök. Han tillägger att de verkar ganska likgiltiga inför den här idén, men 
framhåller att det brukar de vara i början. Jag känner mig en aning oroad 
över hur det här ska tas emot av eleverna. Ska jag få dem att förstå syftet med 
denna idé? Situationen blir inte bättre av att ett par av lärarna ställer frågor 
och ger kommentarer som avslöjar en misstänksamhet mot projektet. Några 
av de övriga lärarna verkar inte ha något emot idéerna, men av deras tystnad 
att döma blir jag osäker på om de har förstått innebörden av detta aktionsmo
ment. "Om jag inte lyckas att förklara för lärarna, hur ska då eleverna förstå 
det här?" tänkte jag. Det är bara ett par minuter kvar till dess vi ska träffa 
klassen. Det börjar kännas ganska pressande. Mycket tid och energi har gått 
åt för att få igång den här delen av projektet. Frågan är nu om allt ska miss
lyckas på en gång. Innan vi ska ge oss av till klassrummet säger Per: 

- Vi får se hur de reagerar på det här, vi har ju film som obligatoriskt ämne, men om de inte 
vill ha er med så kan vi ju inte tvinga dem till det 
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Pers förhållningssätt kan tolkas som att det inte behövs mycket av förbiseen
de för att eleverna ska ge besked om att några fler besök inte är önskvärda. 
Det är nu det ska avgöras om det här ska bli både det första och sista besöket. 
När vi kommer fram till klassrummet satt eleverna redan i sina bänkar. 
Årskurs nio består av en klass med elva elever, sex flickor och fem pojkar. 
Per börjar lektionen med att presentera oss. 

Vi presenterar vår idé inför klassen, om att göra en videofilm om Kultsjö
dalen. För att skruva ned prestationskrav och förväntningar betonades att de 
fick filma efter egna idéer. Det var inte meningen att eleverna skulle agera 
skådespelare om de inte ville. Den enda ram som framhölls var att det skulle 
röra sig om och i Kultsjödalen. En flicka - Stina - säger spontant: 

Vad ska en film vara bra för, här finns väl inget kul att filma? 

Per försöker att förklara genom att påpeka att de ska få jobba med filmen den 
tid de ska ha foto och filmkunskap. "Detta är ju något som ändå ingår i er 
svenskundervisning". Han understryker dock att vi inte kan tvinga dem att 
göra en film mot deras vilja. Slutligen frågar Per vilka som skulle vilja vara 
med och göra en videofilm. Två av flickorna säger direkt att de inte vill vara 
med och jobba med en film. Ett par av pojkarna säger att de vill fundera på 
det. De övriga ser ganska likgiltiga ut, de sitter tysta. Det hela slutar med att 
vi kommer överens med eleverna och deras lärare att de ska fundera på om 
de vill göra en videofilm och i så fall fundera ut något eller några teman till 
nästa vecka. 

Senare talade Per om för oss, att efter det att vi lämnat skolan, hade eleverna 
börjat att diskutera om att göra en film. Han trodde att de skulle bli intres
serade av idén. Efter det personliga sammanträffandet med eleverna kunde 
jag se möjligheter till en fortsättning på arbetet. Nämnas bör i detta sam
manhang att de flesta kände till mig. Jag hade träffat några av eleverna i 
Klimpfjäll och haft ett kortare personligt sammanträffande tidigare med 
klassen då de fick sina dagböcker. 

Andra besöket - motstånd finns 

Vi kommer nu till Saxnässkolan för andra gången. Precis som första gången 
går vi först till lärarrummet och får i oss några välbehövliga koppar svart 
kaffe. Frågan är om inte både jag och min medarbetare är lika nervösa nu 
som förra gången. Jag tror att de här korta stunderna i lärarrummet kan 
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vara värdefulla. Här förklarar jag mina tankegångar för lärarna omkring 
hela detta aktionsforskningsprojekt i Klimpfjäll. Har lärarna ett förtroende 
för projektet kan detta medföra en positiv respons hos eleverna. Men är lä
rarna mer av "artighetsskäl" positiva till idéerna är detta i sig ingen till
gång. Naturligtvis kan eleverna motsätta sig att göra en film även om lä
rarna skulle vara entusiastiska inför det. Men jag tror att samspelet mellan 
lärarna och eleverna är av betydelse för hur det här ska sluta. 

Eleverna har nu haft en vecka på sig att fundera på om de vill göra en film. 
Några uppslag till en film har inte kommit fram. Tydligen hade man förra 
gången missuppfattat oss en aning. Eleverna trodde att de skulle vara 
tvingade att spela sig själva, och det vill man absolut inte - förklarar Per -
som också framhåller att eleverna har ganska svårt att tillgodogöra sig 
information första gången de hör den. Per uppger att man eventuellt kan 
utnyttja en del av svensklektionerna för att arbeta med filmen. 

Den här gången tycker såväl vi som eleverna att det skulle vara en fördel om 
klassen delades i två grupper innan samtalet om en film fortsätter. Av de 
elva eleverna sitter sex flickor till vänster och fem pojkar till höger. Klassen 
sitter alltså strikt uppdelad efter kön. Då vi en aning ogenomtänkt delar på 
klassen blir det en flick- och en pojkgrupp. Kurt och Per stannar kvar i klass
rummet med pojkgruppen medan jag och flickgruppen går ut till biblioteket. 
Jag börjar att fråga om de har tänkt något på det här med filmen. 

Flickorna verkade en aning frustrerade och ett par av dem log ansträngt. En 
flicka i gruppen - Stina - som hade en för sin ålder god förmåga att argumen
tera påpekade: 

- Vi k an inte göra någon film då vi inte har något att filma. Och det är faktiskt ingenting 
speciellt med Klimpfjäll. Här finns ingenting intressant och i ngenting att göra, så det är 
ingen idé att filma det. 

Jag försöker att förklara för dem att vi tror att det är "något mycket speciellt" 
att bo så här mitt ute i fjällvärlden. Jag säger också att vi är intresserade av 
att få veta lite om dem som bor här, speciellt nu då gruvan är nedläggnings-
hotad. Varför en film kan vara intressant motiverades så här: 

- Det skulle vara kul om ni kunde visa lite av er by genom att filma lite av den. Jag tror att 
det är intressant att få se Klimpfjäll genom era ögon, och dessutom kanske ni också kan 
passa på och berätta vad ni tycker om att bo här och hur ni ser på det hela. Det behöver inte 
vara något märkvärdigt. 
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Stina replikerade: 

- Jo, men nu är det så att vi snart ska flytta härifrån. Det ska bli skönt att få flytta. Visst är 
det bra att dom tar hit grejor och ordnar buggkurs och så, men vad som behövs här är minst 
1000 personer till. 

Stina svarar som gymnasieeleverna, det som behövs i Klimpfjäll är inte mer 
grejor utan mer människor. Det som ungdomarna efterlyser är således mer 
inriktat på sociala kvaliteter än strikt materiella. 

Jag frågar flickorna om det känns jobbigt att så snart lämna sin hemby. De 
nickar instämmande och en av dem säger: "Klart att det känns jobbigt". 
Lena tillägger: 

- Under hösten finns väldigt lite att göra här. Och nu då det är vinter har slalombacken så 
dumma öppettider. Dessutom har hotellet så dålig service att inga turister vill komma hit. 
Förresten så vill hotellet inte ha hit några turister som det verkar. Då västtyska 
skidlandslaget skulle hit fick dom i stället åka till Norge. 

Det här resonemanget om hotellet känns igen från tidigare intervjuer. Ung
domarna har tagit till sig de negativa attityderna mot hotellet som många i 
Nybyn bär på. Jag passar nu på att göra gällande att de har en massa saker 
att berätta, exempelfierat av deras kritiska påpekanden. Men Stina infogar: 

- D et här med kritik är ganska känsligt här. Skulle vi göra en film om det som vi tycker är 
dåligt här så skulle många bli uppretade på oss. 

Det här är tydligen en social kod som flertalet eller alla är delaktiga i och som 
man respekterar. Jag försöker att förtydliga mig och talar om att det inte är 
meningen att de ska göra en film för att bara visa vad som är dåligt med 
Klimpfjäll. Men nu finner Stina det kanske effektivaste argumentet mot 
filmen: 

- Vad är det för mening for oss med att göra en film om Klimpfjäll? Vi ska ändå snart flytta 
härifrån. Tala i stället med dom som går i mellanstadiet eller sjuan. Dom är kanske mer 
intresserade än vi. 

Vad svarar man på detta? Jag räknar efter och kommer fram till att de här 
flickorna har mindre än åtta månader kvar att bo i sin by innan de ska börja i 
gymnasiet på en annan ort, långt bort från Klimpfjäll. Jag frågar dem om 
det känns som om de redan har lämnat Klimpfjäll. Lena svarar: 
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- Ja, vi har nog egentligen redan lämnat Klimpfjäll. Det dröjer inte länge förrän vi ska 
flytta till Vilhelmina. Några ska väl flytta till Skellefteå, Lycksele eller Umeå. 

Vi pratar en stund till. Jag inser det meningslösa i att försöka att motivera 
dem att ställa upp och göra en videofilm. Det vore förmätet att påstå att deras 
svar var ett utslag av tonårstrots. De svarar inte något i stil med; "det här vill 
vi inte göra, för det är inget kul" eller "det här skiter väl jag i". Flickornas 
motvilja ger inget intryck av att bara vara en tillfällighet. Tvärtom, svaren är 
väl genomtänkta. Argumenten om den snart förestående flyttningen och att 
man inte öppet vill visa kritiska åsikter om byn kan tolkas som att flickorna 
inte förtränger utan snarare har tagit i tu med bearbetningen av sina käns
lor inför sin hemby. De har accepterat att det på sikt mest rationella valet är 
att redan nu välja bort Klimpfjäll. 

Gruppens språkrör tycks vara Stina. Genom sin verbala förmåga kan hon 
förmedla åsikter. Hon ställer sig i frontlinjen mot omvärldens hotande 
interventioner. Ett hot i form av att tvingas göra en film som aktualiserar 
oron och smärtan inför separationen och den omgestalning av deras livs
situation som är snart förestående. 

När vi kommer tillbaka till klassrummet och träffar pojkarna framgår det 
att de har en mer positiv inställning till att göra en film. Jag frågar om de 
har kommit på en filmidé. Stefan svarar att de hade tänkt göra en film om ett 
vitter som åker snöskoter och råkar ut för en massa äventyr. Vitter eller 
vittra som de äldre säger (ibland kallas de också småfolket) är ett slags 
naturväsen som det går otaliga historier om i den Västerbottniska folkloren. 
Man kan fortfarande få höra gamla människor i Västerbotten berätta om 
vittra, fast övertygade om att de existerar. Om vittra i Västerbotten och dess 
liv se t ex Nilsson (1979) och Olof Petter Pettersson del III-IV s 70-73. 

Detta tema verkar roa pojkarna, men flickorna sitter tysta och ser mindre 
roade ut. Entusiasmen hos pojkarna verkar ha blivit större då de fick klart 
för sig att svensklektionerna kunde tas i anspråk för filmarbetet. Till slut tar 
Stina till orda igen. 

- D et kommer att gå med filmen på samma sätt som med musicalen vi skulle göra. Kommer 
de /pojkarna/ att försöka göra en film lär det inte bli mycket till film. 

Inför detta angrepp satt pojkarna tysta och förblev svarslösa. De andra 
flickorna backade nu upp Stinas argumentering. Under den tid som jag satt 
med flickorna hade de tydligen fått alla argument mot filmen väl samlade. 
Pojkarna gör några tafatta försök att argumentera var för sig. Men det är 
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dålig konsensus i deras argumentering, och ibland säger de till och med 
emot varandra. I diskussionen mellan de två grupperna är flickgruppen i 
alla avseenden överlägsen. 

Per frågade nu vilka som ville vara med och göra en film. Alla pojkar utom 
en räcker upp handen. Han som inte räcker upp handen säger "kanske". Vi 
ställs nu inför en situation där halva klassen vill vara med, kanske med ett 
undantag, och den andra halvan där ingen vill vara med. Helt plötsligt säger 
Lena: 

- Om vi ska göra en film så kommer det att stjäla en massa tid från vår svenskundervis
ning. Det är viktigare att vi får lära oss svenska ordentligt innan vi börjar på gymnasiet, 
än att göra en film. Jag vill inte missa något av den grammatik vi måste lära oss, och som 
vi håller på med nu. 

De andra flickorna instämmer. Ingen av pojkarna säger något. Men Per 
tillägger att foto och film ingår i svenskämnet. Han påpekar vidare att de 
som inte vill vara med och göra filmen kan hjälpa till med de tekniska 
detaljerna, som t ex belysning och att sköta kameran. Kurt föreslår att 
pojkarna kan stå for innehållet i filmen, medan flickorna hjälper till med 
kameran och sådant. 

Här kommer flickorna in i en återvändsgränd. De har lyckats argumentera 
sig ur själva innehållet med filmen, och kan sägas ha vunnit en halv seger. 
Men nu möter de ett hinder som inte kan forceras lika lätt - skolans aukto
ritet - filmkunskap är ett obligatoriskt moment i undervisningen. Flickorna 
säger att de kan gå med på att sköta de tekniska detaljerna. De tycks ändå 
känna sig ganska nöjda med vad som uppnåtts. 

Det finns - som jag ser det - en misstänksamhet mot mig och min medarbe
tare. Eleverna har vid ett par tillfällen frågat läraren varför vi är i skolan och 
vad vi vill. Deras misstänksamhet är naturligtvis berättigad. Varför finns två 
personer i deras klassrum som håller på och snokar i deras liv? Bara detta 
väcker säker oro och misstankar. Därmed kan flickornas avoghet också ses 
som en strategi för att hävda sin integritet. Varför skulle de låta sig expone
ras av en forskare och hans medarbetare under skoltid? Skolan som i sig inte 
är en frivillig inrättning. 

Min förhoppning är emellertid, efter det andra besöket, att det ska gå att upp
rätta en bra relation med både klassen och deras lärare. Vi kommer överens 
med eleverna och läraren att vi återkommer nästa vecka, och då ska en 
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videokamera medtas. Till den gången ska klassen försöka hitta på ytterligare 
några idéer. 

Trecce besöket - ansikten i närbild 

Den här gången har Kurt och jag med oss videokameran till skolan. Per ska 
ge oss instruktioner om hur den ska skötas. Nu ska alla som inte kan han
tera en videokamera få lära sig det mest elementära. I det här samman
hanget kan nämnas, att socialnämndens arbetsutskott avslog en begäran 
från min medarbetare om att få åka på en kurs för att lära sig något om 
video. 

Kameran är kopplad till en TV-mottagare - när vi zoomar in en bild visas den 
i TV-rutan. Pojkarna verkar mycket förtjusta i detta. Flickorna är betydligt 
mindre roade, även om de inte kan låta bli att le. Då en av pojkarna - Stefan -
zoomar in en närbild på Anki så att hela hennes ansikte framträder i rutan, 
fäller hon med en snabb reflex upp sitt bänklock för att skyla sitt ansikte. Som 
om hon vill tala om för oss att så här nära släpper jag er inte in på livet. De 
andra flickorna följer Ankis exempel då Stefan riktar kameran mot någon av 
dem, det är bara Stina som inte faller upp sitt bänklock då det är hennes tur 
att zoomas in. Hon ser ganska oberörd ut, som om hon vill säga att, "detta är 
larvigt". Men till slut kostar även hon på sig ett leende åt sin egen närbild. 

Då Stefan riktar kameran mot de andra pojkarna för att ta närbilder, ser alla 
mycket ansträngda ut då deras ansikten kommer i TV-rutan. Pojkarna vän
der inte bort sina ansikten, men de vänder bort blicken. De har har något av 
ett tufïhetskrav på sig, även om de nog tycker att det känns pinsamt. 

Klassen har inte funderat ut något mer filmtema - detta måste ju också 
tolkas som ett motstånd. De följande veckorna är det först en pryoperiod och 
sedan sportlov. Vi kommer överens med eleverna och läraren att träffas den 
16 april. Då har vårvintern gett sig tillkänna i fjällen. Terminen har vid den 
tidpunkten hunnit rinna iväg ganska långt. Kanske tiden för filmarbetet inte 
räcker till. Det är alltså fortfarande ovisst om det ska bli någon film. Jag 
kommer överens med Per om att skolan ska få behålla kameran, och att den 
sedan kan sändas tillbaka med postbussen då fritidsnämnden behöver den. 
"Eftersom en kamera nu finns till hands kanske inspirationen kommer att 
infinna sig", tänker jag. 
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Fjärde besöket - nogstör vi alltid 

Den här gången skulle klassen se en Chaplinfilm. De hade ännu inte kom
mit på några idéer till en film. Vi får finna oss i att tillsammans med ele
verna se på Chaplin. Efter filmen är lektionen slut, det blir inte tid över till att 
diskutera en eventuell film. Nu tycker jag att det här börjar kännas ganska 
trist. Det verkar mer som om vi får närvara på nåder i klassrummet. Vi 
känner oss inte involverade i något samarbete. Den här gången upplevde jag 
också att läraren ignorerade oss. Efter lektionen fick vi finna oss i att lämna 
skolan, utan att vara så mycket klokare över vad som egentligen hände. Men 
Per gav oss i alla fall klartecken till att vi kunde komma nästa onsdag. 

Nu anser jag att filmprojektet har kommit in i ett läge där man bör fundera 
över varför klassen inte kommer igång med sin film. Trots att pojkarna var 
mer öppna till idén och att läraren framhållit att film ingår i svenskunder
visningen, är läget oförändrat. Faktum är att ingenting konkret har hänt i 
filmarbetet sedan vårt första besök i skolan. I det här läget borde kanske 
försöket med att göra en film ha avslutats. 

Femte besöket - misstänksamheten kvarstår 

Den här gången åker jag själv till Saxnässkolan, eftersom min medarbetare 
är ledig från arbetet. Precis som tidigare drack jag först kaffe med lärarna. 
Per berättade att eleverna fortfarande inte förstår varför vi ska vara med i 
klassrummet. Per säger att han förklarat så gott han kunnat, men de verkar 
inte ta till sig förklaringarna. Eleverna har uppgivit att de känner sig häm
made av vår närvaro och tycker det är svårt att prata då vi sitter och lyssnar. 
Per säger vidare att eleverna aldrig är så tysta och passiva som då vi finns 
med i klassrummet. Men på en gång då vi gått, börjar de att prata öppet om 
vad de tycker och känner, framhåller Per. 

Jag inser att det här är förmodligen sista chansen att vinna elevernas för
troende, men det tycks bli svårt. Det blir inte lättare av att den här gången är 
halva klassen borta. De har ledigt för att åka till Umeå och handla kläder. I 
klassrummet sitter sex elever, fyra pojkar och två flickor. Per föreslår att vi 
sätter oss i en ring för att diskutera fram några idéer till filmteman. Det går 
lite trögt i början, men till slut föreslår Nicke att filmen kan handla om 
måsskit. De andra skrattar. Pelle föreslår att vi ska filma en gubbe som är 
ute och cyklar och plötsligt kör omkull i en djup vattenpöl. Den tredje idén 
som läggs fram av Stefan är att filma någon som ramlar i sjön och är nära 
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att drunkna. Men detta förslag tycker de andra inte är så bra, eftersom 
vattnet i sjöarna är för kallt så här års. "Vi får ingen att ställa upp på att 
ramla i" inflikar Marie. 

Per föreslår att vi kunde göra en film om ett förälskat par. Men inför den idén 
var eleverna likgiltiga. De tyckte att förslaget lät tråkigt. Kanske blygheten 
kom att spela en viss roll här. 

Trots att vi var en liten grupp var aktiviteten påfallande låg. Det är faktiskt 
första gången vi sätter oss ned tillsammans och försöker komma på några 
idéer. Nu tycks eleverna i alla fall komma igång med en film. De ska prov
filma under veckan. Jag kommer överens med dem om att vi ska träffas 
nästa onsdag. 

Sjätte besöket - alla elever har sagt nej 

Vi kommer till Saxnässkolan och går in i lärarrummet och sätter oss och 
pratar med de andra lärarna i väntan på Per. Per dyker plötsligt upp. Med 
allvar i rösten säger han att vi måste tänka över det här med filmen, därför 
att eleverna vill inte att vi ska närvara vid filmarbetet. "Jag är ledsen, men vi 
måste respektera klassens vilja" säger Per. Vi kommer överens om att sko
lan ska få låna videokameran. De kan skicka tillbaka kameran med bussen 
då den inte används. Per säger att han tror att vi kan få tillgång till filmen 
när den är färdig. 

Nu har alltså eleverna beslutat sig för att göra en film, men utan vår när
varo. Men är det bara eleverna som inte vill ha oss med som "gäster"? Vad 
betyder det här? Innan jag går in på dessa frågor ska slutet på den här 
episoden redovisas. 

Precis en vecka senare ringer min medarbetare till Saxnässkolan och frågar 
hur det går med filmen. Per lät irriterad i telefonen för att skolan inte fick ha 
videokameran hela tiden. Sista gången den hade skickats tillbaka hade man 
inte fått igen den i tid. ..."så nu är vi less på det här" konstaterade Per. Att 
skicka kameran fram och tillbaka på detta vis fungerar inte och nu har alla 
förlorat motivationen för att fortsätta med filmen, framhöll Per. Vad jag 
kunde förstå försökte aldrig Per att uppmuntra och stödja eleverna för att ett 
reellt samarbete skulle komma igång. Kanske låg det både i elevernas och 
lärarnas intresse att inte ställa upp på ett sådant här projekt? 
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Skolan begärde aldrig att få boka kameran under en sammanhängande 
period. Detta kunde säkert ha ordnats. Detta ska inte ses som en ankla
gelseakt mot vare sig läraren eller skolan, jag tar upp detta därför att det 
öppnar dörren för intressanta tolkningar till varför skolan var så ogenom
tränglig för oss. 

Skolans ogenomtränglighet 

För det första, är det ingen hemlighet att på alla arbetsplatser eller inrätt
ningar där aktionsforskare eller forskare uppenbarar sig uppstår det miss
tankar om vad som försiggår. I synnerhet hos dem som inte har önskat 
någon forskning. Kommer aktionsforskare på eget initiativ finns det ingen 
anledning att bli förvånad om det uppstår svårigheter. Vad visste lärarna på 
Saxnässkolan om hur forskningsresultaten skulle användas? Varför skulle 
de okritiskt lita på mina förklaringar? De hade ingen garanti för att det inte 
skulle resultera i en kritisk debatt om eventuella brister i Saxnässkolans 
pedagogik (3). 

För det andra, eftersom kritik mot den egna byn inte är populärt i Klimpfjäll, 
är det tänkbart att lärarna inte ville riskera att inför elevernas föräldrar ta ett 
ansvar för att de släppt in personer som samlat in data som sedan används 
för att ge skolan och fjällbyn en kritisk belysning. Om människorna i ett 
lokalsamhälle ogärna vill bli utsatta för en granskning, oavsett om det rör sig 
om forskare eller journalister, så finns det all anledning att anta att persona
len vid lokalsamhällets institutioner anpassar sig efter denna norm. För hur 
ska man annars kunna upprätthålla ett förtroende inför invånarna? Ett 
exempel på detta är en DN-artikel av Kerstin Vinterhed. Artikeln uppfatta
des av många bybor som alltför kritisk mot Klimpfjäll. Men det mest kraft
fulla avståndstagandet mot den uttryckte personalen inom Klimpfjälls 
offentliga serviceorgan. 

Hur föräldrarna ställde sig till filmprojektet vet jag inte. Eleverna ombads att 
visa föräldrarna ett informationsblad om filmprojektet. Jag tolkar samför
ståndet mellan läraren och eleverna som en anpassning till Nybyns uttalade 
och outtalade normer. Man kan alltså enligt min mening inte bara förklara 

3 Ansvaret för hur kunskapen i aktionsforskningen kan användas mot dem man forskar om, är 
ett av problemen inom aktionsforskningen. Det behandlas bl a i boken Forskning för föränd 
ring (1981). Se t ex uppsatserna av Tord Maunsbach och Bam Björling. En fråga som här 
uppstår är hur forskaren ska ställa sig till publicering och ärlighet i sitt skrivande, om 
resultaten och tolkningarna kan skada dem som är i centrum för forskningen. 
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människornas reaktion inför vår närvaro som ett utslag av en typisk 
misstänksamhet mot forskning. Därmed kommer jag in på den tredje 
tolkningen. 

Den tredje tolkningen utgår från antagandet, att två olika ideologier möter 
varandra då ett aktionsforskningsprojekt går in i ett klassrum. Ett syfte med 
filmen var att få kunskap om hur ungdomarna såg på sin tillvaro. Ett annat 
syfte var att ungdomarna själva kunde ha glädje av att filma sin hembygd. 
Att de yngre i Klimpfjäll befinner sig i en utsatt livssituation borde enligt min 
mening ses som ett socialt problem, ett problem som borde beröra socialtjäns
ten. Men socialtjänsten i Vilhelmina underströk ytterligare sitt ointresse 
inför aktionsforskningsprojektet då man avslog min medarbetares begäran 
om att få gå en introduktionskurs i videofilmning. Eftersom socialtjänsten 
aldrig gav min medarbetare något stöd eller uppbackning blev det inte lättare 
att inför skolans lärare erhålla legitimitet för våra syften. Men även om vi 
fått ett stöd av socialtjänsten är det naturligtvis inte säkert att vi vunnit 
skolans förtroende. 

Skolans uppgift är att ge teoretiska kunskaper. Skolan är inte längre någon 
social auktoritet som besvarar för ungdomarna relevanta livsfrågor, en 
uppgift som den gamla auktoritära skolan hade. Det ingår alltså inte i den 
moderna skolans ideologi och arbetsuppgifter att vid en företagsnedläggelse 
försöka ta i tu med eventuella krisreaktioner hos berörda elever. Och ele
verna förväntar sig inget annat än att skolan ska ge dem kunskap för fort
satta studier. Det som hände här går att jämföra med den beskrivning Hans 
Seyler (1987) ger i sin studie om projektet "Botkyrka min kommun!". Ett 
moment i detta projekt bestod i att några grupper fritidsledare på ett antal 
fritidsgårdar tillsammans med ungdomarna skulle göra var sin dokumen
tärfilm om Botkyrka. Fritidsledare och ungdomar förbereddes genom att gå 
på en kurs. Seyler konstaterar i sin utvärdering att ingen av grupperna gjor
de någon film. Han förklarar detta med att förutsättningen för att förverkliga 
filmprojektet var att man hade brutit med den ideologi som präglade gårdar
na. Filmidén ställde stora krav på ungdomarna. Ungdomarna som besökte 
gårdarna hade helt andra förväntningar på vad gårdarna skulle erbjuda 
dem. De kom mer till fritidsgårdarna för att träffa kompisar och dricka läsk, 
och mindre för att aktiveras. Seyler skriver: 

- Denna uppgivenhetens ideologi kunde spåras till högre ort. Man väntade sig inte att de 
pengar som satsades på gårdarna skulle leda till något särskilt, mätbart, resultat. Aktivi
teten antogs huvudsakligen ha en social funktion. Med ett sådant synsätt fick man helst inte 
stöta bort någon genom att ställa krav. (s 165) 
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Enligt Seyler utmanade filmprojektet gårdarnas ideologi. Det kan man också 
säga om idén med filmen på Saxnässkolan. Men inte bara filmen utan också 
forskningsansatsen utmanade skolan, den kom att upplevas som ett försök -
om än valhänt - att assistera ungdomarna att reflektera över sig själva och 
sin livssituation, alltså att iscensätta en kritisk reflexion som skolan "borde" 
vara i stånd att åstadkomma. Aktionsforskningen aktualiserade skolkans 
"dåliga samvete" för dess egen sociala likgiltighet. Aktionsforskning i skol
miljö innebar alltså att vi försökte utvidga undervisningens ramar, att få in 
ett moment av att se och belysa lokalsamhällets brister och förtjänster. Sin 
harmlöshet till trots var detta att beträda förbjuden mark. 

Ungdomamas relation till lokalsamhället och omvärlden 

I det följande ska jag försöka tolka ungdomarnas handlingar inför idén med 
att göra en film. Tolkningarna tar här sin utgångspunkt i ungdomarnas 
relation till sitt lokalsamhälle och den ovissa framtiden. Det här blir också ett 
försök att förstå den rationalitet som flickorna respektive pojkarna gav ut
tryck för och den könskonflikt som tydliggörs av ungdomarna. 

Den nära förestående flyttningen minskar ungdomarnas motivation för att 
filma sin hemby, vilket flickorna uppgav. Som redan nämnts bär dessa 
flickor på en separationsoro. De vill inte konfronteras med denna ångest mer 
än nödvändigt. Mot den bakgrunden kan det vara förståeligt att de flyr in i 
skolarbetet, som i sig kan ses som ett separationsmedium, vilket deras dag
boksanteckningar antyder. Att läsa grammatik är naturligtvis inte lika 
ångestväckande som att göra en "avskedsfilm" om sin hemby. 

I kapitel fem beskrevs hur flickornas dagboksanteckningar och praoupp-
satser skiljde sig från pojkarnas. I episoden om den tänkta videofilmen 
framstår denna skillnad ännu tydligare. I praouppsatserna beskriver 
flickorna sina framtida yrken, vid diskussionerna om videofilmen motive
rade de sitt nej med att de redan var i färd med att lämna sin by. Pojkarna 
däremot nämnde ingenting om sin framtid, vare sig i dagböcker, prao-
uppsatser eller vid något annat tillfälle. Flickorna har alltså tagit itu med 
separationen från sin hemby på ett mer aktivt sätt än pojkarna. Flickorna 
anpassar sig inte till fjällbyn. Men pojkarna däremot har internaliserat en 
anpassningsstrategi som är utbredd i Klimpfjäll, dvs en bortträngning av 
framtiden. De har anpassat sig till en framtid om vilken de vet att den inte 
finns. 
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En annan iakttagelse, som stöder det här resonemanget, är hur flickorna 
respektive pojkarna var klädda. Flickorna bar färgglada och modeinspi-
rerade kläder. Pojkarna hade en mer traditionell klädstil, dvs lite slitna 
blåjeans och flanellskjorta. Pojkarnas kläder överensstämmer ganska väl 
med hur man går klädd i Klimpfjäll. Att pojkarna är mer kulturellt inte
grerade i lokalsamhället än flickorna bör ha ett samband med den om
ständigheten att Klimpfjäll är ett samhälle uppbyggt inte bara på männens 
villkor, utan också med en inbyggd manlig aktivitets sfär i själva livsformen. 
Lokalsamhällets livsform där jakten, fisket och gruvan utgör väsentliga 
beståndsdelar appellerar mer till män än till kvinnor. Flickorna föredrar i 
större utsträckning än pojkarna storsamhällets eller tätortskulturens 
livsform. Vad de vill mest av allt är att utbilda sig och lämna sitt Klimpfjäll. 
Jag har inte kontrollerat och jämfört pojk- och flickgruppens skolpresta-
tioner via skrivnings- och betygsregister. Men lärarna uppgav entydigt att 
flickornas skolprestationer i genomsnitt var betydligt bättre än pojkarnas. 
Det kan ses som ytterligare en indikation på att flickorna vänder sig mer till 
storsamhället än vad pojkarna gör. 

Flickornas åsikt om att det som saknades i Klimpfjäll - fler människor och 
inte materiella ting - kontrasterar skarpt mot deras föräldrars ståndpunkter. 
Jag har redan nämnt att intervjupersonerna snarare önskade sig en bra 
bensinmack än en bättre social gemenskap med andra bybor eller fler män
niskor till byn. Flickorna orienterar sig mot andra värden än de vuxna, 
värden som ligger utanför det som lokalsamhället kan erbjuda. 

Jag kan konstatera att pojkarna uppträdde mer individualistiskt än flickor
na. I diskussionerna sade de snarare mot varandra och hade svårt att upp
träda någorlunda enigt. Medan flickorna däremot inte hade några större 
problem med att ingå i en allians med varandra. Pojkarnas individualistiska 
uppträdande överensstämmer väl med lokalsamhällets livsform. Jakten och 
den ensamma fjällmänniskans förhållningssätt till naturen karaktäriseras 
betydligt mer av individualitet än kollektivitet. Pojkarna uttrycker här denna 
livsform på ett tydligt sätt. 

Med utgångspunkt från dagböckerna, praouppsatserna och mina observa
tioner i klassrummet samt informella samtal med eleverna och deras lärare 
tolkar jag flickornas beteende som att de emanciperar sig själva från byn och 
de försöker därmed att upphäva sin alienation. En alienation som har sin 
grund i att de lever i ett lokalsamhälle vars existensvillkor och livsform vän
der sig till i första hand män. Flickorna har i betydligt större utsträckning än 
pojkarna valt storsamhällets kulturella värderingar. 
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Jag vill framhålla att det vore ofruktbart att betrakta en lokalkultur i stånd 
att generera sig själv utan yttre influenser. Alla som lever i Klimpfjäll delar i 
många avseenden allmänna värderingar som återfinns i storsamhället. Det 
är preferenser som t ex en hög materiell levnadsstandard. Wigdis J E spe
land (i Honko/Löfgren 1981) ger, i en subkulturell studie, ytterligare exempel 
på värderingar och normer som är allmänt accepterade i stor samhället (s 
184): 

- Att vara produktiv 
- Att ha fast anställning 
- Att vara nykter och skötsam för att kunna uppfylla de två första kraven 

Delkulturen Klimpfjäll omfattas också av dessa normer. Men i Klimpfjälls 
Nyby utgör samtidigt de livsbetingelser som naturen och gruvan skapar ett 
kulturellt etos som inte finns i våra större tätorter. Livssammanhangen i en 
modern tätort är naturligtvis helt annorlunda jämfört med en fjällby (4). 

De moderna större tätorterna och städerna innehåller ett mångsidigt utbild
nings- nöjes- och kulturutbud samt ineffektiva sociala nätverk när det gäller 
uppbyggnaden av den informella sociala kontrollen. Detta ger andra dröm
mar och visioner än vad glesbygden erbjuder och kan också för ungdomar ge 
reella möjligheter till individualitet, självförverkligande och fler möjligheter 
till att välja sociala relationer. Oavsett hur människor utnyttjar detta utbud 
torde flertalet - inte minst ungdomar - känna tillfredsställelse över de möjlig
heter som den moderna tätorten erbjuder. Kanske kan man se preferenserna 
för de potentiella möjligheterna som ett kulturellt karaktäristikum för tät
ortskulturen. Något som tilltalar inte minst det moderna samhällets ung
domar. 

Befinner sig flickorna i Klimpfjäll i ett spänningsfält mellan två delvis 
oförenliga livsformer? Oförenligheten består i att man inte kan leva i Klimp
fjäll och bli socialt accepterad om man inte delar den övriga byns förhåll
ningssätt till naturen - man får åtminstone inte öppet visa att man ogillar 
denna livsform. De som inte kan förlika sig med livsformen stannar 
sannolikt inte kvar någon längre tid i byn. I en del av intervjuerna påtalas 
detta i klartext. En tjänsteman, 48 år, född i Västerbottens inland och som 
har bott lite varstans i Sverige säger: 

4 Skillnaden i livsform och kulturella uttryckssätt mellan t ex en modern tätort och ett 
lokalsamhälle framgår inte minst i den jämförelse Åke Daun (1974) har gjort mellan 
stadsdelen Vårberg och det gamla Reymersholme. 
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- Har m an bott på alla möjliga platser i Sverige, det är bara Stockholm vi undvikit, är det 
skönt att komma hit. Du är friare här. Men man måste naturligtvis ha speciella intressen. 
Du får inte tycka om att gå på krogar, teatrar och sånt. Sådana människor har ingenting 
här att göra. För att bo här måste man hajakt och fìske som sitt intresse. 

Ungdomarna i Klimpfjäll interagerar inte bara kulturellt med det omgivan
de stor samhället. Deras framtid och framtidsvisioner är beroende av hur 
detta samhälle kan och vill ta emot dem. Men för sin nuvarande fysiska och 
sociala existens står de i ett beroendeförhållande till sitt lokalsamhälle och 
sina familjer. Flickorna vill leva där det finns "fler människor". De har för 
den skull inte förkastat de värderingar som man har i Klimpfjäll beträffande 
naturen, vilket framgår av deras dagböcker. Det verkar som om dessa flickor 
lever mer uttalat än pojkarna i två kulturella sammanhang, dels lokalkul
turens och dels storsamhällets. 

Mina samtal med flickorna gav antydningar om att deras värld är mer 
splittrad och fylld av oro än pojkarnas. Att pojkarna verkar mer inlemmade i 
lokalkulturen är en iakttagelse som stämmer överens med det som Kerstin 
Hägg skriver om skolungdomar i byn Hedenäset vid Torneälven (Dahlgrens 
och Lindgrens rapport 1987:10 bil 5). Syftet var att ta reda på hur högstadie
ungdomarna i Hedenäset upplevde sin skolsituation och hur de såg på fram
tiden. Hägg skriver: 

De vuxna på skolan bekräftar ungdomarnas beskrivning. Det förefaller som om det finns 
en manlig kultur som pojkarna t idigt inlemmas i och som gör att pojkarna ser de vuxna 
männen som förebilder. De får kunskaper och e rfarenheter som kan sägas vara starkt 
förankrade i miljön. Det kan möjligen vara så att det är just denna kulturella delaktighet, 
som binder pojkarna till hemorten, (bil s 5) 

Hägg (ibid) framhåller vidare att det finns en markant skillnad mellan 
pojkarna och flickorna avseende den egna framtiden. Flickorna uppger att de 
ska flytta, men pojkarna vill absolut stanna. Om pojkarna måste flytta vill de 
bo så nära hembyn som möjligt. 

Präglas glesbygdskulturen i Västerbotten och Norrbotten av så starkt man
liga nischer och patriarkalisk dominans att unga kvinnor upplever sin 
situation som oacceptabel till följd av ett för dem minskat livsutrymme? Det 
moderna samhällets betoning på individualiteten och förkastandet av 
gammaldags auktoritet (till vilket jag återkommer i kapitel 11) ger unga 
kvinnor i glesbygden en möjlighet till emancipation från patriarkaliska 
strukturer. Kvinnoemancipationen i glesbygden blir mer tydliggjord än i 
tätorterna, och får mer uttalade effekter på lokalsamhället. Det är ingen 
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nyhet att unga kvinnor flyr från den norrländska glesbygden till de större 
tätorterna och städerna. Kvar finns en hel mängd ensamstående ungkarlar 
som inte vill förändra sitt förhållningssätt. De tycks snarare se sig som be
kymrade åskådare till kvinnoflykten än som delaktiga aktörer. 

Dahlgren och Lindgren (1987:10) pekar i studien av Hedenäset på den pat-
riarkaliska strukturen. När de ber män och kvinnor beskriva sina känslor 
inför orten får de olika svar från männen och kvinnorna. Männen, som 
beskriver det öppna landskapet med dess fritidsmöjligheter och gemenskap. 
Kvinnorna, som förmedlar bilden av instängdhet och ofrihet. De känner sig 
beskurna i sina möjligheter (a a). 

En fråga som därmed gör sig gällande är: Vill flickorna flytta från Klimpfjäll 
för att de måste eller för att de själva vill? Svaret på frågan är beroende av vil
ken teoretisk position man väljer. Utifrån den positivistiska ansatsen besva
ras frågan med att flickorna flyttar för att de måste. Detta begränsade svar är 
också empiriskt testbart. Det går att se att det inte finns några skolor eller ar
betsplatser för dem i Kultsjödalen. Men jag tror att man måste företa existen
tiella tolkningar för att försöka frilägga det som döljer sig under den obser
verbara empirin. I annat fall riskeras ett föga fruktbart, kanske till och med 
ett "felaktigt" svar på denna fråga. Enligt min tolkning är det mest väsent
liga för flickornas ställningstagande att Klimpfjäll inte tillfredsställer deras 
sociala krav. De vill flytta till större orter med i grunden andra livsmöjlighe
ter. En mottolkning mot denna tolkning är att flickorna omedvetet har gjort 
tvånget till sin egen vilja, vilket är en strategi för att uthärda sin oro. Att 
denna mänskliga egenskap eller försvarsmekanism existerar visar Paulo 
Freire (1970) på ett övertygande sätt när han beskriver att förtryckta män
niskor internali ser ar bilden av förtryckaren och därmed blir rädda för fri
heten. 

Varför skulle min tolkning, som utgår från att flickorna medvetet väljer att 
flytta från Klimpfjäll och att de därmed inte försöker undgå sin egen frihet, 
vara den mest fruktbara? Lokalsamhället Klimpfjäll är som jag redan på
talat en delkultur som främst appellerar till män. Detta gäller, som framgått 
av ovanstående, inte bara i Klimpfjäll, utan det tycks vara ett generellt gles
bygdsproblem. I Klimpfjäll tydliggörs detta problem inte minst genom ung
domarna. Med utgångspunkt från bl a Ziehes (1986) teori om den kulturella 
friställningen är ungdomarna nu betydligt mer socialt kompetenta att forma 
sina egna liv och sin egen kultur jämfört med ungdomar som växte upp för 
bara ett par-tre årtionden sedan. En uppfattning som ofta framförs i debatten 
om glesbygden och dess framtid är att bara man kan erbjuda arbeten till 
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unga kvinnor kommer de att stanna kvar. Mot bakgrund av det hittills 
framförda resonemanget skulle jag vilja hävda att det inte räcker med att 
bara erbjuda unga kvinnor i glesbygden arbeten för att förmå dem till detta. 
Jag tror att även om flickorna i Klimpfjäll skulle erbjudas möjligheter att 
stanna, så skulle de ändå välja att lämna sin by. De har med andra ord inte 
sina föräldrars liv som sin framtidsvision. 

Flickorna i Klimpfjäll tydliggör könskonflikten i Nybyn. Den konflikt man 
helst inte vill tala om eller inte veta av. Men denna konflikt är ett generellt 
inslag i den norrländska glesbygden. 

Däremot finns det skäl att tro att pojkarna mer identifierar sig med sitt 
lokalsamhälle. Även Hägg (1987:10) omtalade att pojkarna i Hedenäset 
identifierade sig mer med lokalkulturen än vad flickorna gjorde. För poj
karna i Klimpfjäll kan detta vara ett medvetet ställningstagande och inte 
bara en flykt undan separationsoron. De har inte blivit uppfostrade att kri
tiskt granska manligheten i Klimpfjäll, utan de blir som män snarare 
inviterade till att leva med naturen som livsform. De har på kort sikt inga 
rationella skäl att ifrågasätta denna livsform oavsett den ovissa framtiden. 

Pojkarna i Klimpfjäll bör dock inte ses som determinerade offer för sin 
kultur. De har också gjort ett rationellt val. De har valt det egna lokal
samhällets livsform. På kort sikt väljer de bort det moderna storsamhällets 
rationalitetskriterier, bl a prioritering av utbildning och karriärmöjligheter. 
Kanske kommer pojkarna att förändra sitt förhållningssätt då de flyttar. 
Gymnasieungdomarna i Vilhelmina hade alla valt bort Klimp fjäll som 
framtidsvision - även om byn skulle överleva. 

Naturligtvis väljer man inte rationalitet och värderingar hur som helst och 
oberoende av yttre omständigheter. Men eftersom det moderna samhället är 
mer differentierat och komplext samt genomgår snabbare förändringar än 
förr, ställs vi inför allt fler situationer där våra invanda förhållningssätt inte 
räcker till. Ungdomarnas situation i Klimpfjäll framstår som ett tydligt 
exempel på detta. Då deras by blir omöjlig att leva i eller då de upplever att 
livsutrymmet där är för litet måste de på egen hand och tillsammans med 
sin kamrater erövra en ny social kompetens. 

Men en konsekvens av att etablera ett samhälle ute i fjällvärlden blir att 
ungdomarna - inte minst flickorna - lever i en bikulturell sfär. Detta är en 
påfrestande situation. Ett tydligt exempel på ungdomar som lever i två 
splittrade och delvis oförenliga kulturella sammanhang ger Arne Trankell 
(1973) i sin bok Kvarteret Flisan. Trankell visar hur svårt det kan vara för en 
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finsk zigenarfamilj att anpassa sig till ett modernt svenskt bostadsområde 
med allt vad det innebär beträffande fördomar, myter och ryktesspridning. 
Barnen går i en svensk skola och lär sig det svenska språket och våra normer 
som skiljer sig avsevärt från zigenarkulturen, inte minst beträffande synen 
på kvinnan och inställningen till våld inom familjen för att lösa konflikter. I 
skolan gäller de svenska normerna, men när barnen kommer hem gäller 
zigenarkulturens normer. Barnen lever alltså i ett spänningsfält mellan två 
kulturer. Man kan säga att de befinner sig i en bikulturell sfär. 

Således vill jag påstå att det nya Klimpfjäll dvs Nybyn inte byggdes för ung
domar. Inte heller byggdes byn för kvinnor, som exempel kan här nämnas 
att daghemmet i byn stod klart först 1983. Frågan är, för vem byggdes egent
ligen Nybyn? Kanske är det ingen som vet det. För den kortsiktiga rationalitet 
som ledde fram till gruvetableringen blev i det långa perspektivet påtagligt 
irrationell. Ungdomarnas och kvinnornas situation är en av de sociala "kost
naderna" under själva gruvepoken. Ett sådant problem kan inte hanteras 
framgångsrikt utifrån en projektidé som inte har förstått problemet. 

Till sist några sammanfattande ord om det misslyckade momentet i aktions
forskningen. Flickorna förkastade vår idé därför att de skulle lämna Klimp
fjäll. Pojkarna fann till sist heller ingen anledning att delta, kanske för att en 
sådan här verksamhet provocerar fram tankar om hur det borde vara, och 
därmed gör sig den oroande framtiden påmind. Inte ens om vårt projekt 
hade bidragit till att öka möjligheterna för ungdomarna att bo kvar skulle 
flickorna ha accepterat det. 

Men flickornas avståndstagande till filmen kan också förstärkas av det fak
tum att de är mer mogna än pojkarna. Om 1-2 år kanske pojkarna skulle 
visat samma reaktion som flickorna. Likaså kan pojkarnas mer positiva 
inställning till filmidén ses som ett annat och mer barnsligt avståndstagande 
till att beskriva sin situation. 

I efterhand kan man se det som en naiv idé att försöka erbjuda ungdomarna 
i Klimpfjäll något som de själva inte hade önskat. Det jag försökte göra svara
de alltså varken mot skolans ideologi eller mot ungdomarnas egen rationa-
itet. En film förändrar inte deras livsvillkor. Snarare handlade de mycket 
rationellt, för att inte säga klokt, då de kastade ut mig och min medarbetare 
från skolan. 
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7. BEH SOCIALA VÅB3LBSBILB1N 

Inledning 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera och försöka ge en förståelse av 
socialförvaltningens uppfattning om Klimpfjäll. Att förstå det speciella 
sociala sammanhanget är ju mitt intresse, ja min lidelse. Det är då en 
självklarhet att möta denna verklighet och tolkningarna om sammanhangen 
från de människor för vilka sammanhanget också är livsvillkor. Jag finner 
då att det sociala sammanhanget är motsägelsefullt och att man också ini
från det givna sociala kontextet kan ha olika utgångspunkter (jämför min 
beskrivning av pojkarnas och flickornas situation i Klimpfjäll). 

Men också de bilder av Klimpfjäll som konstitueras av tolkningar utifrån har 
olika förtecken. Det jag benämner 'den sociala världsbilden' är ett system av 
tolkningar härör från de professionella aktörerna inom socialtjänsten och då 
i synnerhet från dem som har ansvar för "produktionen av världsbilder" 
inom socialtjänsten (lagen föreskriver ju att socialtjänsten skall vara "väl 
förtrogen" med medborgarnas livsvillkor i kommunen). 

Det är denna ansvariga produktion av tolkningar av lokalsamhället jag vill 
beskriva och problematisera i detta kapitel. 

Frågan om varför aktionsprojektet misslyckades hänger också samman med 
frågan om socialtjänstens tolkning av Klimpfjäll. Med anledning av att det 
finns olika tolkningar beträffande de sociala förhållandena i Klimpfjäll, är 
en analys av detta problem centralt. 

Jag tror att frågeställningarna i detta kapitel har en betydande relevans för 
socialt arbete som praktik och som forskningsområde. Jag kommer att för
söka ge en förståelse av hur olika man kan tolka verkligheten beroende på 
vilken kulturell eller paradigmatisk optik man sätter framför sina ögon. 

Socialtjänstens bild av Klimpfjäll 

Socialtjänsten åberopar stöd för sin uppfattning om Klimpfjäll från distrikts
gruppen för Klimpfjäll-Saxnäsområdet. I anslagsframställningen (1985) för 
aktionsforskningsprojektet i Klimpfjäll framgår socialtjänstens bild av 
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Klimpfjäll. Man lägger tonvikten på tre fenomen som man betecknar som 
sociala missförhållanden. 

- hög alkoholkonsumtion 

- ungdomarnas passivitet och ri nga grad av engagemang i 
lokalsamhället, handlingar som vandaliseringar o d hör också till 
bilden. 

- isoleringen bland icke yrkesverksamma kvinnor i Klimpfjäll 
denna isolering är "självvald". Det är påtagligt svårt att 
rekrytera personal till äldre- och barnomsorgen. 

I och med anslagsframställningen (ibid) tar socialtjänsten initiativ för att 
hjälpa dem som man antar är passiva' och resurssvaga'. Jag citerar ur 
anslagsframställningen: 

- För socialtjänsten generellt gäller att den sociala verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmande och i ntegritet och i nriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers resurser. Denna ambition blir för klimpfjällsprojektet ej bara en 
viktig föresats för forskningsarbetet men också en alldeles oundgänglig förutsättning för 
att projektet skall kunna genomföras överhuvudtaget. 

Man importerade i viss mening en "storstadsproblematik" till den lilla fjällbyn, samtidigt 
som de tidigare sociokulturella mönstren fortfarande tilldelas en stark genomslagskraft 
för människors vardagstillvaro. 

Socialtjänsten ger en ganska dyster bild av Klimpfjäll. I anslagsframställ
ningen finns bl a följande uppgifter om byn redovisade (de nedan citerade 
fyra punkterna rubriceras som "demografiska data", man anger dock ingen 
källa). 

- Mer ä n hälften av barnen i åldern 0 - 3 år har en ensamstående mor som förälder. 

- An delen ensamstående män i förhållande till antalet ensamstående kvinnor är (absoluta 
tal) 100:44 

- Inflyt tningen är 13,6 % och utflyttning en 12,2 % under 1981 - alltså en mycket hög mobilitet. 

- E ndast två av fem vuxna är gifta eller sammanboende (merparten av de ensamstående är 
män, se ovan). 



89 

Man anser att det begränsade utbudet av fritidssysselsättningar for ung
domar gör att dessa hamnar i risksituationer där det ofta finns alkohol med i 
bilden. I anslagsframställningen påpekas följande: 

Många uppfattar alkoholsituationen i Klimpfjäll som alarmerande, t ex förskollärare, 
distriktssköterska. 

Olika arrangemang som man försöker genomfora från hotellets sida urartar ofta på grund 
av gästernas berusning. Inredningen förstörs, det händer att människor misshandlas. De 
bråkiga gästerna köper i allmänhet inte spriten på hotellet, utan medför den i bilar eller 
skotrar. Många kommer till hotellet relativt nyktra men fyllnar till efter ett tag utan att 
hotellpersonalen sålt sprit till dem. 

Det är en allmän uppfattning att hembränningen i Klimpfjäll är betydande. 

Inte sällan förekommer det att människor gör sig skyldiga till rattfylleriförseelser och 
skoterfyllerier; dessa kan knappast beivras eftersom polisen finns i Vilhelmina, 15 mil 
från platsen. Trafiksituationen är därför farlig i Klimpfjäll på kvällarna. 

Kvinnornas situation i Klimpfjäll är mindre artikulerad. Det finns emellertid en betydan
de grupp ensamföräldrar i Klimpfjäll vilkas situation i många avseenden är utsatt. Men 
även hemmafruarna som saknar arbete utom hemmet har en besvärlig situation med egen 
i s o l e r i n g  -  o c h  f ö r  b a r n e n s  d e l  t r o l i g e n  f ö r e t e e l s e r  s o m  u n d e r s t i m u l e r i n g  o s v .  

Inom socialtjänsten är man medveten om att denna bild av Klimpfjäll inte 
delas av dem i Nybyn. Klimpfjällsbor i allmänhet anser att Nybyn i Klimpfjäll 
är ett samhälle som håller på att stabiliseras och att den stökiga tiden är 
över. Därför har man i anslagsframställningen skickat med en brasklapp 
där det heter: 

Den "problembild" som här beskrivits, överensstämmer inte till alla delar med den bild 
som människorna i Klimpfjäll ger. I stället skisseras en bild av ett samhälle i stabili
sering. 

En del av de uppgifter som socialtjänsten ger i anslagsframställningen 
behöver inte nödvändigtvis vara indikationer på social nöd eller föranleda att 
människor mår dåligt. Jag tror att både hos myndigheter och i massmedia 
finns vissa stereotypier, t ex att vissa typer av miljöer är problemalstrande 
och man betraktar vissa grupper eller gruppsammansättningar av män
niskor som liktydigt med sociala problem eller socialt svåra livssituationer. 
Om man utgår från att det är sant, det som socialtjänsten uppgivit i anslags
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framställningen, att hälften av barnen i åldern 0 - 3 år har en ensamstående 
mor, så är detta i sig inget faktum som bevisar att barnen och deras mödrar 
far illa. 

Genom att på ett atomistiskt sätt välja ut data, kan man ge en mörk bild av 
människornas livssituation. Att endast två av fem vuxna är gifta eller 
sammanboende i Klimpfjäll kan heller inte ses som ett belägg for att män
niskornas sociala välbefinnande skulle vara dåligt. Att människor bor en
samma är heller inte liktydigt med att de är socialt isolerade eller olyckliga. 

Genom att rubricera den här typen av data som "demografiska data" fram
ställs de som ett "objektivt stöd" för att det existerar en traditionell social 
problematik i fjällbyn. Den beskrivning som socialtjänsten givit uttryck för i 
anslagsframställningen har jag inte fått något stöd för, vare sig genom 
informanter, intervjupersoner eller via direkta observationer. Då projektet 
påbörjades försökte jag se byn med socialtjänsten ögon. Jag tog både medvetet 
och omedvetet som en av mina första forskningsuppgifter att försöka finna 
stöd för dess bild av byn. Jag var själv, inte minst genom min utbildning, 
skolad till att söka efter en traditionell social problematik, som det mest 
framträdande "problemområdet". Detta medförde att jag kände en enda stor 
förvirring hela det första halvåret. Då jag inte såg vad jag borde ha sett, antog 
jag att det berodde på min egen oförmåga att se. Men det var inte alla på 
socialkontoret som ställde upp på socialtjänstens officiella bild av Klimpfjäll. 
Min medarbetare ansåg t ex att den allmänna bilden av Klimpfjäll var alltför 
negativ. Det fanns även bland socialnämndens ledamöter de som ansåg att 
den bild som socialtjänsten förmedlade var felaktig. 

Mitt syfte i den följande framställningen är inte att försöka bevisa att social
tjänstens uppfattning i alla avseenden är felaktig. Min poäng är att ge en 
mottolkning till socialtjänstens tolkning och att visa hur olika tolkningar 
man kan göra beroende på det perspektiv man tillämpar för att förstå det 
man ser. 

Problematiseringar av tolkningar 

Jag anser det vara av största betydelse att åtminstone en del av forskarens 
mer väsentliga tolkningar av ett socialt fenomen skiljer sig från de i feno
menet involverade aktörerna. Arnstberg (1986) skriver: 

... forskaren är inte i för sta hand intresserad av den som pekar, eller det som pekar 
("fingret"). Han är heller inte koncentrerad på det utpekade. Det är själva pekandet - ges ten 
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- som är föremål för hans uppmärksamhet. Det är gesten som skall tolkas (s 34). 

De som pekade ut problemet för mig var socialtjänsten. Jag håller med 
Arnstberg (ibid) att själva pekandet bör tolkas. Det uppstår naturligtvis 
mycket provocerande situationer då forskaren både gör andra tolkningar och 
har andra intressen än vad som förväntas av honom/henne. 

Lena Gerholm (1985) ger i avhandlingen 'Kulturprojekt och Projektkultur en 
kunskapssociologisk tolkning till varför en central myndighet, i det här fallet 
en projektledning tillsatt av Statens kulturråd, kan ha en helt annan upp
fattning om situationen i ett lokalsamhälle än invånarna själva. Projektet 
som Gerholm studerat hade startats av Statens kulturråd på förslag av 
Vuxenskolan. Man tillsatte en projektledning där tjänstemän, forskare och 
etablerade organisationer fanns representerade. De mål man ville uppnå var 
bl a att aktivera människor så att de blev mer samhällsorienterade, skapa 
gemenskap och nå eftersatta grupper. Via kulturaktiviteter skulle man för
söka nå målen. 

Gerholm (ibid) visar hur myndigheten kan lägga in sina värderingar om hur 
den sociala verkligheten i detta samhälle ser ut, och hur den bör se ut. Men 
det var myndigheten och etablerade organisationer som för människorna 
definierade vad som var kultur, och ett gott liv. Enligt Gerholm arbetade pro
jektledningen utifrån uppfattningen att nutidens människor är isolerade 
samt upplever främlingsskap och rotlöshet i trista förorter. Man ansåg att 
deras livsföring var präglad av passivitet och armod (s 96-97). Gerholms 
beskrivning av det centrala organets mörka syn kan jämföras med den tolk
ning som socialtjänsten i Vilhelmina gjorde om Klimp fjäll. Men hur kom
mer det sig att myndigheten och de berörda människornas uppfattningar 
kan vara så olika om hur man har det i bostadsområdet eller lokalsamhället? 

Gerholm (ibid) talar om utanförskapets och innanförskapets ögon. En myn
dighet ser lokalsamhället med utanförskapets ögon och invånarna ser sin 
närmiljö med innanförskapets ögon. Gerholm skriver: 

- Ett resultat av intervjuerna med folk på projektorterna var att de förmedlade en så mycket 
ljusare bild av sina liv än den gängse inom kulturprojektet. Detta har föranlett mig att kort 
reflektera över svårigheterna att belägga den i v årt samhälle så dominerande uppfatt
ningen om is olering och passivitet bland s k eftersatta grupper. Frågan om sociala fenomen 
ska betraktas ur en objektivistisk eller fenomenologisk synvinkel, dvs med utanförskapets 
eller innanförskapets ögon (Douglas 1974:4-9). Sådana ståndpunkter ger olika verklighets
bilder och båda perspektiven rymmer svårigheter av metodologisk art. En metodfråga är 
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hur man ska fastställa kriterier som ska gälla for att en individ ska anses vara "isolerad" 
eller "passiv"? (s 97) 

Gerholm anser att tolkningar är etno- eller sociocentriska. Jag tror att hon 
menar att de tolkningar vi gör måste förstås mot bakgrund av den situation 
och det perspektiv vi befinner oss i. Följande citat belyser detta: 

Av sådana kulturella skäl finns det grupptypiska bilder av isolering, främlingsskap och 
passivitet. Det sammanhänger med att tolkningar är etno- eller sociocentriska. Det är 
också en följd av att uttolkarna och distr ibutörerna av de officiella samhällsbilderna, dvs 
journalister, forskare, projektmakare, ofta lever ett annat liv än de som uttalandena 
gäller" (s 100) 

Jag uppfattar det som att Gerholm (ibid) menar att de tolkningar som görs 
utifrån ett visst perspektiv och i en viss situation under vissa omständigheter 
kan bli allmänt accepterade sanningar av myndigheter och organisationer. 
Dessa tolkningar kan då bli s k pragmatiska. Om detta skriver Gerholm: 

Generaliseringarna blir ofta mörka, då en grupp ensidigt befattar sig med andras svårig
heter. Dessutom finns det en tendens att de professionella problemlösarna överdriver prob
lemets omfattning, för att motivera sin position, sin makt och sina årliga anslagsäskan
den. (101) 

En intressant diskussionsfråga mot bakgrund av de ovanstående resone
mangen är: hur skulle vi reagera om ett socialkontor någonstans i Sverige 
gav en positivt färgad bild av kommunens bostadsområden? Man framhåller 
hur många som känner sina grannar och har ett socialt nätverk i stället för 
tvärtom. Man gav en bild som berättar om fester och andra sociala tillställ
ningar, i stället för att skriva om den mängd alkohol som man tror förtärs 
där. Tänk om detta socialkontor dessutom gav sitt helhjärtade stöd för att 
öppna det gamla ölkaféet, åt stans "ölgubbar". Ölkaféet som fick utskänk-
ningstillståndet indraget, sedan några tjänstemän fruktat att detta kunde 
vara en riskmiljö för ungdomar. 

Om detta socialkontor ansöker om pengar hos ett sektorsorgan för att genom
föra ett forskningsprojekt, hur stor sannolikhet är det att ansökan skulle be
viljas? Om t ex socialtjänsten i Vilhelmina hade beskrivit Klimpfjäll i positiva 
ordalag, skulle Delegationen för social forskning ha beviljat pengar till 
projektet? 

Myndigheter, massmedia, forskare etc kan alltså se ett socialt fenomen på ett 
helt annat sätt än de berörda människorna. Det finns med andra ord i vårt 
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samhälle vissa koder för hur ett problem ser ut och vad som kan orsaka det. 
Det finns också de som har ett intresse av att tolka världen på ett visst sätt. 
Tidningar prioriterar gärna repotage om våld och skandaler eftersom detta 
säljer mer. Socialtjänstens tjänstemän riskerar att bli utan arbete om de inte 
kan finna någon riskmiljö för ungdomar eller tala om hur mycket alkohol 
som förtärs i vissa områden. Forskare inom socialvetenskap kan bli utan 
anslag om de inte i anslagsframställan kan peka ut en grupp människor 
som befaras leva i en social nödsituation. 

Problemdefînitionema som en del av världsbilden 

Det som Gerholm (ibid) benämner utanförskap anknyter till vad man kan 
kalla ett paradigmatiskt seende, eftersom det bygger på både implicita som 
explicita teoretiska antaganden. Innanförskapets synsätt är kanske mer att 
hänföra till enbart ett perspektivseende eftersom det saknar explicita teori
strukturer. Jag ska i det som följer förklara detta närmare. Utifrån Thomas 
S Kuhns (1970) paradigmteori som presenteras i hans bok, 'De vetenskapliga 
revolutionernas struktur', kan socialt arbete beskrivas som ett flerparadig-
matiskt ämne. Trots detta tycks det finnas ett gemensamt paradigmatiskt 
seende inom såväl teorin som praktiken inför vissa sociala fenomen. Teore
tiska, sociologiska och psykologiska faktorer spelar in då det paradigmatiska 
seendet byggs upp. I all vetenskap är teoriuppbyggnaden beroende av andra 
faktorer än renodlat teoretiska. Enligt Thomas Brantes (1980) tolkning av 
Khun finns också de sociologiska och psykologiska komponenterna implice
rade i paradigmteorin. 

Inom kurslitteratur och facktidskrifter lär vi oss i vår utbildning ett paradig
matiskt seende, även om det inte är lika koncist som naturvetenskapernas. 
Ett exempel på detta är när alla som bor i förorternas höghusområden ses 
som "isolerade" och "passiviserade" och att de därmed har "dålig kontakt" 
med andra människor. Men om förortsmänniskan uppger att hon trivs i sin 
förort uppstår med Khuns ord, en anomali i våra grundläggande antagan
den eller i vårt paradigm. Enligt Kuhn lär vi oss att använda våra teorier och 
våra analysverktyg i olika situationer så att paradigmet kan utvidgas. Det 
blir som ett ...'juridiskt prejudikat som kan artikuleras och specificeras 
under nya eller mer preciserade villkor" (ibid 1970 s 31). Då människor säger 
att de trivs trots att de borde säga motsatsen, tolkas detta som uttryck för en 
anpassningsstrategi, dvs de är "omedvetna" om sig själva och sin verklighet. 
Om man ställer sig okritisk till sådana extremt materialistiska tolkningar 
och underlåter att göra mottolkningar där man ser människor som hand-



94 

lande subjekt i en dialektisk process, kan paradigmet bibehållas och vår 
världsbild undgår att utsättas för påfrestningar. 

I det följande redovisas ett par exempel på det synsätt som var relativt typiskt 
i vår utbildning i slutet på 70-talet. Aktionsforskning och samhällsarbete var 
metoder som blev populära vid 60-talets slut och i början på 70-talet. Ett tydligt 
exempel på det perspektiv som ser ett socialt fenomen med utanförskapets 
ögon är hämtat från en kursbok som handlar om ett aktionsforskningspro
jekt i förortsområdet Fagersjö (Cederblad och Wedel 1975). Följande citat 
åskådliggör utanförperspektivets förhållningssätt: 

Flertalet forortsbor upplever inte förortsisoleringen som någonting ont. Enligt Dauns studie 
finns det förmodligen inte mycket upplevd önskan om en intensivare grannkontakt hos en 
förortsbefolkning som Fagersjös. För a tt få igång grannverksamheter måste man alltså 
först göra människor medvetna om det negativa i den aktuella situationen, (s 137): 

Här är socialarbetarens uppgift att medvetandegöra "omedvetna män
niskor". Att författarna på nästa sida säger att: ..."människor är i stånd med 
att själva ta itu med sin verklighet, de skall inte utifrån fösas in i någon form 
av grannsamarbete" gör inte deras förhållningssätt mindre objektiverande, 
utan snarare mer inkonsistent. Är projektets syfte att medvetandegöra män
niskor önskar man naturligtvis också en social förändring, man vill att 
människorna ska uppföra sig som man önskar. Även om syftet är gott så 
finns det ett utpräglat manipulativt inslag i detta förhållningssätt. 

I Gordons och Molins (1972) studie om Skärholmen - 'Man bara anpassar sig 
helt enkelt' - är det grundläggande antagandet att människorna i höghus
området har en låg kontaktnivå, är isolerade och passiviserade (t ex s 12, 120, 
123). Inte oväntat hade intervjupersoner, som var yrkesverksamma inom 
socialt inriktade yrken - och som i nte var bosatta i Skärholmen - en mer 
negativ attityd till området än de som var bofasta där. Denna olikhet i att 
tolka bostadsområdet ges bara en tolkning av författarna, nämligen att 
människorna i Skärholmen är omedvetna om sin situation. Följande citat 
illustrerar detta: 

I urvalet av intervjupersoner hade vi bl a följt principen om att även få med de personer som 
enligt enkätsvaren var positiva till Skärholmsmiljön. I å tskilliga fall visade det sig dock, 
att denna positiva attityd endast låg som ett ytligt försvarsmönster över en mer genuin 
upplevelse. Man förklarar först att man trivs, därför att man måste trivas, (s 24) 

Jag har här velat visa att våra problemdefinitioner och tolkningar inte är 
oberoende av det perspektiv och den världsbild vi ser världen genom. Några 
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objektiva problemdefinitioner kan inte existera, eftersom konsten att se ett 
problem beror på hur vi ser världen. 

Även om alkoholkonsumtionen i Nybyn var onormalt hög så var detta enligt 
min uppfattning inte det största sociala problemet i Klimpfjäll. Det som i 
första hand borde ha definierats som ett socialt problem var att Nybyn ho
tades av en företagsnedläggelse som ofrånkomligt medför att en majoritet av 
dess invånare måste lämna sin by och sitt livsprojekt. Hade denna problem
definition styrt projektet skulle dess inriktning blivit en helt annan. 

Aktiv och Passiv 

Människorna i Klimpfjäll beskrevs som passiva av socialtjänsten i Vilhel
mina. Passivitet kan naturligtvis ses som ett socialt problem eller miss
förhållande. Aktiv och passiv är väsentliga begrepp i dessa sammanhang. 
För att förstå att man faktiskt kan tolka människorna i Klimpfjäll som både 
aktiva och passiva ska begreppet passiv problematiseras i det som följer. 

Motsatsen till aktiv är som bekant passiv. Jag ska i all korthet granska detta 
begrepp. Jag börjar med en historisk överblick och sammanfattar texten över 
adjektivet passiv i Hampus Kristoffer Tullbers etymologiska lexikon (1868): 

Passiv adj. lidande, overksam, fr. passif lat., passivus känslig, känslofull, af patior -
passus lider, 2 passivitet s. lidande el. overksamt tillstånd, fr. passivit, lat passivitat - em, 
ostadighet, obeständighet. 

Jag återger också en del av texten i Ordbok Över Svenska Språket, Sundén 
(1892): 

Passiv, overksam, förhålla sig passiv. Passivum, en av verbets huvudformer, vilken 
utmärker, att subjektet mottager en verkan, är föremål for verksamhet. 

I Svenska Akademins Ordbok (1952) återges följande betydelse av adjektivet 
passiv: 

Passiv: Som är föremål för en viss verkan, mottager, har förmågan att mottaga visst 
intryck o d. 

Den ovanstående betydelsen markeras i ordboken (ibid) som anakronistisk. 
En mer tidsenlig betydelse återges i det följande från ovanstående ordbok: 
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Passiv: Som låter något ske (med sig eller med något annat) utan att aktivt ingripa i 
skeendet. Som på ett annat sätt deltager eller är inblandad i ngt som t ex åskådare eller 
sympatisör, utan att vara aktivt verksam. Icke aktiv; ofta liktydigt med overksam. 
Förhålla sig passiv vid ngt. Vara en passiv åskådare till ngt. Passivt motstånd. 

I fråga om en allmän benägenhet att förhålla sig passiv, ofta övergående i bet.: oföretagsam, 
initiativlös, viljelös, loj, likgiltig, vegetativ. 
(Detta är ett kort utdrag från en ganska utförlig beskrivning i Svenska 
Akademins Ordbok (1952) av adjektivet passiv.) 

Utan att göra anspråk på en etymologisk kompetens, anser jag följande fråga 
vara väsentlig. Har adjektivet passiv genomgått en betydelseförändring från 
1800-talet fram till våra dagar? Svenska Akademins Ordbok (1952) antyder 
detta då betydelsen "foremål för viss verkan, har förmågan att mottaga visst 
intryck o d", m arkeras som anakronistiskt. Tullberg (1868) anger att passiv 
också kan betyda lidande och känslofull, en betydelse som knappast är ak
tuell idag. Men att, mottaga en verkan, lidande, känslofull, är adjektiv som 
inte känns speciellt personligt nedsättande. Att lida är negativt i sig, men det 
behöver inte associera till att individen som lider skulle vara behäftad med en 
svagare karaktär. Känslofull känns snarare positivt laddat. De mer moderna 
betydelserna som t ex overksam, initiativlös eller likgiltig har alla en negativ 
innebörd, de associerar på bristande karaktärsegenskaper hos individen. I 
Svensk Ordbok (1986) framhålls explicit att passiv ofta används i en nedsät
tande betydelse. Det verkar som att begreppet passiv har fått en mer negativ 
betydelse under modern tid jämfört med tidigare. Sannolikt har denna bety
delseförändring samband med sociala, ekonomiska och kulturella föränd
ringar. 

I det moderna industrisamhället förknippas ofta passivitet med att man inte 
är speciellt verksam på sin fritid. Man är inte med i föreningar eller i studie
cirklar, man går inte på Gym eller Work-out institut, eller på kurser för att 
förbättra sina karriärmöjligheter. Begreppet passivitet används gärna då 
man beskriver personer med en centripetal livshållning dvs personer som 
tillbringar fritiden i eller omkring sitt hem och t illsammans med sin familj. 
Småbarnsföräldrar som arbetar heltid (vilket inte är ovanligt i Klimpfjäll) 
kan således betraktas som passiva utifrån utanförperspektivets ögon. Sett 
från innanförperspektivet eller den fenomenologiska synvinkeln behöver de 
inte se sig själva som passiva. Många av dem jag intervjuade i Klimpfjäll 
ansåg sig ha fullt upp att göra. Det fanns till och med de som uppgav att de 
hade svårt att få tiden att räcka till. 
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Erich Fromm (1976) framhåller att aktivitet och passivitet hör till de ord som 
ofta missförstås, därför att deras betydelse idag är en helt annan än under 
medeltiden och antiken. Enligt Fromm refererar aktivitet i dess moderna 
mening bara till beteendet, inte om människan bakom beteendet. Fromm 
skiljer mellan alienerad och icke alienerad aktivitet och framhåller att i en 
alienerad aktivitet upplever jag inte mig själv som det handlande subjektet. 
Jag upplever bara resultatet av min aktivitet, jag är då objekt för yttre och 
inre krafter. Vid icke alienerad aktivitet upplever jag mig själv som subjekt 
till aktiviteten. Här ger jag liv åt det jag producerar. Den icke alienerade 
aktiviteten kallar Fromm också för produktiv aktivitet, (aas 95-96). 

Fromm vänder delvis upp och ner på våra föreställningar om aktivitet och 
passivitet. Det vi menar med aktivitet kan med Fromms ord lika gärna vara 
passivitet eller en alienerad aktivitet. Och det vi brukar benämna som pas
sivitet kan i enlighet med detta synsätt vara en produktiv aktivitet, som är ett 
tillstånd av inre aktivitet. . 

Vidare påminner Fromm om att Aristoteles ansåg att den högsta formen av 
aktivitet var det kontemplativa livet. För honom var kontemplation ingen 
form av inaktivitet (s 96). Aristoteles form av aktivitet är av ett värderationellt 
slag. Den målrationella betydelsen av aktivitet och passivitet ser bara till 
verksamhetens form och resultat inte till dess innehåll. Utifrån glesbygds
människans horisont betraktas livet i Klimpfjäll som meningsfullt. Ingen i 
Klimpfjäll skulle ha kommit på tanken att betrakta livet i fjällen som passivt. 
Vi borde, innan försöket att starta ett aktionsforskningsprojekt i Klimpfjäll 
företogs, ha försökt att se och förstå vad som dolde sig under den av oss för
modade passiviteten i fjällbyn. 

Det är allmänt omtalat att i början av Nybyns historia var det en socialt orolig 
tid, då skapades en negativ bild av byn som sedan lyckades att överleva. Fak
tum är, att frågar man människor i Vilhelmina om vad de anser om Klimp
fjäll, kan man ofta få svar i riktning mot att de är passiva, att alkoholkon
sumtionen är hög, att det sociala klimatet är reserverat. Jag har inte gjort 
några systematiska intervjuer i Vilhelmina om vad de tror om Klimpfjäll, 
men de gånger jag spontant fört Klimpfjäll på tal, har det inte varit ovanligt 
att man tillkännagett bestämda och negativa uppfattningar om denna by. 

Men detta är som sagt en uppfattning som inte delas av de boende i Klimp
fjäll. Vid mina intervjuer blev det emellertid allt svårare att få social
tjänstens bild av byn att stämma överens med den motbild som nu började 
växa fram. Sprickorna mellan mina egna och socialtjänstens föreställnings
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ramar blev allt fler. Till slut var jag tvingad att problematisera den gängse 
bilden av Klimpfjäll, att helt enkelt ställa upp en mottolkning. 

Jag har tidigare givit exempel på att intervjupersoner kunde uppfatta mig 
som en utanförstående individ som kom till byn som en representant för 
storsamhället. Detta är naturligtvis också ett uttryck för att Klimpfjäll kan 
ses som en lokalkultur. Om jag skulle intervjua människorna i ett bostads
område i centrala Umeå skulle knappast någon betrakta mig som en utan
förstående individ. När jag ställde frågan till ett par intervjupersoner om de 
var aktiva i någon förening, eller gick på någon kurs, fick frågan en negativ 
underton. Kvinnan som genomskådade min förförståelse gav följande svar: 

Där man bor har man så mycket att göra ändå. Det är precis som att bor man i Klimpfjäll 
ska man redovisa varje minut på sin fritid. Här får man inte bara vara lediga. Man måste 
tala om precis vad man gör. Folk utifrån frågar och bekymrar sig om vår fritid. Man blir så 
less på sådana frågor. Det är precis som man måste göra något särskilt på fritiden för att 
man bor i Klimpfjäll. Det är alldeles som om vi måste ursäkta oss för att vi bara vill vara 
lediga. 

Det är intressant att notera att den här kvinnan ger uttryck för en irritation 
över hur hon uppfattar att omvärlden uppfattar Klimpfjäll. Kvinnan känner 
sig iakttagen, och upplever att någon eller några försöker att kontrollera och 
ställa krav på att de i Klimpfjäll ska redovisa sina förehavanden på fritiden. 
Sannolikt fanns de här tankarna hos kvinnan redan före intervjun. Män
niskorna i Klimpfjäll är faktiskt inte omedvetna om alla de uppfattningar 
som finns om byn. 

Ett liv med många sociala kontakter betraktas i allmänhet som ett aktivt liv. 
Om man i aktivitetsbegreppet innefattar socialt utåtriktade verksamheter 
kan man till viss del påstå att den typiske klimpfjällsbon är mer passiv än 
aktiv. Man lever ett centripetalt liv. Jakt och fiske upptar det mesta av 
fritiden. Som regel berör dessa aktiviteter bara den egna familjen. Men 
likafullt kan man i Nybyn säga att det är svårt att få tiden att räcka till. 
Jakten, barnen, och sysslorna på huset och tomten, tar sin tid. Jag tror att 
socialtjänsten i Vilhelmina i allt för stor utsträckning lät mängden "social 
interaktion" och "utåtriktade sociala kontakter" utgöra ett mått på aktivitet 
och därmed livskvalitet. Detta förhållningssätt tror jag är ganska vanligt 
inom socialt arbete. Men detta passar inte som ett generellt kriterium på 
livskvalitet i en glesbygdskultur - vilket fallet Klimpfjäll visar. Det som 
människorna i den moderna tätorten anser vara livskvalitet behöver inte 
överensstämma med glesbygdsmänniskornas syn på livskvalitet. 
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Då jag försöker se Klimpfjäll från klimpfjällsbornas perspektiv blir bilden en 
annan. Ett aktivt liv för den typiske klimpfjällsbon är när han vistas ensam 
ute i skogen för att jaga eller då han fiskar i en fjällsjö, då upplever han den 
för honom genuina livskvaliteten. Den typiske klimpfjällsbon behöver inte 
resa på en charterresa till medelhavet för att uppleva livskvalitet på sin fritid. 
Livskvaliteten i Klimpfjäll finns också i själva boendet, att varje dag från sitt 
hem uppleva den vidsträckta och mäktiga fjällvärlden. Intervjupersonerna 
beskrev det med ord som, "friheten" "den fantastiska naturen" och "det 
lugna livet här". Eftersom livskvaliteten ingår i själva livsformen behöver 
klimpfjällsbon inte känna någon otillfredsställelse även om han för stunden 
inte har något speciellt att göra. Då kanske han nöjer sig med att lyssna till 
fjällvinden. 

Aktionsforskningsprojektet som kontrollinstrument 

I kapitel fyra nämndes att aktionsforskningsprojektet i Klimpfjäll kan ses 
som ett uttryck för myndighetens behov av att kontrollera den till synes 
okontrollerbara Nybyn. Socialtjänsten i Vilhelmina ansåg att det sociala 
klimatet i Klimpfjäll borde genomgå en förändring. Aktionsforsknings
projektet var tänkt som ett instrument för denna förändring. Underförstått 
betyder detta att projektet också blir ett kontrollinstrument för socialtjänsten. 
Det fanns de i Klimpfjäll som genomskådade det kontrollerande inslaget i 
projektet. Socialchefens uppfattning att jag borde kontrollera vilka filmer 
som skulle visas i Klimpfjäll, kan ses som ett uttryck för detta kontrollbehov 
(kapitel fyra). Vid julfesten i Klimpfjäll yttrade en man: "Nu har socialkon
toret skickat hit folk, så nu är det väl bäst att man sköter sig" (kapitel fyra). 
Detta kan tolkas - inte bara som en skämtsamhet - utan som en social kod där 
individen i lokalsamhället uttrycker en misstänksamhet och ett ogillande 
mot storsamhällets myndighetskontroll och lokalsamhällets rätt till social 
integritet. Även på buggkursen var människorna en aning reserverade mot 
mig; min närvaro betyder ju faktiskt att denna enkla sociala begivenhet har 
ett socialt intresse. Själva betraktandet upphöjer eller transformerar det 
spontana umgänget till en verksamhet som kan bli föremål för gillande och 
ogillande. Av vem? Av det offentliga samhället. Mitt inhopp på buggkursen 
verifierar uppfattningen hos den kvinna jag tidigare citerat "Det är precis 
som att bor man i Klimpfjäll ska man redovisa varje minut på sin fritid". 

Det är en omöjlig strategi att vinna människors förtroende om man vill 
erbjuda dem ett projekt som samtidigt har ett kontrollerande inslag. I 
Klimpfjäll har dessutom människorna en notorisk misstänksamhet mot 
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myndighetsutövning, i synnerhet om den kommer från den egna kom
munen. Jag tror att människorna i Klimpfjäll generellt inte såg aktions
forskningsprojektet som en välvillig service från den egna kommunen, utan 
snarare som en kontrollåtgärd och där serviceinslaget ses som ett försök av 
kommunen att återupprätta sitt ansikte inför byinvånarna. Det fanns 
intervjupersoner som upplevde vårt försök att starta ett aktionsforsknings
projekt som direkt provocerande. 

Jag tror man kan tolka klimpfjällsbornas misstänksamhet som ett uttryck 
för en konflikt och ett missnöje med myndigheter och storsamhälle. Män
niskorna i dessa trakter är vana att klara sig på egen hand och därför vinner 
den typ av projekt som vi försökte att starta knappast något intresse. Det enda 
som skulle kunna ha engagerat människorna i Klimpfjäll var ett projekt som 
hade ökat deras möjligheter att bo kvar i byn. 

Olika världsbilder och rationalitetsuppfattningar är naturligtvis grundläg
gande orsaker till varför aktionsforskning och samhällsarbete råkar ut för så 
mycket svårigheter. I nästa kapitel ska jag beröra några av de svårigheter 
som finns inbyggda i sådan verksamhet. Utgångspunkten för analysen är 
Klimpfjäll. 



101 

S AKTIONOFOEBKNING I KLIMPFJÄLL = EN 
OMÖJLIGHET? 

Inledning 

I rapporter om aktionsforskning framträder ett mönster som tycks gå igen i 
varje rapport. Efter en inledande samarbetsfas mellan forskare och politiker/ 
tjänstemän övergår samarbetet i misstroende och konflikter. Projektet i 
Klimpfjäll är inget undantag från detta mönster. 

I det här kapitlet kommer jag att försöka finna förklaringar till varför projek
tet i Klimpfjäll misslyckades, Jag kommer att hänvisa till annan projektlitte
ratur, dvs jag försöker finna generella förklaringar till varför den här typen 
av forskning ofta resulterar i konflikter. Men det som hände med aktions
forskningsprojektet i Klimpfjäll kan inte bara förklaras med generella re
sonemang, även om dessa har fått ett relativt stort utrymme i detta kapitel. 
Projektet i Klimpfjäll har också sina speciella karaktärsdrag. Det är viktigt 
att beakta att det vore aningslöst att försöka dra upp en skarp gräns mellan 
de specifika och de generella förklaringarna. Men det finns en poäng i att 
ändå försöka hålla dem i sär för att på så vis ge det specifika en tydligare 
belysning. 

Specifika förklaringar 

Jag tänker nu formulera mig en aning försiktigt. Inte av rädsla, utan av det 
skälet att jag känner de förhållanden som nu beskrivs ganska ytligt. Inom 
socialtjänsten i Vilhelmina fanns - och finns tror jag - motsättningar inom 
gruppen av tjänstemän. Dessa motsättningar är delvis ideologiskt betingade. 
Det existerar olika uppfattningar om socialtjänstlagen, om inställningen till 
tvång inom missbruksvård och barnomsorg. Det är motsättningar vi finner 
överallt inom socialtjänsten. Men Vilhelmina är en liten kommun; man har 
svårt att undkomma en djup konflikt när den väl blivit uppenbar. Inom 
socialtjänsten fanns konfliktpunkten mellan socialchefen och flertalet av 
socialsekreterarna. Detta kom att påverka aktionsforskningsprojektet. 

Politikerna i socialnämnden var påfallande ovetande om det aktionsforsk
ningsprojekt som de själva tagit ett beslut om att ställa sig bakom. Detta kan 
tolkas som att kommunikationen mellan politikerna och tjänstemännen inte 
var den bästa. Bemötandet mot mig som forskare hos den övriga personalen 
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kan närmast beskrivas som en reserverad vänlighet. Den första tiden ar
betade jag bl a i ett av socialkontorets tjänsterum för att få bättre kontakt med 
personalen. Men deras intresse för projektet förblev tämligen svalt. Då jag på 
kafferaster försökte att berätta om projektet tyckte man det lät bra, men det 
stannade alltid vid det. 

Det här projektet hade, långt innan jag kopplades in, diskuterats inom dist
riktsgruppen för det område som Klimpfjäll sorterar under. Inom gruppen 
ansåg man att det skulle vara bra om man kunde stationera en socialsekre-
erare i Klimpfjäll, precis som man haft tidigare. Men det var socialchefen 
som slutligen drev projektidén vidare och förmedlade den till forsknings
enheten i Vilhelmina och till Institutionen för socialt arbete vid Umeå 
universitet. I och med detta kom också företrädare för forskningen in i bilden 
och projektet kom nu att handla om aktionsforskning. Det var inte alla i 
distriktsgruppen och på socialkontoret som ansåg att denna idé var den 
bästa. Den överensstämde inte med de ursprungliga planerna vilka disku
terats tidigare inom distriktsgruppen som - enligt vad man berättade - aldrig 
gavs möjlighet att vara med och utforma projektidéer då forskarintressen 
kommit med i bilden. Då det slutligen stod klart att projektet skulle vara ett 
aktionsforskningsprojekt - och d å projektansökan bifallits - ställdes social
sekreterarna på socialkontoret och de i distriktsgruppen inför fullbordat 
faktum. 

Första gången jag träffade socialsekreterarna (sep 1985) gav de mig ett gans
ka reserverat mottagande. Jag hade nyligen anlänt till Vilhelmina och gick 
runt på socialkontoret och presenterade mig, men jag märkte redan då att 
gensvaret och intresset från de anställda var mycket svagt, på gränsen till 
avvisande. De framhöll redan vid det tillfället att de kände sig överkörda. Då 
förstod jag inte hur djup konflikten egentligen var på socialkontoret. Även 
min blivande medarbetare Kurt var till en början skeptisk till projektidén och 
mitt inträde i denna verksamhet. Men till slut kom Kurt att bli den enda per
sonen på socialkontoret som jag samarbetade och hade regelbunden kontakt 
med. 

Ett annat exempel på samarbetsproblem och dålig kommunikation på social
kontoret visade sig i att överenskommelsen om att min medarbetare skulle få 
avsätta en dag i veckan till projektet, var en överenskommelse med vissa in
skränkningar. Då Kurt var i Klimpfjäll var det ingen annan som gick in och 
tog över hans ordinarie arbetsuppgifter. Detta medförde att han vid flera till
fällen helt enkelt var tvungen att avstå från att resa till Klimpfjäll. För ho
nom innebar projektet att han fick mer arbete än vanligt. 
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Aktionsforskningsprojektet bidrog inte till att förbättra relationen mellan 
socialsekreterarna och socialchefen, speciellt då projektet för honom var 
mycket mera än ett intressant forskningsuppslag. Projektet skulle utgöra ett 
exempel på hur man kunde bedriva ett förebyggande arbete i missbruksfrå
gor i stället för att använda sig av tvångsmetoder. Vad jag inte kände till, var 
att jag som aktionsforskare - i och med att projektet hade denna kontrover
siella ställning - inte kom att få något förtroende hos den övriga personalen. 
Flertalet på socialkontoret betraktade mig som socialchefens förlängda arm. 
Detta kom naturligtvis att få konsekvenser för projektet. 

Då jag dessutom slog vakt om min identitet som forskare genom att inte låta 
vare sig socialchefen eller någon i socialnämnden få bestämma vilka forsk
ningsfrågor som skulle belysas, förlorade de intresset för hela projektet. Då vi 
från forskningsenheten dessutom krävde att socialtjänsten måste ta det 
praktiska ansvaret för att ordna aktiviteter i Klimpfjäll, medan jag skulle ta 
ansvaret för forskningen, var en konflikt helt oundviklig. Det som hände var 
att jag i detta skede inte hade förtroende eller stöd hos vare sig från social
sekreterarna, socialchefen eller socialnämnden. Socialsekreterarna trodde 
åtminstone i början att jag gick socialchefens ärenden, och socialchefen 
ansåg mig för krävande då jag hävdade min självständighet och krävde 
insatser från socialtjänsten. Projektet hade alltså redan från början sämsta 
tänkbara organisatoriska förutsättningar för att kunna utvecklas till vad 
man kan kalla ett aktionsforskningsprojektet. En omständighet som säkert 
bidrog till de dåliga relationerna var min brist på "smidighet" och "förhand
lingsförmåga". Det är naturligtvis ogörligt att se sig själv utifrån - man jag 
tror att ett medgörligare uppträdande från min sida endast hade fördröjt 
eller maskerat den grundläggande konflikten - inte undanröjt den. 

Det har redan nämnts att kollektiva aktioner inte tilldrar sig något större 
intresse i Klimpfjäll. Men det får inte tolkas som att man är ointresserad av 
vad som händer med byn. Visst är man i Nybyn intresserad av olika frågor 
som berör byn. Det visar inte minst den uppmärksamhet som nedläggningen 
av bensinmacken tilldrog sig, även om man inte där heller gjorde några 
kollektiva aktioner för att få kommunen att ordna upp situationen. Men den 
andra juni 1987 samlades 300 demonstranter från Klimpfjäll utanför kom
munalkontoret för att kräva en fortsatt gruvdrift, vilket industriminister 
Thage G Pettersson, som var på besök i Vilhelmina, inte kunde lova (Väster
bottens Folkblad 6 juni 1987). Gruvarbetarna i Stekenjokksgruvan är långt 
ifrån lika militanta som sina kamrater i malmfälten i Kiruna. Om man 
verkligen vill få till stånd en kollektiv organisering är alla andra frågor än en 
fortsatt gruvdrift ointressanta, det är bara denna fråga som kan väcka 
kollektiva känslor till liv i Klimpfjäll. 
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När länsstyrelsens styrelse skulle besluta om att tillstyrka ett offertstöd på 45 
miljoner kr till ett turist- och konferenshotell i Klimpfjäll kom ett 30-tal bybor 
med buss till länsstyrelsen i Umeå för att avvakta beslutet. Glädjen blev stor 
då de fick höra att styrelsen beslutat tillstyrka offertstödet (Västerbottens-
Kuriren 9 maj 1989). Detta visar att då byns överlevnad diskuteras kan 
åtminstone mindre kollektiva aktioner uppnås. 

Mot bakgrund av situationen på socialkontoret var möjligheterna att omorga
nisera projektet till ett projekt med sikte på att stödja Nybyns 'överlevnad' 
uteslutet. Ett överlevnadsprojekt skulle dessutom ha varit detsamma som att 
i förväg erkänna att gruvdriften snart skulle upphöra. Vare sig befolkningen 
i Nybyn eller kommunalpolitikerna i Vilhelmina ville i förväg acceptera ned
läggningen av gruvan som ett faktum. Tvärtom hoppades man att malm-
prospekteringarna som pågick skulle utvisa ett positivt resultat, vilket skulle 
medföra en förlängd gruvdrift. Som en konsekvens av att malmprospekte-
ringarna pågick blev framtiden i Klimpfjäll än mer mystifierad. Men det var 
en hopplös uppgift att inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt blottlägga 
framtidens obefintlighet. Man kan snarare betrakta aktionsforskningspro
jektet som en konsekvens av mystifikationen och förtigandet. 

Generella förklaringar 

Ingen aktionsforskning i den betydelse som jag ger begreppet kan på ett av
görande sätt förändra människornas livsvillkor. Frågan är: på vilken sam
hällelig "nivå" är det som den här typen av aktionsforskning egentligen 
opererar? Och vad kan man förvänta sig av den? 

Socialutredningen (SOU: 1977:40) räknar grannskapsarbete som s k struktur-
inriktat arbete. Aktionsforskning/samhällsarbete torde också kunna räknas 
dit. Det anser även författaren till den av socialstyrelsen utgivna skriften 
'Socialtjänsten i samhällsplaneringen' (1987). I denna återfinns begrepp som 
samhällsinriktade och strukturinriktade insatser. Men begreppen lämnas 
odefinierade. Det framgår inte när en insats är struktur- samhälls- eller 
allmänt inriktad. Svårigheterna har varit uppenbara när det gäller att be-
greppsliggöra de samhälleliga villkoren. Jag anser det vara mycket svårt att 
med utgångspunkt från såväl socialutredningens som socialstyrelsens sätt 
att skapa begrepp, klargöra om en insats ska räknas som strukturinriktad 
etc. Kanske kan man säga att aktionsforskningen som eftersträvar en för
ändring av både kunskapen och vissa sociala förhållanden innefattas av 
Marx' begrepp produktivkrafter och produktionsförhållanden som tillsam



105 

mans utgör samhällets produktionssätt. Men Marx begreppsapparat, som 
avser ett långt vidare kunskapsobjekt, passar knappast in vid en beskrivning 
av de svårigheter som aktionsforskning möter. 

Man kunde kanske förvänta sig att socialstyrelsen i en bok om socialtjäns
tens roll i samhällsplaneringen och som avser att ge allmäna råd, skulle 
föreslå några praktiska råd rörande samhällsarbete eller aktionsforskning, 
eftersom socialutredningen inte gör det. Aktionsforskning blir i socialstyrel
sens bok, den lokala befolkningens deltagande i planeringsprocessen (s 232). 
Det synsätt, som präglar boken, är att sociala problem kan förebyggas främst 
genom en bättre planering. Min sentens här är att traditionella sociala prob
lem inte kan vare sig planeras bort eller undanröjas med hjälp av aktions
forskning. 

Klimpfjäll - ett socialt problem? 

Jag har framhållit att forskare och praktiker kan ha olika uppfattningar om 
hur man ska tolka ett socialt fenomen, och att detta kan störa deras fortsatta 
samarbete. Tolkningarna av Nybyn kan grovt indelas i två kategorier. För det 
första kan man se Nybyn som en plats för unga människor som ser klimp
fjällsvistelsen som ett sätt att tjäna pengar samt ett tidsbegränsat men spän
nande äventyr. För det andra kan man se Klimpfjälls Nyby som en möjlighet 
för de människor, som har sina rötter från Västerbottens inland, att få ett 
arbete där och därmed en chans att stanna kvar med sina familjer. Det 
senare synsättet innebär att de människor som flyttat dit är både arbetsför-
mögna och arbetsvilliga samt att gruppen som helhet varken har mer eller 
mindre sociala problem än människor på andra håll i vårt land. 

Det är troligt att Nybyn under uppbyggnads- och etableringsfasen var socialt 
instabil. Detta uppger också de bofasta i Klimpfjäll. Det är förmodligen från 
denna tid som socialtjänstens inställning har sina rötter. Men Nybyn 1985/86 
är ingen by i upplösningstillstånd. Inspirerad av Dürkheims anomibegrepp 
(Durkheim, 'Suicide - A study in sociology' 1966) ligger det nära till hands att 
gissa på att det råder en slags social upplösning eller degenerering, eftersom 
Nybyns överlevnadsmöjligheter hela tiden varit mycket små. Men att finna 
dagsaktuella (1985/86) och konkreta data som stärker tolkningen om en social 
upplösning tycks vara svårare. Däremot måste människornas sociala integ
rering med varandra ses mot bakgrund av byns speciella livsvillkor. 

De sociala insatserna i byn från socialtjänsten är helt obetydliga trots deras 
övertygelse om den sociala misär som anses råda där. En faktor, som skulle 
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kunna ha en viss betydelse, är det stora avståndet till både socialtjänsten och 
polisen i centralorten. Men om Nybyn hade nått den sociala degenerering, 
som t ex projektansökan ger intryck av, borde åtminstone några fler ärenden 
ha inkommit till socialkontoret - eller till polisen. I synnerhet som man fak
tiskt har haft en socialsekreterare stationerad i Klimpfjäll - min medarbetare 
Kurt - en dag var fjortonde dag under 1983-84. Enligt de uppgifter jag erhållit, 
förekom endast två fall av socialbidrag under den tiden. Personer ur den 
distriktsgrupp som har Klimpfjäll inom sitt område ansåg att Klimpfjälls-
borna var passiva på sin fritid och att alkoholförtäringen var betydande, men 
att det sistnämnda av dessa problem var koncentrerat till i första hand vecko
pendlarna. Vid informella intervjuer med socialt och medicinskt yrkesverk
sam personal som har haft Klimpfjäll på sitt distrikt har det varit svårt eller 
till och med omöjligt att få uppgifter på omfattningen av sociala problem, 
som t ex missbruk, i Nybyn. Vilken vidd de sociala problemen antog i Nybyn 
uppgav man sig veta väldigt lite om. 

Anders Mattsson (1989) konstaterar att distriktsgruppen under 1985 och 1986 
har diskuterat hastighetsbegränsningar, videovåld, spelautomaterna vid 
hotellet, individärenden och barnomsorg samt kolonilotter för pensionärer 
(s 105). Men några individärenden som blivit föremål för åtgärder har inte 
framkommit genom distriktsgruppen under 1985-86. Under de samman
träden med distriktsgruppen under 1985 som jag själv deltog i diskuterades, 
förutom aktionsforskningsprojektet, den allmäna hälsosituationen. Det var 
en ganska vanlig uppfattning att många i Nybyn är överviktiga, i synnerhet 
kvinnor samt att man gärna äter en ganska fet mat. Man var inom distrikts
gruppen mer uppmärksam på bybornas fysiska hälsa. Jag har inte kontrol
lerat huruvida dessa uppgifter stämmer. Däremot var det under samman
trädena inga diskussioner kring missbruksfrågor. Detta kan tolkas som att 
just missbruksproblematiken i Klimpfjäll inte var det största och mest akuta 
problemet. 

Socialkontoret har uppgivit att man i Klimpfjäll haft följande ärenden för 
1985, dvs året då projektet startade. 

ärendetyp antal fall 

Socialbidrag 
LVU 
LVM 

3 
0 
0 
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I en telefonintervju som jag gjorde med polisen i Vilhelmina 1987 frågade jag 
om man från Klimpfjäll under de senaste fem åren hade registrerat brott 
som rattonykterhet, inbrott, misshandel och skadegörelse. Polisen uppgav att 
Klimpfjäll inte var ett enskilt statistikområde utan ingick i ett större område. 
Man framhöll vidare att läget de senaste fem åren hade genomgått en avse
värd stabilisering, jämfört med för tio år sedan. Man påpekade att den an
mälda brottsligheten i Klimpfjäll i förhållande till dess folkmängd inte var 
högre än i andra byar i Vilhelmina. Jag godtog polisens påpekande om att en 
registergenomgång för att leta brottsfall i just Klimpfjäll knappast skulle 
vara värt besväret, det skulle enligt dem inte ge något annat utfall än man 
kunde ge muntligt per telefon. Enligt uppgifter från socialtjänsten i projekt
ansökan till Delegationen för social forskning, uppgavs att det hade före
kommit förstörelse på hotellet. Men polisen uppgav att man hade inte fått in 
någon anmälan om förstörelse av egendom i Klimpfjäll. De brott som an
mälts de senaste åren var några villainbrott. 

Min slutsats av detta resonemang är att Klimpfjäll aldrig drabbades av 
någon svårare traditionell social problematik i form av t ex missbruk, till 
följd av de mycket speciella livsvillkoren. Därmed har jag inte sagt att det inte 
finns människor med missbruksproblem i Nybyn. Att det finns personer i 
Nybyn med sådana problem styrktes av informanterna. Däremot har säkert 
människors världsbilder samt i djupaste mening förhållningssätten till 
andra människor, den s k sociala gemenskapen påverkats av dessa livs
villkor. Jag tänker närmast på tre fenomen som kommer att beskrivas 
närmare i del II, nämligen avsaknaden av framtidsvisioner, en förstärkt 
bindning till den egna familjen samt motstridiga känslor och förhållnings
sätt. 

I Klimpfjäll finns däremot personer som bär på ångest och oro inför nedlägg
ningshotet. Men dessa problem definieras av det offentliga samhället mer 
som individuella än sociala. Det är tydligt att begreppet "socialt problem" bör 
problematiseras. 

I det här sammanhanget bör man alltså skilja ett socialt problem från ett 
individuellt problem. C W Mills (1959) anför arbetslöshet som ett klargörande 
exempel. Om bara någon eller några få är arbetslösa anses detta vara ett 
personligt problem. Men om en stor andel av ett lands invånare är arbetslösa 
blir det ett problem för samhället, eller ett socialt problem. I en sådan situa
tion kan inte de enskilda individerna finna lösningar på problemet. Mills 
framhåller att förutsättningen för att ett problem ska ses som ett socialt 
problem är att vissa allmänt omfattande värden är hotade, dvs många 
människor måste uppleva att problemet berör dem (s 8). 
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En likartad men mer utförlig definition av begreppet socialt problem ges av 
Rubington och Weinberg (1977) i boken 'The Study of social problems' (kap 1): 

What, then, makes a social problem? Sociologists usually consider a social problem to be an 
alleged situation that is incompatible whith the values of a significant number of people who 
agree that action is needed to alter the situation. 

"An alleged situation" - med detta menar författarna att en viss situation 
anses existera. Människor talar om den. Men det som påstås behöver 
naturligtvis inte vara sant. Jämför med t ex Klimpfjäll, hur mycket är sant 
om allt det som påståtts om fjällbyn?. 

"Incompatible with values" - en situation definieras av människor som ett 
socialt problem om allmänt hållna värden och värderingar känns hotade. 
Men eftersom olika människor vidhåller olika värderingar kan man ha olika 
uppfattningar om vad som ska definieras som ett socialt problem. Jämför 
med Mills definition; en del anser att problemet är ett individuellt problem 
och andra anser att problemet också är ett samhällsproblem dvs ett socialt 
problem. 

"A significant number of people" - hur många människor är ett betydelsefullt 
antal? Enligt författarna finns det inget entydigt svar på den frågan. Man på
pekar att vissa människor anses vara mer betydelsefulla än andra, t ex högt 
uppsatta politiker. Författarna påpekar att sociologer ofta har att göra med 
problem som är definierade som sociala problem av offentligheten. Social
tjänsten definierade Nybyn som ett socialt problem, och man ansåg invånar
na vara i behov av insatser, eller det som författarna benämner "action is 
needed". 

"Action is needed" - författarna påpekar att sociologer inte brukar betrakta 
problem som sociala problem om inte människor kräver att situationen 
förändras, trots att det kan vara ett problem för ett stort antal människor. Det 
var som bekant socialtjänsten i Klimpfjäll som krävde en förändring av 
situationen i byn och eftersom en myndighet kan anses vara signifikant eller 
betydelsefull, definierades den situationen som antogs existera i Klimpfjäll 
som ett socialt problem också av forskningsinstitutionen. 

Såväl Mills (1959) som Rubington och Weinberg (1977) antyder att det finns en 
motsättning bland befolkningen också på "metaplanet", alltså om huruvida 
det existerar ett socialt eller samhälleligt problem överhuvud. En del av det 
som borde ha betraktats som sociala problem i Nybyn var att människor 
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kände oro inför en oviss framtid, en framtid som var mystifierad. Ett annat 
problem var att framtidsbilder och kritik av situationen i Klimpfjäll var 
tabubelagda. Dessutom har vi ungdomarna som lever i ett spänningsfält 
mellan lokalsamhället och storsamhället. Och inte minst kvinnornas 
situation kan ses som ett problem - de som erhållit de lägsta befattningarna 
och sämst betalda jobben och blivit beroende av sina män (dessa problem 
belyses närmare i del II). Men enligt socialtjänsten var problemet i Klimp
fjäll missbruk, brist på aktiviteter och att byn var en riskmiljö för ungdomar. 
Detta synsätt, som definierade problemet som ett traditionellt socialt problem, 
såg ut som en konstruktiv problemdefinition och kom att legitimera projektet. 
Problemen skulle alltså bearbetas med hjälp av ett projektarbete. Men hur 
tänkte myndigheterna hantera gruvnedläggningen? Eller för att ta ett enk
lare exempel, hur såg kommunen på att man under en tid i Klimpfjäll var 
utan bensinmack? Att barnomsorgen var otillräcklig? Dessa problem upp
levde klimpfjällsborna som högst kännbara. Utifrånperspektivets problem
definition var konsekvent inkompatibel med inifrånperspektivets definition. 
Men det var socialtjänsten som hade privilegium på att definiera vad som var 
problemet i Klimpfjäll, och utan deras problemdefinition hade idén med 
aktionsforskning aldrig blivit påhittad. 

Problemlösning via projektarbeten 

Aktionsforskningsprojekt brukar sluta med konflikter. Aktionsforskare och 
politiker/tjänstemän älskar inte varandra. Nästan alltid tolkar aktions
forskaren den samhälleliga sociala problematiken på ett annat sätt än 
politikern/tjänstemannen. Politikern/tjänstemannen å sin sida föreställde 
sig att aktionsforskningen var ett instrument att förändra den situation - den 
problematik - so m "officiellt" definierats. 

Då jag nu utifrån en mer generell nivå ska försöka förklara misslyckandet i 
Klimpfjäll följs resonemangen upp med hjälp av några andra författare, som 
har utvärderat den typ av aktionsforskning som jag behandlar (några av dem 
använder termer som samhällsarbete eller bara projektverksamhet, men det 
förändrar inte likheten mellan dessa projekt och aktionsforskningsprojektet i 
Klimpfjäll). De frågor som här söker sitt svar är, var finns konfliktkällorna i 
aktionsforskning där socialtjänsten vill ge de lokala invånarna "en röst", och 
varför är det så svårt att uppnå mer bestående förändringar med hjälp av en 
sådan verksamhet? 

Seyler (1987) har utvärderat kampanjen "Botkyrka - min kommun" en kam
panj vars syfte bl a var att stärka vikänslan i kommunen, minska isolering, 
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ensamhet och främlingsskap samt att aktivera folkrörelserna (s 56-58). Av 
denna utvärdering framgår att kampanjen inte minskat några sociala prob
lem i kommunen. Det positiva med kampanjen var att den stimulerade 
föreningslivet samt att den åstadkom en spirande hemkänsla för invånarna 
som berördes. Men om nu föreningslivet fick en positiv injektion och man 
åstadkom en spirande hemkänsla, varför löstes ändå inga sociala problem? 
Seyler anser för det första att det finns samhällsfaktorer som har betydelse 
för utvecklingen av sociala problem, omständigheter som kampanjen inte 
kunde påverka. För det andra var kampanjen bara en punktinsats. Den 
följdes inte upp av andra insatser eller ingick inte i en samordnad plan. 
Frånvaron av ett mer samordnat och handlingsinriktat engagemang från 
den politiska förvaltningen präglade också projektet i Klimpfjäll. 

I Kerstin Lindholms (1977) utvärdering av de fyra s k pionjärprojekten, dvs 
de första större samhällsarbetesprojekten i Sverige, finns det ytterst lite 
empiriskt material som tyder på att projekten frambringat mer bestående 
sociala förändringar. Det bör kanske nämnas att ett av projekten - genomfört 
i Skärholmen-Vårberg - mer syftade till en bättre organisatorisk samordning 
mellan olika myndigheter och hade således inte karaktären av lokalt inriktad 
aktionsforskning/samhällsarbete. I alla fyra projekten fanns en forsknings
ansats, eller åtminstone ett krav på utvärdering. Samtliga projekt kan sägas 
omfattas av en verksamhet som vänder sig direkt eller indirekt till resurs
svaga grupper, t ex barn, eller som i fallet Aspuddenprojektet, äldre män
niskor. Lindholm nämner att kvartersföreningar har levt upp och ett bättre 
stöd till föreningslivet har skett och i sin analys beträffande Fagersjöprojektet 
konstaterar Lindholm att de ..."sociala kontakterna nu ökat markant"... När 
detta projektet startade fanns det bara fyra - fem föreningar och 1976 notera
des över 20 (s 156-157). 

Det finns ingen anledning att betvivla att projekt av detta slag mycket väl kan 
medföra positiva effekter, t ex för föreningslivet som i fallet "Botkyrka - min 
kommun". Men det finns två skäl att förhålla sig kritisk till den positiva 
typen av analyser och slutsatser. 

För det första utgår Lindholm (ibid) från projektarbetarnas egna utvärde
ringar. Om man själv utvärderar den egna verksamheten kan det natur
ligtvis uppstå ett objektivitetsproblem. En viktigare begränsning är emellertid 
de begränsade perspektiven som man själv blir en del av, jämfört med om 
man låter en utvärderare som inte deltagit i projektet, genomföra utvärde
ringen av det. 
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För det andra innebär en ökad föreningsverksamhet ingalunda att man når 
de människor som utgör den egentliga målgruppen. De som är ensamma 
eller bär på en personlig problematik, är det dem som man når via projekt
verksamhet? Det mesta talar för att dem man når via projektverksamhet 
redan lever ett socialt aktivt liv. Verksamheten ger alltså mer till dem som 
redan har, men inget till dem som inget har. Jag menar att de potentiella 
resurser som skulle kunna tas i anspråk av ensamma människor inte 
utnyttjas av just den gruppen. Lena Gerholm (1985), som i likhet med de två 
föregående författarna inte heller kan konstatera några större bestående 
förändringar i sin utvärdering, konstaterar: 

Med det här projektet ville man nå s k eftersatta grupper och engagera dessa kring "nya 
kulturaktiviteter" och inspirera till ett "samhällstillvänt" engagemang. Resultatet blev ett 
annat. Projektet blev i första hand en angelägenhet for de redan foreningsaktiva. Bara på 
ett par platser bröts detta mönster"... (s 139-143) 

Då jag frågade en kvinna i Klimpfjäll om hon deltagit i någon aktivitet svara
de hon: "Kurserna här är bara till for en viss kategori människor." Den re
dan etablerade sociala interaktionen tycks alltså vara mycket svår att rubba 
med hjälp av projektverksamhet. En slutsats som Gerholm drar av sin studie 
är att: 

Projektet ändrade således inte det sociala mönstret, snarare blev det ett nytt uttryck for detta 
mönster, (s 141) 

Ulla Björnberg (1982) påpekar i sin jämförande studie av bl a Hässleholmen, 
svårigheterna att få med sig människor i föreningslivet. Enligt Björnberg är 
det främst de redan föreningsaktiva som stimuleras ytterligare (s 188). Det 
verkar således vara svårt att nå de grupper man verkligen vill nå med hjälp 
av projektverksamhet. Även Hans Seyler (1987) kan i sin utvärdering av 
projektet "Botkyrka - min kommun" konstatera att t ex Botkyrkaspelen (ett 
delprojekt i projektet) engagerade många människor. Men det var inte 
många av dem som tillhörde projektets målgrupp (s 133). 

Både Björnberg (ibid) och Gerholm (ibid) framhåller betydelsen av de lokala 
sociala nätverken för att starta och upprätthålla föreningsverksamhet. I 
enlighet med vad som redovisats i ovanstående är det rimligt att anta 
följande; finns inte täta sociala nätverk att bygga en projektverksamhet på, är 
det svårt att få igång en stadigvarande verksamhet som berör en större 
mängd icke föreningsaktiva människor. Men bara för att det råkar finnas 
täta sociala nätverk finns det inget skäl att ta för givet att ett aktionsforsk
ningsprojekt kommer att engagera många människor. Förutom de redan 
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föreningsaktiva verkar de personer som attraheras till en projektverksamhet 
redan ha etablerat ett socialt nätverk kring sig. De har således fått en viss 
känsla för sitt bostadsområde och känner det meningsfullt att deltaga i kol
lektivt organiserade verksamheter. Som en av sina slutsatser i utvärde
ringen av projektet 'Botkyrka - min kommun* skriver Hans Seyler (1987): 

Somliga invånare i ett område börjar förr ell er senare att lära känna varandra. De ser 
gemensamma problem och en sammanhållen grupp av familjer börjar bildas. Mycket tyder 
på att kampanjen "Botkyrka - min kommun" s tärkt områdeskänslan för just sådana 
personer och att det i hög grad var dessa som engagerade sig i verksamheten, (s 215) 

Dessutom måste hänsyn tas till om de människor som är aktionsforsknings
projektets målgrupp vill förändra sin tillvaro i enlighet med målet för verk
samheten. Inte i något av de fyra projekten som Lindholm (1977) redovisar 
eller i Hans Seylers (1987) utvärdering av kampanjen "Botkyrka - Min 
Kommun" fanns någon ur målgruppen med vid planeringen av projekten, 
de kom först med i ett senare skede. Inte heller i Klimpfjäll tillfrågades 
byinvånarna om de överhuvud taget ville ha ett aktionsforskningsprojekt, 
utan de "tillfrågades" genom förenings aktiva vad verksamheten skulle 
innehålla. Det förutsattes helt enkelt att de flesta i Nybyn skulle bli positivt 
engagerade. 

Om man med ett aktionsforskningsprojekt vill uppnå reella förändringar 
måste det kompletteras med sociala och ekonomiska insatser som angriper 
de mekanismer som kan tänkas ge upphov till det som definieras som sociala 
problem. Dessutom måste de människor som utgör målgruppen känna att 
projektet tar upp problem som de känner sig berörda av. Skulle aktionsforsk
ningsprojektet i Klimpfjäll burit med sig reella möjligheter till "en ny gruva" 
- vilket fantastiskt projekt det hade kunnat bli! 

För att få en bärande struktur i den här typen av aktionsforskningsprojekt 
krävs alltså relativt täta sociala nätverk. De som engagerar sig i kollektivt 
organiserad verksamhet är redan socialt aktiva och har ett socialt nätverk 
omkring sig. Men är det inte just dessa egenskaper som är projektverksam
hetens mål att uppnå? Det är alltså precis de sociala fenomen som projekt-
makare strävar efter som också är en förutsättning för att projektverksam
heten ska fungera. Men om målet för projekten samtidigt är en nödvändig 
förutsättning för projektens existens, vilken uppgift fyller då verksamheten? 
Finns inte de givna förutsättningarna fungerar inte heller projekten speciellt 
bra, allra minst uppnår man sociala förändringar som ett tätare socialt nät
verk i bostadsområdet eller förhindrar att sociala problem uppstår. Detta 
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betyder alltså att aktionsforskning, där man försöker att aktivera människor 
som inte själva tagit initiativ till verksamheten, stöter på betydande svårig
heter. Aktionsforskningsprojektet i Klimpfjäll illustrerar detta. Men Klimp
fjäll kan sägas vara ett extremt tydligt exempel på när man inte ska starta 
den här typen av projekt vars inriktning är en ökad social gemenskap och 
tätare sociala nätverk. 

Förklaringen till dessa svårigheter är att de som konstruerar projekten ofta 
ser målgruppens verklighet i ett annat perspektiv. Perspektivseendet för
blindar initiativtagarna till projekten och gör dem oförmögna att se det 
dialektiska samspelet mellan den strukturella nivån å ena sidan och den 
lokala sociala och kulturella nivån å den andra sidan, dvs samspelet mellan 
helheten och dess delar. För varje form av konstruktiv samhällsförändring 
är emellertid ett sådant synsätt ofrånkomligt. För att förtydliga vad jag 
menar låter jag Marx och Engels (1965) få ordet. 

Detta är alltså ett faktum: Bestämda individer, som är produktivt verksamma på ett bestämt 
sätt, frambringar dessa bestämda sociala och politiska förhållanden. Den empiriska 
iakttagelsen måste i varje enskilt fall uppvisa sammanhanget mellan å ena sidan den 
sociala och politiska strukturen och å andra sidan produktionen utan att hänge sig åt 
mystifikation och spekulation... (s 131-132) 

Originaltexten "Den tyska ideologin" är från 1845-46 - det är påfallande hur 
bra Marx och Engels begrep aktionsforskningens dilemma i Klimpfjäll mer 
än hundra år senare! 

Hinder i aktionsforskningen 

Det går inte med utgångspunkt från det ofullgångna aktionsforskningspro
jektet i Klimpfjäll att dra några generella slutsatser om samhällsarbete och 
aktionsforskning. Projektet i Klimpfjäll utvecklades aldrig till ett egentligt 
aktionsforskningsprojekt. Efter två terminer av enträgna försök att få det att 
fungera insåg jag till slut att idén bakom projektet inte var relevant och 
aktionsdelen fick avslutas. Dessutom kan fenomenet Nybyn i detta samman
hang betraktas som ett mycket speciellt fall, som knappast lämpar sig för 
generella slutsatser. Att ute i fjällvärlden bygga ett modernt och till synes 
permanent bostadsområde vars existens ständigt riskerar att upphävas 
tillhör inte vanligheterna. Jag måste här göra ett inpass i min framställ
ning. Det finns i mitt resonemang - och s äkert i läsarens texttolkning -
övertygelsen att villkoren i Klimpfjäll "inte går att generalisera" till om
ständigheter utanför fjällbyn. Naturligtvis - ett mer extremt socialt samman-
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hang är naturligtvis svårt att uppleta! Rättfärdigandet att beskriva invånar
nas livsvillkor respektive det sociala arbetets förutsättningar i ett sådant 
sammanhang brukar det konventionellt anges så, att även det säregna och 
unika är en aspekt av verkligheten. För att vår världsbild skall bli samman
hängande och "fullständig" måste det unika innefattas. Detta gäller en rad 
unikiteter: mänskliga villkor i glesbygd, på mentalsjukhus, i extrema kris
lägen osv. Den uppfattning jag nu återgiver är så förnuftig att den måste 
vara osann! Jag tror faktiskt att beskrivningarna av "det extrema" är gene-
raliserbara till "det normala": men naturligtvis i en särskild betydelse av 
generaliserbarhetsbegreppet. Det extrema är också det tydliga, det renodlade, 
det sociala sammanhanget såsom en modell för sociala sammanhang över
huvud. Det är just för att det extrema inte representerar eller avbildar det 
normala som denna generaliserbarhet uppträder. Det sagda innebär att jag 
på sätt och vis betraktar varje modell som en extrem verklighetsrepresenta
tion. 

Det finns både likheter och olikheter mellan aktionsforskningsprojektet i 
Klimpfjäll och en del av de aktionsforskningsprojekt som finns dokumen
terade i litteraturen. 

Aktionsforskning med den inriktning som här avses möter ett flertal 
svårigheter. Inte minst uppstår de när forskaren gör tolkningar som 
provocerar deras uppdragsgivare. I aktionsforskning finns dessutom de 
teoretiska svårigheterna forskaren möter då den egna verksamheten ska 
utvärderas och analyseras. I Sociologisk Forskning (1982/2-3) påpekar 
författare som t ex Dahlström och Himmelstrand i sina uppsatser att ibland 
händer det att det blir mera aktion än forskning och att forskaren riskerar 
sitt oberoende (s 36, 44 och 46). För att kunna bedriva aktionsforskning som 
också ger en ny kunskap, krävs det att forskaren intar en självständig 
position. Man måste alltså göra en rollfördelning mellan praktiker och 
forskare. Det blir oundvikligen ett destruktivt inslag om forskarna hamnar i 
ett lojalitetsförhållande gentemot den myndighet som tagit initiativ till 
aktionsforskningsprojektet eller den målgrupp projektet avser att rikta sig 
till. Men om det är bra för forskningen att forskaridentiteten upprätthålls 
medför detta svårigheter beträffande det praktiska samarbetet mellan 
forskarna och deras uppdragsgivare. Dessa problem finns exemplifierade i 
flera uppsatser i 'Forskning för Förändring', jämför t ex s 46 och 175. 

Aktionsforskaren bör kunna tillhandahålla andra tolkningar av den 
verklighet som studeras än de konventionella tolkningarna. Tolkningarna 
bör också - åtminstone en del av dem - skilja sig från uppfattningen hos den 
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målgrupp som står i centrum för forskningen. Om forskarens tolkningar 
överenstämmer med såväl de socialt arbetande praktikernas som målgrup
pens, vad finns det då för anledning att slösa energi på forskning? Det enda 
som hänt är att vardagskunskapen blivit s k "vetenskapligt verifierad". En 
sådan kunskapsproduktion är på kort sikt bekväm för såväl praktiker som 
forskare. Forskaren undviker konflikter och praktikerna behöver inte få sin 
världsbild och sin verksamhet ifrågasatt. I de fall en myndighet beställer 
aktionsforskning för att bekräfta sina egna föreställningar framstår en 
sådan forskningsansats som idealisk för myndigheten. Då kan dess före
trädare säga; "nu är det vetenskapligt bevisat att vi hade rätt". Den möjlig
heten gav jag aldrig socialtjänsten i Vilhelmina och därför var en konflikt 
oundviklig. Således vill jag hävda att om aktionsforskningens mål är att 
generera ny kunskap samtidigt som den försöker bistå en mer eller mindre 
utsatt grupp människor är verksamheten per definition konfliktfylld. 

Om man studerar litteratur från olika projektverksamheter så handlar som 
bekant åtskilliga sidor om konflikter, te x finns det i boken om Aspudden-
projektet (Ahlberg m fl 1975) konflikter och bittra känslor hos projektgruppen 
återgivna på nästan varje sida. Det vanligaste konflikttemat berör relationen 
mellan den ansvariga myndigheten, socialnämnden eller kommunstyrelsen 
och de projektarbetare eller aktionsforskare som exekverar projektidén. Det 
har redan påpekats att socialtjänsten i Vilhelmina var påfallande passiv när 
väl aktionsforskningsprojektet startat. Men de är inte ensamma om sin pas
sivitet i sådana här sammanhang. Kerstin Lindholm (1977) skriver följande: 

Och här måste nog projektgrupperna vara aktiva, för exemplen från de här projekten visar 
bland annat att beslutsfattarna ibland var ganska ointresserade av projektarbetet (t ex i 
Fagersjö, Skärholmen - Vårberg, men också Aspudden), (s 184) 

Samma erfarenhet noterar Hans Seyler (1987 i sin utvärdering av projektet 
"Botkyrka - Min Kommun". Seyler uppger att: 

Det är obestridligt att både kommunstyrelsen och de politiska partierna visade ringa 
intresse för kampanjens innehåll sedan den väl startats. Man vaknade inte förrän 
bekymren infann sig. 

Allmänt sett var det tjänstemän som gjorde livet surt for kampanjen, medan politikerna 
traskade efter och yrvaket sopade upp resterna, (s 225) 

Seyler frågar sig om projektet i Botkyrka var kommunaladministrativt och 
politiskt möjligt. Politikerna försökte till och med stoppa projektet med moti
veringen att ekonomin i projektet misskötts. Även Lindholm (1977) ställer i 
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sin utvärdering frågan om socialarbetare och samhällsarbetare, som strävar 
att hjälpa utsatta grupper, kan göra detta inom den nuvarande maktstruktu
ren. Hon konstaterar att villigheten i det nuvarande systemet att ge efter för 
de utsatta gruppernas önskemål är mycket svag (s 186). Kommunens eller 
socialtjänstens passivitet och ovilja att engagera sig när väl ett projekt påbör
jats tycks gälla generellt. 

Ett annat problem beträffande aktionsforskning är att det är svårt att uppnå 
sociala förändringar, t ex att öka gemenskapen mellan människorna i ett 
bostadsområde. Harald Swedner (1982) pekar också på orsaker till varför 
effekter av samhällsarbete inte kan bli långvariga (Swedner använder här 
begreppet community work). Bl a framhåller Swedner att vi måste beakta att 
hushållen åldersmässigt ändrar karaktär. Människor flyttar, ungdomar 
växer upp och ger sig av för att arbeta eller studera (s 198). Så var flickorna i 
årskurs nio i Klimpfjäll ointresserade av att delta i projektet bl a för att de 
inom några månader skulle flytta från sin by. Utifrån Swedners synsätt kan 
man påstå att det är en utopi att ha mer bestående förändringar som ett mål i 
aktionsforskning. Men faktum kvarstår att aktionsforskning med inriktning 
på samhällsarbete har svårt att uppnå också de omedelbara förändringarna -
socialt och kulturellt för de människor som man vill nå. Ännu mindre har 
någonting blivit bestående. De förändringar som blivit mer bestående gäller 
de människor som redan är socialt aktiva inom föreningslivet. 

Hinder i den politiska strukturen 

Som jag ser det finns det ytterligare hinder av ideologisk och byråkratisk 
karaktär. Den politiska förvaltningsstrukturens regler och t raditioner, dvs 
dess kultur är uppbyggd med den representativa demokratin som modell och 
inte som en direktdemokrati. Att verkställa ett krav på en större förändring 
kräver ett politiskt beslut, och en beslutsprocess tar tid. Vår folkstyrelse-
modell utgår, som Birgersson och Westerståhl (1979) påpekar, från majo
ritetsprincipen. 

Vid sidan av de etablerade partierna utgör olika organisationer centrala 
påtryckningsgrupper. Birgersson och Westerståhl (ibid) framhåller att det 
för organisationerna finns reguljära vägar att påverka de politiska besluten, 
t ex remissförfarandet, deltagandet i utredningar etc. Dessutom betonar 
författarna massmediernas stora betydelse. Den som har tillgång till medier 
får en stark ställning. Men den grupp människor som aktionsforskning med 
inriktning på samhällsarbete vänder sig till är vanligtvis inte organiserad i 
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starka intresseorganisationer. Inte heller har de inflytande över något mass
medium. Aktionsforskningen och dess målgrupp arbetar därför utanför den 
representativa demokratins traditionella arbetsmetoder. Och då uppstår 
frågan, kan man arbeta effektivt utanför den etablerade maktstrukturen? 

Dessutom finns naturligtvis den renodlade ideologiska komponenten med i 
spelet. Att ge efter för krav från oorganiserade grupper kan framkalla miss
tro hos andra grupper och organisationer, som kanske dessutom har till
gång till såväl politiska kanaler som massmedia. Att ge efter för krav från 
icke-parlamentariska aktiviteter är således kontroversiellt, i synnerhet som 
man fruktar att detta kan skapa en situation som inte passar in i den tradi
tionella demokratiska modellen. Eller som Harald Swedner (1983) uttrycker 
det i sin beskrivning av hinder för aktionsforskning: 

It may also depend upon the fact that many powerholders are not really interested in the 
utilization of new methods for achieving such goals as citizen participation. They might 
"stir up" the people, (s 199) 

Denna rädsla präglade uttalandet från en tjänsteman i Vilhelmina 
kommun: 

Nu har ju Klimpfjäll fått sin sporthall och folk i andra byar kommer att bli avundsjuka, 
men vi kan ju inte bygga en sporthall i varje by. 

Man kan alltså inte förvänta att det politiska systemet utan motstånd ska 
acceptera den utomparlamentariska och obyråkratiska aktionsforskningen 
som en metod att hjälpa människor att få olika krav tillgodosedda. Detta 
system är en trögrörlig struktur, som har svårt att anpassa sig till aktions
forskningens och målgruppens informella, flexibla rörlighet och dess krav 
på skyndsamma insatser. Ett pågående aktionsforskningsprojekt kan inte 
vänta på en utredning i flera månader innan de kan få besked i olika frågor. 
Skillnaden mellan aktionsforskarens krav på snabbhet och det politiska 
systemets traditionella arbetssätt ger Aspuddengruppen flera exempel på 
(Ahlberg m fl 1975). Filmvisningen i Klimpfjäll försenades med flera veckor 
innan en budget hade upprättats och ett beviljande av den erhållits från 
socialnämnden. Vi fick alla finna oss i att tålmodigt vänta. 

De kommunala förvaltningarna har efter kommunsammanslagningarna 
växt i storlek och antalet förtroendevalda har minskat avsevärt. Den kom
munala byråkratin i synnerhet i större kommuner är för den vanlige me
dborgaren ett ganska svåröverskådligt och anonymt organ. Att ta personlig 
kontakt med en förtroendevald och försöka påverka ett beslut är en helt 
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annan sak idag än för några decennier sedan. Dessutom är de kommunala 
besluten idag uppbunda i ett helt annat planeringstänkande än förr. Idag är 
planering och inflytande från olika experter ett påtagligt inslag i den kom
munala förvaltningen. Brändström, Grimlund och Ricknell (1979) säger att: 

Om man, som nu sker, bedriver en allt mer intensifierad och breddad planering, inträffar 
en förändring av förutsättningarna för de politiska arbetsformerna och det politiska 
beslutsfattandet. Experters, forskares och teknikers funktion blir alltmer betydelsefull 
genom att allt fler komponenter måste vägas in i planeringen och genom användningen av 
nya komplicerade tekniker och processer, (s 260) 

Olika aspekter på demokratiproblemet och planeringen visar att det framtida samhället blir 
så komplext att demokratin måste byggas om för att de demokratiska värdena ska kunna 
bevaras, dvs för att inte medborgarna ska uppleva sig toppstyrda av en elit, en liten grupp 
experter och politiska beslutsfattare... (s 265) 

Men aktionsforskning kan i sig inte bygga om demokratin, dvs få demokratin 
mer demokratisk. Inom det politiska systemet finns hinder för såväl aktions
forskning som möjligheten att delta i planeringsprocessen för de människor 
som inte är förenings- och politiskt aktiva. Flexibilitet och rörlighet är också 
en förutsättning för att kunna uppfylla socialtjänstlagens intentioner. 

Statsvetaren Karl W Deutsch (1980) ser den politiska styrelseformen som en 
struktur i samhällssystemet. En struktur är en organisation eller ett förhål
lande som förändrar sig mycket långsamt och endast till priset av höga kost
nader. Klippor, berg och människoskelettet ser Deutsch som strukturer, 
eftersom de förändrar sig endast mycket långsamt. På samma sätt förhåller 
det sig med det politiska systemet. I motsats till långsamma strukturer, 
finns det aspekter av en organisation eller förhållanden som kan förändra 
sig snabbt och enkelt, och som kallas processer (processes) eller funktioner 
(functions). När processernas effekter belyses på andra processer eller på 
strukturerna talar man om deras funktion. Deutsch använder bl a män
niskokroppen som en metafor. "Andningen har som funktion att upprätthålla 
livet i människokroppen". Strukturer består alltså av sammankopplade pro
cesser. Inom varje struktur finns processer som inte bara ömsesidigt för
stärker varandra utan också ömsesidigt är självreproducerande och beva
rande. Eftersom processerna är sammankopplade måste man för att ändra 
en av dem också övervinna den sammankopplade effekten mellan dem. Men 
att ändra på bara en process ger mycket små och kortvariga effekter på 
strukturen som helhet, snart har strukturen återskapat sig igen. Detta 
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gäller enligt Deutsch generellt, för det politiska systemet med dess 
förvaltning, och för samhället i stort. 

Johan Asplund (1985) förklarar i sin bok Teorier om framtiden varför en 
futuristisk framtidsforskare, som besitter värderingar som bryter mot ett 
traditionellt byråkratiskt tänkande, inte bara kan gå in i en byråkratisk 
organisation och påverka den. Asplund beskriver två tankestrukturer, den 
ena benämnd idealet U (upplysning) och den andra idealet R (romantik). Jag 
ska här endast mycket summariskt ge en bild av Asplunds resonemang, för 
att sedan ge ytterligare en förståelse till de hinder aktionsforskaren möter. 
Följande egenskaper kan sägas tillhöra det Asplund kallar för idealet U. 

Idealet U 

Inom ramen för detta ideal vill man efterbilda. 
Man eftersträvar objektivitet. 
Endast det universella är intressant. 
Verkligheten bör avbildas i enhetliga och enkla former. 
Man studerar skeenden som upprepar sig. 
Det sanna och sköna är oförenligt med överdrifter. 
Verkligheten antas vara kontinuerlig och harmonisk. 
Enighet indikerar att man är sanningen på spåren. 
Konst och vetenskap bör domineras av formdriften. 
Varje genre bör vara ren. Vetenskapen går metodiskt fram. 
Kunskapsbegreppet sammankopplas med nytta, (aas 135) 

Idealet R 

Inom ramen för detta ideal vill man skapa snarare än efterbilda. 
Man värdesätter subjektivitet. 
Det partikulära är intressantare än det universiella. 
Man eftersträvar mångfald och komplexitet. 
Man jagar nyheter. 
Den extravagante, "dvs den som strövar utom gränserna", finner en ny 
sanning. 
Verkligheten antas vara diskontinuerlig och motsättningsfull. 
Oenighet indikerar att man är sanningen på spåren. 
Lekdriften viktigare än formdriften. 
Blanda genrerna. Vetenskapen behöver mer idéer än metoder. 
Det lustbetonade insikten viktigare än nyttan, (aas 135) 
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Enligt Asplund (ibid) är dagens samhällsvetenskap klart U-dominerad. 
Dessutom påpekar Asplund att futuristens (dvs framtidsforskaren och Il-
typen) motsats utgörs av byråkraten. Denna kan betraktas som en renodlad 
men starkt reducerad U-typ. Jag skulle med utgångspunkt från detta resone
mang vilja påstå att det politiska systemet ligger närmare U-idealet än Il-
idealet. Jag tror att det är rimligt att anta att aktionsforskning med inrikt
ning på samhällsarbete ligger betydligt närmare idealet R än idealet U. 
Aktionsforskaren måste ha idéer och använda sin subjektivitet samt kunna 
se verklighetens komplexitet i sitt arbete med olika grupper. Motsättningar 
och konflikter är som bekant oundvikliga. 

Kan en forskare dvs en forskare av R-typ träda in i en organisation som 
präglas av idealet U och åstadkomma förändringar i enlighet med idealet R? 
Med utgångspunkt från Asplund (ibid) vill jag besvara frågan med ett klart 
nej. Detta är en självmotsägelse, enligt Asplund, som dessutom bryter mot 
en av de mest generella sociologiska lagar som kan formuleras. Jag citerar: 

Det finns alltid en överenstämmelse mellan sociala aktörer och deras handlingar å ena 
sidan och å den andra sidan den scen på vi lken de agerar... 

Ett konkret exempel på denna konsistensprincip är det förhållande att byråkratier är 
befolkade av byråkrater; den byråkratiska scenen fostrar och fordrar en speciell 
personlighetstyp, (s 138) 

Enligt Asplund (ibid) är futuristen eller R-typen) på alla punkter inkonsistent 
med en byråkratisk scen. Denna konsistensprincip kan enligt författaren 
uppfattas som en tröghetsprincip (s 138). Asplund förutsätter att om futu
risten (R-typen) ska kunna agera framgångsrikt så måste också den scen 
han agerar på förändras. 

Slutsatser 

- Således möter aktionsforskaren inte bara ideologiska och politiska hinder. 
Den typ av aktionsforskning som här behandlas innebär också ett brott mot 
det sociala konsistensvillkoret. Politiska system och byråkratier är trögarör
liga strukturer. Därför är det tveksamt om ens möjligt att som en R-typ, dvs 
som en obyråkratisk och flexibel aktionsforskare, infiltrera en byråkratisk 
struktur med ett obyråkratiskt förhållningssätt. Den byråkratiska strukturen 
eller det politiska systemet är ett effektivt hinder mot en framgångsrik ak
tionsforskning. 
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- Då det politiska systemet i Vilhelmina inte i förväg ville erkänna gruv
nedläggningen som ett faktum var det inte möjligt att omdefiniera aktions
forskningen till ett överlevnadsprojekt, ett sådant förutsatte att man hade 
erkänt att en nedläggning av gruvan var ofrånkomlig. Men att öppet accep
tera en sådan utgång var inte opportunt hos någon part. Men även om de 
ledande politikerna i Vilhelmina i förväg skulle ha sett en gruvnedläggning 
som det enda realistiska alternativet skulle man knappast ha tillåtit att 
socialtjänsten hade övertagit initiativet i en viktig regionalpolitisk fråga. I Alf 
Rönnbys rapport (1988) ges ett belysande exempel på hur svårt det är när 
socialtjänsten avser att arbeta strukturinriktat. I Strömsund avsåg social
tjänsten att starta ett överlevnadsprojekt i en glesbygd där det bor allt färre 
människor. Men kommunstyrelsen i Strömsund stoppade projektet, man 
ansåg att socialtjänsten överskred sina befogenheter. Socialtjänstens egent
liga arbete var enligt kommunstyrelsen den traditionellt individinriktade 
"socialvården". Av alla ställen där man inte ska starta ett aktionsforsknings
projekt med inriktning mot aktiviteter och gemenskap dvs i Klimpfjäll där 
startar man ett. Där borde man ha startat ett överlevnadsprojekt. Och i 
Strömsund, där socialtjänsten har stöd av den lokala befolkningen för att 
starta ett överlevnadsprojekt, där stoppar man projektet. 

- Enligt min mening spelar här människors rädsla för kaos en viktig roll. Då 
aktionsforskaren använder andra strategier än vad som är brukligt i syste
met förhöjs människornas ångestnivå. Plötsligt finner systemets aktörer att 
de inte kan behärska situationen med sina gamla strategier. Då gäller det att 
dra i nödbromsen i tid. Men helst försöker systemets aktörer att förhindra att 
situationen går så långt. Socialtjänsten i Vilhelmina hade inte ens avsatt 
pengar till projektet, och man gjorde även inskränkningar i min medarbeta
res möjligheter att arbeta som han ville. 

- Socialtjänsten i Vilhelmina demonstrerade sin impotens då det gällde att 
kanalisera projektidén i en för dem önskvärd riktning. Även om social
tjänsten hade följt upp projektet och försökt förverkliga idén om aktionsforsk
ning, är det föga troligt att resultatet av aktiviteterna skulle utfallit särdeles 
annorlunda - givit bättre resultat - än tidigare försök till kollektiv organise
ring i fjällbyn. Det enda projekt som hade varit relevant för människorna i 
Klimpfjälls Nyby var ett projekt som hade givit hopp om en fortsatt framtid 
för byn. Med detta resonemang vill jag visa att försöket med vårt aktions
forskningsprojekt i Klimpfjäll var en hopplös idé. 

I del II kommer jag att visa att i Nybyn saknas enhetlig vikänsla och att man 
inte gärna ersätter aktiviteterna inom det egna sociala nätverket med kollek
tivt organiserade aktiviteter. Mot den bakgrunden framstår projektverksam
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het som ska öka gemenskapen och skapa aktiviteter som än mer malplacera
de. De viktigaste lärdomarna med det misslyckade aktionsforskningspro
jektet i Klimpfjäll är följande: 

- Det är en omöjlig strategi att vinna människors förtroende genom att 
introducera ett aktionsforskningsprojekt, och samtidigt undanhålla den 
lokala befolkningen de verkliga avsikterna bakom projektet, dvs en ökad 
social kontroll. I synnerhet som det redan finns en etablerad misstänk
samhet hos de berörda människorna mot kommunen. 

- Det är osannolikt - jag har inte sett något positivt exempel - att ett aktions
forskningsprojekt med individkontrollerande avsikter någonsin kan ut
vecklas därhän att det förvandlas till ett projekt med frigörande insatser. 

- Om socialtjänsten vill gå in med sociala insatser i ett lokalsamhälle måste 
man först veta vad det är man går in i. Det visste vi inte i fallet Klimpfjäll. 
Man måste först få en förståelse av den rationalitet som människorna an
vänder sig av och det som människorna upplever som ett problem. 

Och vilket lokalsamhälle som jag mötte kommer jag att belysa närmare i del 
I I .  

Motreflexioner 

Det är lätt att suggereras av Asplunds diskussion om de två tankefigurerna 
U och R; det är än mer lockande att hänföra det politiskt/byråkratiska 
systemet till ett "U-tänkande" och att som forskare placera in sig själv i Il-
tänkandets kreativa men maktlösa position. Det finns en hake i resone
manget: det är ju det politiskt/byråkratiska systemet som vill ha aktions
forskningen från början! Jag kan föreställa mig att denna önskan är uttryck 
för ett R-ränkande inom det politiska/byråkratiska systemet som i aktions
forskningen tror sig ha funnit ett verktyg för att förverkliga sina intentioner. 
Men vad politikern/tjänstemannen inte kan föreställa sig är den förlust av 
kontroll som överlämnandet av uppdraget till forskaren innebär. I Vilhel
mina var kontrollförlusten särdeles kännbar för socialtjänstens ledning 
eftersom dess "rätt till kontroll" just var det som ifrågasattes av medarbetar
na 
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S) BIN OBEFINTLIGA FRAMTIDEN 

I över 100 år behövde skogsindustrin en skogsarbetarstam i inlandet för att få fram 
råvaran. Den arbetskraften var ättlingar efter dem som en gång bestämde sig för att "drag 
oppot marka och spada efter ett nybygge". Men så tog maskinerna över. Avverkningarna 
kunde skötas hästfritt och folklöst. Då blev inlandsbefolkningen inte bofast utan sågs som 
rörlig arbetskraft som lurades att överge hembygden för sågverken vid kusten. I dag går 
deras barnbarn arbetslösa i städerna, medan marken som en gång spadades upp får växa 
igen. Vi människor har ett starkt behov av en hembygd. Likt elefanten som söker sig till sitt 
födelsebuskage för att dö, är också vi människor förbundna med den trakt där vi föddes 
genom en osynlig navelsträng. En jorddrift och ett förhållande till månen och naturen på 
den plats där vi föddes. 

Det är inte föräldrarna som sätter barn till världen utan barnen som sätter föräldrarna till 
världen. De ofödda barnen sitter i träden och väljer ut sina föräldrar på den plats de vill 
födas. Att se allt levande bara som enheter är en förödmjukelse av livet självt. Korna har 
blivit laktoenheter, möjligtvis grovfoderomvandlare, och därför föder dagens kor bara fyra, 
fem kalvar. De ofödda k alvarna har börjat ana sveket och sitter kvar i sina träd. Det är 
dags att gå hem och göra motstånd och väcka indignation mot den ojusta strukturomvand
lingen som tömmer vårt inland. Då börjar också de ofödda a tt stiga ner från sina träd och 
bli förbundna med den trakt där de föds och vägrar att lämna den. 

I symboliska ord uttrycker här Sara Lidman (referat i Västerbottens Kuriren 
29 sep 1986) både en kritik av den utflyttning som pågår från Västerbottens 
inland och den betydelse som en traditionsrik hembygdskultur med en egen 
historia har för människorna. Byarna i Västerbottens inland har sin egen 
identitet och sin egen historia, de är inte konstruerade på centrala admi
nistratörers skrivbord som våra historielösa förorter. De gamla byarna har 
en omätlig betydelse för de människor som är födda där. Människornas 
identitet är en del av byns egen historia. Byn är en viktig del av deras liv. 
Detta framkommer mycket påtagligt i mina intervjuer. Att flytta mellan t ex 
Alby och R inkeby betyder ingenting för en människas identitet och känsla för 
sin "hemtrakt". Rita Liljeström (1973) uttrycker det så här: 

Den enskilda miljön utan starkare band till sin lokala miljö kan lätt ryckas loss och 
omplaceras i nya anonyma grannskap utan att detta påverkar särskilt mycket vad som 
pågår inom familjen. Den ena bostadsmiljön är utbytbar mot en annan med likvärdig 
standard. Förorterna är för människorna historielösa monument som egentligen mer är 
övernattningsplatser än hemmiljöer, (s 50) 
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En plats som människor varit med om att själva bygga och sedan kunnat 
följa hur den har förändrats har fyllt ett behov hos människan av överblick 
och förståelse. Detta är ett av de mänskliga behov som Åke Daun (1974) 
räknar upp i sin avhandling 'Förortsliv'. Övriga behov som Daun tar upp är 
behov av social kontakt, behov av omväxling i sinnesintrycken, behov av att 
kunna påverka sin omgivning samt behov av självkänsla och egenvärde. Till 
dessa behov vill jag lägga ytterligare ett behov som kommit att uppmärksam
mas allt mer under lågkonjunkturen i slutet på 70- och i början av 80-talet, 
nämligen behovet av en någorlunda trygg och överskådlig framtid. 

Hur såg intervjupersonerna i Nybyn på sin framtid innan de fick beskedet 
om att gruvan skulle läggas ned. Av de 36 fast boende personer som jag in
tervjuade i Nybyn hade 17 för avsikt att stanna kvar i Klimpfjäll om gruvan 
skulle fortsätta att gå. Det var endast fyra personer eller två familjer som 
hade beslutat sig för att flytta. Då jag kom för att intervjua dessa var de 
sysselsatta med sitt flyttningsarbete. En av familjerna hade fått arbete längre 
söderut och det andra paret skulle börja att studera. 

Klimpfjäll - ett existentiellt val 

Att människor överhuvud taget bosatte sig i Klimpfjäll är resultatet av ett 
beslut baserat på regionalekonomiska bedömningar. Då människorna väl 
hade bosatt sig i Klimpfjäll påbörjades en uppbyggnad av sociala nätverk. De 
fick efterhand kollektiva erfarenheter och en del gemensamma värderingar 
och erfarenheter, inte minst för att gruvan är stället "där alla jobbar". Prak
tiskt taget alla nämner närheten till naturen som den främsta fördelen med 
att bo i Klimpfjäll. De flesta i Nybyn är födda i byar omkring Vilhelmina. 
Praktiskt taget alla är födda och uppvuxna i glesbygden. Några av de inter
vjuade var till och med födda i Klimpfjäll. På senare år hade en del bott i 
tätorter av arbetsmarknads skäl. Vilhelmina tätort med angränsande byar 
var ett vanligt rekryteringsområde till Klimpfjäll. Men det fanns också några 
som hade provat på att bo i Stockholmsområdet, andra hade före Klimpfjäll 
varit bosatta i t ex Boliden. Stekenjokksgruvan gav dessa människor en 
chans att få flytta "hem" igen. 

Att bygga sig ett eget hus där man har en hemkänsla kan symbolisera en 
strävan att "bygga in sig i trakten". Även om man inte ska förneka att det 
kan ha varit en kärv bostadspolitik som enligt några intervjupersoner 
tvingade dem att bygga eller att köpa ett eget hus. Och att relativt höga löner 
underlättade ett husköp. Men den förklaringen kan inte godtas som den enda 
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orsaken till att man köpte sig ett hus i fjällbyn (cirka hälften av invånarna i 
Nybyn äger sina hus). På ett medvetet eller omedvetet plan kan ett eget hus ge 
en större känsla av samhörighet med bygden och en fastare förankring i 
"marken". Huset inger en känsla av att man inte bara inom kort ska ge sig 
av igen. Flertalet av invånarna i Nybyn är inte uppvuxna i tätorternas 
hyreslägenheter. 

Daun (1980) påpekar att köpa ett eget hus betyder att ta befäl över sitt liv och 
en vägran att lyda anonyma krafter, det är en strävan till självbestämmande 
(s 265). I Klimpfjäll som präglas av ett mycket starkt individuellt etos repre
senterad av den ensamma fjällmänniskan som inte vill stå i några kollektiva 
beroendeförhållanden utan snarare känner en antagonism till storsamhället 
- är det egna huset en väsentlig del av livsformen. 

Men beaktade man inte att en sådan handling medförde ett ekonomiskt risk
tagande? Några kan naturligtvis också ha resonerat att "om gruvan läggs 
ned så har samhället en skyldighet att hjälpa till ekonomiskt med huset". 
Däremot har, enligt uppgift från Boliden, inget löfte givits från företaget att 
lösa in husen vid en nedläggning. Ett par intervjupersoner trodde att Boliden 
skulle hjälpa dem. Men ingen instans hade lovat att hjälpa människorna 
med husen i fall gruvan skulle läggas ned i förtid. Många var ändå beredda 
att ta en ekonomisk risk med ett eget hus, vilket understryker hur mycket 
denna livsform betyder för människorna i Nybyn. 

Flertalet av människorna i Klimpfjälls Nyby hade inte behövt flytta till byn 
om de inte velat. Många av dem jag träffade hade redan fasta arbeten då de 
beslutade sig för att bege sig till fjällbyn. Hade de som flyttade till Klimpfjälls 
Nyby endast prioriterat ekonomisk trygghet inför framtiden hade de valt bort 
Klimpfjäll. Detta ger ett underlag för tolkningen att valet av Klimpfjäll var ett 
sätt att leva i den livsform man kände samhörighet med, inte att "tjäna 
pengar". Löneläget i gruvan ligger relativt högt. Även om man inte kan bort
se från att en del säkert lockades av detta, är en förklaring enbart grundad på 
ekonomiska incitament helt otillräcklig för att förstå varför man valde 
Klimpfjäll. Det framgår inte minst av människornas beskrivningar om hur 
de upplever naturen och att få komma tillbaka till en trakt de känner sam
hörighet med. 

Med detta som bakgrund blir det mer förståeligt att människor flyttade till 
Klimpfjäll och att en del också byggde egna hus. Detta handlande kan där
med betraktas rationellt. Men samtidigt frågar jag om inte samhället hade 
kunnat bidra med en större trygghet inför framtiden för dem som ville bo i 
Nybyn och arbeta i gruvan. Att man inte vill diskutera eller har några före-
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Hotellet i K limpfjäll. (Samtliga bilder är från slutet av maj 1989.) 
Foton: Författaren 

Daghemmet och den första generation barn som är födda i Nybyn. 



En del av det gamla Klimpfjäll. 



Bostadshus i Nybyn. 

En av veckopendlarnas baracker. 



En del av Gammelbyn. 

Bostadshus i Nybyn med Kultsjön i bakgrunden. 
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ställningar om den närmaste framtiden tolkar jag som att det finns en både 
öppen och latent ångest inför nedläggningshotet. 

Cirka hälften av alla intervjupersoner var fast beslutna att försöka stanna 
kvar i byn så länge som det gick. För dem var Klimpfjäll ett mål i sig. De 
finner ingen anledning att spekulera i var de kan komma att bo och arbeta 
när gruvan läggs ned. Av den anledningen var intervjupersonerna med 
"stanna kvar"-attityden påfallande fåordiga när jag frågade dem om deras 
framtid. De som inte hade tänkt stanna, eller som var osäkra på om de ville 
stanna kvar i Klimpfjäll, var också ganska vaga i sina föreställningar om 
vad de ville göra längre fram. Särskilt kvinnorna hade svårt att ange några 
framtidsplaner och framtidsdrömmar. 

Framtiden 

Kerstin Vinterhed (1983) betraktar i sin bok 'Kvinna i manssamhälle' Klimp
fjäll som ett samhälle uppbyggt på männens villkor, och där kvinnorna själ
va beskär sina livsmöjligheter, Vinterhed skriver: 

Klimpfjälls kvinnor är reducerade till städerskor och hemmafruar, de ingår i ett samhälle 
där en underordnad roll är given... 

Kvinnorna i Klimpfjäll lever inget dåligt liv. Materiellt har de det bra, personligt också. 
De ser friska barn växa upp, de l ever i ordnade förhållanden och äktenskap. De skulle 
aldrig kalla sig själva "förtryckta", inge n gör det. Bara en talar om fångenskap, och hon 
har lämnat Klimpfjäll. 

Så de är sina egna sinnens fångar. De begränsar själva synfältet, de inskränker sina 
livsmöjligheter i sin "lagom-är-bäst-värld". (s 164) 

I sina intervjuer fann Vinterhed (ibid) att många av kvinnorna i Klimpfjäll 
saknar drömmar. Att inskränka sina inneboende krafter ingår således som 
ett moment i en anpassningsprocess. Den svaga arbetsmarknaden i Väster
bottens inland innebär att människorna där får ett mer begränsat utrymme 
då de ska fatta beslut om sin framtid, och denna situation är än mer accen
tuerad för kvinnor. I Västerbottens Folkblad (23 sep 1986) uppges att det enligt 
länsarbetsnämndens statistik finns 3 000 kvinnor helt eller delvis arbetslösa i 
Västerbottens inland. I artikeln uttalar länsarbetsdirektör Göran Uusitalo: 

Många av våra inlandskommuner kan idag, tyvärr liknas vid stora pensionärshem". 
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Arbetslösheten kommer att öka i Västerbottens inland hävdar länsarbets
nämnden och pekar bl a på de väntade friställningarna inom gruvindustrin. 
Alla inlandskommuner uppvisar en negativ befolkningstrend. Enligt ovan
stående artikel har befolkningsunderlaget sjunkit i Västerbottens inland 
med 20 000 sedan böljan av femtiotalet, från 73 000 1950 till 54 000 1985. För att 
förstå människornas handlande och tänkande i Klimpfjäll är det också 
nödvändigt att beakta de regionalekonomiska förutsättningarna i denna del 
av landet. 

Kvinnors framtidsdrömmar 

I det här avsnittet ska vi följa fyra av Klimpfjälls kvinnor och deras tankar 
om framtiden och sin livssituation. I respektive intervju var jag ensam med 
intervjupersonen. Jag börjar med Mia, 25 år. 

Varför flyttade du och din kille till Klimpfjäll? 

Min kille var arbetslös. Vi var hit och tittade först, men jag var inte så pigg på att flytta hit. 
Men eftersom det här var enda platsen han fick jobb på så var vi tvungna att flytta hit. Man 
får ju försöka att anpassa sig här. Hade han fått jobb i Vilhelmina så hade vi inte flyttat hit. 

Känner du någon oro inför den eventuella gruvnedläggningen? 

På ett vis känner vi oro, men på ett annat vis inte. Det känns jobbigt för man vet ju inte var 
man hamnar sedan, om nu gruvan läggs ned. Och dit man då kommer kan det vara mycket 
värre än här. Men det kan ju också vara mycket bättre än här, man kan ju inte veta. Man 
går och tänker mycket på det här. 

Tror du ni bor kvar här om fem år? 

Svårt att svara på. Jag vet inte. Men jag tror inte det. Blir gruvan kvar så blir vi väl kvar. 
Men då vet jag inte vad jag ska göra. Men ska jag gå hemma här utan att ha ett arbete börjar 
jag att klättra efter väggarna. För mig finns det inget arbete att få här. Men jag har ju också 
lätt för att acceptera saker och ting. Jag har nu varit arbetslös i två år och klarat av det. Men 
nu läser jag på kom-vux. 

Känner ni er hemma I Klimpfjäll? 
Nej, vi känner oss inte hemma här. Vi v et att förr eller senare ska vi flytta från Klimpfjäll. 

Tycker du att det finns någon bygemenskap här? 
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Nej jag tycker inte att det finns någon bygemenskap här. Jag tycker inte att man är så pigg 
på att hjälpa varandra. Men alla är inte så. Men det är ingen som spontant kommer fram 
och frågar om man behöver hjälp. Har man ett fel på bilen kan hur många som helst köra 
förbi utan att stanna. De är på sin vakt här. Jag ber aldrig om hjälp här. 

Känner ni många i byn? 

Jag känner bara en del, och det är bara en familj som jag går och hälsar på. 

Men vill du flytta från Klimpfjäll? 

Det är så olika, ibland vill jag flytta och ibland inte. 

Om både du och din kille fick ett stadigvarande jobb i V ilhelmina skulle ni då flytta 
tillbaka dit (i Vilhelmina är de födda och uppvuxna)? 

Jag skulle i så fall vilja flytta tillbaka. Men jag vet inte vad min kille skulle vilja. Men jag 
tror vi skulle ge oss av från Klimpfjäll om vi fick arbete i Vilhelmina båda två. 

Har ni gjort några förberedelser inför en eventuell nedläggning? 

Nej, det har vi inte gjort. Jag har också höstterminen kvar på kom-vux, får jag 
utbildningsbidrag fortsätter att jag läsa in gymnasiet också. 

Varför söker ni inte redan nu ett arbete på annat håll? 

Min kille vill gärna stanna kvar inom Boliden för det är minimal chans att du blir helt 
utan arbete. Och så har vi ju flyttat så mycket. Vi h ar flyttat fem gånger på ganska kort tid. 
Jag tror säkert att min kille kan få arbete i en annan av Bolidens gruvor. Sedan är lönerna 
ganska bra här. 

För Mia innebär en fortsatt gruvdrift ett existentiellt hot. Hennes sambo har 
arbete medan hon själv går arbetslös sedan två år tillbaka. Hon uttrycker sin 
ångest med orden ..."utan att ha ett arbete här börjar jag klättra efter väg
garna"... Det finns bara ett sätt för Mia att komma loss från den rävsax hon 
sitter i och det är om både hon och hennes sambo får ett jobb i t ex Vilhel
mina. Men denna möjlighet är inte särskilt stor. För att undgå en flyttning 
till en annan del av landet, väljer hon att - till varje pris - anpassa sin livs
situation till sin sambos anställningsförhållanden. Vilket är vanligt för 
Klimpfjälls kvinnor. 
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I nästa intervju möter vi Åsa 35 år, hon är gift och har två mindre barn. Åsa 
tillhör de få i Nybyn som inte har sina rötter i Västerbotten. Hon har valt 
Klimpfjäll av andra skäl. Åsa hamnade där delvis av en ren slump, men 
hennes naturintresse var en betydelsefull omständighet då hon tog beslutet 
att dra till fjälls. Åsas man är född i en by inte långt från Klimpfjäll; genom 
honom finns en förbindelselänk till de ursprungliga invånarna i Kultsjö
dalen 

Varför flyttade du till Klimpfjäll? 

Jag jobbade som sjuksköterska och hade då ett stort intresse för naturen. Det var väl lite av 
gröna vågen över mig. En dag fìck min far se en annons om ett jobb här i Kultsjödalen, då 
sade min far," du kan väl söka det här jobbet". "Du är i nte klok", sade jag. Men jag sökte 
jobbet och fick det. Det var 1974. Det gick bra där, jag trivdes och till sist träffade jag också 
min nuvarande man. Så fick vi barn, och n u bor jag här. Vi har även bott i en annan by, 
men då flickan skulle börja skolan tyckte vi det var bättre att bo i Klimpfjäll. Men varför 
jag flyttade hit? Främst var det väl att komma bort från staden och pröva något nytt. Fjällen 
verkade intressant. Men det finns också nackdelar att bo så här. De första åren går bra, 
men sedan börjar man känna av det där man är van vid från en storstad. Ibland känns det 
jobbigt att bo här. När man kommer till städerna känner man att man blivit annorlunda. 
Det känns stressande. Här är det mer lugn och ro. 

Känner du många i byn? 

Känner och känner, jag känner dem lite. Jag har börjat känna dem mer och mer. Här uppe 
i fjällen har alltid folk bott isolerade, de är vana vid det. Det känner man själv när man bor 
så, de vill vara ensamma. 

Gör du själv några spontana besök hos grannarna här? 

Nej det är dit jag vill komma. Jag blir själv som de andra och stänger in mig i huset. I byn 
vi bodde t idigare gick jag och hälsade på folk. 

Känns det på något speciellt sätt att vara kvinna i Klimpjäll jämfört med då du bodde i 
staden? 

Man känner sig mer som ett bihang här. Men jag för min del känner mig mer som kvinna 
här. Här känner man att man ska vara som ett bihang till mannen. Jag ska sköta huset och 
hemmet och packa matlådan. Man är mer respekterad som kvinna här. Men man måste ha 
ett arbete här, annars skulle jag inte trivas (kvinnan studerar vid kom-vux). 

Vad har du för framtidsplaner, att bo kvar i Klimpfjäll eller att flytta? 
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Frågan verkar mycket ångestväckande för Åsa, hon försöker finna ett svar 
men kan inte hitta något. Jag försöker att omformulera frågan så att hon 
skulle kunna svara antingen ja eller nej på den. 

Skulle du vilja bo kvar här for all framtid om du fick chansen? 

Nej det tror jag inte (svaret kommer långsamt och trevande). Det beror på, man blir ju mer 
rotad ju längre tiden går. Men sedan är det arbetstillfällena det hänger på. Jag vill ha ett 
jobb som jag kan. 

Trivs du själv här i byn? 

Ibland trivs jag och ibland inte. Jag tror det tar väldigt många år innan man kommer in i 
samhället här. 

Känner du att det finns någon bygemenskap här? Och känner du dig i så fall delaktig i d en 

Ja bland de övriga byborna finns det bygemenskap. Ibland då vi är i backen känns en viss 
gemenskap, men for övrigt har vi ingenting gemensamt med de andra. 

Tror du att du bor kvar här om tio år? 

Ja, på ett eller annat sätt hoppas jag att jag gör det. Men vi måste också tänka på barnens 
skolgång. 

Men är det här du vill bo? 

Ja, fjällen är något alldeles speciellt. 

Åsa valde själv att flytta från en annan del av Sverige till Kultsjödalen i södra 
Lappland. Hon hade ingen man, inga barn och inget behov av arbete som 
tvingade henne till detta beslut. Åsa var naturintresserad och hade lite av 
"gröna vågen" över sig. Kultsjödalen kom för henne att betyda att hon fick 
tillgång till naturen, som hon uppskattar så mycket. För Åsa var en bosätt
ning i dessa trakter ett led i ett självförverkligande. Hon kunde påverka sin 
egen situation och forma sitt liv och få sina intressen tillgodosedda. Klimp
fjäll erbjuder individen överblick och förståelse av den miljö han eller hon 
lever i, större än så är varken byns geografiska utbredning eller dess folk
mängd. 
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Men någonting får henne att bli ångestfylld och tveksam inför frågan om 
framtiden. Kvinnans integration i byn är ringa. Åsa tycks endast ha ett 
sporadiskt och ytligt umgänge med den övriga bybefolkningen. Åsa svarar 
undvikande och motsägelsefullt om hon vill flytta från Klimpfjäll eller bo 
kvar där i framtiden. Hennes planer för framtiden är diffusa. Men en viss 
beredskap att förändra sin situation antyds, hon studerar nu på 'kom-vux'. 
Eftersom hennes integration med den övriga byn tycks vara liten skulle en 
flyttning inte innebära samma uppbrott för henne som för dem som visade 
prov på hög integration. Det som tycks hålla kvar Åsa i byn är hennes familj 
och naturintresse. Grundtemat i Åsas inställning till Klimpfjäll är ambi
valens. Familjen har sin historia knuten till Klimpfjäll, men hon har ingen 
fast anställning. Hennes kvalificerade utbildning (sjuksköterska) har inget 
"värde". Hon känner sig värderad "som kvinna" men den kvinnoroll som 
uppskattas är underordnad mannens. 

Klimpfjäll eller en annan livsmiljö - för Åsa verkar valet vara mycket svårt 
efersom de respektive livs s ammanhangen är så oförenliga. 

Åke Daun (1970) visar i sin studie 'Upp Till Kamp i Båtskärsnäs' att de som 
är välintegrerade inte var flyttningsbenägna. Daun skriver: 

Det visade sig att ingen av de personer, som intog en mindre negativ attityd till nedlägg
ningsbeslutet och tanken på att kanske tvingas flytta, kombinerade denna inställning med 
kulturell - och social - väl integrering. Ingen person påträffades som var både välintegre-
rad och hade föga mot tanken att flytta, (s 81) 

Åke Daun ställer alltså upp en ganska självklar hypotes avseende ett positivt 
samband mellan oviljan att flytta och integrationen i lokalsamhället. De som 
är dåligt integrerade i Klimpfjäll, som t ex Mia och Åsa tycks likaså accep
tera att en flyttning kan komma att ske och ser det inte som någon katastrof. 

Vägen mot framtiden är aldrig status quo 

Mia som är dåligt integrerad i byn kan alltså mycket väl tänka sig att flytta 
under förutsättning att både hon och hennes sambo får arbete på inflytt
ningsorten. De har båda två flyttat till Klimpfjäll med inställningen att, "vi 
vet att vi förr eller senare ska flytta från Klimpfjäll." En sådan vetskap eller 
attityd måste påverka det sätt på vilket man samspelar med andra män
niskor. Man kan ha nära relationer och "umgås" - men kontakterna har 
ändå ett inbyggt förbehåll. Mia förmedlar endast fragmentariska bilder om 
sin framtid, den enda konkreta framtidsbild hon ger uttryck för är att hon 
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och hennes sambo en dag ska flytta från Klimpfjäll. Tanken på en snar 
avflyttning bidrar naturligtvis till att minska individens motivation for att 
etablera djupare vänskapsförbindelser. 

Jag tror att det är ett mänskligt behov att kunna göra sig en föreställning om 
sin framtid även om man är nöjd med det liv man lever för närvarande. 
Eftersom människans väg mot en obekant framtid oundvikligen leder till 
både önskade och oönskade förändringar, kan vi aldrig bortse från fram
tiden, oavsett hur oviss den än är. Människans liv kan aldrig innebära ett 
status quo. Våra liv förändras oavsett om vi vill det eller inte. Vi växer upp, 
bildar familj, får barn, barnen flyttar, vi permitteras från vårt arbete, vi 
skolar om oss eller byter arbete, vi åldras, eller vi ser förnyade möjligheter i 
livet ju längre vi lever. Och om allt detta har de flesta av oss tankar, speciellt 
om vi är i arbetsför ålder och lever i ett samhälle vars arbetsmarknad ställer 
allt större krav på människans anpassningsförmåga. 

Hur reagerar vi inför följande situation? Vi vet i förväg att vår arbetsplats och 
den by som är belägen i den trakt där vi har våra rötter - och som är en del av 
vår kulturella identitet - inte har stora överlevnadsmöjligheter. Även om 
ingenting kan förutsägas med hundraprocentig säkerhet, så vet flertalet att 
denna utveckling är den mest troliga. Det är i denna situation som män
niskorna i Klimpfjäll befunnit sig. Jag vet inte om det är något samhälle i 
Sverige som har byggts upp med bofasta familjer, som bor i bostäder som ser 
ut som vilket permanent bostadsområde som helst, men som redan innan det 
var färdigbyggt hade något ödesbestämt över sig. Det är detta som skiljer 
Klimpfjäll från andra orter som har drabbats av företagsnedläggelser. I 
Klimpfjäll var slutet för gruvan inbokad redan i begynnelsen och därmed 
också möjligheterna för majoriteten av Nybyns invånare att bo kvar. Bara ett 
mirakel skulle kunna ändra på den saken. T ex att man hittar en ny stor 
malmåder, eller att någon lyckas med konststycket att etablera ett större 
företag som ersätter alla gruvjobben. Något som kan vara ett överlevnads
alternativ, även om det är ett stort risktagande, är en betydande turistsats
ning, omfattande bl a ett nytt hotell. Detta är ett projekt som har diskuterats 
intensivt de senaste åren. Detta kan ge arbetstillfällen, men inte ens en stor 
investering i turism kan ge alla i Nybyn arbete och möjlighet att bo kvar. 

Pia, en 26-årig kvinna som har bott i Klimpfjäll i tio år, är en av de kvinnor 
som öppet uttryckte sitt avståndstagande från byn. Hon hade bestämt sig för 
att flytta även om hon ännu inte har börjat att verkställa sitt beslut. Pia jobbar 
på dagis och på hotellet då det fattas personal. 
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Hur kom det sig att du flyttade till Klimpfj äll? 

Jag flyttade hit for att min kille flyttade hit. Min kille flyttade nog hit för lönens skull. Och 
även for långledigheten de får i arbetet var tredje vecka. Sedan är det billiga bostäder här. 

Hade du for avsikt att stanna här for alltid? 

Nej det hade jag inte. 

Upplever du att Klimpfjäll är ditt hem? 

Nej det gör jag inte. Mest kanske for att hemma for mig är där mina släktingar bor. D et 
kanske jag tycker är mest jobbigt. Med dem blir det inte längre någon naturlig kontakt. För 
mig betyder kontakt med t ex mormor och farmor jättemycket. Men man säger ändå hem då 
man åker hit. Men jag tycker det är jätteviktigt hur man har det hemma. Jag vill att det ska 
vara mysigt hemma. Jag vill att man ska kunna komma hem och känna den där oasen av 
trygghet. Klimpfjäll är inte mitt hem, men det här är mitt hem (kvinnan gör en stor 
böljande rörelse med sin armar som symboliskt omfamnar köket där vi sitter). 

Upplever du någon bygemenskap här? 

Bygemenskapen har jag aldrig upplevt. Jag upplever det som att det är skikt eller grupper 
här. Det är inte bara en social rangskala, utan det finns gäng som festar tillsammans. Så 
finns det den här religiösa gruppen, och så finns det dom som är mitt emellan, dom som är 
som jag. Jag känner ingen bygemenskap. Man ställer inte upp för varandra, snarare 
tvärtom. Kan man klämma åt varandra så gör man det. Men inom dom här kretsarna så 
tror jag det är jättestark sammanhållning istället. 

Har du någon spontan kontakt med dina grannar? 

Nej någon spontan kontakt med grannarna upplever jag inte, förutom min svägerska som 
bor här intill. 

Skulle du vilja bo kv ar i Klimpfjäll i framtiden? 

Nej jag tänker inte stanna här. Vi har pratat om att flytta, men så kommer det här med 
ekonomin emellan. Jag kan hitta ett jättebra jobb i tidningen åt min kille men så tittar vi på 
vad de betalar i lön och då blir det genast ointressant. I Vilhe lmina får vi dessutom betala 
dubbelt så mycket i hyra. Här bor vi i et t hus fullt modernt och möblerat, så här bra får vi det 
aldrig om vi flyttar. 

Vad har du för framtidsplaner? 
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Oavsett om gruvan läggs ned eller inte tänker jag utbilda mig. Jag funderar på att börja 
förskollärarlinjen. Sedan ska jag väl bilda familj. Men min framtid finns inte här i 
Klimpfjäll. 

Precis som Mia och Åsa är Pia 'dåligt integrerad' i byn. Men i hennes fall är 
det fråga om ett aktivt avståndstagande, en reservation i förhållande till livet 
i Klimpfjäll som funnits från första början. Därför är gruvnedläggningen 
ingen "besvikelse" - gruvans vara eller inte vara berör egentligen inte Pias 
framtidsavsikter. Hon betonar tydligat att hennes framtid inte finns i Klimp
fjäll. Pia säger att hon planerar att börja på förskollärarlinjen. Pia vet att hon 
verkligen vill flytta från byn. Pia känner ingen bygemenskap och anser i lik
het med Åsa att folk generellt sett inte är speciellt hjälpsamma mot varandra 
i byn, snarare tvärtom. Så här beskriver hon sina erfarenheter. 

Det är ett könsrollstänkande som är från 1800-talet här. Där jag jobbade förut (gruvan) blev 
jag så less på alla nyp i ändan och råa vitsar så jag ville spy åt det. Det här är ett man sam
hälle säger hon med eftertryck och hänvisar till Kerstin Vinterheds bok, 'Kvinna i Mans
samhälle'. 

Pia flyttade alltså till Klimpfjäll med sikte på att flytta därifrån. Hon har ald
rig låtit sig bli inlemmad i byn. Hon flyttade i likhet med många andra kvin
nor till byn för att hennes sambo fick jobb i gruvan. Men även om framtiden 
finns på annat håll kan man inte bara bortse från nuet. Vi människor har ett 
behov av att höra hemma någonstans. Bokstavligt talat känner sig Pia endast 
hemma i sitt hem. Men inte i sin by. Hemmet är den borg varmed hon skyd
dar sig mot en antagonistisk omvärld." 

Pia revolterar mot Klimpfjäll, men hon protesterar inom hemmets väggar. 
Hon vill bryta sig ur beroendet av ett socialt sammanhang på männens vill
kor. Pia har redan valt sida - hon har bestämt sig för att inte vilja bo kvar i 
byn. Men är det då en sann bild som hon ger av sin by? Det finns ett dilemma 
här som måste klargöras. Pias redogörelse motsäger inte de andra versioner 
som jag fått av andra kvinnor. De intervjupersoner som sagt någonting kri
tiskt om Klimpfjäll har alla varit kvinnor. 

Jag vill påstå att Pia försöker se byn genom ett utanförperspektiv. Hon har 
vänner i byn och trivs med fjällnaturen, men kan inte identifiera sig med 
byn. Pia har aldrig haft några ambitioner på att stanna kvar i Klimpfjäll för 
gott. Hon flyttade som flertalet av de andra kvinnorna till Klimpfjäll med sin 
man Nu vill han bo kvar, och hon finner sig i detta, - än så länge. Men Pia 
har inte anpassat sig passivt till dessa livsvillkor. Det är för henne mer en 
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fråga om social anpassning än en inskränkning av det egna jaget. Hon an
passar sig inte genom att förneka sina negativa upplevelser. Under interv
jun gjorde hon inga försök att dölja sin oro. Hon godtar inte Klimpfjäll som 
sitt hem, trots en tioårig vistelse där. Pia tycks hellre välja att stå ut med sin 
oro än att bara anpassa sig. Till skillnad från Mia och Åsa har Pia en fram
tidsvision, Pia som vill bli förskollärare, tillhörde de få som hade uttalade 
föreställningar om sin framtid. 

Mia och Pia kom till Klimpfjäll på sina mäns villkor. Denna situation är sna
rare regel än undantag för Klimpfjälls kvinnor. Åsa blev vid sin familjebild
ning också ekonomiskt beroende av sin man. Detta beroende har samtidigt 
karaktären av något defaitistiskt. Hellre än att drömma om en framtid i 
Klimpfjäll, som man vet är obefintlig, eller en framtid i Västerbottens inland 
som sannolikt innebär arbetslöshet och ekonomiskt beroende, väljer man att 
inte drömma alls. Mia som kanske börjar att "klättra efter väggarna" om 
hon måste bli kvar i Klimpfjäll, ser ingen anledning att drömma om och än
nu mindre att ha några konkreta planer inför sin framtid. Jag blev mycket 
överraskad när jag förstod denna undertext i kvinnornas berättelse, den som 
innebär att beroendet dödar drömmarna och framtidsplanerna. För att kun
na drömma och tänka om framtiden - där man själv är den som väljer fram
tiden - måste man ha en självständig livsroll. Beroendet däremot minskar 
tilltron till "mig själv" som en handlande person och därmed elimineras 
framtidsperspektivet. 

Det minsta man kan begära av sin framtid är, såvitt jag förstår, att den nu
varande situationen kommer att förändras så lite som möjligt till det sämre. 
Men för många i Nybyn finns före den annalkande gruvnedläggningen inte 
ens den föreställningen. Att man någorlunda problemfritt ska kunna bo kvar 
där man vill bo och att man ska kunna ha överblick över den allra närmaste 
framtiden kan ses som en trivial eller vardaglig föreställning. För män
niskorna i Nybyn är denna tanke ångestladdad. Om alla som sökte sig till 
Klimpfjäll hade betraktat sin vistelse där som ett tillfälligt alternativ - precis 
som anställda vid t ex kraftverksbyggen och dylikt måste göra - så skulle 
gruvnedläggningen mer vara ett ekonomiskt problem än ett socialt. Myten 
och underverket - en ny malmåder upptäcks och räddar gruvdriften - skulle 
inte ha frammanats som den lösning alla tror på och som alla vet inte kom
mer att inträffa. 

Det finns emellertid i intervjumaterialet exempel på dem som ser Klimpfjäll 
som endast en mycket begränsad tid i sina liv. Det gäller ett par yngre tjänste
män som ser gruvjobbet som en avstampsbräda till högre befattningar inom 
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Boliden. De har därmed föreställningar om sitt kommande liv och ett annat 
livsprojekt än vad som är typiskt i Nybyn. 

Att vä\ja mellan olika värden 

Poängen i min diskussion härovan är naturligtvis inte att frammana bilden 
av Klimpfjälls kvinnor som viljelösa offer, även om de har underordnat sig 
männen i ekonomiskt avseende. Kvinnorna liksom männen har prioriterat 
Klimpfjäll före andra alternativ. De har hellre valt den osäkra framtiden i 
fjällbyn än att bo på en plats där de inte känner sig hemma. I nästa kapitel 
kommer jag att visa att flertalet intervjupersoner har en hemkänsla i 
Klimpfjäll. 

Den fjärde kvinnan är Anna som är 40 år och arbetar åt Boliden. Hennes 
man är bergarbetare och de har en dotter i tonåren. Båda föredrog att flytta 
till den osäkra framtiden i Klimpfjäll. Anna och hennes man är födda i den 
Västerbottniska glesbygden, inte långt från Klimpfjäll. De har bott i Klimp
fjäll sedan 1975. 

Att stanna kvar med sin man i södra Sverige och öppna ett eget företag som 
de först tänkte göra, var ett alternativ som man valde bort. Utifrån den eko
nomiska rationalismens perspektiv förefaller deras val som irrationellt. De 
skulle kanske ha givits möjligheter till vidare personliga och ekonomiska 
utvecklingsmöjligheter om de stannat kvar som egna företagare. Men uti
från den infödda glesbygdsmänniskans horisont kan andra rationalitets
kriterier göra sig gällande. 

Varför f lyttade ni hit till Klimpfjäll? 

Vi ville tillbaka till de här trakterna. Vi trivs bättre här än i staden. Vi kommer ju ur
sprungligen från en annan by (inte så långt från Klimpfjäll). Då min man sökte jobb här 
som mekaniker fick han det direkt. 

Om din man hade fått motsvarande jobb i staden med samma lön hade ni ändå flyttat hit? 

Ja, vi hade om vi velat kunnat stanna kvar där. Då vi fick reda på att det fanns jobb i 
Klimpfjäll tänkte vi s tarta ett eget företag. Men vi valde att flytta hit och paniksålde vårt 
hus. Dessutom är det bättre boendemiljö här for barnen. De har det så lugnt och fint här . 

Känner du många i byn? 
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Jag känner alla i byn. 

Umgås du med många i byn, gör du t ex spontana besök hos dina grannar? 

Nej, man gör inte spontana besök hos sina grannar här. Man jobbar heltid så man hinner 
inte. Det finns ett fåtal familjer som har bott här hela tiden som man umgås med. 

Upplever du att det finns någon bygemenskap här i Klimpfjäll? 

Nej någon riktig bygemenskap finns inte här. Inte den jag kommer ihåg från min gamla 
hemby. Där fanns det en annan typ av bygemenskap. Det är for stor omsättning på folk här 
för att det ska bli en riktig bygemenskap. 

Känner ni att ni hör hemma här i Klimpfjäll? 

Ja här hör vi hemma och härifrån flyttar vi aldrig. Jag tillhör de blåögda som tror att vi kan 
bo kvar här. Läggs gruvan ned blir jag lyxhustru här och då får min man veckopendla. 

Känner ni någon oro i nför nedläggningshotet? 

Jag känner ingen oro. Jag tror det finns malm. Jag tror att hela diskussionen om nedlägg
ning är ett uttryck för ett penningaspel från Boliden. 

Tror du att ni blir kvar här i Klimpfjäll i framtiden? 

Ja jag tror vi kommer att bli kvar här i Klimpfjäll. 

Av intervjun framgår, att det inte är ekonomiska överväganden som föranlett 
flyttningen till Klimpfjäll. Lönen har givetvis haft sin betydelse, löneläget är 
som bekant högt i gruvan. Det verkar emellertid snarare som om svaret mås
te sökas i historien. Av de 36 intervjupersonerna i Nybyn och de sju inter
vjuade veckopendlarna var bara en född i en större tätort. Det fanns sam
manlagt bara två personer som inte hade sina rötter i Västerbottens inland. 
Behovet av att få återvända till den trakt som man känner samhörighet med 
förefaller vara en stark drivkraft för de människor som fattade sitt beslut att 
bosätta sig i Klimpfjäll, trots all ovisshet om framtiden. 

För Anna var Klimpfjäll definitivt ingen nödlösning, utan snarare en möj
lighet. Hon är långt mer en 'bybo', en 'bymedlem' än de tre föregående kvin
norna. Hon går även och hälsar på någon i Gammelbyn. Hennes trivsel och 
vilja att stanna kvar i byn är mycket uttalad. Anna skiljer sig också från de 
tre andra kvinnorna genom att förneka nedläggningshotet. ..."diskussionen 
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om nedläggning är bara ett penningautspel från Boliden" säger hon, i trygg 
förvissning om att antagandet är sant. Det verkar som om en flyttning från 
Klimpfjäll för Anna och hennes familj skulle vara mycket negativ och för
knippad med oro. I annat fall skulle de inte ha något behov av att förneka ett 
existerande hot. Ett annat intervjucitat från Anna belyser hur hon försöker 
att överföra sina egna behov och värderingar på sin dotter och ungdomarna i 
byn. 

Min flicka går på gymnasiet i Vilhelmina. Hon tycker Klimpfjäll är for litet och längtar 
till Vilhelmina. Det är samma sak med de övriga i hennes ålder. En del av dem vill till 
Umeå. Men jag tror inte de kommer att ha någon hemkänsla i Umeå. Och inga nöjen att gå 
på. Jag tror de kommer att tycka att det är spännande de första två veckorna i Vilhelmina 
eller Umeå, men sedan tror jag de längtar tillbaka till Klimpfjäll. Då min dotter var yngre 
skulle hon gifta sig med en gruvarbetare och bli kvar här i byn. Den inställningen har hon 
inte kvar längre. Men hon vet ju ingenting om framtiden. Hon kan lika gärna komma 
tillbaka hit till Klimpfj äll och gifta sig med en gruvarbetare och bli kvar här. Man kan 
aldrig säga något bestämt om framtiden. Tonåringarna har sina värderingar om 
Klimpfjäll, men de kan komma att ändra sig. 

Den dröm hennes dotter hade som yngre då hon tänkte gifta sig med en 
gruvarbetare och bli kvar i Klimpfjäll, har Anna övertagit som sin egen bild 
av framtiden. Då Anna berättar om sin dotters tidigare drömmar berättar 
hon alltså mer om sig själv än om henne. Det är sina egna drömmar om 
framtiden som Anna uttrycker. Drömmen om att inte behöva flytta från 
Klimpfjäll, och drömmen om att familjen inte ska splittras. Och att byn ska 
få ett liv genom att ungdomarna ska finna det otrivsamt i Vilhelmina och 
Umeå. Via dessa drömmar kan Anna åstadkomma en harmoni både med 
sig själv och sin omvärld. Jag tolkar hennes förnekelse som ett försvar mot 
en ångest som är en följd av att tillvaron faktiskt kan förändras mycket 
snabbt. Nedläggningshotet är alltid närvarande. 

Att hennes dotter för länge sedan såväl psykologiskt som rent fysiskt har 
lämnat byn och börjat att orientera sig mot andra livssammanhang vill 
Anna bara se som tillfälliga nycker. Den omständigheten, att barnen flyttar 
hemifrån under skolveckorna redan i 15-årsåldern, kan betraktas som ett 
socialt problem i sig. Det är naturligtvis en social stressituation för alla indi
vider i en familj, att ungdomar redan vid 15-årsåldern måste lämna sitt hem 
och flytta till en annan ort för att utbilda sig. 

Försvarsmekanismen förnekelse framträder tydligt hos endast ett par av 
intervjupersonerna. Flertalet förnekar alltså inte nedläggningshotet, där
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med blir tankar om den närmaste framtiden påtagligt besvärande. Att inte 
vilja se livet efter gruvepoken blir därmed förståeligt. Om det hade varit 
möjligt att veta när gruvan skulle upphöra, hade invånarna i Nybyn kunnat 
utveckla en strategi för att välja bland olika livsalternativ. Då hade det i alla 
fall funnits en fast punkt i ovissheten. Ja, ett faktiskt vägskäl i människornas 
tillvaro. 

Anna har liksom Pia drömmar. Men det finns en viktig skillnad dem emel
lan. Pia använder inte sina framtidsdrömmar som ett försvar mot oro inför 
gruvnedläggningen. Anna däremot försöker att förneka ett uppenbart hot. 
Annas drömmar om framtiden kan därmed tolkas mer som ett försvar mot 
framtidsoron än en idé om hur hennes liv längre fram skulle kunna gestalta 
sig. 

För många i Klimpfjäll kom gruvan som en möjlighet att åtminstone för en 
tid få ett livsrum i sina hemtrakter. En del familjer och ensamstående i 
Klimpfjäll valde mellan att stanna kvar i t ex södra Sverige, och att flytta 
tillbaka till de trakter de känner sig mer hemma i. För andra innebar arbets
tillfället i Klimpfjäll att de inte behövde flytta söderut. För några innebar gru
van att de kunde flytta från t ex Vilhelmina till en ort ännu längre bort från 
den urbana kulturen, närmare naturen. Men samtidigt måste alla betala ett 
pris för detta val - speciellt de som redan hade en fast anställning - nämligen 
otryggheten inför framtiden. 

Men för människorna i Klimpfjäll betyder naturen inte bara upplevelser med 
en vacker natur, i detta begrepp finns också en social dimension. För dem är 
också naturen ett uttryck för en ovilja till social underordning. Att flytta till 
naturen är nästan den enda "legitima asocialitet" som existerar för en 
svensk medborgare. 

Kvinnorna valde att betala ytterligare ett pris för detta val, nämligen att bli 
underställda männen rent ekonomiskt och erhålla de lägst kvalificerade 
befattningarna. Men om vi beaktar deras historia och den livssituation som 
de befann sig i, var detta val ändå det mest fördelaktiga alternativet. Deras 
val av Klimpfjäll som en livsmöjlighet kan utifrån deras uppfattning om vad 
som är en god livskvalitet betraktas som en rationell handling. De fick en 
chans och de vågade ta den. 
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Det socialt omedvetna - en anpassningsprocess? 

Följande kan alltså konstateras. För det första talar man ogärna om fram
tiden, åtminstone var det så före det definitiva beskedet om gruvnedlägg
ningen. För det andra är man försiktig med att uttala något till någon 
utomstående -1 ex mig som forskare - något som kan bli offentligt känt som 
en kritik mot byn. Detta framkom också vid mina samtal med högstadie
eleverna i årskurs nio vid Saxnässkolan. Detta tycks alla vara väl medvetna 
om. En sådan norm är naturligtvis lätt att upprätthålla i ett samhälle med 
en stark informell social kontroll. För det tredje anpassar man sina behov 
efter de villkor som gäller. I Klimpijäll har - precis som Vinterhed (1983) 
konstaterar - inte minst kvinnorna dragit ned på vissa av sina personliga 
behov, men jag tror att detta ligger på en omedveten nivå för många av dem. 
De flesta av de intervjuade, såväl män som kvinnor, ger intryck av att upp
leva sin situation som naturlig. Nästan alla upplever de långa avstånden och 
bristen på varor i byn som en nackdel, men några nackdelar utöver detta 
känner man inte. Men borde inte dessa kvinnor i rättvisans namn kräva ett 
tryggt arbete med samma löneförhållanden som de män som arbetar vid 
gruvan? Även om de prioriterar att få bo Västerbottens inland? 

En förklaring till detta fenomen kan vara att vissa behov som t ex identifie
ringen och samhörigheten med den egna hemtrakten är ett behov som är 
större än ekonomisk självständighet, och ekonomisk trygghet. Men en be-
hovsinriktad förklaring får inte accepteras som den enda möjliga. Hur har 
människorna i Nybyn lyckats få sin tillvaro inte bara uthärdlig utan också 
ganska trivsam, trots att många uppger att man känt oro inför nedlägg
ningshotet? Jag ska nu försöka att ge en förståelse för hur motsatsförhållan
det oro inför framtiden och känslan av trivsel samexisterar i Nybyn. 

Jag tror att man bl a bör använda sig av teorier kring 'det omedvetna' för att 
erhålla en förståelse kring dessa fenomen. Det finns anledning att anta att 
diskussioner om framtiden upplevs så ångestväckande att detta problem har 
förpassats till en tabubelagd zon, och det tabubelagda finns alltså på en 
omedveten nivå. Det tycks som man omedvetet har skapat en regel som säger 
att "det är ingen mening att tala om framtiden, låt det problemet vänta". Vi 
bör alltså skilja på normer som är explicit uttalade och sådana som verkar 
på en omedveten nivå, även om det torde vara svårt att dra en skarp gräns 
dem emellan. 

I boken 'Beyond the chains of illusions' behandlar Erich Fromm (1962) 
begreppet det socialt omedvetna (the social unconscious). Det socialt omed
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vetnas funktion beskrivs som ett socialt inrättat filter. Upplevelser och erfa
renheter kan inte framträda på en medveten nivå utan att genomtränga 
detta filter. Den viktigaste beståndsdelen i detta filter (förutom ett par till, 
som jag inte går in på här) är det Fromm benämner sociala tabun (social 
taboos). Detta sociala tabu förklarar vissa känslor och idéer som förbjudna, 
och hindrar dem från att nå medvetandet. Fromm förklarar att: 

The average individual does not permit himself to be aware of thoughts or feelings which are 
incompatible with the patterns of his culture, and hence he is forced to repress them. Formal
ly speaking, then, what is unconscious and what is conscious depends on the structure of 
society and the patterns of feeling thought it produces... 

The content of the unconscious, then, is neither the good nor the evil, the rational nor the 
rational; it is both: It is all that is human. The unconscious is the whole man - minus that 
part of him wich corresponds to his society... (s 128) 

Utifrån Fromm (ibid) kan man säga att resonemang och tankar om fram
tiden är inkompatibla med det kulturella mönstret i lokalsamhället Klimp
fjäll. Kanske också kvinnornas behov av att vara ekonomiskt självständiga 
utgör ett tabubelagt område för den medvetna delen av deras tänkande. 
Därför klagar de inte, utan precis som Vinterhed (1983) har konstaterat ... 
"de inskränker sina livsmöjligheter i sin lagom-är-bäst-värld". 

(Som redan framgått finns det ändå kvinnor som är kritiska på ett uttalat och 
medvetet plan, de få kritiska rösterna i intervjuerna tillhör kvinnor.) Låt mig 
emellertid återvända till Fromm's diskussion! Vilken funktion för individen 
fyller det socialt omedvetna? Fromm (1962) anser att det är fruktan för att bli 
utfrusen och isolerad som förorsakar en bortträngning av den kunskap och 
medvetenhet och som tabueras. I ett lokalsamhälle där alla känner alla 
existerar det gynnsamma villkor för att generera och vidmakthålla sådana 
tabun. 

Jag anser att man också kan betrakta det socialt omedvetna som ett rationellt 
medel för att försvara sin livsform. Ångestaktualiserande åsikter och sam
talsämnen kan vara befruktande, men på kort sikt kan det vara bekvämt att 
tabubelägga sådant. Eftersom människan sedan urminnes tider är en social 
varelse finns det anledning att anta att sådana tabun också har en funktion 
av att upprätthålla gruppens, kulturens eller livsformens fortbestånd. I vissa 
fall kan kanske splittring och social upplösning förhindras genom dessa 
tabun. Att inte tala om framtiden kan betraktas som ett socialt omedvetet 
tabu och därmed ses som en kulturell kod mellan aktörerna på en social 
arena. För att skapa koden krävs en metakommunikation mellan individer
na om vad som är ångestfyllt och vad som ska bortträngas. De kvinnor som 
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öppet talade om framtiden och dess eventuella svårigheter var dåligt integ
rerade i lokalsamhället. Ju sämre social integrering desto mindre delaktig
het får man i de gemensamma sociala koderna. Däremot är normen att inte 
kritisera byn att betrakta som en allmän konvention. De som kritiserade och 
underströk att kritik inte var populärt var själva dåligt integrerade i byn, el
ler skulle snart lämna byn som t ex ungdomarna på Saxnässkolan (se kap 5). 

Att man verkligen vill skydda sig mot yttre krafter i Klimpfjäll visar den 
reaktion som många i byn visade gentemot en tidningsartikel om Klimpfjäll 
som Kerstin Vinterhed skrev i Dagens Nyheter och som skildrade en del 
problem i Nybyn. Även om det inte finns någon uttalad bygemenskap eller 
vikänsla i byn, vill man ändå försvara sitt lokalsamhälle. Man är medveten 
om att man måste försvara sitt lokalsamhälle för att själv kunna existera 
där. 

Det socialt omedvetna för kanske tankarna till C.G Jungs (1985) begrepp det 
"kollektiva omedvetna" och dess arketyper, dvs uråldriga föreställningar 
som uppträder universiellt och som påverkar vårt omedvetna själsliv. Som 
exempel på arketyper anger Jung demoner och gudar, som representerar 
bilder av dominerande lagar och principer (s 109- 115). Jag är osäker på om 
jag förstått resonemanget om det kollektiva omedvetna och dess arketyper. 
Det kan vara på sin plats att låta Fromm (1962) få formulera skillnaden 
mellan "det socialt omedvetna" och "det kollektiva omedvetna": 

The difference between Jung's term "collective unconscious" as employed here is this: 
"Collective unconscious" directly denotes the universal psyche, much of which can not even 
become conscious. The concept of the social unconscious starts out with the notion of the 
repressive character of society and refers to the specific part of human experience which a 
given society does not permit to reach awareness; it is that part of humanity in man which 
society has estranged from him; the social unconscious is the socially repressed part of the 
universal psyche, (s 114) 

Det finns anledning att förhålla sig kritisk till Jungs teorier. Jag har inte 
lyckats förstå varifrån det kollektiva omedvetna och arketyperna egentligen 
härrör. Är de biologiska eller sociala fenomen eller både och...? Kanske 
finns det hos oss människor en kollektiv urföreställning dels om undergång 
och dels om att livet är bestående - och därmed frammanade besvärjelser om 
en framtid lika säker och regelmässig som solens och månens eviga krets
gång. 
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Tankefigurer 

Om det socialt omedvetna opererar på en omedveten nivå, så finns det också 
ett fenomen som framträder på en medveten nivå och som kan vara av be
tydelse för förståelsen både i fråga om hur människorna i Nybyn tänker och 
vad som låg bakom gruvans tillkomst. Det som Johan Asplund (1985) benäm
ner tankefigurer kan här vara ett av förståelseverktygen. Asplund presen
terar en modell som innefattar begreppen; diskurs, tankefigur och bas. 

Vad är då en tankefigur? Jag ska i komprimerad form försöka sammanfatta 
Asplunds (ibid) resonemang. Asplund tar begreppet barndom som ett exem
pel på en tankefigur. Det är först på 1800 talet som barndomsbegreppet finner 
en fast form. Under medeltiden skulle den moderna utvecklingspsykologin 
framstått som oförståelig, därför att tankefiguren i fråga var okänd. Man såg 
under denna tid inga större skillnader mellan barn och vuxna. På samma 
sätt förhåller det sig med begreppet individ. Vi har mycket svårt att föreställa 
oss frånvaron av individbegreppet. Men enligt Asplund så är detta begrepp av 
mycket sent datum, kanske inte äldre än de franska och engelska revolu
tionerna. Även begreppet individ är alltså en tankefigur. En annan tanke
figur är "katastroftanken", Asplund påpekar att "Vi kan försöka tänka oss 
en främmande kultur, som inte känner någon katastroftanke, som inte har 
utvecklat några myter om den rådande samhällsordningens eller världens 
undergång". Andra tankefigurer är "framstegstanken", "skapelsen som en 
enda sammanhängande kedja" samt "jordens begränsade livstid". En tanke
figur är relativt långlivad, och kan innehålla många olika diskurser, (ibid a 
a kap 7) 

"Ovanför" tankefigurerna, vars antal är begränsat, återfinns den diskursiva 
nivån, eller diskurserna som alltså hör hemma i överbyggnaden. Diskurser
na kan i motsats till tankefigurerna vara obegränsade till sitt antal och är 
kortlivade. Asplund (ibid) skriver: "Det är nämligen de underliggande tanke
figurerna som avgör, om två diskurser liknar varandra eller inte liknar 
varandra, om de tillhör samma universum eller skilda universa." Två dis
kurser kan enligt Asplund trots sin olikhet härröra från samma tankefigur 
och omvänt kan två diskurser som ser lika ut vara olika, om de har olika 
tankefigurer som grund. Diskursen innefattar också någonting nytt, den 
överskrider tankefiguren precis som tankefiguren överskrider basen. Det är 
alltså på den diskursiva nivån som tankefigurerna utvecklas. Således präg
las modellen av en icke deterministisk karaktär. Asplund påpekar att man 
vet inte vad en diskurs innebär förrän man isolerat de underliggande tanke
figurerna och tankefigurerna avslöjar sin innebörd i relation till basen. 
Tankefigurerna blir tankegångar först på den diskursiva nivån där de ut
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vecklas. På samma sätt förstår man inte tankefigurerna i termer av basala 
förhållanden utan att man förstår basala förhållanden i termer av tanke
figurer. (ibid a a kap 7) 

Tankefiguren svarar alltså mot en bas, dvs mot sociala och ekonomiska för
hållanden. Basen är alltså materiella förhållanden i vid bemärkelse. Men 
även om basen är av betydelse för tankefigurernas utveckling, så intar tanke
figurerna en självständig position i förhållande till basen. Asplund fram
håller: "Basen påverkar tankefigurerna, men tankefigurerna påverkar i sin 
tur basen. Vi kan säga att en diskurs kan omforma en tankefigur, liksom 
också en tankefigur kan omforma ett basalt förhållande." (ibid a a kap 7) 

För att ingen sammanblandning ska ske avgränsar Asplund begreppet 
tankefigurer mot Jungs lära om det kollektiva omedvetna och arketyperna. 
Asplund påpekar att tankefigurer inte är omedvetna, de är inte eviga, och 
dess ursprung går att spåra samt att de inte är biologiskt nedärvda. Vidare 
utgör de ingen yttersta förklaringsgrund. De är heller inte transkulturell a. 
Motsatsen till dessa egenskaper återfinns i det kollektiva omedvetna och 
arketyperna, (ibid a a kap 7) 

De ovanstående resonemangen bidrar till en förståelse av såväl gruvans 
tillkomst - i människornas föreställda värld - som varför människorna 
vågade tro på sitt Klimpfjäll och till och med köpa egna hus där. Fram
stegsoptimism är en diskurs som vi förlitar oss på i sådana här situationer, 
en diskurs som rimligtvis härrör från tankefiguren framstegstanken. Den 
framstegsoptimistiska diskursen i Klimpfjäll leder emellertid till en absurd 
social tolkning: att allt ändå ska ordna sig till det bästa oavsett vad som 
händer med gruvan. Denna absurditet görs via den sociala strukturens och 
samspelens gestaltning till ett socialt omedvetet tema, ett tabu. Kanske är 
bristen på 'social gemenskap' i Klimpfjäll ett socialt arrangemang för att 
förhindra det tabuerade att omnämnas? 

Utan framtidsoptimismen som diskurs tror jag inte gruvetableringen varit 
möjlig. Gruvetableringen - även om det var en chanstagning - kom ju inte till 
för att den skulle misslyckas. Man trodde att allt skulle ordna sig på något 
sätt - även om man inte visste hur. Detta medförde att man inte fastställde 
någon tidpunkt för nedläggningen, inte upprättade några avvecklingsplaner. 
Man har snarare mystifierat framtiden i Klimpfjäll, vilket gör det väldig 
svårt för lokalbefolkningen att förbereda sig, men också att protestera och 
diskutera alternativa handlingsstrategier. 
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En dubbelbindning 

Det är svårt att protestera mot något som inte finns. Genom att framtiden 
mystifierades blev invånarna i Nybyn till stor del avväpnade. De fick i för
nöjsamhet invänta den augustidag 1986 då det första nedläggningsbeskedet 
kom, och då var det för sent att protestera. Man kan säga att människorna i 
Klimpfjäll blev försatta i en dubbelbindningssituation. Samhället, dvs staten, 
kommunen och Boliden, hade inte utlovat någon fortsatt gruvdrift efter 1993. 
Men man har hela tiden anspelat på att det finns möjligheter att bo kvar i 
Klimpfjäll, till och med utan gruva. Som ett exempel kan nämnas idéerna på 
ett stort turisthotell som på sikt skulle ge 200 arbetstillfällen i byn (Väster
bottens Folkblad 2 dec 1987). 

Man bedrev malmprospektering och chefen för statens gruvegendom (NSG) 
ansåg att det fanns brytvärd malm, bara Boliden ville fortsätta malmbryt
ningen (Västerbottens Folkblad 7 och 9 maj samt 2 dec 1987). Men enligt 
Boliden hittade man inte någon brytvärd malm och företaget ansåg det 
olönsamt att fortsätta gruvdriften. Vem tar då ansvaret för människorna 
som är beroende av gruvan? Staten och kommunen överförde ansvaret dels 
på Boliden och dels på människorna själva i Nybyn. Det går att hävda att 
man klargjort förutsättningarna för dem som vill arbeta i gruvan och bo i 
Klimpfjäll, och att man gjort vad man kan för gruvan. Människorna kan då 
bara anklaga sig själva för att de flyttade till Klimpfjäll. Budskapet som 
samhället gav till människorna i Klimpfjäll var motsägelsefullt. Det kan 
formuleras på följande sätt. "Det finns möjligheter att bo kvar i Klimpfjäll, 
det är bara att flytta hit, vi gör vad vi kan för er, men det är inte säkert att det 
går att bo kvar och då kan samhället inte göra något mer." 

Malmprospekteringarna ingav människorna ett hopp. Men en konsekvens 
av dessa prospekteringar blev att framtiden i Klimpfjäll blev än mer mysti-
fierad och möjligheten att utkräva ansvar och rikta kritik försvårades 
ytterligare. 

Industriminister Thage G Pettersson traderar den samhälleliga policyn 
några dagar efter det första nedläggningsbeskedet (referat i Västerbottens 
Folkblad 26 augusti 1986): 

Den brytvärda malmen är slut och det kan vi inte göra så mycket åt. Men befolkningen i 
Klimpfjäll kan inte säga annat än att vi gjort v ad vi kunnat. De senaste tre åren har staten 
satsat 62 miljoner och Boliden tolv miljoner på att finna brytvärda fyndigheter, dock utan att 
lyckas. 
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Situationen för människorna i Klimpfjäll blev knappast klarare genom att 
arbetsmarknadsdepartementet hade en annan uppfattning om situationen 
för gruvan än den NSG gav uttryck för. Någon enhetlig strategi för hur detta 
problem skulle hanteras fanns således inte vare sig före eller efter nedlägg
ningen. 

DAGEND 

Den 22 augusti 1986 kom beskedet. Stekenjokksgruvan med sina cirka 170 
anställda läggs ned under 1987. Bolidens meddelande gick ut via radio, TV 
och tidningar över hela landet. På grund av fallande metallpriser uppgavs 
att man planerade att vidta en serie åtgärder som innebar att man skulle 
säga upp sammanlagt 450 anställda i sina gruvor. Följande planer presen
terades i massmedia. Förutom Stekenjokksgruvan skulle personalen vid 
Laisvallgruvan minskas med med ca 50 personer och vid Aitikgruvan utan
för Gällivare med 150 personer. Dessutom fastslogs att den 95 km långa 
linbanan som fraktar malmslig mellan Kristineberg och Boliden skulle 
läggas ned med sina 20 anställda. Enligt tidningen Norra Västerbotten (22 
aug 1986), varifrån de ovanstående uppgifter är hämtade, skulle också 
framtiden för Garpenbergs och Saxbergsgruvorna utvärderas. Boliden Mine
rals beslut om att lägga ned Stekenjokksgruvan var alltså ett led i en struk
turrationaliseringsprocess inom gruvnäringen, som kan jämföras med den 
som skett inom t ex varvs- och tekoindustrin. 

I Västerbottens-Kuriren (22 aug 1986) uttalade direktör Leif Öberg vid Boliden 
angående nedläggningen av Stekenjokksgruvan följande: 

Det är de dåliga priserna på koppar i kombination med bristen på malm som fått oss att fatta 
beslutet. Vi kan inte fortsätta att driva en gruva som är så starkt inriktad på koppar i ett läge 
då kopparpriset ligger under 9000 kr per ton. 

Beskedet om att en nedläggning av Stekenjokksgruvan skulle ske under 1987 
kom som en chock för många, även om man var väl medveten om att ett så
dant beslut en dag skulle fattas. Att beslutet var oerhört traumatiskt för såväl 
de boende i Klimpfjäll som för berörda myndigheter framgick av de tidnings
intervjuer som fanns att läsa dagen efter det dystra beskedet. I Västerbot
tens-Kuriren (22 aug 1986) uttalade kommunalrådet i Vilhelmina kommun, 
Karl-Gustav Abrahamsson följande: 
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En nedläggning av Stekenjokk redan nästa år är det värsta som kan hända Vilhelmina 
kommun. Vi blir liksom tagna på sängen eftersom inriktningen varit att fram till 1989 ska 
Stekenjokk kunna rulla och innan dess hade vi hoppats att prospekteringar skulle peka på 
nya malmtillgångar... 

I samma tidning gav landshövding Sven Johansson uttryck för en likartad 
reaktion: 

Jag är chockad över Bolidens beslut även om jag i och för sig känt till riskerna att 
Stekenjokk skulle få det kärvt. Det här är ju ett slag mot södra delen av länets lappmark 
som får extremt svåra konsekvenser. Stekenjokk ligger geografiskt illa till för att man 
med kraft ska kunna diskutera alternativ sysselsättning... 

På arbetsförmedlingen i Vilhelmina såg man dystert på framtiden efter detta 
beskedet. Så här sade en arbetsförmedlare (Västerbottens Folkblad 22 aug 
1986): 

Vi har haft och har en gynnsam utveckling på gång. I et t slag raserades alla förhoppningar 
om en bättre utveckling inte bara för Vilhelmina, utan hela inlandet. Vi är minst sagt 
chockade även om vi haft vissa föraningar om att något skulle hända där uppe på fjället. Få 
av dem som nu arbetar i Stekenjokk kommer att kunna få arbete i kommunen. Jag gissar 
att flyttlassen kommer att rulla från Vilhelmina i allt snabbare takt. Kom ihåg att Vilhel
mina de senaste åren haft en genomsnittsarbetslöshet på mellan 5-6 %. 

Under början på 1987 fastställdes nedläggningsdatumet för gruvan till den 
l:a november 1988. Varken staten eller Boliden ansåg det vara värt att fort-
ätta malmprospekteringarna, eller att försöka att förlänga gruvdriften 
ytterligare. 

HOPPET - det sista som sviker 

Trots att det mörka beskedet lamslog många tycks det alltid hos människor 
finnas en kraft att kämpa vidare trots att förutsättningarna är de sämsta 
tänkbara. I tidningsintervjuerna framkommer det att såväl gruvfackets led
ning som en del av barnfamiljerna inte vill ge upp hoppet. En förhoppning är 
att staten skulle träda in med pengar och rädda gruvan. En facklig förtroen
deman framförde sin syn på saken: (Västerbottens Folkblad 22 aug 1986): 

Nu har vi bara att hoppas att staten går in med ytterligare pengar, så vi kan fortsätta med 
prospekteringen och hitta ytterligare malm... Det är ju i alla fall ytterligare 1,5 år till att 
prospektera, provborra och sök a efter malm. 
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I samma tidning sade en tvåbarnsmamma i Klimpfjäll: 

Jag förstår dem som inte vill satsa på en framtid i Klimpfjäll. Även om jag själv trots allt 
inte vill ge upp hoppet. Hoppet är det sista som sviker. 

Dagen då nedläggningsbeskedet kom och dagen efter fanns det alltså de som 
hoppades att staten skulle gå in med pengar så att en fortsatt gruvdrift skulle 
vara möjlig. Men redan lördagen den 24 augusti gav arbetsmarknadsminis
ter Anna-Greta Leijon på arbetarrörelsens dag i gamla Folkets hus i Umeå 
detta besked: 

Företag som varit med och utnyttjat människors arbete och yrkesskicklighet har också ett 
ansvar. Jag förutsätter att företagsledningen kommer med konstruktiva förslag när den på 
måndagen ska diskutera situationen med företrädare för industridepartementet. 

Skälen till gruvans nedläggning var i huvudsak två. För det första var malm
priset för lågt, och för det andra började malmtillgången i Stekenjokk att 
tryta. VD i Boliden Mineral, Roland Widmark uppgav i Västerbottens-
Kuriren (26 aug 1986) att Boliden i löpande penningvärde gjort en förlust på 
Stekenjokksgruvan på 167 miljoner sedan gruvdriften startade. Skulle man 
enligt affärsmässiga principer ha kunnat begära en förräntning på 16 % så 
skulle Stekenjokk under motsvarande årsperiod ha gett en avkastning på 457 
miljoner kronor, enligt Widmark. I Västerbottens Folkblad (16 aug 1986) 
uppgavs dock gruvan hade gått med 26 miljoner kronor i vinst 1985. Men 
kopparpriset var (1986) nere i 9000 kronor per ton jämfört med 14000 kronor 
per ton då konjunkturen var god, enligt Västerbottens Folkblad (22 aug 1986). 
På grund av de försämrade malmpriserna ökades malmuttaget i gruvan 
från 400 000 ton per år till drygt 600 000 ton, vilket medförde en förkortad livs
längd av gruvan. Platschefen i Stekenjokk Jan Erik Falkdahl sade (Väster
bottens folkblad 22 aug 1986) att man hade malm för full produktion fram till 
1987. Men därefter skulle kapaciteten sjunka ner till 400-500 000 ton malm 
per år. Falkdahl avslutade med att säga: 

Då man med dagens kopparpriser kör kraftigt back på 600 000 årston förstår vi vad summan 
blir om vi sjunker till ett lägre uttag. 

Bolidens företrädare gav alltså inga förhoppningar för Stekenjokksgruvan. 
Då världsmarknadspriset på koppar sjönk uppstod det svårigheter för Ste
kenjokksgruvan. Den långsamma ekonomiska tillväxten under 1970- och 
1980-talen har medfört en lägre efterfrågan på metaller. Dessutom har tek 
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nologiska förändringar medfört en minskad användning av metaller som 
t ex koppar och bly. 

Existensvillkoret för en fjällby som Klimpfjäll som är uppbyggd kring en 
enda industri - gruvnäringen - beror på hur den internationella ekonomin 
utvecklar sig. Det moderna Klimpfjäll som lämnat sin traditionella ekolo
giskt baserade försörjning är och var helt utelämnat åt kopparmalmens 
ekonomiska konjunkturer. Också det gamla Klimpfjäll var extremt utsatt 
sedan våren 1986: samerna fick också uppleva en stressituation genom 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Renlaven innehöll höga halter av cesium, 
vilket medförde att de flesta renar överskred det tillåtna gränsvärdet. Såväl 
världsmarknadspriser som kärnkraftsolyckor i andra länder satte invå
narna i fjällbyn på mycket hårda prov. 

När gruvan läggs ned har människorna i Nybyn inga närbelägna arbets
platser att pendla till. De som varken kan eller vill prova att "starta något 
eget" och heller inte väljer att invänta en eventuell investering i ett nytt 
fjällhotell och dessutom inte vill veckopendla för att kunna bo kvar måste 
flytta. Men så länge gruvan gick var det bara att vänta och leva på hoppet. 

En närmare beskrivning av vad det innebär att leva under dessa villkor och 
hur det sociala livet gestaltar sig kommer att ges i de följande kapitlen. 
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HD.VIKÄNOLA OCH HEMKÄNSLA 

I detta kapitel används två begrepp som är viktiga för förståelsen av Klimp
fjäll, vikänsla och hemkänsla. Med vikänsla avser jag en 'social orientering' 
där en grupp människor känner varandra till namn och utseende, att de 
delar vissa grundläggande värderingar och att man uppger sig känna 
gemenskap och att 'höra till' 

Förutsättningen för vikänslan är täta sociala nätverk dvs en hög grad av 
social integration mellan människorna, så att de inte endast identifierar sig 
som en grupp, utan som en grupp med känslomässiga band mellan indivi
derna. Traditionella brukssamhällen där man inte planerade sina kontak
ter, utan besöken skedde spontant, och där det fanns en stark känsla av sam
hörighet eller en klasskänsla mellan dess invånare, är exempel på en sam
hällstyp där det fanns en vikänsla. Exempel på samhällen, där det existerade 
en vikänsla i den betydelse som jag ger begreppet, är Åke Dauns beskriv
ningar av Reymersholme (1974) och Båtskärsnäs (1970). I byar förr där hela 
eller en stor del av byns invånare kom på varandras födelsedagar, bröllop och 
begravningar fanns en vikänsla. Även om hänsyn tas till de konflikter som 
fanns mellan olika grupper i byn. 

Begreppet hemkänsla ges här följande betydelse: man känner den plats man 
bor på som sitt "rätta" hem och "trivs" med den omgivande miljön. Man har 
således inte som ett mål att bryta upp från platsen vid första bästa tillfälle och 
betraktar inte sin bostad som en genomgångsbostad. Har man en hemkänsla 
har man också - per definition - en trivselkänsla. 

Men även om man inte känner området där man bor som sitt rätta hem, be
höver detta inte betyda att man direkt otrivs. Att utforma sitt liv som man vill 
och leva i enlighet med sina värderingar har betydelse för hur man trivs 
(jämf Hedman 1976 s 75 och Daun 1974 s 277). 

Daun (1974) skriver följande: 

Den relativa trivsel vi finner bland vårbergsfamiljerna bör förklaras mot bakgrund av att 
dessas tillgångar på det hela taget tillät dem att förverkliga en kulturellt positivt sanktione-
ad anpassning från omgivningen. 
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För dem som bor i förorter tillfredställs sociala behov och kulturella intressen 
i hög utsträckning utanför bostadsområdet. Därför behöver man inte med 
nödvändighet otrivas bara för att man saknar en hemkänsla i området (5). 

Flertalet av människorna i Nybyn har en uttalad hemkänsla, de kan identi
fiera sig själva och sin by utifrån den livsform som präglar lokalsamhället. 
Men beträffande frågan om det existerar en vikänsla, dvs en känsla av att 
man känner en gemensam bykänsla eller samhörighetskänsla med varand
ra, blir det hela mer komplicerat. 

Finns det någon vikänsla i Klimpfjäll - och en homogen kunskaps- och med
vetandebild av det egna lokalsamhället som påminner om den kollektiva ge-
mensamhetssfär som präglade de gamla brukssamhällena och de traditio
nella byarna? Eller finns det åtminstone en vikänsla som omfattar flertalet av 
gruvarbetarna och deras familjer i Nybyn? Denna frågeställning accentuera
des i samband med ett mindre antal intervjuer som genomfördes innan ak
tionsdelen i projektet skulle påbörjas. För att få en övergripande bild av byn 
och för att få veta vad människorna i den avlägset belägna fjällbyn hade för 
synpunkter på idéen med aktionsforskning intervjuades sju speciellt utvalda 
personer i byn, s k informanter. Som jag nämnde i kapitel två var urvalskri
teriet för dessa att de skulle ha en god kännedom om lokalsamhället Klimp
fjäll. 

En annan fråga som är kopplad till den om vikänslan och hemkänslan är 
varför man inte gör några gemensamma manifestationer innan man får 
nedläggningsbeskedet. Så fort det uppstår ett permitteringshot i malmfälten i 
Kiruna höjs de röda fanorna utanför bolagskontoret, men så icke i Klimp
fjäll. När man äntligen gjorde en kollektiv manifestation i samband med 
industriministerns besök i Vilhelmina var det för sent att protestera, då var 
det officiella beslutet om en gruvnedläggningen redan tillkännagivet. Kollek
tivt organiserade aktiviteter verkar inte vara populära i Klimpfjäll, vare sig 
politiska, fackliga eller "sociala". Är detta fenomen ett uttryck för en bristan
de vikänsla eller betyder det något annat? 

Den huvudsakliga frågeställningen när intervjuerna av informanterna på
börjades var alltså att ta reda på vad de boende i främst Nybyn eventuellt 

5 I studien av stadsdelen Skärholmen (Gordon och Molin 1972 s 95) sade en majoritet av de 
tillfrågade (drygt 400) att de trivdes och 60% av dem ansåg att kritiken mot bostadsområdet 
i massmedia var obefogad. Men ändå ville 46,9% av de som bodde i höghusen flytta. De här 
till synes motsägelsefulla uppgifterna visar att man mycket väl kan trivas, utan att man för 
den skull betraktar området som sitt "rätta" hem. 
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förväntande sig av aktionsforskningsprojektet. Då jag upptäckte att infor-
manterna sinsemellan gav ganska olika beskrivningar av sin by, måste det 
hela problematiseras. Därmed startade mina spekulationer kring hur komp
lext och svåröverblickbart Klimpfjäll egentligen är, trots sin relativa litenhet. 

Jag har därför valt ut fem frågor som jag anser belyser frågeställningen om 
vikänslan. Då jag blandar in informanterna i dessa frågor är det för att visa 
att även personer som är mycket "välintegrerade" kan göra ganska olika 
tolkningar av sin by, även beträffande väsentliga frågor. Skulle samma frå
gor ställts till motsvarande personer i ett traditionellt brukssamhälle tror jag 
att mer konsistenta svar erhållits av såväl informanter som av övriga inter
vjupersoner. I ett sådant samhälle gäller det som Ulf Hannerz (1983) ut
trycker med orden, "jag vet att du vet att jag vet" (s 59). 

För att närmare illustrera begreppet vikänsla skulle jag vilja jämföra byn 
Klimpfjäll med ett mer traditionellt brukssamhälle. I Dauns (1970) studie av 
Båtskär snäs framgår det att de flesta av invånarna var fast knutna till och 
väl integrerade i lokalsamhället. Detta faktum utgjorde en förutsättning till 
att det gick att få till stånd en kollektiv enighet mot staten/arbetsgivaren som 
avsåg att lägga ned byns gemensamma arbetsplats - sågverket. Det var enig
het i byn även mellan socialdemokrater och kommunister i denna fråga, 
trots att det mellan dessa grupper fanns starka ideologiska motsättningar. 
Daun beskriver byn Båtskärsnäs på ett sätt som föranleder mig att påstå att 
där fanns en vikänsla. (I detta sammanhang är det nödvändigt att göra en 
invändning mot tron att alla byar är och var harmoniska sociala arenor. Som 
Gaunt och Löfgren (1984) påpekar fanns det också konflikter inbyggda i Båt
skärsnäs sociala liv.) 

Enligt min mening måste följande tre förutsättningar minst vara uppfyllda 
för att vi ska kunna tala om att en vikänsla föreligger. 

För det första, en förutsättning för en vikänsla inom en grupp människor är 
att det måste finnas gemensamma erfarenheter samt grundläggande ge
mensamma värderingar och ett gemensamt medvetande. Det är nödvändigt 
att det finns något som förenar och bidrar till att människorna i området 
känner en naturlig samhörighet med varandra och att de kan identifiera sig 
som en grupp. Dessutom fordras en någorlunda tolerant attityd inför va
randra så att flertalet av lokalsamhällets invånare kan förena sig mot ett 
yttre hot, t ex då samhällets enda och gemensamma arbetsplats hotas av 
nedläggning. Det är också viktigt att det inte finns oöverstigliga gränser 
mellan olika delgrupper. Detta skulle i så fall omöjliggöra en vikänsla som 
gäller för hela lokalsamhället. 
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För att upprätthålla en vikänsla krävs en social interaktion som möjliggör ett 
kollektivt medvetande. En mycket användbar definition på begreppen kultur 
och kollektivt medvetande ger Ulf Hannerz (1983): 

Den ytterligare specifìcering av kulturbegreppet som jag förutskickade nyss är att kultur är 
gemensamt delat, socialt inhämtat medvetande, överfört och sedan bibehållit genom kom
munikation. För att förtydliga det ytterligare något skulle jag vilja använda beteckningen 
"kollektivt medvetande", och med det kanske lite godtyckliga ordvalet fästa uppmärksam
heten på att det inte bara är fråga om ett medvetande som jag har och du har, i egenskap av 
bärare i samma kultur. Det är därutöver ett medvetande som i sin fullständiga form har 
uppbyggnaden "jag vet att du vet att jag vet", och som därigenom får en särskild stadga. 
Därigenom kan vi använda det i våra kontakter med varandra, veta att de meddelanden vi 
sänder är desamma som kommer fram, och u nderförstå en hel del därför att vi litar på att 
mottagaren begriper inom vilken ram de ska läsas, (s 59) 

För det andra, då lokalsamhällets invånare har en gemensam historia 
underlättas interaktionen och möjligheterna blir större för gemensamma 
erfarenheter, värderingar och normer. Kanske är en gemensam historia den 
viktigaste roten till ett kollektivt medvetande och en vikänsla inom ett 
lokalsamhälle eller ett bostadsområde. 

En tredje förutsättning är att flertalet av lokalsamhällets eller bostadsom
rådets invånare känner den plats de bor på som sitt hem, dvs att de har en 
hemkänsla. Känner endast ett fåtal eller ingen alls en hemkänsla finns få 
förutsättningar för att en vikänsla mellan människorna ska utvecklas. En 
sådan situation möter vi i förortsområden eller områden bestående av s k 
genomgångsbostäder. 

Vad som fick mig att först betvivla att det fanns en vikänsla i fjällbyn var den 
bristande överensstämmelsen i informanternas svar och senare även bland 
intervjupersonerna. Det framgår av deras svar att Klimpfjäll är en by som 
det är svårt att få en helhetsbild av. 

De frågeställningar som här används som ett instrument för att belysa om 
det existerar en vikänsla för hela byn är följande: 

(1) Jag har frågat informanterna om huruvida det finns en oro i Nybyn inför 
den hotande gruvnedläggningen. I ett litet samhälle med en tät social inter
aktion borde det gå att få relativt enhetliga svar på en sådan fråga, eftersom 
det är något som på ett dramatiskt sätt berör hela lokalsamhället. Den här 
frågan ställde jag också till intervjupersonerna (och till dem ställdes natur
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ligtvis också frågan om de personligen kände någon oro inför nedlägg
ningen). 

(2) Till informanterna ställdes också frågan om de visste varför de som flyttat 
från Klimpfjäll egentligen flyttat. Om några flyttar från ett lokalsamhälle 
med en tät interaktion så torde orsakerna till varför dessa har flyttat 
knappast förbli okända. 

(3) Om det bland invånarna i ett lokalsamhälle finns en eller flera grupper 
som kan avgränsas från varandra kan det bli problem med en enhetlig vi-
känsla för hela lokalsamhället. Intervjupersonerna frågades om de upplevde 
om Klimpfjäll består av en eller två byar och om man kan urskilja någon 
eller några grupper från varandra. 

(4) Nära besläktad med denna fråga är om det förekommer något umgänge 
mellan Nybyns befolkning och Gammelbyns. Denna fråga ställde jag både till 
informanterna och till de övriga intervjupersonerna. Med hjälp av de svar 
som erhölls gavs ett underlag till att diskutera om namnen Gammelbyn och 
Nybyn bara är rudimentära kvarlevor från en förgången tid. Eller är det så 
att dessa namn, som tycks vittna om någon sorts uppdelning som har upp
levts en gång i tiden, alltjämt har aktualitet? 

(5) Som redan nämnts tror jag inte att ett lokalsamhälle där människor sak
nar en hemkänsla på samma gång kan känna en enhetlig vikänsla. Därför 
ställde jag frågan till intervjupersonerna om de kände sig hemma i Klimp
fjäll och om de kände någon vikänsla. Jag förutsätter alltså att det finns ett 
samband mellan begreppen vikänsla och hemkänsla. 

Oro och vikänsla 

Fyra av informanterna gav följande svar på frågan huruvida det finns en oro 
i Nybyn inför nedläggningshotet. En av dem, en man från Gammelbyn som 
numera är pensionär, svarade så här: 

Det är många som diskuterar framtiden här. En del tror att dom har skickat hit en ny 
platschef för att avveckla. Det finns ett par som har flyttat, men om det har att göra med 
nedläggningen vet jag inte. Däremot har det byggts en del nya villor. Nej, någon oro infor 
nedläggningen märker man inte. 

Samma uppfattning hade en yngre kvinna, också hon tillhörande 
Gammelbyn: 
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Man bekymrar sig inte om den (nedläggningen). De säger bara att det finns malm så det 
räcker. De tror att man helt enkelt inte kan lägga ned gruvan. 

En medelålders kvinna som inte bor i själva Klimpfjäll, men som vet mycket 
om både Klimpfjäll och dess grannbyar, säger så här: 

Ja, utom kanske hos de äldre i Gammelbyn. Men hos gruvarbetarna finns en oro för hur det 
ska bli i framtiden. Det är några som redan har flyttat. En del har sagt upp sig och farit 
härifrån. 

En tjänsteman vid Boliden, som borde vara en av dem som är mest kompe
tent att ge ett vederhäftigt svar, formulerar sig kort och med en undrande 
osäkerhet i rösten. 

Jag vet inte, svårt att säga, klart att det pratas om det. 

16 av de 36 personer i Nybyn som intervjuades i strukturerad form uppgav att 
man kände en oro inför nedläggningshotet. En del intervjupersoner uppgav 
att man pratar väldigt mycket om nedläggningshotet under skiften i gruvan. 
De två första informanterna har inte märkt av någon oro alls i byn. En av 
informanterna trodde inte heller att nedläggningshotet mot gruvan skulle 
innebära att vikänslan skulle öka och hänvisar till hur svårt det är att få folk 
till ett vanligt föreningsmöte. Man får alltså ingen klar bild av hur oron ma
nifesteras genom att fråga informanterna. Tydligen är bilden av människors 
oro i Klimpfjäll litet mer svårfångad. Och varför reagerar alltså inte män
niskorna i en kollektiv enighet mot nedläggningsbeslutet eller går samman i 
gemensamma manifestationer och kräver insatser från storsamhället? 

I en krönika i Västerbottens Folkblad (16 maj 1986) frågar sig Mats Rosin 
varför det är så tyst om gruvkrisen i Västerbotten. Följande citat ur krönikan 
får belysa problemet: 

Själv tror jag att det bl a beror på att den politiska traditionen är så mycket mera stillsam 
här än i t ex Bergslagen och Norrbotten. Här protesteras det inte och här hotas det inte med 
några massavhopp från partiet. Här avfattas det på s in höjd några dunkla uttalanden som 
drunknar i mängden... 

Hur många insändare av nedläggningshotade gruvarbetare har ni läst i VF de senaste 
månaderna? Nej, det är inte många. Antagligen skulle hela inlandet kunna läggas ned på 
ett par års tid utan att det blev ens en tiondel så mycket liv som om nedläggningen av 
Sofiehemsskolan (i centrala Umeå). 
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I Västerbottens inland finns inte den utpräglade industriarbetarkulturen 
med inslag av fackliga kamptraditioner. Här finns snarare arvet från en 
tradition av småjordbrukarkultur med ett religiöst fromhetsetos. Sandström 
(1978) framhåller att när den nyevangeliska väckelsen bröt fram i Sverige på 
1800-talet mötte den öppna dörrar i Västerbotten. Denna rörelse fick en stark 
ställning vid kusten. Sandström påpekar vidare att pingströrelsen har fått en 
motsvarande ställning i inlandet och beskriver Södra Lappland som en 
"pingströrelsens kärnbygd". Vidare framhåller författaren att: 

Stabil kyrklighet, med på många håll nästan orubbad kyrklig sed, och två kraftfulla 
miljöpräglade väckelserörelser sätter sin prägel på fromhetslivet i Västerbotten, (s 89) 

Traditionen med det fromma religiösa etoset tror jag också är en av anled
ningarna till att vi inte ser så mycket av militanta kollektiva kamptraditioner 
i Västerbotten och i Klimpfjäll. Även om den yngre generationen inte är reli
giöst orienterad så lever ett fromhetsetos kvar via den kulturella traderings-
processen. De har alltså ett religiöst etos utan gud. De arbetar i sitt anletes 
svett utan att protestera och utan att ställa några speciella krav. De har ett 
omutligt förtroende för sin arbetsgivare Boliden och den fackliga aktiviteten 
bland de anställda är påfallande låg. Vad kan en arbetsgivare mer begära av 
sina anställda? Jag tror att om gamle Luther hade levat skulle han ha älskat 
Klimpfjäll. 

Vad jag menar här är att det finns historiska, sociala och kulturella faktorer 
som samspelar och har en betydelse för människorna i Klimpfjälls Nyby. Det 
är inte bara det förhållandet att människorna i Nybyn saknar en gemensam 
historia och att deras by har ett mer eller mindre inbyggt slut (i vart fall som 
gruvby) som motverkar deras motivation till kollektiva strategier. 

Här finns alltså ingen enhetlig eller kollektivt organiserad reaktion på ned
läggningshotet. Här skiljer sig Klimpfjäll avsevärt från t ex Båtskärsnäs. 
Åke Daun (1970) som beskriver reaktionen i Båtskärsnäs utifrån Fredrik 
Barths teori om kulturell integrering skriver följande: 

Denna teori har i föreliggande undersökning kunnat användas för en förklaring av den 
ovanligt starka reaktionen mot bolagets beslut att nedlägga sågverksdriften, nämligen 
därigenom att reaktionen kan sättas i s amband med en avsevärd enighet bland arbetarna 
ifråga om grundläggande värderingar. Ett otvetydigt resultat av fältarbetet i Båtskärsnäs 
och av övrigt utnyttjat material var att arbetarna i samhället var kulturellt välintegrerade. 
(s 67) 
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De flesta invånarna i Båtskärsnäs var födda eller uppvuxna i byn, vilket en
ligt Daun har en 'kohesiv' effekt. Detta gäller inte för Klimpfjäll. Endast 
några få i Nybyn är födda i Klimpfjäll. Även om de flesta i Nybyn kommer 
från Västerbottens inland eller från byar i och omkring Vilhelmina och 
dessutom har jakt och fiske som sitt intresse och sin livsform, dvs de har en 
övergripande gemensam värdering i sitt förhållningssätt till naturen, så har 
tydligen detta inte samma betydelse som om de skulle ha haft en gemensam 
livshistorisk erfarenhet av att växa upp i samma by. 

Båtskärsnäs har en lång politisk och facklig historia som bl a präglades av 
en kamp mellan socialdemokrater och kommunister. Men motsättningarna 
var tydligen inte större än att man kunde få till stånd en enig kamp mot ned
läggningen av sågverket. Nybyn i Klimpfjäll präglas inte och har aldrig 
präglats av vare sig fackliga eller politiska konflikter eller gemensamma 
manifestationer. Kollektivt organiserade aktiviteter är inte en allmänt 
accepterad överlevnads strategi i Nybyn. 

Följande omständigheter anser jag - sammanfattningsvis - vara av betydelse 
för att det i Nybyn inte finns någon utvecklad vikänsla. 

- Man har medvetet eller omedvetet accepterat gruvans öde och t illägnat sig 
en passiv psykologisk beredskap inför nedläggningshotet. Av de intervjuade 
var det 18 personer som sade att de vill bo kvar i Klimpfjäll livet ut, 17 svarade 
att de inte ville ha sin framtid i Klimpfjäll, eller åtminstone var tveksam till 
det. Om man redan från början utrustat sig med en passiv beredskap inför att 
"allt kan ta slut" så torde vi inte kunna förvänta oss vare sig någon vikänsla 
eller några kollektivt organiserade manifestationer. På ett plan hoppas man 
och tror, och på ett annat intar man en passiv beredskap inför nedläggnings
hotet, det är ett ständigt spel mellan motstridiga känslor. I Nybyn tycks man 
inte söka trygghet i varandras otrygghet. Man förlitar sig mer på den egna 
förmågan och mindre på lösningar av kollektiv karaktär. Denna individuali
tet speglar förmodligen också den ensamma fjällmänniskans etos. 

- En annan omständighet är, som redan nämnts, nämligen att flertalet i 
Nybyn inte är födda eller uppvuxna där. Nybyn i Klimpfjäll är ett inflytt
ningsområde där de nyinflyttade i bästa fall kände någon eller några då de 
anlände till byn. Nybyn har i detta fall en egenskap gemensam med våra 
bostadsområden i större tätorter. 

På frågan om de känner en oro inför den hotande gruvnedläggningen svarar 
en 30-årig gift gruvarbetare: 
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Oro vet jag inte om vi känner direkt för vi vet ju att en gruva inte räcker i all evighet. Det 
som är sämst är ovissheten. Om den nu läggs ned, är det ju bara att acceptera. 

Och så här svarar en annan intervjuperson på samma fråga: 

Nej, jag känner ingen oro. Om man är beredd att ta vilket jobb som helst så visst får man 
jobb. 

Det finns naturligtvis också en annan tolkningsmöjlighet när det gäller var
för man inte kan finna någon oro hos en del av intervjupersonerna. Utifrån 
en psykodynamisk orienterad förklaring kan den synbara frånvaron av oro 
tolkas som ett uttryck för hur människans psykiska försvar fungerar. I sin 
bok 'Kris och Utveckling' indelar Johan Cullberg (1975) den psykiska krisen i 
fyra faser, chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. 
Jag sammanfattar i det följande Cullbergs beskrivning av de olika faserna. 

1. Chockfasen varar från något ögonblick till några dygn. Under denna tid 
håller individen verkligheten ifrån sig och vägrar därmed att ta in det som 
hänt. 

2. Reaktionsfasen utgör krisens akuta fas. Reaktionsfasen börjar då indivi
den öppnar sina ögon för det skedda eller för det som ska ske. Den bör inte 
pågå längre än 4-6 veckor. Chock och reaktionsfasen utgör tillsammans 
krisens akuta fas. Det är under reaktionsfasen som individens försvars
mekanismer mobiliseras. Cullberg (ibid) beskriver försvarsmekanismer som 

...de omedvetna psykiska reaktionssätt som har till uppgift att minska upplevelsen av och 
medvetandet om hot och fara for jaget, (s 132) 

Ibland kan dessa försvåra en bearbetning av vad som skett. Individen kan 
alltså "fastna" i reaktionsfasen. Då sker ingen konstruktiv bearbetning av 
sorgen eller smärtan. I stället kan individen ägna sig åt verklighetsför
falskning som man själv inte är medveten om. En del av de försvarsmeka
nismer i reaktionsfasen som Cullberg (ibid) beskriver i sin bok är: 

Regression: individen antar beteenden eller tankemönster som var typiska 
för tidigare utvecklingsskeden. 

Förnekelse: innebär att man ser det som borde vara hotande men förnekar 
dess egentliga innebörd. Så kan t ex kvinnor som upptäcker en knöl i sitt 
bröst fördröja läkarbesöket. 
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Projektion: tjänar syftet att lägga ansvaret för ett skeende som man själv har 
omedvetna skuldkänslor för, på andra än en själv. 

Rationalisering: betyder att man försöker bortförklara ett hot eller sin skuld. 

Isolering: är ett förnekande av de egna känslorna. Om man fortsätter att 
förneka sina känslor kan de senare i livet komma till uttryck i ångest
reaktioner. 

Undertryckande av känslor: sker på en mer medveten nivå till skillnad från 
isolering som sker omedvetet. Cullberg (ibid) skriver att undertryckandet ofta 
görs för att individen ska kunna anpassa sig socialt, t ex att inte visa sin sorg 
för andra. 

Bortträngning: är en försvarsmekanism av mycket omfattande art. Ett helt 
skeende kan bortträngas från den medvetna nivån. 

Det väsentliga och det gemensamma i de olika förhållningssätt jag exempli
fierat är att människans verklighetsuppfattning "justeras" så att hon skall 
kunna uthärda och framhärda. De psykiska försvarsmekanismerna är 
alltså alla variationer på temat 'livslögn'; 'nödvändig livslögn' är jag frestad 
att tillägga. 

3. Bearbetningsfasen kommer efter det akuta skedet och pågår under ett halvt 
eller ett år efter traumat. Under fasen vågar individen öppna sina ögon för vad 
som verkligen har hänt och börjar att se framåt igen. Förnekelse och försvar 
minskar alltså under bearbetningsfasen. Det som i reaktionsfasen hjälper 
individen över krisen blir försvårande omständigheter under bearbetnings
fasen; det viktiga temat under denna senare fas är ju individens avsikter att 
gå vidare och denna "planering" kräver en realistisk verklighetsuppfattning. 

4. Nyorienteringsfasen är den Çârde och sista av dessa faser. Den har inte 
någon avslutning och traumat finns kvar i individens minne. Men traumat i 
sig utgör ingen begränsning för individens sociala liv. Cullberg (ibid) menar 
att nya intressen har ersatt de förlorade och den skadade självkänslan har 
återupprättats. Men detta sker under förutsättning att den drabbade kunnat 
arbeta sig genom krisen (s 141). 

Det är viktigt att man inte "psykologiserar" människornas reaktioner och att 
man inte betraktar dem som determinerade av sitt omedvetna själsliv och 
dess försvarsmekanismer, det vore att hemfalla åt "dålig psykologi" i tolk
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ningsarbetet. Men den psykodynamiska teorin och Cullbergs beskrivning ger 
en av flera tolkningsmöjligheter till att förstå varför människorna i Nybyn 
kan leva med denna ovisshet och ändå känna sig ganska nöjda med sina liv. 

Någon egentlig chockeffekt tror jag inte man kan finna hos människorna i 
Klimpfjäll till följd av nedläggningsbeskedet, det hade diskuterats länge. 
Gruvans ekonomiska avkastning hade också under lång tid varit svag. Jag 
skulle vilja hävda att människorna i Nybyn har befunnit sig i ovisshetens 
kris ända sedan de anlände till byn. Många av dem som jag träffade i 
KlimpQäll har också sagt, att de vetat att "en gruva räcker inte i all evighet". 
Man har hela tiden fruktat att en dag kommer ett ödesdigert besked. 

Det jag benämner ovisshetens kris har det speciella kännetecknet att även ett 
negativt besked innebär en slags "krislösning". Men det negativa beskedet 
kan i sig - på det subjektiva planet - introducera ett nytt och annorlunda 
krisfenomen. 

Man kan precisera resonemanget ytterligare. Det finns de "ovisshetens kri
ser" där ovissheten är genuin: det kommande beskedet kan vara antingen 
positivt eller negativt. Därtill finns den "ovisshetens kris" - Klimpfjäll är 
exempel på detta - där utfallet endast kan bli att det befarade till slut inträffar. 

De flesta, som inte gav uttryck för någon oro, var väl medvetna om allvaret i 
nedläggningshotet, men det tycktes mig som att de inte ville se konsekven
serna av en nedläggning. Detta är ett exempel på hur man borttränger tan
kar om en hotande framtid. Ingen av de intervjuade hade gjort några för
beredelser inför nedläggningen, som t ex att söka ett annat arbete. En del 
hade innan dagen D blev ett iskallt faktum helt enkelt inte betraktat sig som 
hjälpbehövande om gruvan skulle läggas ned. Man har burit med sig den 
passiva beredskapen om att en dag kan allt ta slut, men att det ändå kommer 
att gå bra. Denna dualistiska tanke är både absurd och rationell. I Klimpfjäll 
är denna dualism ett livsvillkor. 

Jag skulle vilja komplettera de psykodynamiska och kulturella utgångs
punkterna med en existentiell dimension. Att människor inte går samman 
och gör något gemensamt - oavsett om de känner oro eller inte - kan, som jag 
redan varit inne på, bottna i att man inte ser en ersättningsindustri efter 
gruvans nedläggning som ett realistiskt alternativ. Man har medvetet valt att 
leva i Klimpfjäll så länge det går, oavsett konsekvenserna. Människorna i 
Nybyn har valt ett mer värderationellt än målrationellt förhållningssätt. 
Man har så mycket distans både till sig själva och till sin livssituation, att 
man känner en övertygelse om att det är meningslöst att genom systematiska 
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och välorganiserade kollektiva strategier kräva hjälp av staten för att få nya 
arbeten till byn och för att sätta press på Boliden. Livsetoset blir enligt denna 
tolkning att man lever för dagen, utan framförhållning. Detta förhållnings
sätt är sannolikt också en förutsättning för många om de skall uthärda att 
leva i Nybyn. 

Att tolka avsaknaden av reaktioner inför nedläggningshotet och avsaknaden 
av vikänsla utifrån en kulturell ansats är att se Klimpfjäll som en kultur där 
man i mycket hög utsträckning förlitar sig på sina egna individuella resur
ser. I Åke Dauns (1970) Båtskärsnäs hade jakten och fisket inte bara ett egen
värde i sig, utan man umgicks också via dessa aktiviteter. Men denna bygd 
var ett traditionellt brukssamhälle som också svetsades samman genom en 
ideologisk värdegemenskap. Själva konflikten mellan socialdemokrater och 
kommunister ingick i värdegemenskapen. Men detta mönster är naturligtvis 
inte unikt för Båtskärsnäs. I de flesta av våra brukssamhällen fanns en vär
degemenskap mellan arbetarna, som såg sig som en intressegrupp eller klass 
gentemot bruket, brukspatronen, arbetsgivaren eller verket med sin direktör. 

Nybyn i Klimpfjäll bebos till största delen av mycket unga människor. De som 
har flyttat till Klimpfjäll är unga, friska, företagssamma och kanske också 
en aning äventyrslystna. 

Den här beskrivningen ger ett gift par i åldersintervallet 25-30 år av sin by: 

m: Det har stabiliserats här. Folk bor kvar och det är mindre med liv på hotellet. Det är väl 
inte fritt med problem for det, men det har blivit mycket bättre. 
kv: Det har blivit en stor skillnad bara jämfört med 1983. Det har blivit mer stabila förhål
landen folk emellan. Men just nu går väl alla på gungfly på grund av talet om nedlägg
ning. 

Enligt min tolkning av Nybyn så finns det inte mer traditionella sociala prob
lem här än på andra håll; det finns i alla fall ingen empiri som motsäger 
denna tolkning. Det har, enligt intervjupersoner och informanter, en gång i 
tiden varit så som socialtjänsten beskrev Klimpfjäll. Men inte i något av de 
hem jag besökte fick jag intryck av att det förelåg någon form av social dis
harmoni. De människor som jag mötte gav intryck av att vara stabila och 
välordnade familjer, inte sällan barnfamiljer. Att det finns de som känner 
ångest och oro inför en oviss framtid är inte samma sak som att påstå att de 
skulle hemfalla åt ett destruktivt socialt leverne. 
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Det sociala livet har inte till följd av nedläggningshotet övergått i en social 
anomi. Det är möjligt att veckopendlarna konsumerar mer alkohol än de 
övriga i byn. Men jag har inte några empiriska belägg i form av t ex ak
tualiserade ärenden för att så skulle vara fallet. Men veckopendlarna lever 
också en form av "ungkarlsliv" i Klimpfjäll. Många av dem har familjer i t 
ex Vilhelmina. Om någon eller några av dem skulle vara hemfallna åt 
missbruk så är detta ett problem som lika mycket hör hemma i deras hem
orter. Inte heller veckopendlarnas förmodade alkoholkonsumtion kan ses 
som ett uttryck för en oro inför gruvnedläggningen (mer om detta i kapitel 
tolv). Jag vill än en gång betona att de som hävdar att det sociala livet i Nybyn 
skulle vara mer oordnat och fyllt av problem än på andra håll inte har redo
visat några empiriska data, i vart fall inte några som jag känner till. 

I Nybyn bor till övervägande del unga och friska människor. Det krävs na
turligtvis vissa personliga resurser för att kunna bosätta sig i en fjällby och 
samtidigt erhålla en anställning av gruvföretaget. Dessutom finns hos 
många en stark självmedvetenhet och en vilja att bo kvar i Klimpfjäll. I 
Nybyn bor få om ens någon pensionär. En av dem jag intervjuade hade varit 
sjukskriven länge och skulle kanske sluta att arbeta i gruvan. Men vid sin 
ankomst till byn var vederbörande helt frisk. En aning tillspetsat kan man 
säga att i Nybyn finns endast plats för dem som är unga, friska, starka och 
som inte har några problem med att försörja sig. För den kategorin av 
människor finns naturligtvis mer hopp på arbetsmarknaden än för äldre 
arbetskraft. Nybyns befolkning är således en grupp människor som kan 
sägas representera en industriell arbetskraftselit. Detta dämpar säkert oron 
för en eventuell arbetslöshet längre fram. 

Så här kunde det uttryckas av en som emellertid formulerade sin oro. Orden 
kommer från en 33-årig gruvarbetare som är gift och har ett mindreårigt 
barn samt äger sitt hus, vilket kan innebära stora ekonomiska påfrestningar 
i framtiden. 

Det är ju så mycket man inte kan greppa. Ska man stanna kvar och invänta slutet eller 
redan nu söka ett nytt jobb? Kan vi sälja det här huset? Vi har ju nyligen köpt hus här. Det 
blir massor med hus till salu här. Det är många frågetecken så man känner en ganska stor 
oro över det här. Sedan är det olustigt på jobbet, för det är flera stycken som har slutat och 
dom flesta pratar bara om nya jobb. Sedan går det väldigt dåligt för Stekenjokksgruvan 
eftersom malmpriserna är så låga, då är allting nedåt på jobbet för det också. Det är det
samma vad vi gör så går vi back med två-tre miljoner varje månad och då är det ingen som 
är glad. 



164 

Tn och utflyttning 

Under perioden 1975 till och med maj månad 1989 ser in- och utflyttningen 
till byn ut som framgår av tabell 1 (för åren 1986 och 1988 var statistik
uppgifterna från demopack-Vilhelmina kommun ofullständiga) 

In och utflyttningen i byn har varit relativt stor. Från 1975 fram till 1985 har 
Klimpfjälls befolkning ökat med drygt 100 personer. Speciellt stor var folk
ökningen första året efter gruvstarten 1975. Av tabell 1 framgår att 1985 
flyttade bara 29 personer från Klimpfjäll. Det här gäller naturligtvis endast 
de som är mantalsskrivna i byn, fler kan ha flyttat som aldrig var skrivna i 
Saxnäs församling eller som endast tillfälligt vistades i Klimpfjäll. Om 
utflyttningen för 1985 jämförs med alla de övriga åren ser vi att 1985 uppvisar 
den lägsta utflyttningssiffran sedan 1979. Den oro som ändå fanns i Klimp
fjäll över gruvans framtid har inte tagit sig formen av en massutflyttning 
från byn. Snarare blev det under 1985 en minskad utflyttning från byn, vilket 
ter sig mycket märkligt. Det är först under 1986, det år då det definitiva 
nedläggningsbeskedet från Boliden kommer, som en påtaglig minskning av 
befolkningen sker. Från och med detta år ersätts inte utflyttarna med ett 
motsvarande antal inflyttare och befolkningen minskar. Befolkningsminsk
ningen fortsätter under 1987 med den högsta andelen utflyttade någonsin. 
Men utflyttningen tycks senare ha bromsats upp. Fram till och med 31 maj 
1989 verkar det ha skett en markant stabilisering. Mellan 1985 och 31 maj 
1989 har Klimpfjälls befolkning minskat med 24%. 
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tab 1. 

år inflyttade utflyttade ant inv utflyttade i % 

1975 105 14 269 5 
1976 60 18 321 6 
1977 45 35 337 10 
1978 17 18 342 5 
1979 42 32 362 9 
1980 38 49 364 14 
1981 31 43 358 12 
1982 48 43 362 12 
1983 52 30 379 8 
1984 24 42 366 12 
1985 27 29 372 8 
1986 ? ? 345 ? 

1987 15 52 309 17 
1988 ? ? 286 ? 
(31/5)1989 6 7 283 ? 

Det har fötts många barn i Nybyn under andra hälften av 80-talet. I maj 1989 
uppger personalen på daghemmet till mig att det finns 26 inskrivna barn på 
daghemmet och förskolan och att det därmed uppstått en brist på barnom
sorg i byn, trots att gruvan är nedlagd. 

Men har in- och utflyttningen till Klimpfjäll, sedan Nybyns tillkomst, varit 
större än vad som kan förväntas? Meidner och Niklasson (1970) uppger att 
var fjärde yrkesverksam svensk flyttade någon gång under perioden 1964-67. 
Motsvarande värde för personer över 55 år var 3%. Även om dessa data kan 
ha förändrats sedan dess, kvarstår ändå tendensen att yngre människor 
flyttar avsevärt mer än äldre. 

Om de som begav sig till Klimpfjäll för att arbeta i gruvan hade sett sin 
vistelse i byn som ett klart tidsbegränsat projekt tror jag att utflyttnings
siffran for 1985 hade varit högre, samt att andelen som friköpt sina hus torde 
ha varit minimal. Att inte flytta då krisen är ett faktum och att framförallt 
köpa sig ett hus under osäkra omständigheter är ett uttryck för "en svårtyd-
bar rationalitet". Låt mig spekulera en smula! 
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Att bära på en stark vilja att bo i Klimpfjäll samtidigt som man inte vill be
stämma sig för att bosätta sig där definitivt, är ett av de tveeggade förhåll
ningssätt som man finner i Nybyn. Detta förhållningssätt kan ses som en 
passiv beredskap inför gruvnedläggningen. På så vis kan man undvika en 
kommande besvikelse, samtidigt som man också kan bibehålla sitt hopp. 

I den diskussion som förts börjar jag nu att identifiera några återkommande 
ternata som kan sättas samman för att jag skall kunna åstadkomma en an
tydan till en mer sammanhållen tolkning. Det första ledet i mitt resonemang 
är att flyttningen till Klimpfjäll för de flesta var innefattad i ett större sam
manhang, det var ett projekt för att återvända. Återvändandet gällde Norr
land, Västerbottens inland, ett närapå utdömt socialt sammanhang där 
människor tidigare kunnat existera, men där rationaliseringen av jord- och 
skogsbruket gjort överlevnadstillfällena mycket färre. Nu var Klimpfjäll en 
sådan möjlighet - men möjligheten var redan från början försedd med reser
vationer. Gruvan och gruvbrytningen hade ett slut. 

Detta medförde två konsekvenser: man erkände och erkände inte den fram
tidens villkorlighet. Varje betydelsefull handling - som att köpa sitt hus -
innebar ett överskridande av villkorligheten - här skall vi bo - men varje 
överskridande aktualiserade det provisoriska - hur länge kan vi bli kvar? 
Dessa dialektiska ternata var så outtalade och så utom räckhåll för den en
skildes möjlighet att påverka att varje ställningstagande blev inmängt med 
det motsatta ställningstagandets förbehåll. 

Man kan säga det enklare. Då man från samhällets och "bolagets" sida 
byggde in ovissheten i byn skapade man också splittrade och motstridiga 
känslor och tolkningar hos invånarna. Den notoriska frågan i Klimpfjäll 
under dessa omständigheter är inte bara om man kan bo kvar eller inte, utan 
också om man vågar vilja bo kvar - eller om man skall låta bli att vilja? 

Klimpfjäll - en eller två byar? 

Gammelbyn och Nybyn är lokalt skapade namn, de finns inte på några kar
tor och är inte officiellt erkända av några myndigheter. Varifrån härstam
mar dessa beteckningar? Vad betyder de i ett socialt och kulturellt samman
hang? Är namnen lika aktuella nu som tidigare eller håller de på att för
svinna ur det lokala språkbruket? 

Att dessa namn föddes då Nybyn byggdes är kanske inte så märkvärdigt. En 
del intervjupersoner omtalar att det i början av Nybyns tillkomst var betydligt 
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mera distans mellan Nybyn och Gammelbyn. De intervjupersoner, som bott i 
Nybyn från början, uppger att under den första tiden arbetade många som 
tillfälligt anställda anläggningsarbetare. Dessa skulle snart ersättas av en 
mer permanent arbetsstyrka. Man berättar att på den här tiden förekom en 
hel del våldsamma "fester", och att alkoholförtäringen var påfallande stor. 
Ursprungsinvånarna kände sig ganska irriterade och speciellt samerna, 
som ansåg att gruvan byggdes på det bästa renbeteslandet. 

1975 flyttade det in hela 105 nya personer till den lilla fjällbyn. Under dessa 
omständigheter är det förståeligt att det uppstår en "vi-och-dom" känsla som 
också avspeglar sig i den lokala namnnomenklaturen. Således är Nybyn och 
Gammelbyn namn som egentligen berättar en historia för oss. Trots att by-
delarna formellt tillhör samma by representerar de den distans som uppstod 
mellan två grupper av människor som bodde inom detta begränsade område. 
Men de två grupperna har ingen gemensam historia och lever inte under 
samma villkor. Man kan dock inte tala om någon direkt kulturkonfrontation 
dem emellan. Förhållningssättet till naturen är något som är gemensamt för 
Nybyns och Gammelbyns människor, men det räcker inte för att betrakta by-
delarna som uttryck för en och samma livsform. Nybyns människor lever 
under helt andra ekonomiska villkor. Och samerna bör ses som en egen kul
turell kategori. Det fanns intervjupersoner som ansåg att Klimpfjäll bestod 
av tre byar - de räknade då samernas bosättning som en egen by. 

På frågan om intervjupersonerna upplever att Klimpfjäll idag består av två 
byar går åsikterna starkt isär. Det finns de som menar med bestämdhet att 
så inte är fallet. Den fråga som ställdes löd: Tycker ni att Klimpfjäll är en by 
eller upplever ni att byn egentligen består av två byar? Så här besvarar en 35-
årig man frågan: 

Nej, det är bara prat. De inbillar sig bara. För mig känns det här som en by. Och samerna 
tycker jag är jättebra, det är inga problem. 

Några tyckte att det i viss mån kändes som byn bestod av två byar, men de 
kände sig samtidigt osäkra. I svaren från en man i 30- års åldern och hans 
sambo, en 24-årig kvinna, märks en splittring i deras upplevelser. 

m: Det är både och... (kvinnan avbryter) 
kv: Jag upplever egentligen inte att det är två byar. Men det beror väl på att man har haft 
kontakt med Gammelbyn sedan tidigare. Men jag tror mycket beror på hur byn är byggd. 
Det blir att man rör sig inom s itt närmaste område, från Konsum och upp t ill sista gatan. På 
det viset kan man säga att det är tv å byar, men annars vet jag inte"... (mannen avbryter) 
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m: Alla vi som bor i den här delen av byn jobbar i gruvan. Så det blir att man träffar dom så 
mycket mer än dom i Gammelbyn, dom träffar man bara på posten och i affären. Så det kan 
göra att man tycker att det är två byar, fast egentligen är det nog inte det. I början när jag 
flyttade hit var det mycket anläggningsarbetare här för att bygga byn och l ikadant uppe i 
gruvan, och då var det väldigt livat här. Och det där upplevde den gamla befolkningen som 
bott här sen förut som ganska besvärligt. Det kan nog vara anledningen till att dom tyckte 
det var onödigt mycket bök och stök då gruvan kom till. Då var det fester och skoterkörning 
här på nätterna. Det var många av oss som bodde i Nybyn som också tyckte det var hemskt 
besvärligt. Man fick inte sova, varken dag eller natt. Men nu har läget i byn stabiliserats. 

Det här parets uppfattningar om huruvida det egentligen är en eller två byar 
är i grunden ambivalenta. Mannen inleder med att säga att "det är både och" 
innan han blir avbruten. Kvinnan säger att man kan tycka att det är två byar 
fast det egentligen inte är det. 

14 av de 36 intervjupersonerna tyckte inte att Klimpfjäll kunde upplevas som 
två byar. Det fanns tre intervjupersoner som var osäkra eller sade sig inte ve
ta, medan resterande andel upplevde att Klimpfjäll bestod av två byar. Bland 
dem som upplevde att Nybyn var en enhetlig by var den genomsnittliga boen
detiden i byn ganska lång eller 9.1 år (två som var födda i Klimpfjäll och bott 
där hela livet räknades bort). Motsvarande siffra för dem som upplevde byn 
som två byar uppgick till 4,9 år. 

Det finns alltså en tendens som tyder på att en lång tid i Nybyn befrämjar en 
känsla av att Klimpfjäll är en enhetlig by. Kanske i synnerhet för dem som 
varit med sedan den allra första tiden. En 25-årig gift kvinna och hennes 
man representerar en motsatt uppfattning. Kvinnan är född i Gammelbyn 
och har bott i Klimpfjäll i hela sitt liv. Nu bor hon i Nybyn och är gift med en 
30-årig gruvarbetare. Paret har ett mindre barn. Mannen har bott i Klimp
fjäll sedan 1983, men jobbade också ett tag i gruvan på 70-talet 

Intervjun sker en varm majdag, fjällnaturen har i dag inbjudit till en riktig 
njutningsdag utomhus. Termometern visar på 20 plusgrader i skuggan. Snön 
är borta och den korta men intensiva växtperioden har börjat. Det är liv och rö
relse i byn. Vid uppfarten till Nybyn möter jag några kvinnor som är ute med 
sina barn. Då jag kommer till familjen som jag ska intervjua frågar kvinnan 
om vi inte kan sitta ute och dricka kaffe, vilket alla samtycker till. När jag 
kommer till frågan om Klimpfjäll består av en eller två byar svarar hon: 

Det är två byar. För det här folket (kvinnan pekar på de nybyggda husen runt omkring sig) i 
Nybyn går aldrig bort till Gammelbyn och hälsar på. Och dom i Nybyn kommer sällan och 
hälsar på mig, då ska man krusa dom först. 
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Kvinnan berättar att hon tidigare umgicks med en annan kvinna i Nybyn. 
Men hon tyckte att det var mest hon som fick ta initiativ till de kontakter de 
hade. Hon uppger med en resignerad stämma att detta tröttnade hon på, och 
bekantskapen upphörde. Hon misstänkte att hon i egenskap av att vara född i 
Klimpfjäll inte passade in i den nya befolkningen i Nybyn. 

På samma fråga svarar mannen: 

Ja, och så har det varit hela tiden. Det är som om det aldrig har dragits jämt mellan den 
ursprungliga befolkningen och den nya, även om det inte varit direkta motsättningar 
mellan dom. En del av befolkningen här är lappar och dom upplevde gruvan som ett 
intrång. 

Upplevelsen av två byar lever alltså kvar för en del människor. I Nybyn är 
man således inte eniga med varandra om hur byn egentligen är strukture
rad. Även om det är som vissa intervjupersoner uppgivit - att delningen 
mellan byarna är mindre påtaglig nu än den var tidigare - så visar 
intervjuerna att namnen Gammelbyn och Nybyn fortfarande finns kvar i 
intervjupersonernas medvetanden. 

Relationen mellan Nybyn och Gammelbyn 

Nära besläktad med frågan om man upplever sin by som delad eller inte är 
frågan om Nybyns invånare umgås med folket i Gammelbyn. Det kan vara 
tveksamt att tala om en enhetlig vikänsla i byn om man upplever byn som 
delad. För att ytterligare belysa frågan har jag försökt utröna om det existe
rar något umgänge mellan ursprungsinvånarna och dom i Nybyn. 

Så här besvarar en 30-årig man min fråga: 

Vissa gör det, men det är få. Men får du kontakt med dom i Gammelbyn så har du verkliga 
kompisar. Men det är svårt att få kontakt med dom, men får du det så har du vänner för 
livet. 

Informanterna ger också uttryck för samma uppfattning: man umgås inte 
eller i vart fall umgås man mycket lite mellan Nybyn och Gammelbyn. Här 
råder alltså konsensus mellan informanternas svar. 

Av intervjupersonerna var det 27 som uppgav att de aldrig brukar umgås 
med människorna Gammelbyn, medan nio svarade att de brukade umgås 
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med dem. Bland dessa nio personer ingår två som är födda i Gammelbyn, 
men som bor i Nybyn. Jag erhöll alltså ett tydligt besked om att flertalet i 
Nybyn inte umgås med någon i Gammelbyn. 

Det tycks ha förekommit en del nyttobetingade kontakter mellan de första 
bofasta invånarna i Nybyn och ursprungsinvånarna i Gammelbyn. I Klimp
fjäll fanns inga serviceinrättningar den allra första tiden, förutom att en 
matbuss kom till byn tre gånger i veckan. De i Nybyn kunde t ex få köpa mjölk 
av dem i Gammelbyn som hade kor (under den här tiden fanns det ett aktivt 
jordbruk kvar i Gammelbyn). Under detta tidiga stadium i Nybyns historia 
hade säkert inte några klara gränser etablerats. Det uppstod naturliga rela
tioner mellan några av de nyinflyttade och ursprungsinvånarna, relationer 
som kom att bli bestående. Utöver detta tror jag inte att boendetiden i sig har 
någon avgörande betydelse för kontakten mellan Nybyn och Gammelbyn. 
Men det finns ingen anledning att anta, att endast för att man bor länge på 
en plats, kommer kontakten med de andra invånarna att öka. 

Så här besvarar en tjänsteman i 50-års åldern - han har bott i byn sedan 1973 
- på frågan om han umgås med några i Gammelbyn: 

Ohja! Det gör man. Man har kanske mer kontakt med dom i Gammelbyn än i Nybyn. Men 
det kanske beror på att vi var de första som kom hit. Då fanns det ingen affär här så vi köpte 
t ex mjölk av dom som hade kor här i byn. 

Nödvändiga förutsättningar för att Nybyns invånare ska etablera kontakt 
med Gammelbyns invånare tycks vara en lång vistelsetid i byn, eller att man 
är gift eller sammanboende med en partner från Gammelbyn. Ett par inter
vjupersoner i Nybyn var med i pingstförsamlingen och träffade härigenom 
regelbundet personer från Gammelbyn. Men detta umgänge sker via en 
organiserad aktivitet. Sammankomster via förenings- eller församlings
möten är umgänge i kollektivt organiserade former, och jag anser att denna 
form av umgänge inte skall sammanblandas med privat umgänge mellan 
enskilda eller mellan familjer, dvs umgänge i informella former. 

Hinder för umgänge mellan Nybyn och Gammelbyn 

Vilka hinder finns det då för umgänge mellan Nybyns och Gammelbyns 
invånare? I det följande ska jag redogöra för några faktorer som verkar 
negativt på kontakterna mellan mellan Nybyn och Gammelbyn. En del av 
dessa faktorer kan också ha en betydelse för förståelsen av den sociala 
interaktion inom Nybyn. 
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- Åldersmässig skillnad 

Många i Gammelbyn har uppnått pensionsåldern. Mellan Nybyn och 
Gammelbyn föreligger inte bara en geografisk avskildhet utan också en 
åldersmässig. Detta kan ses som en av de främsta orsakerna till att det inte 
uppstått en tätare interaktion mellan de två byområdena. I flera av inter
vjuerna uppges också åldersskillnaden utgöra ett hinder för att umgås. 

- Ingen gemensam historia 

Jag har redan nämnt att Nybyns invånare och ursprungsinvånarna inte har 
någon gemensam byhistoria eller erfarenhetsgemenskap och att de lever 
under skilda livsvillkor, frånsett att några individer i Nybyn är födda i Gam
melbyn och att några i Gammelbyn arbetar i gruvan. Händelser i Gam
melbyn före gruvans tillkomst delas inte av dem i Nybyn, lika lite som gruv-
minnen kan bli Gammelbyns egna minnen. Gruvan, Boliden och Nybyn 
utgör en treenighet som ursprungsinvånarna står utanför, med undantag 
för dem i Gammelbyn som ännu inte nått pensionsåldern och arbetar i gru
van. Med i bilden finns också samerna som inte vill ha någon plats i själva 
gruvsamhället. I detta spel har de snarare rollen av en motståndare mot 
gruvans tillkomst, eftersom de anser att gruvan har stört rennäringen. I 
gamla traditionsrika byar och brukssamhällen utgör den gemensamma 
minneserfarenheten ett viktigt inslag i lokalsamhällets vikänsla. 

Så här skriver Åke Daun (1974) i en av sina jämförelser mellan tätorten 
Vårberg och det gamla brukssamhället Reimersholme; 

Vårberg kunde inte konkurrera med Reimersholmes historia, varken till omfång eller 
särart. De historiska kunskaperna, minnena, sägnerna bildade en erfarenhetsgemenskap, 
som medverkade till att göra Reimersholme till en sammanhållande verklighet för befolk
ningen. Man bevarade t ex minnet av Anders Reimers både genom malmgården och ge nom 
den minnessten, som restes på Reimers 70-årsdag 1798. (s 228) 

- Avskildhet och olikhet, trots närhet 

Nybyn är inte bara byggd för sig, klart avskild från den övriga ursprungsbe
byggelsen, den markerar dessutom en mycket skarp kontrast gentemot den 
gamla traditionella särarten, även om också denna är uppblandad med en 
del moderna villor. Nybyn är uppbyggd enligt principen för ett modernt små
hussamhälle. Husen i Nybyn kan visserligen skilja sig åt i storlek, men vid 
samma gata är det en ganska homogen stil. Precis som i ett förortsområde är 
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dessa hus historielösa monument, utan egen identitet och utan en egen 
historia. I Gammelbyn har varje hus, även de som är byggda på senare år, 
sin egen historia som är förknippad med en viss person eller en viss familj. 
Så bor gamla Anna-Stina i det lilla grå trähuset nedanför vägen, där hon har 
bott i hela sitt liv. Det huset byggde hennes morfar då de hade slutat med 
renskötseln, berättar Anna-Stina. Det var ingen större konst för Anna-Stina 
att beskriva vägen. Hon sade: "Nedanför vägen mot Kultsjön en bit från 
skidbacken ser du en grå stuga, där bor jag. Det finns ingen upplogad väg 
fram till min dörr, men du kan gå på skoterspåret" Anna-Stina beskrev 
vägen till sitt hem med hjälp av naturens och landskapets utseende. 

Det var betydligt enklare för Nybyns intervjupersoner att tala om var man 
bodde. Det var tillräckligt för dem att bara säga t ex Björnstigen nr x. De 
behövde aldrig beskriva vägen till sina hem utifrån hur naturen och land
skapet gestaltade sig. Ett vägnamn fastställt av en anonym central myn
dighet och en siffra gav mig en exakt positionsangivelse för deras bostad. I 
Nybyn anger man sin adress med exakta numeriska data, precis som i en 
modern tätort. 

Dessa skillnader i språkbruk talar om för oss att att vi har att göra med män
niskor från olika tidsepoker och som lever under skilda villkor. Även om 
människornas kultur i Nybyn delvis sammanfaller med den jakt- och fiske-
präglade kulturen i Gammelbyn, markerar ändå själva arkitekturen i Nybyn 
en samhörighet med storsamhället - v ilket naturligtvis minskar känslan av 
samhörighet mellan Nybyn och Gammelbyn. Dessutom bidrar utformningen 
och den geografiska placeringen av Nybyn till att minimera kontakterna 
mellan bydelarna. Spontana kontakter mellan gruvarbetarfamiljerna och 
ursprungsinvånarna får ske på neutrala platser, som posten och konsum
affären. 

- Nybyn, Gammelbyn och samerna - ett konkurrensförhållande? 

Jag har inte funnit vare sig något samarbete eller några konflikter mellan 
Nybyn och Gammelbyn beträffande jakt och fiske. Gammelbyn jagar t ex älg 
på byns jaktområde och där har de inflyttade ingen rätt att jaga. Denna rät
tighet följer med den mark varje hemmansägare i Gammelbyn äger. Några 
sådana självklara jakträttigheter har man inte i Nybyn. De får jaga, som 
man säger, på kronans mark, och ansöka hos länsstyrelsen om jakträttig
heterna på älg. Däremot får naturligtvis också Gammelbyns invånare 
ansöka om motsvarande rättigheter på kronans mark. Samerna däremot 
har betydligt större jakt och fiskerättigheter än både Nybyns och Gammel
byns invånare, deras rätt begränsas endast av den utsträckta s k samebyns 
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område. Men Gammelbyns invånare har större rättigheter än de i Nybyn. 
Sålunda varierar rättigheterna till utnyttjandet av naturen mellan byns 
invånare beroende på deras härkomst. 

Den ekonomiska betydelsen av jakt och fiske i dessa bygder samt olikheter i 
rättigheter mellan samer och övriga grupper att utnyttja naturen kan ge 
upphov till konflikter. Några intervjupersoner antydde for mig att förhål
landet mellan samerna och den övriga byn ibland kunde vara ansträngt. 
Men det finns anledning att anta, att många i Nybyn inte öppet vill uttrycka 
att dessa konflikter existerar, vilket också en informant framhöll för mig. 
Invånarna i Nybyn är beroende av ett gott förhållande till samerna, vilket 
underlättar för dem att kunna få fiska i lappvatten. Därför tystnar man då 
dessa frågor kommer på tal. Att det förekommer och har förekommit in
tressemotsättningar mellan samer och Qälljordbrukare och det övriga stor
samhället är som bekant ingenting nytt. Redan på 1700- och 1800- talen finns 
konflikter dokumenterade mellan samer och nybyggare i Västerbottens 
inland. 

Tidskriften Västerbotten (1/85) omtalar att Nybyggarna i Västerbottens in
land var beroende av ett gott samarbete med samerna. De hade avtal med 
samerna om jakt- och fiskerättigheter och om att få ha skötesrenar som en 
del nybyggare hade. Men umgänget var inte konfliktfritt. Så här beskrivs en 
konfliktanledning i ovanstående tidskrift: 

Kontakten mellan samer och nybyggare var dock i nte konfliktfri. Nybyggarna hade tagit i 
anspråk samernas gamla land och u tnyttjandet av samma tillgångar. Slåttern på ren
vallarna blev t ex en konfliktkälla. Det finns uppgifter om hur nybyggarna i Åsele aktivt 
bekämpade samernas renskötsel genom att bränna skog. 

Här ska återges några intervjupersoners uttalanden som berör förhållandet 
mellan samerna och den övriga bybefolkningen. Men det är väsentligt att ha i 
minnet, att denna problematik har gamla rötter. Här följer ett exempel på 
vad som hände vid en intervju med en ganska frispråkig intervjuperson, en 
gruvarbetare i 40-årsåldern. 

Jag sade att det också skulle utrönas om hur människorna i byn kände inför 
nedläggningshotet, och även hur samerna har drabbats av gruvetableringen. 
Jag menade egentligen inte att det hade gått någon större nöd på samerna, 
men det var tillräckligt för att mannen skulle missförstå och tolka det jag 
sade som ett ensidigt försvar av samerna. Det var för honom liktydigt med att 
ställa sig som motståndare till den övriga byns intressen. Mannen spärrade 
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upp sina ögon och spände dem i mig. Från att ha suttit bekvämt tillbakalutad 
i soffan sträckte han på sig så att han satt rak som en fura. Det kändes som 
om han mobiliserade all energi han kunde för att försvara sin sak. Det kän
des till och med som om familjens hund ilsknade till. Han föredrog i vart fall 
att lämna rummet. Jag förstod att jag sagt något provocerande, men kunde 
inte på en gång förstå vad. Stämningen i rummet kändes helt plötsligt gans
ka kylig. Sedan sade mannen: 

Menar du att lapparna har drabbats? På vilket sätt har dom drabbats? 

Av mannens tonfall på substantivet "lapparna" lät han förstå att det inte 
heter samer utan lappar. Jag fick en känsla av att han tyckte att jag var en 
representant för storsamhället som bar sig ganska klumpigt åt, och som 
dessutom använde ord som "samer" när man borde säga "lappar". I denna 
intervju erhölls ytterligare en insikt om att intervjuarens bakgrund faktiskt 
kan utgöra ett störande element i intervjun om denna går in på känsligare 
områden. Jag gick nu vidare i intervjun och försökte få information om 
attityden till samerna genom att fråga om deras rättigheter. I fortsättningen 
sade jag också "lapparna". 

Du jagar alltså på kronans mark, och dom från Gammelbyn jagar väl mest på sin mark 
som tillhör byn. Men jag måste fråga dig som bor här, lapparna får dom jaga överallt? 

Ja, dom har alla rättigheter. Dom kan jaga där dom bedriver renskötsel och det är överallt. 
Dom behöver aldrig söka några speciella tillstånd. En lapp kan jaga ända härifrån och till 
Strömnäs. Sedan då dom flyttar renarna till Asele kan dom jaga där. I höstas var det 
mycket gnissel om älgjakten. Bybefolkningen i Lövberg (en by nära Klimpfjäll) hade på 
sitt område sparat älg för att ha kvar några älgar. Men sedan kom lapparna dit och tog de 
älgar som var kvar. De tog rubb och stubb. F isket här följer vissa lagar. Det är lapparna som 
har rätten till allt fiske. 

I en intervju med en barnfamilj - m annen 31 år och kvinnan 30 år - kunde 
samma form av antagonism märkas. Jag frågade om hur de såg på samer-
nas rättigheter till naturen. Det var mannen som svarade: 

Lapparna ska ha, ska ha, och ska ha. De pekar bara på sina rättigheter, aldrig sina 
skyldigheter. De har ju rätt att jaga och fiska överallt. Där gruvan byggdes och prec is just 
där var det bästa renbeteslandet. Och för det skulle de naturligtvis ha ersättning. Lapparna 
vill aldrig släppa till någonting, utan de är vana att ställa krav. 

I ytterligare två intervjuer speglas hur intervjupersonerna ger uttryck för 
intressekonflikten mellan dem själva och samerna. I dessa intervjuer 
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började intervjupersonerna spontant att kommentera samernas rättigheter 
då vi kom in på frågor om jakten. Detta kan tolkas som att det här är en 
ständigt aktuell fråga för dem. På frågan om Klimpfjäll upplevs som två byar 
svarar en 40-årig gift tjänsteman följande: 

Mellan Nybyn och Gammelbyn har det vuxit fram en grannsämja. Vi accepterar varandra 
mycket bättre nu än från böljan. Då ville inte lapparna att vi skulle vara här och rota. 
Lapparna har också dragit fordel av att gruvan har funnits. Men de vill förstås påstå att det 
mest är till nackdel för dem. 

Vid ett av de tillfällen jag intervjuade en av informanterna från Gammelbyn 
gav han uttryck för en liknande attityd. Det gäller en man i 50-års åldern som 
arbetar i gruvan. Frågan som ställdes berörde egentligen hur han skulle 
klara sig om gruvan skulle läggas ned: 

Då får jag väl tjuvskjuta en älg och tjuvfiska lite, och s edan får jag väl stryk av lapparna. 

Det här konflikten som mannen ger uttryck för kan tolkas som ett konkur
rensförhållande om naturen mellan honom som ursprungsinvånare i 
fjällbyn och samerna, som har en urgammal rätt att utnyttja fjällvärlden. 
Men den enes rättighet blir den andres begränsning. Speciellt påtagligt blir 
detta i en glesbygdskultur som Klimpfjäll där jakten och fisket är betydelse
fulla inslag både för hushållskassan och för livsformen som sådan. 

Från såväl Gammelbyns som Nybyns perspektiv definieras samerna som en 
särskild grupp genom att de disponerar över större rättigheter till naturen 
än de övriga i byn. Deras kultur definieras till stor del utifrån ett konkur
rensförhållande. Jag fick också vid andra tillfällen höra spontana kommen
tarer om samernas rättigheter som t ex: "Lapparna får fiska överallt." "De 
har alla rättigheter". Men inte vid något tillfälle hördes någon nedsättande 
kommentar om samerna som människor och deras kultur. De kommentarer 
jag här redovisat kan inte tolkas som att de övriga byborna anser att samerna 
på något sätt skulle vara sämre människor, eller att man tar avstånd från 
deras kultur. 

I en tidningsartikel framgår attityden hos en yngre renägande same beträf
fande nedläggningshotet av gruvan (Västerbottens-Kuriren 23 augusti 1986): 

Gruvan ligger mitt i renbeteslandet. Så inte gör det mig så mycket om dom lägger ner. Men 
vi förlorar ju servicen här i Klimpfjäll och det kan ju kännas. Sen vill man ju att fler unga 
ska bo kvar. Försvinner gruvan kommer många att tvingas flytta. 
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En liknande uppfattning hade en annan same som jag intervjuade och som 
inte var renägare. Han var inte orolig för gruvnedläggningen, gruvan hade 
dessutom stört rennäringen. Han betonade att gruvan var belägen på det 
bästa renbeteslandet. Men han tyckte det skulle vara synd om gruvan slog 
igen eftersom det skulle innebära slutet för all service och därmed också 
slutet för byn. 

Jag tolkar inte uttalandena från dessa två samer som ett egoistiskt förhåll
ningssätt, snarare är det ett uttryck för en sociocentrisk attityd, eller en vi-
och-dom känsla, vilket är motsatsen till en vikänsla för hela byn. De två 
samerna tycker att det är synd att servicen i byn kommer att försvinna och att 
de unga måste flytta; däremot går det inte att spåra någon oro eller med
känsla för gruvarbetar familj erna. Uttalandet berör mer dem själva och de 
övriga samerna. Deras uttalanden tydliggör en underliggande antagonism 
och konflikt som finns mellan å ena sidan samerna och å den andra sidan 
övriga byn samt storsamhället. 

Intervjupersonerna från Nybyn och Gammelbyn anser tydligen att de inte 
har de rättigheter till naturen som de borde ha. Och den renägande samen 
betraktar gruvan som ett intrång i deras urgamla rätt till fjällvärlden. Men 
konflikten är till sin karaktär snarare en intressekonflikt om begränsade 
naturresurser än en etnisk och kulturell konfrontation. Konflikten har sitt 
ursprung i ett konkurrensförhållande sedan långt tillbaka i tiden. Detta 
framhåller också Bengt Mörner i en efterskrift i O P Petterssons verk (1984 
del III-IV). Förhållandet mellan samerna och de första nybyggarna präg
lades av både samförstånd och konkurrens. Mörner skriver: 

A andra sidan finner man mångfaldiga exempel på bittra konflikter som snarare 
återspeglar konkurrens om ömtåliga och s trängt begränsade naturresurser än en egentlig 
etnisk eller rasial motsättning, (s 250) 

Ett skrämmande exempel på en etnisk och kulturell konflikt får vi i Arne 
Trankells bok (1973) Kvarteret Flisan. Den skildrar bl a motsättningen mel
lan zigenarnas kultur och den svenska kulturen och Trankells arbete med 
att förhindra en vräkning av en grupp zigenare från ett bostadsområde. 
Författaren visar hur en grupp människor, med en annan kultur, syste
matiskt utdefinieras av myndigheter, fastighetsbolag och de andra invånar
na i området. Utdefinieringen sker med hjälp av att myter och fördomar 
skapas. På så vis förstärks känslan av utanförskap hos zigenarna. Och för 
svenskarna blir myterna och fördomarna ett led i legitimeringen av att hålla 
"de andra" utanför. Etniska konflikter behöver alltså inte nödvändigtvis här
röra från ett konkurrensförhållande, utan kan emanera från mötet mellan 
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två diametralt olika värdesystem. Den antagonism som blev tydliggjord i 
Sjöbo under 1988 - då man bestämde sig för att folkomrösta huruvida man 
skulle tillåta flyktingar att bosätta sig i kommunen - kan också ses som en 
etnisk och kulturell konflikt. I Sjöbo finns ovanan, okunskapen och rädslan 
för andra kulturer. Men dessa brister har man inte i samekulturens hem
trakter. Man bör alltså skilja mellan en kulturell eller etnisk konflikt och en 
konkurrenskonflikt, även om det är tänkbart att båda kan uppträda samtidigt 
och påverka varandra. 

Antalet renskötande samer i Klimpfjäll är ganska få, det rör sig endast om 
tre-fyra familjer. De äldre samerna har dragit sig tillbaka från renskötseln 
och bor nu i Gammelbyn. Man kan i byn uppleva de aktiva samerna som 
mindre involverade i bysamhället på grund av deras flyttningar med renar
na. Detta fenomen kan ytterligare förstärka en vi-och-dom känsla mellan 
samerna och den övriga byn. 

Här är det också på sin plats att nämna att samtliga negativa uttalanden om 
samerna kom från män. Ingen kvinna sade något om samernas jakt och 
fiskerättigheter. Jakt och fiske är de sociala handlingar som konstituerar 
"den manliga sfären". Jakt och fiske har som underliggande tema begrepp 
som "frihet", "oberoende", "expansion". Att se själva "frihetens revir" in
skränkt av andras rättigheter är ett nederlag för det manliga projektet, en 
psykosocial (och psykosexuell) degradering. 

- Inga gemensamma angelägenheter 

Jag har inte funnit något eller några gemensamma angelägenheter som Ny-
byns och Gammelbyns befolkning gått ihop för att diskutera och lösa. Det som 
karaktäriserade de gamla traditionella byarna var att det fanns ett behov av 
att samarbeta för att överleva. Det gemensamma arbetet höll byn samman 
och gjorde dess invånare beroende av varandra, vilket också fick till följd att 
det sociala nätverket var tätt och man kände en vikänsla med varandra. Da
gens bysamhällen är är beroende av och uppbyggda kring industrisamhäl
lets arbetsfördelning. I Klimpfjäll uttalade flertalet av intervjupersonerna att 
man gärna hjälpte varandra med tjänster. Dessa tjänster kan visserligen ses 
som en överlevnadsstrategi, men de har inte samma kollektiva innebörd och 
betydelse som förr (mer om detta i kapitel elva). Att alla hjälper varandra i 
Klimpfjälls Nyby är inte detsamma som att man känner en vikänsla med 
varandra. 
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KIIF eller Klimpfjälls intresse och idrottsförening bedriver en verksamhet 
för att bl a bevaka klimpfjällsinvånarnas intressen. Föreningen bildades av 
föreningsmänniskor i Nybyn, och den verksamhet de bedrivit tycks inte ha 
berört Gammelbyn i nämnvärd utsträckning. I vart fall är ingen från Gam-
melbyn medlem i KIIF, fastän det naturligtvis, inte finns några formella 
hinder för dem att bli medlemmar. Invånarna i Nybyn är på motsvarande 
sätt inte delaktiga i Gammelbyns organisation som utgörs av bystämman. 
Men den är också rent formellt förbehållen dem som äger hemman i Gam
melbyn. Nybyn och Gammelbyn har således två olika organisationer som 
utgör fora för deras respektive angelägenheter. På samma sätt är samerna 
med i sameföreningen, vilken naturligtvis bara organiserar samer. En same 
uppgav att den enda förening han kunde vara med i var just sameföre
ningen. Dessa tre organisationer kan ses som ett uttryck för tre olika livs
villkor i en och samma by. I Sverige spelar som bekant föreningar och 
intresseorganisationer en betydelsefull roll. Det finns därför anledning att 
anta att om ursprungsinvånarna, dvs samer och före detta fjälljordbrukare 
eller ättlingar till dessa, och invånarna i Nybyn hade ansett sig ha några 
gemensamma problem och angelägenheter att bevaka så torde detta ha 
medfört någon form av en gemensam träffpunkt. 

Hur stor roll spelar egentligen denna formella uppdelning för människors 
upplevelser av sin by? Jag tror inte att den spelar någon väsentlig roll för hur 
människorna upplever sin by. Bystämman spelar inte samma roll i dag för 
byns liv som den gjorde förr. KIIF har många medlemmar, men ytterst få 
verkligt aktiva som regelbundet besöker föreningens möten. Min poäng här 
är att visa att dessa organisationer avslöjar något om fjällbyns kulturella 
komplexitet (6). 

De gemensamhetslokaler som finns i Klimpfjäll ger också en anvisning om 
att det existerar en uppdelning i byn. De mest väsentliga av de gemensamma 
lokaliteterna är: 

- hotellet 

Hotellet är som jag tidigare nämnt en samlingsplats främst för Nybyns 
befolkning. Matsalen utnyttjas inte minst av ungkarlarna och vecko
pendlarna. Men på helgerna går också familjer och äter på hotellet. 
Besökarna från Gammelbyn är få. 

6 En del icke renskötande samer är bofasta i Gammelbyn. Dessa samer kan också sägas tillhöra 
Gammelbyn, men med samisk börd. Det är således inte problemfritt att försöka kategorisera 
invånarna i olika grupper. 
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- Sporthallen 

Utnyttjas främst av Nybyns befolkning. 

- kapellet 

Pingstförsamlingens möten besöks mest av människor från Gammelbyn. 
Men här finns det med några få yngre medlemmar från Nybyn. 

- Norgefarargården 

Utnyttjades tidigare främst av Svenska kyrkan som ibland höll gudstjänster 
där. Enligt uppgift av anställda inom kyrkan besöktes gudstjänsterna av 
ytterst få från Nybyn. Denna lokal utnyttjas främst av Gammelbyns invånare 
de gånger den användes. Det religiösa intresset finns till största delen inom 
Gammelbyn. 

Det finns alltså en klar demarkationslinje som delar upp byn i två världar' 
vid användningen av lokaler och vid bedrivandet av olika aktiviteter. Från 
denna regel finns några undantag. ABF har haft aktiviteter i Klimpfjäll som 
t ex korgmålning. Det har berättats för mig att i denna aktivitet deltog 
kvinnor främst från Nybyn, men att också några kvinnor från Gammelbyn 
var med. Man har även haft gemensamma träffar med deltagare både från 
Gammelbyn och Nybyn i Norgefarargården. De intervjupersoner som var 
med uppger att träffarna var mycket givande. Inte minst därför att de gavs 
tillfälle att få träffa några äldre och minnesgoda berättare från Gammelbyn, 
som kunde återge hur det var att leva förr i Klimpfjäll. Även om arrange
manget inte ledde till några kvarstående kontakter mellan Nybyn och Gam
melbyn, vilket heller inte var syftet, finns det skäl att påstå att någon oöver
komlig barriär inte finns mellan de två bydelarna. 

Hemkänsla och gruppindelad vikänsla 

Klimpfjäll är alltså en ganska differentierad by. Det finns åtminstone fyra 
grupper som har en inbördes uttalad identitet och grupperna har olika 
livsvillkor. Gammelbyn består av två grupper, samer och fjälljordbrukare 
och deras ättlingar. I Nybyn finns också två grupper, gruvarbetarfamiljerna 
och de icke bofasta veckopendlarna. Klimpfjäll är således ingen by där alla 
känner samhörighet med alla, även om kanske alla känner alla. Det är 
snarare en by vars sociala liv präglas av de fyra uppräknade delkulturerna. 
En del av hotellpersonalen kan kanske också ses som en egen mindre grupp. 
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Jag intervjuade tre fast anställda av hotellets personal; de uppgav att de som 
inflyttade för att arbeta på hotellet mest umgås med varandra och inte med 
andra byinvånare. Till denna lilla grupp räknar jag inte de kvinnor som 
ingår i gruvarbetarfamiljerna och som brukar arbeta på hotellet. Gruv-
etableringen har alltså skapat en både splittrad och komplex social struktur i 
den gamla fjällbyn. Således existerar det inte någon unison vikänsla i Klimp
fjäll. Klimpfjäll framstår som ett tydligt exempel på att det uppstår två olika 
samhällen om man försöker att etablera ett nytt samhälle bredvid ett äldre. 
Eftersom Nybyns och Gammelbyns invånare har olika livsvillkor och skilda 
sociala strukturer finns det få förutsättningar för att det skall uppstå 
meningsfulla kontakter och ett verkligt utbyte' mellan dem. 

Även om man identifierar sig med sin by så existerar ingen känslomässig 
samhörighet med de andra byinvånarna, inte ens inom Nybyn. Samhörig
hetskänslan eller vikänslan återfinns snarare inom de många kamrat
grupperna. Beträffande Nybyn är det relevant att tala om ett lokalsamhälle 
med en gruppindelad vikänsla. 

Låt mig kommentera dessa empiriska iakttagelser rörande 'hemkänslan' 
och 'vikänslan'. Jag tror att jag har träffat på och identifierat ett viktigt 
socialt tema som är obeaktat men samtidigt utomordentligt intressant. 

Hemkänslan och vikänslan har helt olika förutsättningar i människornas 
egen livshistoria och livsprojekt. Hemkänslan konstitueras av att "vara född 
och uppväxt" eller genom att personen beslutat att "flytta till" - vikänslan 
uppstår eller uppstår inte beroende på det sociala mönster som konstituerar 
samhället - externa i förhållande till individens egna intentionella projekt. 

Förhållandet mellan hemkänsla och vikänsla är sannolikt en intressant för
klaringsmöjlighet till hur människor tolkar och reagerar på en kris i lokalsai 
hället; är diskrepansen betydande - u tpräglad hemkänsla men svagt utveckla« 
vikänsla - blir man "drabbad" av krisen men finner ingen utväg att kollektivt 
manifestera ett "motstånd". Detta är ungefär vad som hänt i Klimpfjäll. 

Men: människors handlande kan inte inordnas i en sociologisk fyrfältstabell 
- i 'fallet Klimpfjäll' kompliceras bilden framför allt av att hemkänslan är 
olika utvecklad när det gäller män/kvinnor och vuxna/ungdomar. 

Av de 36 intervjupersonerna ansåg 13 att det existerade en vikänsla i Klimp
fjäll. Men 20 av dem ansåg att det inte fanns någon sådan känsla i byn. En 
sade sig inte veta och antalet svarsbortfall var två. 
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På frågan om de kände sig hemma i Klimpfjäll och om de såg byn som sitt 
hem eller inte, var svarsfördelningen mellan ja och nej svar följande. 29 
svarade att de kände sig hemma i byn. Det var bara sju som svarade att de 
inte hade någon hemkänsla, av dessa sju var det - inte oväntat - ingen som 
upplevde en vikänsla i byn. 

Det fanns ingen som svarade att de kände en vikänsla och samtidigt saknade 
hemkänsla. Däremot tycks man kunna svara att man inte känner någon vi
känsla men väl en hemkänsla. Den svarskombinationen fick jag av 14 perso
ner. Hemkänslan i Klimpfjäll tycks vara av en synnerligen central betydelse. 
Den spelar definitivt en större roll för intervjupersonernas livskvalitet än vad 
vikänslan gör. 

Ett framträdande drag i Nybyn utgörs av hemkänslan. 29 intervjupersoner 
uppgav att de kände en klart uttalad hemkänsla. Man har flyttat till Klimp
fjäll med en önskan att åtminstone för ett antal år stanna där; en del ville 
som bekant även i framtiden bo kvar i byn. En hemkänsla utvecklas, men det 
är inte lika självklart att en vikänsla framträder här som i ett samhälle av 
typ Båtskär snäs. En hemkänsla tycks vara ett villkor för att en vikänsla ska 
uppstå av den typ vi finner i äldre samhällen. Men detta villkor är inte till
räckligt. En vikänsla kräver också att det är genom kollektivet som livskva
liteten kan bibehållas eller ökas och försvaras mot olika hot. Först då upplevs 
vikänslan som rationell. Kan man nå sina mål eller bibehålla det man har 
utan hjälp av kollektivet tror jag det är mycket svårt att på artificiell väg 
åstadkomma en vikänsla. 

Som hävdats tidigare kan en gemensam uppväxt vara en förklaring till en 
grupps vikänsla, liksom social och ekonomisk homogenitet samt en gemen
skap beträffande ekonomiska, sociala och ideologiska värderingar. Även 
likheter i fritidsintressen kan säkert vara av betydelse. Karla Werner (1981) 
framhåller betydelsen av likhet som grund för att en gemenskap ska växa 
fram i ett bostadsområde. 

En slutsats som kan dras av dessa exempel är att segregerade bostadsområden, dvs 
områden där människor är i ungefär samma ålder och har liknande samhällsställning 
och l ivsstil, tycks fungera som mest tillfredsställande vad gäller sociala kontakter, (s 46) 

I Nybyn råder med vissa undantag en ganska stor socioekonomisk likhet. 
Flertalet har en uttalad hemkänsla. Den gemensamma arbetsplatsen, en 
relativt jämn åldersstruktur och det gemensamma förhållningssättet till 
naturen och den geografiska isoleringen är faktorer som bidrar till en 
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gemensam identitetskänsla - "vi i Klimpfjäll" - och som säkert underlättar 
sociala kontakter. Men det räcker inte till för att skapa en vikänsla. 

En 33 årig gift man svarar så här på frågan huruvida han känner sig 
hemma i Klimpfjäll eller inte: 

Ja, det gör vi. Tidigare, innan jag träffade Anna då jag var ungkarl här, tyckte jag inte att 
det här var mitt hem. Men då var det så att jag alltid gått skiftgång och då var man aldrig 
här på dom långa ledigheterna. Men då vi började vara tillsammans blev det helt 
annorlunda. 

Så här svarar han på frågan om han upplever någon vikänsla. 

Jag tycker Klimpfjäll är lite speciellt. En stor del beror väl på skiftgången. Det är ganska 
svårt att ordna sådana där typiska bygemenskapsgrejor här. Jag är aktiv inom jaktskytte-
klubben och bara att ha ett styrelsemöte är jättesvårt, för det går aldrig att samla alla på 
grund av jobb och andra orsaker. Och det genomsyrar hela byn. Jag har några kurser i 
jägarskolan, man måste alltid vara dubbelt så många som man ska, för det är alltid så 
många borta. Så det blir inte samma bygemenskap här som jag är van vid i min gamla 
hemby. 

Den här mannen upplevde hemkänsla då han träffade en kvinna i byn. De 
svårigheter mannen beskriver med att bedriva en kollektivt organiserad 
verksamhet är ett resonemang som går igen i flera intervjuer. Inte minst 
utgör skiftgången ett påtagligt hinder för att delta i kursverksamhet. En 
ganska vanlig beskrivning avseende frågan om det finns någon vikänsla i 
byn är följande; svaret kom från en gruvarbetare, 30 år. 

Till en viss del finns väl en bygemenskap hos ursprungsbefolkningen. Men dom inflyttade 
tror jag inte umgås lika mycket som i e n vanlig by. Det är vissa kategorier som umgås med 
varandra. Baskärringen hälsar på hos baskärringen t ex. Och sedan umgås man inom 
skiftlaget. Problemet är att då du är ledig så är det bara dom på ditt skift som är lediga och 
som du kan hälsa på, dom andra jobbar ju. 

Mitt hem är min borg 

Under intervjuerna i Nybyn ställdes frågan om intervjupersonernas fritids
intressen. Flertalet av svaren hade ungefär samma innebörd. Det var mycket 
att göra på huset och tomten, därutöver hade de inte tid med mycket annat än 
jakten och fisket. Husen i Klimpfjäll är välskötta både invändigt och utvän
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digt. En annan sak som jag observerade var den karaktäristiska heminred
ningen. En idealtypiserad heminredning ser - enligt min uppfattning - ut på 
följande sätt: 

Möblerna är rejäla men enkla. I hemmet finns få heller inga pråliga och 
dammsamlande prydnadssaker. I köket och i hallen ligger präktiga tras
mattor på golvet, kanske vävda i Nybyns vävstuga. En del av det som pryder 
väggarna representerar lokalsamhällets kultur. På ena väggen i hallen är 
ett älghorn uppsatt och på andra väggen låter man sina jaktvapen uppvisas. 
Det här får inte bara stå för jaktskicklighet utan lika mycket för den livsform 
som byn representerar. I vardagsrummet finns TV med video, och en stereo. 
De som inte har video hör till de verkliga undantagen. I köket står ett stabilt 
furubord och furustolar, samt furusoffa. Hemmet ger ett varmt och ombonat 
intryck. Men man verkar inte vara benägna att pryda sina hem med ett allt
för statusbetonat möblemang. Hemmet är inte avsett att visas upp, utan man 
verkar till fullo gå in för att göra hemmet till en plats att trivas i. På vintern 
kan man också se en eller två snöskotrar på gårdsplanen. Det är mycket få 
hushåll som inte äger minst en snöskoter. Naturligtvis har alla i Nybyn 
tillgång till bil. 

I materiellt avseende är hushållen i Klimpfjäll väl tillgodosedda. Mycket 
arbete utförs också på både husen och tomten. Jag ställde frågan, då jag 
senare gick igenom intervjuerna, vad detta egentligen betyder? Jag har inte 
data om hur många veckotimmar man lägger ned på denna typ av arbete. 
Men det kanske inte är det mest väsentliga. Av störst betydelse är den vikt 
som man faster vid sitt hushålls-, tomt- och husarbete. 

De långa sammanhängande ledigheterna vid gruvan möjliggör eller kanske 
till och med nödvändiggör att människor tar i tu med något, eftersom jakten 
och fisket knappast kan fylla ut tiden under alla långledigheter. Omsorgen 
om hemmets miljö är därför mycket stark i Nybyn. I Dauns (1974) studie om 
förorten är ett karaktäristiskt drag familism; det innebär en inriktning mot 
den egna familjen som ger individen en trygghet. Detta är också ett typiskt 
drag för Nybyn i Klimpfjäll. 

Man känner sig alltså hemma i sin by och den omgivande miljön. Men den
na hemkänsla är starkt lokaliserad till det egna hemmet och till familjen. 
Här skiljer sig Nybyn på ett påtagligt sätt från ett traditionellt brukssam
hälle. 



184 

Hemkänsla och vikänsla som skilda element 

I gamla traditionella byar och brukssamhällen tror jag man kan säga att 
hemkänslan och vikänslan överlappade varandra. Här kände man sig hem
ma i byns gemenskap och inte bara hemma i sitt hem. Många människor 
känner en hemkänsla där de bor, utan att de känner någon större samhörig
het eller gemenskap med de övriga av områdets invånare. I detta fall finns 
endast en hemkänsla men ingen vikänsla, eller möjligtvis en vikänsla med 
en utvald grupp av människor. Vikänsla och hemkänsla är i det moderna 
samhället separerade från varandra; man kan känna en hemkänsla utan att 
känna en vikänsla, men det omvända gäller inte. 

Samspelen mellan dessa begrepp kan användas for att förstå den sociala 
skillnaden mellan de äldre lokalsamhällena och vårt moderna samhälle. 
Skapar man ett samhälle som Klimpfjälls Nyby, som tycks uppfylla många 
av de villkor som krävs för att människorna där ska känna en vikänsla, får 
ändå lokalsamhället en social karaktär som påminner om en förort elle r 
större tätort. 

I nästa kapitel kommer jag att behandla den sociala interaktionen - som 
anknyter till frågan om den avsaknade vikänslan för Nybyn - och visa att det 
finns både sammanhållande och splittrade drag i Nybyns informella sociala 
nätverk. 
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3L3LNYBYNS SOCIALA INTERAKTION 

Hur fungerar den sociala interaktionen i Klimpfjälls Nyby? Finns det lik
heter med ett modernt villaområde eller förhåller sig människorna till 
varandra på ett sätt som mer påminner om ett traditionellt brukssamhälle? 
Jag vill i detta kapitel ge en bild av vad Nybyn är för ett samhälle sett ur den 
sociala interaktionens perspektiv. I föregående kapitel konstaterades att det 
inte var konstruktivt att tala om en enhetlig vikänsla för byn som helhet. Inte 
heller i Nybyn fanns någon enhetlig vikänsla. Om man jämför Klimpfjäll 
med det traditionella brukssamhället finns redan här en markant skillnad. 

Att begreppsliggöra Klimpfjäll 

En grundläggande utgångspunkt är att det inte är meningsfullt att försöka 
sortera in Nybyn under begrepp som brukssamhälle, tätort, egnahemsom
råde, nybyggarsamhälle etc. Jag har valt att använda begreppet lokalsam
hälle för hela Klimpfjäll, men Nybyn kan också i sig ses som ett eget lokal
samhälle. 

För att man ska förstå den sociala interaktionens funktion och innebörd 
anser jag att en övergripande bild av Nybyns sociala karaktäristika i all 
korthet bör ges. I det följande kommer Nybyn att jämföras med ett bruks
samhälle och med det som präglar en stor modern tätort eller förort. 

De kvaliteter jag tillskrivit Nybyn, den moderna tätorten respektive bruks
samhället, är av naturliga skäl långt ifrån fullständiga. Det ska mer ses som 
en idealtypisering. Kvaliteterna valdes ut bl a med utgångspunkt från andra 
studier av olika samhällen. Här kan nämnas Dauns (1974) beskrivning av 
Vårberg och Reimersholme samt Båtskärsnäs (1970) och Lennart Nygrens 
(1986) studie om Köpmanholmen - en studie där jag själv deltog i genom
förandet av intervjuerna. (Nygren studerade ett brukssamhälle som drabba
des av en företagsnedläggning; vilket nämns mer om i kapitel 13.) 

I detta sammanhang tar jag inte med Gammelbyn därför att det skulle vara 
otympligt att försöka "pressa inM Gammelbyn i diskussionen. Skillnaden 
mellan Gammelbyn och Nybyn är så stor att det inte går att slå dem samman 
och sedan försöka att begreppsliggöra dem som en enhet. (Gammelbyn kom
mer över huvud inte att behandlas mer ingående i den fortsatta framställ
ningen, detta hindrar naturligtvis inte att jag ibland nämner Gammelbyn 
och gör jämförelser med den.) 
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sociala kvaliteter tätort brukssamhälle Nybyn 

hemkänsla (7) låg hög hög 
vikänsla låg hög låg 
social integrering med övriga 
invånare låg hög låg 
alla känner alla. nej ja ja 
stor social homogenitet nej ja ja 
gemensam arbetsplats och livsform nej ja ja 
stark informell social kontroll nej ja ja 
lätt att få informell hjälp nej ja ja 
spontana besök en självklarhet nej ja nej 
miljön bär upp en historisk identitet nej ja nej 
gemensam historia nej ja nej 
familj ecentrerad fritid ja nej ja 
differentierade sociala nätverk nej nej ja 
Mjag vet att du vet att jag vet" nej ja delvis 
stor omflyttning ja nej delvis 
långa avstånd till vänner och arbete ja nej delvis 

Det som är intressant att notera i ovanstående tabell är att Nybyn delar 
många sociala karaktäristika med både en modern tätort och ett traditionellt 
brukssamhälle. Att så vitt skilda karaktäristika blivit inbyggda i Nybyn 
understryker att Nybyn är en artificiell social konstruktion. 

Det sociala umgänget 

En väsentlig aspekt av den sociala interaktionen i ett lokalsamhälle gäller 
under vilka former människorna umgås. I Nybyn är spontana påhäls
ningar inte lika självklart som det var i de gamla traditionella byarna. 
Intervjupersoner framhåller att umgänget i Nybyn är annorlunda än i deras 
gamla hembyar. Hellspong och Löfgren (1984) beskriver det moderna um
gängesidealet så här: 

7 Hemkänslan i tät- eller förorten delas sannolikt inte av en majoritet av befolkningen. I 
Dauns (1974) studie av Vårberg önskade 61% av intervju-personerna att flytta. I studien 
Skärholmen (Gordon och Molin (1972) ville 47% av de i höghusen flytta. Allmänt sett är 
flyttningsbenägenheten relativt hög i den här typen av områden. Daun betonar att en stark 
utflyttning inte behöver betyda frånvaro av trivsel (s 273). 
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De täta och informella grannkontakterna, då man oanmäld steg in i köket for att låna något 
eller bara prata bort en stund i kökssoffan, har framförallt i urbana miljöer ersatts av ett 
bjudningsmönster under påverkan från den borgerliga kulturens umgängesceremoniel. 
Här har en innovation som TV:n haft en betydelse, (s 339) 

Jag tror inte man kan påstå att umgängeslivet i Nybyn till fullo överensstäm
mer varken med det umgängesceremoniel som var brukligt i bruksmiljöer 
eller i moderna urbana miljöer. Nybyn låter sig inte placeras in i en enkel 
sociologisk modell. Bland intervjupersonerna fanns det också de som ofta 
gjorde spontana besök och själva fick många påhälsningar. Enligt min 
tolkning vore det fel att se den bild som jag försöker att ge av Klimpfjälls Nyby 
som ett utvecklings steg mot tätare sociala nätverk. Jag tror det är en feltanke 
om man antar att människorna i Nybyn skulle utveckla ett tätare socialt 
nätverk i enlighet med en utvecklingskurva som antas sträva mot mer 
"sociala" livsformer. 

De 36 intervjupersonerna tillfrågades om de brukade göra spontana besök 
hos sina grannar och vänner och svarsutfallet blev följande: 19 personer 
svarade att de själva brukar göra spontana besök, 15 personer svarade att de 
inte gör det, medan två var osäkra. 

Så här säger en gift tjänsteman i 40 års åldern: 

Jag är uppväxt i en gammal by och vet hur det var. Men då ska man komma ihåg att mycket 
av folket här kommer från byar runt omkring. Det är alltså i s tort sett ortsbefolkningen som 
bor här. Men så fort man gör ett samhälle av en by, smyger det sig också in avarterna av 
samhället. Du får gruppbildningar. Du går inte in till grannen hur som helst och dricker 
kaffe, som man annars gör i en by. Men alla känner alla här. Det möter väl inget hinder att 
gå hem till någon. Men visst har stadsandan smugit sig in här. 

En gift tjänsteman 46 år, beskriver sin inställning så här: 

Jag umgås med allt folk här, både arbetare och tjänstemän. Själv är jag tjänsteman. 
Huvudsaken är att folk är trevliga. Det finns naturligtvis en del som bara umgås inom den 
egna gruppen, eller socialgruppen. Men det är hemskt lite av sådant här i Klimpfjäll. 

Indikationer på glesa sociala nätverk 

Alla känner alla i Klimpfjäll, åtminstone till namn och/eller utseende. Man 
hälsar på varandra när man möts ute eller i affären och växlar några ord. 
Men är detta en indikation på löst eller tätt socialt nätverk? För att bedöma de 
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sociala nätverkens karaktäristika har jag frågat intervjupersonerna om hur 
de upplever sina relationer till medmänniskorna i lokalsamhället. Jag frå
gade inte bara om man kände alla i Nybyn till namn och utseende utan också 
om man kände varandras "väl och ve". Av d e 36 intervjupersonerna var det 
17 som svarade nej. Resterande svarade från ett tveksamt ja till ett klart ja. 
Det som är intressant här är den stora variationsvidden i svaren. Det finns 
personer som är direkt avvisande till att få kännedom om hur andra har det, 
medan andra svarar att de känner alla mycket väl. Det intervjusvaren ger 
besked om är alltså följande. I Nybyn är nästan alltid relationerna präglade 
av informalitet och otvungenhet. Men det kan i många fall stanna vid den 
informella gesten, ingående kännedom och verkligt intresse för "den Andre" 
saknas. Så här svarar en gift, medelålders gruvarbetare: 

Det är någonting som man inte bryr sig om. Jag har inget intresse av att ta reda på hur 
andra har det. 

Intervjupersonen uppger också att han inte har några planer på att stanna 
kvar i Klimpfjäll. Han skulle ta ett annat jobb om han fick ett. Han känner 
sig dessutom orolig inför nedläggningshotet eftersom det sedan kan bli svårt 
att få arbete. Men han väljer ändå att inte söka något arbete än. 

Intervjupersonens svar anknyter till tidigare resonemang om att en by vars 
framtid är obefintlig eller i bästa fall oviss, får en speciell karaktär beträffan
de den sociala interaktionen. I ett sådant samhälle har familjen och det egna 
hemmet en betydelse som påminner om den moderna förorten. Detta visar 
också att det inte främst är den fysiska strukturen av ett bostadsområde som 
är avgörande för hur det sociala livet kommer att gestalta sig. 

Umgängesmönstret är mycket olika för olika människor i Nybyn. En del 
umgås mest med medlemmar i det egna skiftlaget. Andra uppger att de 
undviker att umgås med arbetskamraterna på det egna skiftet. En gruv
arbetare uttryckte det så här: "Har man jobbat tillsammans en hel dag finns 
det inte så mycket att prata om när man kommer hem igen" Såväl inter
vjuerna som observationerna visar att umgänget i Nybyn präglas av olika 
gruppgemenskaper, samtidigt som man har nära kontakter med släkt och 
vänner långt ifrån Klimpfjäll. Jag ger detta fenomen benämningen diffe
rentierat socialt nätverk. 

Det glesa sociala nätverket i den form som t ex Daun (1974 s 238) samt Hell-
spong och Löfgren (1984 s 339) beskriver det, definieras genom sin geogra
fiska utspriddhet och frånvaro av överlappande sociala nätverk. Dvs att 
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familj A träffar familj B och C... osv var för sig, men B och C känner inte ens 
varandra, och ännu mindre kan de träffas såvida inte A bjuder dem båda, 
vilket A kanske inte gör eftersom B och C har lite eller inget gemensamt med 
varandra. 

Begreppen glest respektive tätt socialt nätverk tycks inte passa in på en be
skrivning av Nybyn i Klimpfjäll. Nybyn visar upp ett löst nätverk men med 
inslag av ett tätt nätverk. Detta fenomen kan förklaras så här: 

Det som utmärker det glesa nätverket i Klimpfjäll är att människor umgås i 
grupper. Beskrivningar med betoning på ordet grupp används ganska ofta av 
både informanter och intervjupersoner. Den märkliga sociala strukturen i 
Klimpfjäll hänger samman - t ror jag - med en dialektisk omständighet. Att 
flytta till Klimpfjäll är ett stort "existentiellt" beslut, men man lämnar kvar 
viktiga sociala (och känslomässiga) stödjepunkter utanför Klimpfjäll. Grup
pen som man går in i är nödvändig för att man skall vara någon - men den 
skyddar också individens relationer med människor utanför lokalsamhället. 
Gruppen befriar individen från att "gå in i hela samhället". 

Detta är en komplicerad social undertext i Klimpfjäll och det har inneburit 
stor tankemöda att avkoda dess betydelse: genom att etablera vissa sociala 
kontakter skyddar man sig från andra sociala åtaganden - och kan däri
genom undgå kravet att rekonstruera det sociala sammanhang som existe
rar i och som utgjort den egna livshistorien. Samtliga intervjupersoner an
ger att de har sina närmaste släktingar och vänner både i Klimpfjäll och i 
sina gamla hemtrakter. I traditionella brukssamhällen eller i de gamla 
byarnas täta sociala nätverk förekom få eller inga nära vänskapskontakter 
utanför det egna lokalsamhället. 

Som jag redan påpekat tycks det råda en ganska utpräglad familjecentrering 
i Nybyn, vilket torde ha ett samband med den starka hemkänslan och den 
svagare vikänslan. En betoning av familjen och det egna hemmet, och avsak
nad av en kollektiv känsla är det som präglar glesa sociala nätverk. Så här 
skriver Rita Liljeström (1973) avseende våra nybyggda bostadsområden: 

Familjerna har få sociala band i sin miljö. Den typ av solidaritet som anses typisk för 
etablerade arbetar di strikt saknas i de socialt blandade bostadsområdena utan gemenskaps
mönster. När man flyttat från släkten och saknar all lokal gemenskap blir man hänvisad 
till hemmet och den äktenskapliga familjen. Arbetaren synes ge hög prioritet åt familjen 
när det gäller fördelningen av tid och krafter. Hans hustru och barn slår ut arbetskamrater 
och p olitiska intressen... (s 49-50) 
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Walter Korpi (1978) är inne på en liknande tankegång. I fråga om arbetarnas 
umgängesvanor på sin fritid skriver Korpi: 

Frekvensen kontakter med arbetskamrater är lägre bland de gifta än bland de ogifta och 
minskar klart med den tid man bott på orten. Arbetsplatsen har alltså sin största betydelse 
som bas för sociala kontakter för dem som inte haft möjlighet att bygga upp ett kontaktnät ute 
i lokalsamhället (s 182) 

Familjens betydelse i det moderna tätortssamhället utgör ett väsentligt bi
drag i definitionen av begreppet glesa sociala nätverk. Det finns alltså lik
heter mellan Nybyn och den moderna tätorten beträffande de glesa sociala 
nätverken. Men det finns också skillnader. 

Indikationer på täta sociala nätverk 

En indikation på ett tätt socialt nätverk anser jag vara när flertalet män
niskor i ett lokalsamhälle tycker att de får reda på olika händelser som berör 
andra i deras närmiljö. Om det var någonting som alla intervjupersoner i 
både Nybyn och Gammelbyn, liksom eleverna, och även veckopendlare, in-
formanter och andra bybor var överens om, så var det att rykten sprids 
mycket fort i Klimpfjäll. Människorna i byn upplever att deras sociala om
givning är en snabb bärare av sanna eller falska budskap. I intervjuerna 
erhölls några mer eller mindre fantastiska exempel på ryktesspridning. Så 
här beskriver en ung kvinna i Nybyn sina erfarenheter: 

Rykten sprids fort här. Man behöver inte tala om att man är gravid. Min mor bor 2 0 mil 
härifrån, och hon visste att jag var gravid innan jag hunnit tala om det för henne. I den här 
byn tycks dom veta att man är gravid innan man själv vet det. Då kan man börja fundera 
om vad folk sysslar med. Det är som om m an skulle vara avlyssnad inpå väggarna här. 
Det känns jobbigt att det ska vara så här. Vill jag tala om för min mor att jag är gravid så 
gör jag det själv. 

Det är inte den egentliga sanningshalten i denna berättelse som är det vä
sentliga här, utan snarare vad den berättar om kvinnans upplevelse. Hennes 
upplevelse avslöjar också något om Nybyns sociala interaktion. Ett rykte kan 
berätta något om både personen som återger det och om dess sociala kontext, 
oavsett hur falskt eller sant ryktet än är. 

Det finns en påtaglig irritation hos kvinnan - en irritation som hon delar med 
flera andra i Nybyn - att rykten sprids på ett för henne okontrollerbart sätt. 
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Jag tolkar det som om hon vill säga att ryktena i Klimpfjäll inte ens gör halt 
infor de mer intima livssfärerna. Kvinnan upplever sig som ganska värnlös 
mot alla rykten, som i hennes ögon får en hotfull karaktär. Kvinnan har 
dessutom en mycket låg social integration i Nybyn, och uppger att hon knap
past umgås med någon. Trots detta upplever hon att folk i Nybyn vet så 
mycket om henne, att det var som om hon var avlyssnad. 

Att människor känner obehag inför det egna lokalsamhällets förmåga att 
sprida rykten kan också ses som att man känner sig kontrollerad av andra. 
Med andra ord är detta sociala fenomen en sida av en stark informell social 
kontroll. Det moderna samhällets accentuering av individualiteten har san
nolikt bidragit till att den informella sociala kontrollen idag upplevs på ett 
helt annat sätt än förr (8). Om man bygger upp ett samhälle av den typ som 
Klimpfjälls Nyby representerar, så bygger man också in en informell social 
kontroll, vilket vid första anblicken kan verka positivt. Men vi lever också i en 
tid då det gamla samhällets kollektivitet böljar gå i graven, till förmån för 
individualiteten, dvs en betoning av det egna jagets självständighet. Detta 
innebär att människor idag snarare skyddar sig mot en alltför närgången 
social kontroll än bejakar den. 

Det finns i Nybyn tre centrala rykten som handlar om Nybyn och dess rela
tion till omvärlden. För att sådana rykten ska uppstå och upprätthållas krävs 
det en viss täthet i det sociala nätverket. Därför ska i all korthet dessa före
teelser nämnas. För det första fanns ett rykte om att rykten spreds mycket 
fort, till och med snabbare än i andra byar. Detta framhölls i nästan alla 
intervjuer. Själva ryktesspridningen har i sig blivit ett etablerat rykte. För det 
andra ansåg nästan alla att hotellet var misskött. För det tredje kände sig 
flertalet i Nybyn orättvist behandlade av kommunen. Jag vet inte hur mycket 
sanning det ligger i dessa uppfattningar av verkligheten. Men som tidigare 
påpekats är det inte sanningshalten i dessa påståenden som är det intres
santa, utan mer vad de betyder eller står för. 

Dessa rykten kan bl a tolkas som ett sätt för Nybyns invånare att försöka av
gränsa Nybyn, som ett eget lokalsamhälle, mot storsamhället. Det kan ses 
som ett försök av människorna att ge Nybyn en klarare identitet. Gaunt & 
Löfgren (1984) menar att genom fördomar kan man beskriva sig själv genom 
att "ta spjärn mot andra" (s 33). Men för att sprida fördomar om t ex invand

8 Individualiteten är här inte liktydigt med egoism. Individualitet tolkar jag som en 
utveckling av det egna jaget tillsammans med och i samspel med andra. Egoism ser jag som en 
egenskap där individen endast kan uppleva en bekräftelse av sitt jag i en konkurrens 
situation. 
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rare och därmed försöka avgränsa "svenskheten", krävs hjälp av mass
media. Det krävs för detta ändamål inte samma täthet i interaktion som när 
människorna i lokalsamhället försöker avgränsa sig gentemot det övriga 
samhället. Fördomarnas funktion i storsamhället och ryktenas och sägner
nas funktion i lokalsamhället har i båda fallen en kulturellt avgränsande 
funktion gentemot omvärlden. Sannolikt känner sig också människorna i 
Klimpfjäll avgränsade gentemot omvärlden genom den utsatta situation 
man befinner sig i. Den negativa uppfattningen om storsamhället, inte minst 
den egna kommunens makthavare, blir här en del av människornas världs
bild. 

Det negativa ryktet om kommunen - och även om hotellet som kommunen 
äger via en stiftelse - kan också vara en projektion av en både medveten och 
omedveten besvikelse. Man betraktar kommunen som medansvarig till att 
det inte har utlovats någon framtid efter gruvepoken. 

Att människor också känner en aversion mot rykten kan förklaras med en 
ökad individualitet - vilket jag återkommer till - samt att Nybyns invånare 
inte besitter den grad av integration i förhållande till varandra som man kan 
finna t ex i ett brukssamhälle. Man känner en otrygghet inför att andra 
människor i Nybyn ska få veta för mycket. 

Jag har valt att använda begreppet rykte av följande skäl. Bengt af Klintberg 
(1978 redovisar en skillnad mellan sägen och rykte. Klintberg hänvisar till 
folkkloristen Patrick B Mullen som säger att en sägen har ett traditionellt 
innehåll och en fast episk struktur. Vidare skriver Klintberg att, "Ryktet 
återgår inte på äldre tradition och dess kärna är i regel ett kort påstående, 
kring vilket det kan finnas olika kompletterande information". Klintberg 
framhåller följande: 

Ryktets och sägnens funktion är i många fall likartad: att ge kunskap i ett läge då det inte 
finns någon officiell information att hålla sig till. Samtidigt fyller berättandet en funktion 
på det emotionella planet, nämligen att förlösa den spänning som ovissheten inneburit... I 
verkligheten existerar sägnen som en oavbruten föränderlig, muntlig kommunikation 
mellan människor, (s 153) 

Då det gäller människornas påståenden om ryktesspridning i byn, hotellets 
dåliga skötsel och om att kommunen handlar byråkratiskt och 'orättfärdigt', 
anser jag att benämningen rykte är relevant. Dessa påståenden återgår inte 
på en äldre tradition och de har en mycket kortfattad kärna kring vilken man 
kan få höra en hel del kompletterande information. Det som styrker antagan
det, att detta är en indikation på att det finns en täthet i interaktionen, är det 
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faktum att människornas beskrivning av de tre ryktena är mycket likartade. 
Forum för den täta interaktionen är gruvan - Nybyns gemensamma arbets
plats - och till viss del hotellet - byns sociala arena. 

Den sociala interaktionen är genom den gemensamma arbetsplatsen så tät 
att alla känner alla och att alla kan få ta del av de rykten som florerar. Men 
uppenbarligen finns det också begränsningar i denna interaktion, vilket inte 
minst framgår av informanternas beskrivningar. På väsentliga frågor om 
Nybyn kan man som sagt få vitt skilda svar. Maximet "jag vet att du vet att 
jag vet" gäller i Nybyn värderingar man har om t ex naturen och vissa om
världsuppfattningar, vilket tyder på en kulturell integrering. Men detta är 
inte detsamma som en genuin social integrering. Att alla känner alla inne
bär inte här att alla vet allt om alla. Men om däremot något speciellt drabbar 
någon, t ex vederbörande "skämmer ut sig" så får enligt intervjupersoner 
och informanter alla reda på det. 

Många av de människor som intervjuades såväl under strukturerade som 
under informella former, uppgav att Nybyn nu börjar likna ett "samhälle". 
Jag tolkar detta som att när människorna i Nybyn upprättat de sociala rela
tionerna upplever man en samhörighet med sin nya hemby, även om det inte 
leder till någon vikänsla med Nybyn som helhet. Att Nybyn betecknas som ett 
"samhälle", blir liktydigt med att man ser sin hemby som ett lokalsamhälle 
med en egen social identitet. 

En annan indikation på ett tätt socialt nätverk är att det finns ett informellt 
hjälpsystem i byn. Detta gäller både Gammelbyn och Nybyn. Flertalet av dem 
jag var i kontakt med ansåg att de aldrig behövde stå utan hjälp, oavsett om 
det rörde sig om barnvakt, byte av oljefilter eller inkoppling av en strömbryta
re. I gruvan finns en hel rad yrkesgrupper representerade. Man får inte 
"meka" med bilar i gruvans verkstad, men ett par intervjupersoner uppgav 
att man gör detta ändå. Det är alltför långt till en vanlig bilverkstad. Är man 
i behov av en vara från Vilhelmina tätort passar man på att be någon som 
man vet ska resa dit att införskaffa det man vill ha. En av intervjupersonerna 
uppgav att hon ibland brukade klippa håret på en del bybor. Underförstått 
tror jag att det var mot en mindre ekonomisk ersättning. Även de som inte 
bor i byn kan tydligen ganska lätt få hjälp. En av tjänstemännen vid SGU, 
som tillfälligt vistades i byn för att göra provborrningar, bodde under en tid i 
samma barack som jag. Han omtalade att det han uppskattade mest med 
Klimpfjäll var människornas hjälpsamhet. En gång när hans bil hade 
stannat kom ganska snart några bybor och erbjöd sig att hjälpa honom. 
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Uppfattningen om att man gärna hjälper varandra motsägs av både Anna 
och Pia i kapitel nio. Enligt dem var man inte speciellt benägna att hjälpa 
varandra i byn. Detta kan bero på att de i sin roll som kvinnor besitter en 
lägre grad av integration i Nybyn, och ser Klimpfjäll från ett kvinnligt pers
pektiv. Det är tydligt att tolkningarna i detta fall är könsberoende. Dessa 
kvinnor utgör ett tydligt exempel på att kvinnor kan se Nybyn annorlunda än 
män, vilket understryker den könssegregerande strukturen. Det fanns ingen 
man som framförde åsikter som liknade Annas och Pias. Så här svarar en 
33-årig man som arbetar vid anrikningsverket på frågan om huruvida man 
hjälper varandra i byn: 

Ja med sånt är det väldigt bra här. Tack vare gruvan finns ju de flesta yrkeskategorier 
representerade här, och då ställer man upp och hjälper varandra. Behöver man hjälp med 
något elektriskt grejs så ber man en elektriker i gruvan som kommer hit och fixar det. 
Sedan får han en kopp kaffe. Behöver man hjälp med bilen ber man någon kompis som 
jobbar på fordon s verk stan. Det är väldigt praktiskt då man bor så långt från allting. För det 
är inte roligt att behöva åka till Vilhelmina. Om vi skulle behöva ta hit en elektriker från 
Vilhelmina så skulle det gå på en tusenlapp bara i reseersättning. 

En manlig intervjuperson framhöll att om man blir sjuk och behöver hjälp 
behöver man inte stå hjälplös. Det informella hjälpsystemet kan tydligen 
också omfatta - förutom materiellt inriktade tjänster - personlig hjälp i 
utsatta situationer. 

De stora avstånden och isoleringen har bidragit till att bygga upp det infor
mella hjälpsystemet. I statsmaktens ögon betraktas detta som tjänstebyten 
eller kvittolösa affärer. Men sett från lokalsamhällets synvinkel heter det att 
man hjälper varandra. Dessa kvittolösa affärer uppskattas naturligtvis inte 
av storsamhällets skattmasar. Men det informella hjälpsystemet måste 
förstås mot bakgrund av fjällbyns extrema isolering. I Klimpfjäll utförs inte 
dessa tjänstebyten för att undkomma skatt, utan de är snarare en strategi för 
överlevnad. För att förstå innebörden i detta fenomen anser jag att det bör 
kallas för ett informellt hjälpsystem. I strikt formellt avseende passar inte 
denna livsnödvändiga strategi in i storsamhällets juridiska system. Men jag 
tror att skattmasen skulle ha mycket svårt att omintetgöra dessa tjänsteby
ten, eftersom de ingår i ett socialt nätverk som i detta speciella avseende kan 
betecknas som relativt tätt. "Frisörskan" i Nybyn kan nog klippa vidare i lugn 
och ro. 

Att dessa livsnödvändiga överlevnadsstrategier inte passar in i storsamhäl
lets officiella skattemoral, är bara ännu ett exempel på en existerande om
världsantagonism mellan Nybyn och det övriga storsamhället. Informella 
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hjälpsystem av det här slaget finns i flertalet lokalsamhällen. Det finns dock 
ingenting i de utredningar som föregick byggnationen av Nybyn som tyder 
på att människorna där skulle skapa en beredskap inför varandras behov 
som liknar den man finner i mer traditionella lokalsamhällen (9). Eller: 
hade de som planerade Nybyn underförstått räknat med att människorna 
här skulle lita på den egna förmågan att samarbeta, så att professionell 
service utifrån kunde minimeras? Nybyn är på ett sätt ett modernt samhälle, 
men det är byggt utanför det moderna samhällets närhet till kommersiell 
och social service. Men Klimpfjälls Nyby är samtidigt ett fint exempel på hur 
människor smidigt och effektivt - oberoende av myndigheter - kan skapa ett 
informellt samarbete som utvecklar en kompetens att hantera en del av de 
svårigheter som en extrem glesbygdsmiljö bjuder på. 

Differentierade sociala nätverk 

Som redan behandlats finns i Nybyn indikationer på såväl täta som glesa 
sociala nätverk. Med utgångspunkt från olika intervjuer tycks umgänges
formerna utgöras av relativt väl sammanhållna kamratgrupper. 

Kärnan i Nybyns sociala nätverk är grupper. Men i motsats till förortens 
glesa nätverk finns i detta sociala nätverk överlappande drag mellan grup
perna. Det innebär att man i en kamratgrupp mycket väl kan tala om per
soner som vanligtvis inte ingår i gruppen; alla vet ändå vem det är. Att det 
kan förhålla sig på det sättet framgår inte minst av intervjupersonernas 
återgivning av ryktesspridningen. Även av observationerna på hotellet 
framgår att kamratgrupperna i byn överlappar varandra, dvs de är inte 
slutna för alla andra i byn. Om det sitter ett gäng på hotellet och dricker kaffe 
så kan de nya gästerna som kommer in också slå sig ned i den grupp som 
redan finns där, utan några speciella ritualer i form av ursäkter och häls
ningsceremonier. Det räcker gott och väl med att de har en kopp kaffe i han
den. Följande fyra karaktäristika utgör de mest väsentliga inslagen i Nybyns 
differentierade sociala nätverk: 

- F lertalet av människorna känner varandra till namn och utseende, och en 
stark informell social kontroll existerar. 

- Det sociala nätverket är uppbyggt av någorlunda väl sammanhållna kam
ratgrupper, men dessa har en del överlappande funktioner. Man kan be 

9 De utredningar jag åsyftar finns i litte raturlistan under rubriken Utredningar och uppsatser 
om Stekenjokksgruvan och Klimpfjäll. 
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varandra om en tjänst, även om den man ber inte tillhör den närmaste 
umgängeskretsen. 

- I Nybyn finns vissa gemensamma värderingar, attityder, och omvärlds
uppfattningar, dvs en kulturell integrering. Många i Nybyn har också ett 
gemensamt livsprojekt, nämligen att flyttningen till Klimpfjäll var ett led i 
förverkligandet av att få bo nära naturen på en plats där man känner sig 
någorlunda hemma. 

- Människorna i Nybyn håller också en social distans till varandra. Grupp
bildningarna innebär att alla inte umgås spontant med alla. Som redan 
nämnts är inte opåkallade besök någon självklarhet i Nybyn. En annan vä
sentlig differentieringsfaktor är - som redan påpekats - att enskilda män
niskor eller olika grupper inte gör samma tolkningar beträffande väsentliga 
frågor som berör byn. Avsaknaden av en enhetlig vikänsla, och ett obefintligt 
intresse för kollektivt organiserade aktiviteter kan också ses som en indika
tion på att invånarna inte är - och ka nske inte vill vara - socialt integrerade 
med varandra i Nybyn som helhet. 

När jag försöker sammanfatta mina iakttagelser - de informella och formella 
observationerna, de ostrukturerade och de strukturerade informationerna -
för att karakterisera 'Nybyn som ett socialt system' blir givetvis bilden mot
sägelsefull och mångtydig. Frågan är om jag därmed fångar något utöver 
den "sociala motsägelsefullhet" som är en regel då man beskriver sociala 
sammanhang som överskrider gruppens storlek. I varje sådant samman
hang kan man ju konstatera dels motsättningar i form av 'sociala natur
lagar', t ex att gruppen både avgränsar och innefattar referensramarna för 
den sociala interaktionen. Varje socialt sammanhang innehåller också 
regler för hur intressemotsättningar o d skall hanteras - t ex regler som 
avgör hur de som förfogar över makt skall utöva denna och hur de 'maktlösa' 
skall förhålla sig till maktutövningen. 

Men min poäng har varit att Nybyn som ett socialt sammanhang därtill har 
överskridande problem att hantera: de olika människorna har gestaltat olika 
livsprojekt när de valt samma yttre livsform (1); Nybyn innebär en social 
könsdifferentiering vilket i sin tur resulterar i en komplicerad dialektik för 
innevånarna när de skall skapa en familjecentrerad tillvaro (2); Nybyns 
starka homogenitet skapar kriser och svårigheter för att hantera den ofrån
komliga, 'sociala variationen' och ' sociala avvikelsen' (3); Nybyns 'avstånd' 
till omvärlden skapar behov av en fiktiv och ryktesberoende omvärldsupp
fattning som läggs till det konventionella informationsflödet som ingår och 
konstituerar 'vardagskunskapen'. 
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Jag kommer i nästa avsnitt att kommentera detta försök till provisorisk 
sammanfattning i fyra karaktäristika (se ovan) genom att diskutera mot
sättningen social integration - social differentiering. Även den diskus
sionen är naturligtvis på sin höjd en teoretisk skiss! 

Ett samhälle med differentierade nätverk präglas av såväl integrering som 
differentiering. Det har legat nära till hands att se Nybyn utifrån en konven
tionell social problembeskrivning. Det är en social stereotypi som jag för
kastat och jag försöker i stället tolka mina data i termer av ett komplext 
socialt samspel mellan integrering och differentiering. 

Social integration är ett begrepp som kan ha en hel del olika betydelser. En 
definition som återfinns i 'Sociologisk uppslagsbok' (1973) säger bl a att social 
integration är en process som resulterar i att kulturella skillnader och 
gruppidentifikationer försvinner. Uppslagsboken 'A Dictionary of the Social 
Sciences' (1964) redovisar en mer omfattande redogörelse av begreppet, bl a 
framhålls: 

Modern sociology seeks to find this something else by investigating the extent and kind of 
commonvalue orientations in a social system. A basic postulate is that the integration of a 
society can be defined in terms of the sharing of common prescriptions and proscriptions for 
conduct, belief, valuation, (s 657) 

Den låga graden av vikänsla i Nybyn är en viktig aspekt på en avsaknad av en 
sociaj integration. Tydligen kan differentiering och integration uppträda sida 
vid sida i samma sociala sammanhang. 

Social integrering kontra social differentiering 

Att det råder en bristande social integrering av Nybyn som helhet är - enligt 
min uppfattning - inte liktydigt med att människor är ensamma eller lider 
brist på sociala kontakter. Jag har inte fått några belägg för att människorna 
i Nybyn skulle vara mer socialt isolerade och lida av mer ensamhet jämfört 
med andra byar och orter i vårt land. De differentierande sociala inslagen 
upphäver inte den sociala integration som finns i kamratgrupperna och det 
är dessa som integrerar individen i en social gemenskap, men som inte 
omfattar hela Nybyn. Den sociala differentieringen upphäver heller inte den 
sociala kontrollen. Det tycks som om en social kontroll kan existera utan att 
det råder en social integrering, under förutsättning att det finns gemensam
ma sammanhang för människorna, i detta fall gruvan och hotellet. Många i 
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Nybyn uppger att det är i gruvan man får höra de flesta "nyheterna" om byn. 
Men därmed ställs flertalet av kvinnorna utanför, vilket en del av dem har 
uppgivit i intervjuerna. De får nöja sig med att höra nyheterna av sina män. 
Kvinnorna i Nybyn har inget eget gemensamt socialt forum. 

På grund av denna omständighet - samt att de få kritiska rösterna om byn 
var kvinnors röster - vill jag påstå att detta understryker tesen om att kvin
norna i Nybyn har en ännu lägre social integrering än männen i Nybyn som 
helhet. Detta understryker den övergripande tolkningen som säger att 
Klimpfjälls Nyby kan ses som en by byggd på männens villkor, både kultu
rellt och socialt. Trots detta har jag inte funnit något som tyder på att kvinnor 
lider av ensamhet och isolering. Det som i intervjuerna tyder på att männen 
representerar en mer ingående integrering, är bl a att möjligheten om att 
erhålla hjälp och tjänster från andra betonades starkast av just männen. 
Kortfattat kan man formulera resonemanget så här. Den sociala integra
tionen omfattar vissa sociala områden men inte andra, den är alltså inte 
'total', och social kontroll är inte nödvändigtvis ett mått på hur omfattande 
den sociala integrationen är. 

En tolkning som kan göras av det fenomen i Nybyn, som benämnts differen
tierade sociala nätverk, är att detta är ett utvecklings steg mot täta sociala 
nätverk. I så fall är denna studie en ögonblicksbild av ett lokalsamhälle vars 
sociala liv håller på att utvecklas. Ser man Nybyn utifrån ett linjärt och 
evolutionärt synsätt skulle - på sikt - en mer enhetlig vikänsla utvecklas, och 
den sociala differentieringen skulle övergå till en social integrering som 
omfattar hela Nybyn i viktiga sociala avseenden. Sålunda skulle det differen
tierade sociala nätverket bli ett tätt nätverk. Nybyn har på senare år också 
genomgått en social stabilisering. 

Talesättet att "just som det här börjar likna ett samhälle ska gruvan slå 
igen" är ingen ovanlighet bland dem som bor i Nybyn. Även vissa traditioner 
har tagit gestalt som den årliga tävlingen "Stekenjokks halvmaraton", som 
genomförs varje sommar. Den går från byn fram till Stekenjokksgruvan. 
Man har till och med prytt ett av skyltfönstren vid Konsumaffären med bilder 
från tävlingen. Den anses vara en av de absolut hårdaste i landet, eftersom 
det är uppforsbacke nästan hela vägen till gruvan, vilket gärna framhålls av 
bybor. En annan årligt återkommande aktivitet är julfesten på hotellet, som 
är en uppskattad tilldragelse. Detta är bara två exempel på att det har ska
pats vissa traditioner som säkert bidrar till att människorna upplever en 
starkare känsla för det egna lokalsamhället. 
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En linjär och evolutionär tolkning av Nybyn missar emellertid en viktig as
pekt. Eftersom de täta sociala nätverken är ett uttryck för en socialitet som 
förekom i äldre miljöer och som var rationell i den tidens sociala samman
hang, är det inte troligt att Nybyn till slut utvecklar tätare sociala nätverk. I 
dessa samhällen hanterade man sin ångest via de möjligheter som kollek
tivet erbjöd. Och detta gäller inte för Nybyn och inte heller för det moderna 
samhället som helhet. 

Det sociala livet i Nybyn kan alltså mycket väl tillfredsställa människornas 
behov. Det finns ingenting som tyder på att ett lokalsamhälle som detta skulle 
tillgodose människornas sociala behov sämre än de gamla traditionella 
brukssamhällena. Den varma gemenskap som man ofta tillskriver denna 
samhällstyp är för övrigt kanske en fiktion. Om den kulturella gemenskapen 
förr skriver Gaunt och Löfgren (1984): 

Det finns en tendens att överbetona den kulturella gemenskapen i små eller väl avgränsade 
miljöer. Vid närmare granskning kan bygemenskapen visa sig ganska fiktiv. Soliga 
kunskaper, minnen och föreställningar kanske delas av de flesta bybor, m edan andra bara 
omfattas av vissa grupper. Även i det lilla samhället kan det existera delkulturer. Detta att 
vi lever tätt samman innebär ingen garanti för att vi kommer att dela samma kultur, (s 30) 

Beskrivningarna av de täta sociala nätverken och den allomfattande gemen
skapen i den gamla typen av lokalsamhällen är sanningar med modifika
tion. Likaså kan beskrivningar av alienation, ensamhet, och isolering i de 
moderna förortsområdena vara överdrivna. 

Det finns ingenting som säger att det differentierade nätverket i Nybyn 
innebär en sämre social gemenskap, eller att det skulle vara sämre i att 
förhindra att ett anomiskt tillstånd utbryter, med social oro och upplösning 
som följd. Det täta sociala nätverket och en enhetlig vikänsla är i sig ingen 
mätare på hur djup och god den sociala gemenskapen är. Begreppen talar 
bara om formen på de sociala relationerna - inte kvaliteten på dess innehåll. 

I Klimpfjälls Nyby ger det differentierade nätverket möjligheter att välja 
gemenskap. Ju större sociala valmöjligheter desto större möjligheter finns 
att personer med värderingar som icke är allmänt accepterade av lokalsam
hällets majoritet - ändå kan finna en gemenskap som passar dem. Sådana 
möjligheter är avsevärt mindre i små lokalsamhällen med täta sociala nät
verk och med en homogenitet i värderingar. Här kan följden bli utstötning av 
individer som inte accepterar lokalsamhällets normer. 
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Men det differentierade sociala nätverket befriar inte Nybyn från Jantelagen, 
som beskrivs av Sandemose (1968) och vars första bud är, "du skall inte tro att 
du är något". Kvinnornas situation och anpassning kan sägas vara ett ut
tryck för denna anda. En intervjuperson som hade planer på att starta ett 
eget företag framhöll att avundsjukan är stor i Nybyn om någon får en idé. 
Likaså är "förbudet" mot kritik av bysamhället och Boliden ett uttryck för 
denna mentalitet. Ett traditionellt drag i Nybyn - och även i Gammelbyn -
med anknytning till detta är följande. En informant framhöll att i både Gam
melbyn och Nybyn gör man skillnad på "folk och folk". Han berättade att han 
kände ett par personer som inte tankade sina bilar i Klimpfjäll därför att 
mackägaren var av - som han uttryckte det - "av fel folk". Och en ung kvinna 
i Nybyn, född i Gammelbyn, beklagade att Nybyns folk inte ville besöka henne 
(kapitel tio). Man fäster här vikt inte bara till den förvärvade socioekonomis-
ka statusen - "vad man är" - utan lika mycket eller kanske mer den genealo
giska eller den tillskrivna statusen - "vem man är" (jämf Ekman 1986 s 75). 
Dessa företeelser är inte lika tydliga i moderna urbana miljöer, trots att de 
finns representerade även där. 

Klimpfjäll och den sociala och kulturella moderniseringen 

Människorna i Klimpfjälls Nyby ingår i det moderna samhällets sociala och 
kulturella kontext. Flertalet av invånarna i Nybyn är födda i glesbygden och 
är alltså barn till föräldrar som har levt eller lever i en mer traditionell livs
stil som t ex småjordbrukare. Människorna i Nybyn anser att livet i fjällen är 
det liv man vill leva, vilket också innefattar en traditionell kontext. Men sam
tidigt ingår man också i en moderniseringsprocess. Ingen i Nybyn skulle 
vilja leva som man gjorde i de traditionella byarna. I Nybyn finns både en 
modern och en traditionell socialitet - men det är den moderna socialiteten 
som är samhällets materiella och kulturella referensram. Livet i Klimpfjäll 
värderas i enlighet med den moderna socialitetens normer. 

Vad innefattar då den sociala och kulturella moderniseringen och vilken re
levans har den för att förstå Klimpfjäll? Har den något samband med förut
sättningarna för aktionsforskningsprojektet? Det jag söker efter här är en 
förståelse av den påtagligt individuella livsformen i Nybyn. Tidigare har 
påpekats att den är en naturlig del av lokalsamhällets kulturella etos - den 
ensamma fjällmänniskan. Detta etos har en traditionell grund dvs att män
niskorna i dessa trakter alltid har varit ganska utelämnade åt sig själva. 
Men den förklaringen är inte tillräcklig för att förstå individualiteten i Ny
byn. I den kulturella moderniteten är fenomenet individualitet av väsentlig 
betydelse. Jag kommer i det följande att referera till den västtyske socialisa-
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tionsforskaren Thomas Ziehe som har introducerat begreppet kulturell 
friställning. Av Ziehes resonemang kommer jag här bara att beröra det som 
är relevant for Nybyn, vilket inte gör honom rättvisa, Men det går utanför 
ramen för detta arbete att ge något som kan kallas en presentation av hans 
teorier. 

Thomas Öhlund (1988) som i sin lic uppsats utgått från Ziehes teoretiska 
ansats, beskriver den kulturella moderniseringen så här: 

Som en konsekvens av den kulturella moderniseringen förändras grundvalen för 
människans handlande. I takt med traditionens försvagning styrs det mänskliga varat 
och handlandet i allt större utsträckning av individuella val istället för av överindividuella 
mönster (traditionen). Man kan säga att tillsammans med den kulturella modernise
ringen följer en individualiseringsprocess. Moderniseringen leder alltså till en möjlighet 
genom att det kulturella utrymmet för mina val och handlingar ökar. Men det leder till en 
svårighet nämligen att den trygghet som trots allt fanns i traditionen förloras. Detta 
orsakas av att man blir personligt ansvarig för sina handlingar, (s 5) 

I enlighet med detta synsätt har traditionen som förr kunde ge svar på våra 
existentiella frågor i dag förlorat det mesta av sin roll i socialisationsproces-
sen. Den kulturella friställningen berör alla människor i vårt samhälle, 
även om den tydliggörs främst hos ungdomar. I det gamla samhället var för
äldrarna, folkskolläraren och prästen både auktoritära och auktoriteter. De 
representerade traditionen och de både ställde och kunde besvara de livsvik
tiga frågorna. Prästen spelade en betydelsefull roll för att de vuxna verkligen 
bibehöll sin identitet och höll på traditionen livet ut. Genom främst dessa per
soner fann ungdomarna sin identitet. Med andra ord var traditionen i det 
gamla samhället av stor vikt för att upprätthålla såväl individernas identitet 
som det existerande samhällets socialitet. Genom att det moderna samhället 
brutit med traditionen, och att allt fler områden teknifierats har det uppstått 
något som Ziehe (1982) kallar för kulturell friställning. Teknifieringen be
skriver Ziehe som att det har utvecklats alltmer rationalistisk-centralistiska 
organisationsstrukturer och en större funktionell arbetsfördelning mellan 
olika områden. Denna teknifiering omfattar hela vårt samhälle. 

Enligt Ziehe (ibid) är det frågan om en sociokulturell friställning från en kul
turell tradition. Denna friställning gäller t ex sexuallivets, äktenskapets och 
familjeformernas område. Medierna, reklamen och metvetandeindustrin 
frigör drömmar och fantasier som vi inte kunnat utveckla tidigare. Genom 
denna friställning kan man pröva olika identiteter, förändra dem och stili
sera dem och ta dem tillbaka (s 25). 
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Ziehe (ibid) framhåller vidare att den kulturella friställningen skapar en 
dubbeltendens. Då människor frigörs från objektiva förhandsstrukture
ringar sker en uppvärdering av subjektivitetens betydelse. Subjektiveringen 
innebär en ökad åtrå efter att de situationer som man hamnar i skall 
emotionaliseras. Samtidigt lider man av den nedkylning som samhällets 
rationalisering driver fram. Således avskiljs samhällelig objektivitet och 
subjektivitet från varandra. Teknifieringen av samhället reducerar därmed 
människans möjligheter att återfinna sig själv. Den kulturella friställ
ningens baksida är att den subjektiva belastningen eller de inre spänningar
na tilltar då spelrummet ökar för de egna förväntningarna och drömmarna, 
samtidigt som det finns begränsade möjligheter att omsätta dem i handling 
(s 26- ). 

Den kulturella moderniseringen och dess individualiseringsprocess har 
medfört att medan det förr gällde att kunna hantera sin överjagsångest och 
tygla sina drifter, är problemet idag snarare det motsatta. Nu är problemet 
den egna prestationsångesten. I Löfgrens och Molanders antologi (1986) 
påpekar Ziehe att: 

I traditionella auktoritära samhällen är det subjektiva huvudproblemet att jag "vill för 
mycket" (förbjudna, syndiga, icke ståndsmässiga saker). Nu, i vårt kulturella klimat, är 
det subjektiva huvudproblemet i s tället att jag "uppnår för litet", att jag som hel människa 
fortfarande inte lever och är sådan som jag skulle kunna vara. (s 348) 

I Klimpfjälls Nyby är många av invånarna ganska unga, det finns all an
ledning att förvänta sig att den kulturella friställningen också berör dem. 
Därmed har vi egentligen två samspelande kulturella processer som skapar 
en individualisering, dvs både den traditionella och den moderna. Detta torde 
också i hög utsträckning påverka människornas motivation att delta i kol
lektivt organiserade aktiviteter. 

Då människorna beskriver fördelarna med att bo i Klimpfjäll kan man med 
utgångspunkt från Ziehe säga att de emotionaliserar sin by och sin livssitua
tion. Man beskriver sin by med ord som "friheten", "tystnaden", "den fantas
tiska naturen". Den rationalitet som här kommer till uttryck är mer värde
rationell än målrationell. Som redan nämnts är det inte i första hand pengar 
som bidragit till att man flyttat till Klimpfjäll. De bofasta ser alltså inte sin 
flyttning till Klimpfjäll som ett medel för att nå ekonomiska mål. För dem 
har Klimpfjäll och fjällen ett värde i sig. 

Människorna i Nybyn vet att deras subjektiva behov kolliderar med den 
objektiva verkligheten. Eller som en av intervjupersonerna sa: "En gruva 
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räcker ju inte i all evighet". Tydligare än så kan problemet inte formuleras. 
Spänningsfältet mellan det som Ziehe benämner den samhälleliga objekti
viteten och subjektiviteten är påtagligt tydligjord i Klimpfjäll. Gruvprojektet 
och byggandet av Nybyn bryter i ett väsentligt avseende mot det moderna 
samhällets rationalitet. Då nya orter och industrier etableras säger oss 
tankefiguren framstegstanken att projekten byggs för evigheten. Det är inte 
tal om avveckling utan snarare utveckling. Men för Nybyn i Klimpfjäll var 
evigheten satt på undantag. Framstegstanken framstod här bara som en 
legitimering av projektet, alla försökte att tro på hoppet. En av intervjuper
sonerna med ett nyinköpt hus uttryckte det så här, "det kan ju bara gå åt 
helvete". 
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18. ÅR ¥ECKOPENBLARNA EN BELKULTUR I 
BELKULTÏÏR1N? 

I Klimpfjäll finns drygt 50 veckopendlare.10 En del av dem bor i baracker 
med ett enkelrum och ett gemensamt kök. Det finns också veckopendlare som 
tillsammans delar lägenhet. Gemensamt för dem alla är att de under sina 
lediga perioder lämnar Klimpfjäll och reser hem. Hur ser då veckopend
larna på sin situation? Trivs de med sin tillvaro i byn? Hur pass integrerade 
är de med det övriga bysamhället? Är de oroade inför hotet om en gruvned
läggning? Kan man mot bakgrund av dessa frågor påstå att veckopendlarna 
utgör en delkultur i delkulturen Klimpfjäll? Jag intervjuade sammanlagt sju 
veckopendlare; samtliga var män, boende i barack. 

Tillvägagångssättet 

Intervjuerna av veckopendlarna genomförde jag tillsammans med min 
medarbetare Kurt. 

Beskrivningen av hur vi till slut genomförde ett antal intervjuer med 
veckopendlare är också en beskrivning av hur motigt även ganska enkla 
arbetsuppgifter inom forskningsarbetet var. Det var svårt att etablera 
spontana kontakter och försöken att formalisera tillvägavångssättet var 
nästan hopplöst. 

Vi gjorde under slutet av maj och i början av juni månad några spontana 
besök i barackerna under dagtid. Det var egentligen en ganska illa vald tid
punkt att genomföra dessa intervjuer. Vid det första besöket i de två ba
rackerna var det inte någon hemma. Vid det andra besöket var det endast en 
hemma och vid det tredje besöket lyckades vi inte träffa någon. Förklaringen 
till att det var så få hemma var förmodligen att besöken skedde på dagtid, då 
många var på sitt arbete, Några hade påbörjat sin semester, de som hade sin 
långledighet var inte kvar i Klimpfjäll, andra föredrog att vara utomhus, det 
var ganska varmt vid tiden för dessa intervjuer. Jag skrev alltså inga brev 
eller ringde och frågade om vi fick komma och intervjua. Jag försökte att få 
veckopendlarnas hemadresser via Boliden för att kunna besöka dem i deras 
hemmiljö och även få tillfälle att intervjua deras levnadspartners. Men det 
visade sig vara svårare än väntat. Boliden var ovillig att lämna ut de anställ-
10 I detta kapitel - liksom i många övriga - finns en tendens att jag skriver om företeelser i 

presens fastän omständigheterna nu är historia. 
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das adresser åt ett forskningsprojekt som de inte hade tillräcklig kunskap 
om. Bolidens personalkontor i Stekenjokk hänvisade mig till huvudkontoret i 
Boliden utanför Skellefteå. På huvudkontoret krävde man en projektbeskriv
ning, där det motiverades varför jag ville få tillgång till dessa uppgifter. 
Därefter skulle de fatta ett beslut, men de kunde inte lova någonting. Då det 
nu började närma sig semestertider och många av de anställda snart skulle 
vara oanträffbara för en längre period - samtidigt som jag ville få intervjuer
na klara före sommaren - gjordes ingen framställan till Bolidens huvudkon
tor. Jag beslöt nu att veckopendlarna skulle besökas direkt av mig och min 
medarbetare. Det var en överraskning att de som bodde i barackerna var 
svåra att nå, men till slut fick jag ihop sju intervjuer. Ingen av de tillfrågade 
vägrade att delta. 

Man kan invända mot det här tillvägagångssättet. Intervjuerna omfattar ju 
bara sju veckopendlare; hur vet jag att dessa är representativa för gruppen 
som helhet? Att det finns en svaghet i ett resonemang som utifrån sju per
soner försöker uttala sig om drygt 50 är ställt utom tvivel. Men samtidigt är 
veckopendlarna en grupp som lever nära in på varandra och under likartade 
livsvillkor. Det finns anledning att anta att i värderingen av sin livssituation 
präglas denna grupp mer av homogenitet än av heterogenitet. De intervjuade 
veckopendlarna ger framför allt en beskrivning av de livsvillkor som kan 
prägla en veckopendlares liv. 

Livet i en barack 

Barackernas interiör är föga stimulerande. Baracken består av en lång smal 
och ganska mörk korridor med rum på båda sidor. Det är ganska många 
rum i en barack, men det är långt ifrån alla som är uthyrda. I början på 
korridoren, dvs närmast utgången, ligger det gemensamma köket och TV-
rummet. Själva köket är egentligen ett litet pentry i anslutning till en mat
plats. Denna övergår sedan till TV-rum. Det gemensamma utrymmet utgörs 
alltså av ett rum. I den del av rummet där man äter står ett matbord. För
utom detta finns det lite längre bort i rummet en tre-sitts och en två-sittssoffa, 
en fåtölj och ett bord samt en TV. Själva rummen, som veckopendlarna bor i, 
är ganska små. I rummet finns en säng, en byrå och ett litet skrivbord vid 
väggen, samt en garderob. På ena väggen är en spegel uppsatt. Mitt intryck 
av barackerna är att de är ganska nedslitna byggnader. Väggarna och inred
ningen i både rummen och det gemensamma utrymmet ger ett monotont och 
färglöst intryck. Jag ska i det följande redovisa den intervju som gjordes vid 
det andra besöket. 
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Då jag tillsammans med min medarbetare kommer till en av barackerna 
hörs röster från köket. Vid köksbordet sitter en yngre man i 20-årsåldern och 
vid hans sida sitter en flicka i ungefär samma ålder. Vi går fram till dem och 
presenterar vårt ärende. De svarar att de inte har något speciellt att berätta. 
Jag prövar med att visa dem mitt frågeformulär och frågar om de skulle kun
na tänka sig att göra ett försök. Flickan säger att hon inte bor i Klimpfjäll och 
sedan reser hon sig upp från bordet och går ut i pentryt. Den unge mannen -
Olle - sitter kvar och säger litet motvilligt att han kan tänka sig att göra ett 
försök. Han talar först om för oss att han är mycket dålig på att berätta så jag 
får inte använda någon bandspelare. Olle är 22 år, arbetar som gruvarbetare, 
och är ensamstående. Här återges några korta citat ur intervjun. 

Jag frågar Olle varför han började att arbeta i gruvan. 

Jag var arbetslös, och var dum nog att gå AMS-kursen (dvs gruvkursen) här i Klimpfjäll, 
efter den fick jag jobb i gruvan. 

På frågan om vad han gör på sin fritid här i Klimpfjäll och i sin hemby 
utanför Sorsele, ger han följande svar: 

Ser på TV. Nu gör jag inte så mycket. Förut tävlingskörde jag snöskoter. Men sedan jag 
började bo här i baracken i Klimpfjäll har jag tappat gnistan. Nu gör jag som sagt 
ingenting. 

Det är uppenbart att Olle inte trivs med baracklivet. Han uppger att han helst 
av allt skulle vilja flytta till gruvan i Kristineberg. Men där får han inget ar
bete. Han tror att Boliden vill hålla kvar honom i Klimpfjäll. Olle svarar kort 
och beslutsamt på min fråga om han är orolig inför en eventuell gruvned
läggning i Stekenjokk. 

Nej, för mig får de slå igen på en gång. 

Olle var ganska fåordig och verkade bli alltmer nedstämd under intervjun. 
Då jag frågar honom om han känner någon gemenskap med de andra i byn 
eller i baracken svarar han: 

Nej, jag upplever ingen bygemenskap här. Jag känner dem i baracken, men någon större 
gemenskap är det inte. Vi sitter mest och tit tar på TV. 

Olle ser sin framtid som ganska oviss. Jag frågar vad han tror att han gör 
om ett par år. Det här är enda gången under intervjun som han lägger en 
kraft i sitt svar. Svaret är kort, men det utstrålar ändå en livsenergi. 
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Jag bor inte kvar här! 

Efter den här intervjun var det inte svårt att förstå varför Olle var tveksam till 
att ställa upp på en intervju. Han insåg att han skulle ställas inför frågor 
som var obehagliga att besvara. Han ville helst inte tala om sitt barackboen-
de. Den här unge mannen var den mest fåordige av alla intervjupersoner. 
Men svaren är mycket uttrycksfulla och fyllda med information. Här ser 
man också ett exempel på att det inte alltid är de intervjupersoner som är 
mest talföra som ger den största informationsmängden. Den här intervjun 
är ett fint exempel på att det inte bara är vad en person säger som är viktigt. 
Det är minst lika väsentligt att observera hur en person uttrycker sig, hans 
tonfall och kroppsspråk. 

Olle upplever att baracklivet har passiviserat honom. Tidigare tävlingskörde 
han snöskoter, men nu har han "tappat gnistan". Längtan bort från Klimp
fjäll till en större ort är stor. Trots nedstämdheten finns det ändå hopp inför 
framtiden. Han känner sig säker på att slippa vara kvar i Klimpfjäll om ett 
par år, och det oavsett om gruvan lägger ned eller inte. 

Då Olle uppger att han på sin fritid bara tittar på TV eller inte gör någonting 
alls finns en betoning i orden "bara titta på TV". Det kan tolkas som att han 
vill tala om att det här livet han lever nu inte är det liv som han finner något 
större värde i. Han vet alltså inte vad han vill göra i framtiden, men bara 
förhoppningen om att inte behöva bo i en barack tycks vara tillräcklig för att 
han ska uthärda sin nuvarande livssituation. 

Flickan som satt vid bordet står nu i pentryt och lagar mat. Jag frågar vad 
hon gör här i Klimpfjäll och får veta att hon har ett tillfälligt arbete på hotel
let. Flickan uppger vidare att hon aldrig skulle kunna tänka sig att bo i 
Klimpfjäll, eftersom det är alldeles för isolerat här. 

Då jag märker att Olle upplever frågorna som alltmer jobbiga rundar jag av 
det hela och vi tackar honom för att han ställt upp. Ute i den mörka korri
doren går vi förbi en liten hylla med herrtidningar på. Dessa får stå som 
symbol för att barackerna utgör den mest manliga delen i det mansdomine-
rade gruvsamhället. Med undantag av den unga kvinnan vi nyss träffade 
begränsas kvinnornas roll i "baracksamhället" till tidningar som t ex FIB-
aktuellt. Förutom att de som städar i barackerna också är kvinnor. 

Ett gemensamt drag för samtliga av de veckopendlare som intervjuades var 
att ingen av dem oroade sig inför den hotande gruvnedläggningen. Fyra av 
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dem tyckte till och med att det skulle vara bra om gruvdriften upphörde. Så 
här svarar en 27-årig gruvarbetare som är gift och har sin familj ett stycke 
utanför Vilhelmina centralort. 

Nej, jag tycker det känns bra. Jag är inte alls intresserad av att vara kvar här. För mig 
skulle det vara bra om gruvan slog igen. Det är jobbigt att bo så här. Jag tycker om att bo lite 
for mig själv, även i Klimpfjäll är det for tätt byggt. På morgonen ska man kunna gå ut på 
bron och pinka, men det kan man inte här. 

Kanske är det skogsbons frihetsideal den här mannen uttrycker. Han känner 
sig inte hemma i det moderna Klimpfjäll. Veckopendling och barackboende 
är inte bara en livsform där människor bor mycket tätt inpå varandra med 
en stark social kontroll, det medför också att man inte kan träffa sin familj 
då man kommer hem från arbetet. Med andra ord är familjen splittrad en 
stor del av året. Därför är det förståeligt att man ser en gruvnedläggning som 
en början till ett nytt liv. 

Veckopendlarnas livssituation och attityd till lokalsamhället och gruvan är 
raka motsatsen jämfört med de bofasta familjerna i Nybyn. Bland de bofasta i 
Nybyn var det ingen som verkade ha en tanke på att försöka finna något posi
tivt i en nedläggning av gruvan. För många av de bofasta gruvarbetar-
familjerna betyder slutet för gruvan också slutet på ett livsprojekt. 

Här framträder ännu en förklaring till varför det inte finns någon stark 
kollektiv reaktion inför gruvnedläggningen. Veckopendlarna ser inte ned
läggningen som ett hot. Deras livssituation skiljer sig avsevärt från invånar
na i Nybyn. Detta medför ytterligare en försvagning av gemensamma intres
sen och kollektiv styrka bland gruvarbetarna. 

Finns det en veckopendlarkultur? 

Det finns alltså vissa särdrag som är utmärkande för veckopendlarna. Det 
allra mest utmärkande draget hos samtliga av de veckopendlare som inter
vjuades var att de vare sig trivdes i Klimpfjäll eller med sitt pendlande. De 
längtade ständigt hem till sina familjer. Under lediga perioder stannade de 
aldrig kvar i byn. 

Veckopendlarnas ständiga resor till och från byn bidrar också till att de inte 
får någon social förankring i bysamhället. Umgänget mellan dem och den 
övriga befolkningen i Nybyn är ganska begränsat. Visst gör veckopendlarna 
besök i Nybyn, men under sina lediga perioder, då det skulle finnas tid för att 
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umgås, har de ju rest hem. Detta bekräftas också av intervjupersonerna i 
Nybyn. Man uppger att det inte blir något större umgänge med dem som 
veckopendlar eftersom de aldrig finns i Klimpfjäll under sina ledigheter. Så 
här svarade en 33-årig man i Nybyn på frågan om han umgicks något med 
veckopendlarna: 

Det är ganska sporadiskt. Det är en del av dem som man känner sedan tidigare som kan 
komma och hälsa på. Dom flesta av dom bara jobbar, äter och sover här. 

En del av veckopendlarna kan alltså komma och hälsa på familjerna i Ny
byn. Men de som har rollen av veckopendlare måste själva ta initiativet till 
kontakter med de bofasta. Kontaktvägarna dem emellan är med andra ord 
enkelriktade. Det var inte någon av intervjupersonerna i Nybyn som sade sig 
gå och hälsa på hos veckopendlarna, oavsett om de bodde i baracker eller i 
lägenheter. En av veckopendlarna ger sin syn på kontakten med de andra i 
Nybyn: 

Det blir mycket dötid här. Då blir det bara att man dricker kaffe och tittar på TV. Spontant 
kan jag gå och hälsa på någon ibland. Det gör jag då jag blir alltför less på att ligga här. 

Utifrån de bofasta familjernas perspektiv utgör veckopendlarna en särskild 
grupp. Man vet vilka som är veckopendlare och vilka som inte är det. Några 
intervjupersoner uttryckte sig en aning dubbelbottnat om de som veckopend
lar och speciellt om de som bor i baracker. Man tyckte dels synd om dem och 
sade sig förstå att de som bodde i barackerna hade det jobbigt. Men samtidigt 
sade man sig inte förstå varför veckopendlarna var så passiva, och varför de 
inte orkade göra något åt sin situation. Underförstått menade man att vecko
pendlarna hade litet sig själva att skylla och att de var en aning lata. En 
kvinnlig informant berättade att veckopendlarna inte ens bäddade sina 
sängar själva, detta gjorde städerskorna åt dem. Oavsett om detta rykte är 
sant eller inte, så understryker det att veckopendlarna betraktas som en 
utomstående grupp inom Nybyn och att en del av de bofasta tilldelar dem en 
lägre social status. 

Veckopendlarnas trivsel i byn är alltså låg eller obefintlig. De besitter en 
ringa grad av social integrering i lokalsamhället. De har en annan inställ
ning till gruvans framtid och de befinner sig i en helt annan och mer upp
splittrad livssituation än de andra byinvånarna. Veckopendlarna kan där
med definieras som en egen specifik grupp med en egen problematik och 
egna förhållningssätt till sina arbeten och sin livssituation. Gruvarbetet ger 
dem en möjlighet att bo kvar där de vill bo. Men för veckopendlarna har livet i 
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Klimpfjäll inget annat värde än att det är ett sätt att försörja sig. Därmed kan 
de betraktas som en delkultur inom Nybyn, vilket innebär att de inte kan ses 
och förstås på samma sätt som de övriga invånarna. 

Veckopendling - ett speciellt liv 

I det följande ska en redogörelse ges till hur jag tolkar de fenomen som 
utmärker veckopendlarna: splittrade livsfärer, otrivsel, låg integrering i 
lokalsamhället och ingen oro inför den hotande gruvnedläggningen. 

- splittrade livsfårer 

Veckopendlarnas liv präglas alltså av en betydande social splittring. För dem 
är arbete å ena sidan samt fritid och familjeliv å den andra betydligt mer åt
skilda sfärer än vad som återfinns hos människor som inte behöver vecko-
pendla. Den moderna segregeringen av våra livsfärer upplever vi idag som 
naturliga inslag i vardagen. Jan Karlsson (1977) har beskrivit denna seg
regering: 

Tidigare fanns - möjligen med undantag av några återkommande högtider - inga 
regelbundna perioder som skiljdes ut från arbetstiden och reserverades för speciella 
aktiviteter. I o m kapitalismens genombrott blir lönearbetet dominerande och skall pågå 
från ett bestämt klockslag till ett annat. Alla andra aktiviteter hänvisas till tiden före och 
efter denna period. Vidare utförs lönearbetet geografiskt skilt från hemmet och i en helt 
annan social miljö, (s 78) 

Den numera tydliga segregeringen mellan arbete och bostad är en ganska ny 
företeelse i mänsklighetens historia. Ända fram till de traditionella bruks
samhällenas tid var arbetsplats och bostad belägna inom en ganska begrän
sad yta. Inom de flesta brukssamhällen kunde de boende gå eller cykla till 
sågverket eller fabriken. Många kunde se sin arbetsplats från sitt hem. Även 
icke arbetstid - som naturligtvis inte alltid var liktydigt med fritid - kunde 
arbetslokalerna utnyttjas för andra ändamål. Det var inte ovanligt att bruken 
hade anordningar som badrum för de anställda och deras familjer. Jan 
Karlsson (ibid) ger ett exempel på en sådan integrering av livssfärerna från 
Lancashire-smederna vid Ramnäs bruk. Kvinnorna kokade bär på det glö
dande kolet i smedjan eller använde smältstycken från den för uppvärmning 
av tvättvatten. Författarens exempel visar att hemmets och brukets sfärer 
delvis överlappade varandra. Enligt Jan Karlsson är segregeringen av män
niskornas liv i industrisamhället en fortgående process som förstärks allt 
mer med kapitalismens utveckling (s 78). 
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En ännu mer påtaglig förstärkning av segregationen mellan livsfärerna 
hem och arbete, påträffas hos veckopendlare, därför att det för dem också 
innebär en dubbel bosättning. Fenomenet veckopendling representerar en 
uppsplittring av livssfärerna i en extrem form. Kanske kan man säga att 
veckopendling är en karikatyr på industrisamhällets segregations- och 
tidsspecialiseringsprocess C11). 

- otrivsel 

Eftersom veckopendlarna bor med sina familjer på en annan ort finns det 
ingen anledning för dem att känna en tillfredsställelse med sin tillvaro i 
Klimpfjäll. Det skulle till och med vara irrationellt om de började trivas med 
sitt liv i byn. De skulle få betala ett pris för sin trivsel i form av en ännu star
kare splittringskänsla mellan den ort de arbetar och sover på och den plats 
där de har sitt rätta hem. De kanske känner en större harmoni om de inte 
känner sig hemma i Klimpfjäll, utan bara ser byn som en sovplats. Den 
konflikt som veckopendlarna därmed befinner sig i kan beskrivas som ett 
spänningsfält mellan att otrivas i byn och därmed minska den inre splitt
ringen, eller att trivas i byn och få en ännu starkare splittringskänsla. Ett 
sådant synsätt utgår från att människor har ett behov av att hitta en plats där 
de har möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk och rota sig. För veckopend-
laren blir livet till viss del en resa på ytskiktet av sociala nätverk. Även sam
varon med den egna familjen blir tidsmässigt bristfällig. 

- låg integration 

Som en följd av att de som veckopendlar inte har motivation att trivas eller att 
försöka bygga upp sociala nätverk omkring sig med hjälp av familjerna i Ny-
byn, är det naturligt att deras sociala integration i byn förblir mycket låg. 
Därmed kan veckopendlarnas bristande trivsel och låga integrering i lokal
samhället tolkas som ett rationellt förhållningssätt. Ingen av dem som jag 
intervjuade hade deltagit i kurser eller någon annan aktivitet i Klimpfjäll. De 
kan naturligtvis inte delta i regelbundna aktiviteter då de inte finns i byn 
regelbundet. Att titta på TV var den sysselsättning som tycktes vara den enda 
tänkbara. 

ii Med tidss pecialiseringsprocess menar jag att tiden i vårt industrisamhälle har blivit allt 
mer uppdelad och specialicerad. I dag är aktiviteter som arbete och fritid åtskilda i tid och 
rum. 



212 

- ingen oro inför gruvnedläggningen 

Mot bakgrund av det som sagts i det ovanstående ter det sig förståeligt att de 
som befinner sig i veckopendlarnas situation inte oroar sig speciellt mycket 
för en nedläggning, utan till och med kan välkomna en sådan. Men det finns 
av den anledningen ingen grund att hävda att veckopendlarna skulle upp
skatta en tillvaro i arbetslöshet. En nedläggning av gruvan kan vara en väg 
ut ur en tröttsam livssituation, även om det blir svårt att få ett jobb i Vilhel
mina centralort, där många av dem bor. 

Frågan är om deras livssituation skulle försämras av en arbetslöshet, under 
förutsättning att de får arbetslöshetsersättning? En friställning från arbetet i 
gruvan skulle kunna vara början till någonting nytt. Därför vill jag påstå att 
de veckopendlare som önskar och väntar på att gruvdriften ska upphöra an
vänder sig av en passiv, men rationell anpassningsprocess. 

Varför säger man inte bara upp sig? 

Varför säger då inte veckopendlarna upp sig och blir frivilligt arbetslösa och 
bara lever på arbetslöshetsersättning och till sist socialbidrag? De skulle ju 
kunna leva på det sättet i sin hembygd åtminstone en tid framöver. Kanske 
kan ett arbete i Vilhelmina dyka upp under tiden, även om den chansen är 
begränsad. Det vanligaste svaret på en sådan fråga från såväl veckopendlare 
som bofasta i Nybyn är att det inte finns så mycket annat att göra. Den 
mycket dåliga arbetsmarknaden i Västerbottens inland är ett hinder. Att 
säga upp sig från ett arbete som man faktiskt har för att flytta söderut kanske 
inte heller upplevs som ett för dagen lockande alternativ. Även om man är 
väl medveten om att man kan ställas inför den situationen ganska snart. 
Kanske olusten man redan känner är mer uthärdlig än den föreställda oron 
inför det okända. 

De okända möjligheterna som en gruvnedläggning för med sig för gruppen 
veckopendlare kan alltså kännas både utmanande och hotfulla. Att män
niskor, om de kan göra det, många gånger uppskjuter ångestfyllda avgöran
den till morgondagen tillhör säkert en av våra mest använda ångestreduce-
rande strategier. Eftersträvas en förståelse till varför människor väljer 
handlingsalternativ måste man försöka se vilka möjligheter och begräns
ningar som skapar handlingsutrymmet. Därtill måste man också beakta de 
värderingar och den moralkodex som individen orienterar sig efter. 
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Jag vill påstå att det i vårt land (förmodligen också i de flesta andra länder) 
hos det övervägande flertalet av människorna finns en moralkodex som 
säger att, "Du ska arbeta och göra rätt för dig". I en artikel i Dagens Nyheter 
(16 feb 1987) presenterar Antoinette Hetzler och Kjell Eriksson ett forsknings
projekt med anledning av den debatt som tog fart under februari månad 1987, 
där det hävdades att allt fler, inte minst ungdomar, säger upp sig från sina 
anställningar och väljer att istället leva på ersättning från a-kassan. Av 
artikeln framgår det att andelen som säger upp sig frivilligt utan att ha t ex 
medicinska skäl, är en ganska marginell andel. Samtidigt hänvisar för
fattarna till internationella studier där man påvisat att en ändring i ersätt
ningsreglerna inte påverkar andelen frivilliga uppsägningar. Dåvarande 
arbetsmarknadsminister Leijon uttalade att det kunde bli fråga om en skärp
ning av ersättninsreglerna. Men tydligen bidrar inte generösare regler till en 
ökning av den frivilliga arbetslösheten jämfört med mer restriktiva regler. 
Att den frivilliga arbetslösheten ändå har ökat, måste enligt Hetzler och 
Eriksson (ibid) främst förklaras med arbetsmiljöförhållanden. Det finns inte 
någon grund till att förmoda att de anställda i gruvan skulle vara mer be
nägna att vilja leva på bidrag. Det finns snarare anledning att misstänka att 
motsatsen föreligger. Trots att veckopendlarna i Klimpfjäll lever under pres
sade förhållanden var det ingen av de intervjuade som tänkte säga upp sig. 

Antagandet att människor hellre arbetar än att de utnyttjar socialförsäk
ringssystemet eller socialtjänsten finner också stöd i Nygrens (1986) studie av 
dem som permitterades då NCB fabriken i Köpmanholmen lades ned. På 
frågan: "I vilket läge skulle ni söka socialbidrag?" svarade endast 13 av 83 
intervjupersoner att de skulle göra det så snart de trodde att de hade rätt till 
det. 59 uppgav att de såg socialbidraget som en sista utväg. Det var alltså ett 
fåtal som utan betänkligheter skulle söka socialbidrag. Nu var större delen 
av intervjupersonerna i den studien relativt gamla, vilket naturligtvis kan 
påverka attityderna till socialhjälp. Kanske den täta sociala interaktionen i 
bruksmiljöer och byar ytterligare förstärker ett avvisande förhållningssätt till 
att leva på bidrag. I byar där jordbruk jakt och fiske var och är ett domine
rande inslag i livsformen, förlitar man sig ännu till de egna resurserna. 

Kanske ligger det något i vad Max Weber (1978) säger om att det finns ett 
samband mellan den protestantiska etiken och kapitalismens anda: 

Det är uppenbart, hur arbetets produktivitet i ordets kapitalistiska betydelse måste kraftigt 
befrämjas genom sökandet efter Guds rike uteslutande genom att utföra arbetet som ett kall 
och genom den stränga askes, som kyrkodisciplinen naturligt nog påtvingade just de egen-
domslösa klasserna, (s 84) 
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Jag tror inte veckopendlarna underkastar sig ett arbetssamt liv därför att de 
skulle vara lyhörda för den protestantiska etiken. Men den moralkodex som 
Weber försöker lyfta fram kan mycket väl leva kvar hos oss genom den kultu
rella traderingsprocessen. Jag nämnde i kapitel tio att det i Västerbotten har 
funnits och finns en påtaglig religiös fromhet. Faktum kvarstår att moral-
kodexen Mdu ska arbeta och göra rätt för dig" alltjämt har en mycket stor 
betydelse. Om det är sant att landsbygdens eller glesbygdens människor är 
mer konservativa än tätortsmänniskorna, så är det tänkbart att det är svåra
re för Klimpfjälls veckopendlare - oavsett ålder - att bryta mot den protestan
tiska etikens arbetsmoral. I synnerhet som de också lever i en miljö med en 
hårdare informell social kontroll. Det finns skäl att anta att glesbygdens 
människor är mer konservativa i sin moraluppfattning (12). 

I Lissie Astöms avhandling (1986) finns en referens till hennes studie bland 
högstadieelever beträffande konservatismen på landsbygden. Åström skriver 
att: 

Enligt lärarna skilde sig flera av de barn som kom från rena landsbygden från de övriga 
genom att vara tysta och blyga. De satte detta i samband med att en konservativ uppfostran 
till "respekt for överheten" dröjt s ig kvar längre bland landsbygdsbefolkningen, (s 190) 

Hennes samtal med föräldrarna stödde lärarnas antaganden. Bland de 
genuina ortsborna - av vilka de flesta arbetade inom lantbruk eller industri -
framhölls ofta lydnad som ett viktigt mål för uppfostran. De förhoppningar 
man hade för sina barns del formulerades i uttryck som "att de skall sköta 
sig". 

Kontrasten var påfallande när man jämförde med pendlarfamiljer där 
föräldrarna hade intellektuella yrken (13). Här talades mindre om lydnad 
och mer om förväntningar, att barnen skulle bli "ordentliga människor i 
samhället". 

Jag vill med detta synsätt belysa att det måste finnas strukturer som gene
rerar en moral där självdisciplinen intar en väsentlig plats. Denna moral 
kan vara en av de faktorer som gör det möjligt för veckopendlarna att leva det 
12 I Han s Alvarsson (nr 1 i litt list) framhåller i sin utredning att i enkätsvaren var det inga 

större önskemål om att få ett daghem till N ybyn. Detta förklarar författaren med att i dessa 
trakter är man van vid att kvinnorna är hemma och sköter barnen. Detta kan också tas som en 
indikation på en konservativ könsrollsuppfattning. Enkäten skickades ut till dem som antogs 
vara intresserade av att flytta till Klimpfjäll, om en gruva skulle starta där. 
Pendlarfamiljer är här inte synonymt med veckopendlare. 
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liv som de "objektivt sett" inte skulle behöva leva. Om veckopendlarna orien
terar sig efter en sådan värdering eller moralkod inom de möjligheter och 
begränsningar som präglar deras liv, så förstår man varför de inte väljer en 
frivillig arbetslöshet framför ett tröttsamt liv som veckopendlare. De tar alltså 
inte situationen i egna händer och säger upp sig; det mest rationella för dem 
är faktiskt att invänta en gruvnedläggning. 

Den negativa bild jag har fått av veckopendlarnas upplevelser av sin livs
situation stämmer väl överens med en studie som finns presenterad i ett 
nummer av Arkitekttidningen (1974 nr 4). En grupp elever vid KTH försöker 
att skildra livssituationen hos veckopendlarna från Älvdalen. Från Älv
dalens kommun reser många människor under veckan till andra orter för 
att arbeta och när helgen kommer reser de tillbaka hem. I artikeln beskrivs 
de tröttande resorna och den bristande kontakten med människorna i såväl 
hembyn som platsen där man arbetar. Den bristande kontakten med hustru 
och barn kan i en del fall rasera förhållandet. Att det blir långt mellan de 
tillfällen man träffar familjen är en olägenhet som också kommer fram i 
mina intervjuer. I artikeln finns citerade uttryck från pendlare som t ex: 
"Tröttande resor, tråkig fritid, trist barackliv" etc. Dessa citat kunde lika 
gärna vara inhämtade från Klimpfjäll. 

Den dolda disciplineringen 

Veckopendlarnas disciplin kan också ses som ett särskilt tydligt uttryck för 
den disciplin som präglar hela Klimpfjäll. Thomas Mathiesen (1978) har 
introducerat begreppet den dolda disciplineringen som avser den för indi
viden osynliga formen av disciplinering, och som är icke fysisk, dvs den tar 
inte hjälp av den ordningsbevarande makten. Enligt Mathiesen karaktäri
seras den dolda eller osynliga disciplineringen av följande: 

För det första är denna disciplinering strukturell. Det disciplinerande mo
mentet är deltagarnas position i en struktur och strukturer är något som 
man inte direkt kan observera med sina sinnen. 

För det andra är den dolda disciplineringen i motsats till fysiska tvångs
medel vardaglig. Det rent ekonomiska tvång som finns inbyggt i produk
tionen är primärt tillräckligt för att få oss att arbeta på arbetsköparens 
premisser. 

Det tredje som kännetecknar den dolda disciplineringen är att den är oav-
gränsbar. Den är alltså inte medvetandegjord på så sätt att människorna 
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kan särskilja den från sin egen moraliska utveckling. Det är svårt att 
fastställa den dolda disciplineringens gränser. Man vet inte om man står 
inför den eller ej, eftersom den har "förmågan att glida undan". 

För det fjärde kan man säga att den dolda disciplineringen är tyst och 
lågmäld. Den äger rum utan mobilisering och utan bestämd organisering 
samt utan offentliga diskussioner. Man kan säga att den är "smygande". 

Det femte som utmärker den dolda disciplineringen är att den har en 
dynamisk karaktär. Den utvecklar sig ständigt och får ett allt mer 
omfattande grepp över vardagslivet. 

Den dolda disciplineringen skapar enligt Mathiesen (ibid) en självcensur 
inom den enskilde individen. Vi lär oss att kontrollera och censurera oss 
själva i förhållande till våra politiska ståndpunkter och handlingar (s 40). 

Det icke militanta utan snarare det fromma etoset som präglar Klimpfjäll 
och som delvis har sina rötter i en religiös tradition, blir här en viktig kom
ponent i den dolda disciplineringen i Klimpfjälls Nyby. Inte minst framgår 
detta av veckopendlarnas nästan asketiska liv. De kan pendla år efter år utan 
att protestera. Men frågan är vad de ska protestera mot? De har ju själva 
försatt sig i den här situationen. De sociala och ekonomiska villkoren för 
gruvetableringen innebar att gruvdriften en dag skulle upphöra, och att det 
för flertalet byinvånare inte fanns någon framtid i Klimpfjäll. Den dolda 
disciplineringen fanns alltså inbyggd i Nybyn redan från början. För de 
enskilda byinvånarna är den strukturen svår att avslöja. Till Mathiesens 
kriterier på den dolda disciplineringen skulle jag vilja infoga begreppet 
mystifikation. Att man aldrig diskuterade framtiden för Nybyn - annant än 
att i det längsta hoppas på en fortsatt gruvdrift - är ett utmärkt exempel på 
hur en mystifikation uppstår och som dessutom bidrar till en dold 
disciplinering. 

Jag betraktar veckopendlarna som ett extremt tydligt exempel på en dold 
disciplinering, ännu tydligare än vad man finner i den övriga Nybyn. 
Disciplineringen syftar på individens självreglering, men den är också en 
slags underkastelse inför andra; i detta fall en underkastelse gentemot 
arbetsgivaren Boliden, som man har fråntagit allt ansvar inför nedlägg
ningen. För Boliden kan ju i likhet med det övriga samhället säga; "det är 
inte vårt fel att malmen tar slut". 
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Det här medför, att om man vill gå in med sociala insatser till veckopend
larna så möter man än mer speciella svårigheter än bland de bofasta i Ny-
byn. Ett par av veckopendlarna uppgav att de skulle ha uppskattat om det 
hade funnits en hobbylokal där de skulle kunna snickra. De framhöll att då 
de arbetade åt Vattenfall hade arbetsgivaren upplåtit sådana lokaler, trots att 
det bara var för en ganska begränsad tid. De hade annars svårt att ange vad 
som egentligen saknades. Min tolkning av deras situation är att den enda 
aktivitet som på allvar skulle kunna ha intresserat dem är något som möjlig
gjort ett slut på deras tröstlösa veckopendling och som samtidigt gett dem 
möjlighet att bo kvar där de velat bo. 
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13* KLIMPFJÄLL OCH KÖPMANHOLMEN » EN 
jJLWlIPÖMlELOlE 

I det här kapitlet ska jag försöka ge en bild av hur två olika livsformer ger 
upphov till olikheter i attityder både mot arbetsgivaren och samhället i stort. 
Jag ska jämföra Nybyn i Klimpfjäll med brukssamhället Köpmanholmen 
som drabbades av en företagsnedläggning 1982. Ett sätt att visa beskaffen
heten på ett fenomen kan bestå i att man jämför det med ett annat fenomen, 
som har vissa yttre likheter, men som ändå är mycket olikt. 

I Klimpfjälls Nyby råder som sagt en negativ attityd till den egna kommunen 
men en positiv attityd gentemot Boliden. Företaget upplevs som den "gode 
brukspatronen". De kritiska synpunkterna mot den egna kommunen kan 
sammanfattas enligt följande. I intervjuerna framkommer en kraftfull kritik 
mot den nybyggda sporthallen. Dels för att den saknar dusch och toalett och 
dels för att den tillkom alldeles för sent. En annan kritisk punkt gäller ben-
sinmacken. Man anser att kommunen borde ha agerat så att bensinmacken 
aldrig skulle behövt stängas, vilket var fallet under några månader. Många 
var även missbelåtna med hotellet. De tyckte bl a att hotellets ekonomi var 
dåligt skött. Många kvinnor ansåg också att kommunen brustit i sitt ansvar 
beträffande barnomsorgsbehovet i Klimpfjäll. Då jag observerade intervju
personernas kritiska inställning mot sin egen kommun ställde jag frågan: 
Vad står egentligen den här kritiken för, hur ska den tolkas? 

För det första kan de klagomål som intervjupersonerna framför mycket väl 
vara berättigade. Kommunen kan säkert ha misskött den allmäna servicen i 
Klimpfjäll. Detta är en förklaring från det sunda förnuftets perspektiv, men i 
detta sammanhang känns den otillräcklig. 

För det andra kan det vara ett typiskt inslag i en avlägsen lokalkultur att inta 
en distanserad och misstänksam position gentemot storsamhället, i det här 
fallet representerat av Vilhelmina kommun. Även om Vilhelmina är en liten 
inlandskommun som är starkt beroende av statsmakten, så är kommunens 
beslutande organ både en resurs och en maktfaktor gentemot en enskild by. 
Denna misstänksamhet kan sedan övergå i en besvikelse riktad mot stor
samhället. Många flyttade till Klimpijäll i tro och hopp om att kunna stanna 
kvar. Men svårigheterna för gruvan blev allt mer uppenbara. En besvikelse 
måste alltid få ett utlopp, och eftersom det kanske fanns anledning att kriti
sera kommunen för vissa misstag förstärktes härigenom kritiken och 
misstron mot kommunen. 
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Livsformen och skillnader i attityder 

Det är inte på något sätt självklart att man låter sin besvikelse över ett ned
läggningshot eller en fullbordad nedläggning enbart gå ut över "samhället" 
eller kommunen. Kritiken kan lika gärna riktas mot det egna företaget. 
Under våren 1983 gjorde jag intervjuer - inom Lennarts Nygrens (1986) 
avhandlingsprojekt - bland dem som blivit friställda i samband med ned
läggningen av Ncb-fabriken i Köpmanholmen som omfattade totalt 560 
anställda. 

Köpmanholmen kan närmast beskrivas som en bruksmiljö, beläget i en 
vacker natur efter Höga kusten, drygt två mil söder om Örnsköldsvik. Redan 
1764 anlades ett sågverk här och därmed hade en sågverksepok påbörjats för 
denna bygd. 1860 förlade man utskeppningshamnen till Köpmanholmen och 
några år senare anlades en ångsåg i närheten av hamnen. Nu byggdes också 
de första husen i Köpmanholmen för säsongsarbetare. Det är alltså frågan 
om ett brukssamhälle med mycket gamla anor. 1907 uppfördes en sulfit
fabrik. Den gamla skolan, som företaget etablerat, byggdes ut 1928 och blev 
till en samlingsplats med både bio och biografsalonger. Ett par år senare 
byggdes också en sulfatfabrik och ett antal flerfamiljshus, (a a ibid s 105) 

Precis som i Klimpfjäll och Båtskärsnäs byggdes och strukturerades alltså 
brukssamhället helt och hållet kring företaget. Då Ncb lade ned sin fabrik i 
Köpmanholmen 1982 hade samhället 1250 invånare. Bebyggelsestrukturen 
utgörs främst av småhus i trä. Det går i dag ingen skarp gräns mellan 
Köpmanholmen och två mindre närliggande samhällen. Så här beskriver 
Nygren (ibid) den kulturgeografiska strukturen: 

Köpmanholmen är idag ett av tre samhällen som nära nog vuxit samman till 
ett. De två övriga som ligger väster om Köpmanholmen heter Amynnet och 
Bjästa. Den befolkningssamling som dessa tre samhällen utgör ligger drygt 
ett par mil söder om Örnsköldsvik, som är centralort i kommunen. Samhäl
lena utgör de centrala delarna i den s k Nätrabygden. Befolkningsmässigt 
såg området ut så här inför nedläggningen: (s 107) 

Bjästa 2 400 invånare 
Amynnet 400 " 
Köpmanholmen 1250 " 
Övrig bebyggelse 1 950 " 

Jag ska nu göra en jämförelse mellan Köpmanholmen och Klimpfjäll 
beträffande attityderna till dels storsamhället och dels det egna företaget. 
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En av frågorna som ställdes till intervjupersonerna i Köpmanholmen löd: 
"Hur vill ni värdera de insatser samhället har gjort för er i samband med 
nedläggningen"? Nygren (1986) redovisar följande svarsfördelning: 

Nygren gör följande kommentar: 

Tabellen visar alltså att nästan tre fjärdedelar av de intervjuade tycker att de insatser som 
samhället gjort varit övervägande positiva. I mitten-alternativet har man t ex svarat att 
arbetsförmedlingens insatser varit positiva, men att kommur^ns insatser varit brist
fälliga. De som var övervägande negativt inställda till det samhällsstöd som gavs hade 
vanligen också mest att säga. (s 112) 

Jag frågade intervjupersonerna i Klimpfjäll om de tyckte att kommunen 
hade behandlat Klimpfjäll rättvist eller orättvist. Flertalet hade ett negativt 
förhållningssätt gentemot kommunen. Nygren (ibid) använder begreppet 
samhället i sin fråga, det kanske hade blivit en något mindre positiv inställ
ning till samhällsstödet i fall han preciserat frågan till att gälla enbart kom
munens insatser. Men nyansskillnaden i frågeformuleringarna gör inte en 
jämförelse mellan dessa frågor ointressanta. Jag fick följande svarsfördel
ning: 

missnöjd med kommunens insatser 27 
nöjd med kommunens insatser 8 
vet ej 1 

Flertalet gav alltså uttryck för sitt missnöje med kommunen. Vid informella 
samtal var det många människor som uppvisade samma inställning som 
intervjupersonerna. Det här är alltså en värdering som återfanns hos fler
talet av Nybyns invånare. Kanske är det här en värdering som ger Nybyns 
invånare en identitetskänsla genom att man tillhör en grupp människor som 
befinner sig i en utsatt livssituation. Det verkade som om det var otänkbart 
för dem att ens kunna tänka sig att Boliden kan behandla Klimpfjäll orätt
vist. Jag fick intryck av att man snarare kände en vikänsla med Boliden. 

Entydigt positiv 
Både positivt och 
negativ 

antal (%) 
60 (72) 

Entydigt negativ 
Ej svar 

8 (10) 
10 (12) 
5 (6) 
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Men varför var Köpmanholmens arbetare mycket mera lojala med sam
hällets insatser än vad Nybyns invånare i Klimpfjäll är? Då attityderna 
gentemot storsamhället jämförs mellan dessa två samhällen är det också en 
jämförelse mellan en industriarbetarkultur i en typisk bruksmiljö och en 
glesbygdskultur. Nygren (ibid) har beskrivit de anpassningsstrategier de 
friställda använde sig av. En av dessa strategier i Köpmanholmen var att 
man i samband med fabriksnedläggningen bildade en samhällsförening 
vars målsättning var att rädda samhället. I såväl Båtskärsnäs som Köpman
holmen återfinns strategier av kollektiv karaktär. Men några sådana strate
gier har inte använts i Klimpfjäll. 

Även valdeltagande i 1985 års riksdagsval var lågt i Klimpfjälls valdistrikt, 
det uppgick till endast 71 procent. Vilket måste betraktas som extremt lågt. 
Riksgenomsnittet i detta val låg på 89,9 procent. Visserligen ingår några 
mindre byar förutom Klimpfjäll i valdistriktet, men Klimpfjäll är den över
lägset mest befolkade byn, så det låga valdeltagandet i KlimpQälls valdistrikt 
ger en klar indikation på att valdeltagandet i Nybyn låg väsentligt under 
riksgenomsnittet. I Köpmanholmens valdistrikt uppgick valdeltagandet i 
1985 års riksdagsval till 91 procent, vilket kan tolkas som att man har ett 
förtroende för samhället som aktör. Valdeltagandet i Köpmanholmen ligger 
till och med över riksgenomsnittet medan Klimpfjälls valdistrikt ligger cirka 
19 procent under. Det låga valdeltagandet i Klimpfjäll och misstroendet mot 
kommunen kan tolkas som att man inte har förtroende för samhället som 
aktör. Dessutom bör beaktas att den fackliga aktiviteten bland gruvarbetarna 
är låg, enligt de uppgifter som erhållits. Personer som var partipolitiskt 
aktiva i Kultsjödalen uppgav att nästan inga - eller ytterst få - i Klimpfjäll var 
aktiva partipolitiskt. Dessa fenomen understryker tolkningen att kollektivt 
organiserade strategier, oavsett om det är i form av en fackförening, en 
förening eller ett politiskt parti, inte är ett handlande som tillgodoser den 
ensamma fjällmänniskans livsetos. 

Under det att invånarna i Nybyn i Klimpfjäll försvarar Boliden var arbetarna 
i Köpmanholmen ganska kritiska i sin attityd mot sin f d arbetsgivare, dvs 
Ncb. Man ansåg att företagsledningen misskött fabriken, att det inte hade 
investerats i tid och att Ncb hade förspillt de pengar som hade investerats i ett 
nytt pannhus. Trots den satsningen fick fabriken läggas ned. Några ansåg 
att Ncb mycket väl visste om att de skulle lägga ned fabriken redan före man 
hade byggt det nya pannhuset. Ett par arbetare misstänkte till och med att 
Modo, som är en konkurrent till Ncb, hade påverkat nedläggningsbeslutet. 
Arbetarna hade alltså inget större förtroende för företagets ledning. 
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Men i Klimpfjäll hördes inga sådana röster. Tvärtom lovordade man sitt 
företag. Så här kunde det låta då man delade ut ris mot kommunen och ros 
till företaget. De som jag citerat är ett ungt sammanboende par som är strax 
under 30 år och med ett barn: 

m: Titta på det här med sporthallen. Boliden satte in jag tror det var 350 000 på ett särskilt 
konto som kommunen skulle få disponera om dom byggde en sporthall här, annars skulle 
pengarna gå tillbaka. Sporthallen hade inte blivit av om inte Boliden gjort det där. Det är tur 
att Boliden har ställt upp så mycket for folket här. Det är ganska mycket pengar dom betalar 
ut till föreningar och allting. Om inte Boliden hade ställt upp så skulle det inte ha varit 
mycket här i byn. Vad kommunen satsar här är en bråkdel jämfört med Boliden när det 
gäller sådana här saker som fritidsaktiviteter. 

kv: En annan sak som kommunen missat här är barnomsorgen. Dom ty cker att dom har 
gjort ett storverk här när dom satt upp ett dagis. Men där får inte alla barn plats. Vi skulle 
behöva dagmammor här. När dom har ringt till kommunen och ta lat om att dom kan ställa 
upp som dagmammor har dom fått besked att i Klimpfjäll behövs inga dagmammor. 

I Köpmanholmen är det precis tvärtom, där kan man mycket klart urskilja 
en vikänsla med en klasskänsla som grund. Det visar inte minst det gemen
samma engagemang man visade för sitt samhälle. 

Det råder i stor utsträckning omvända roller mellan Köpmanholmen och 
Klimpfjäll. Resonemanget kan sammanfattas så här: 

Att leva i en livsform men vara beroende av en annan 

Att välja Klimpfjäll innebär att man väljer bort någonting annat. I fjällbyn 
har man inte tillgång till den kommersiella service och det nöjesutbud som 
erbjuds i större tätorter. I intervjuerna uppger man att Klimpfjäll inte är 
något för dem som vill leva uteliv och ha tillgång till stora varusortiment. 
Man får anpassa sina behov till livet i en extrem glesbygd. Mitt intryck är att 
människorna trivs bra i såväl Nybyn som i Gammelbyn. Man vill leva nära 
naturen och ha tillgång till jakt och fiske. Då jag frågade om vilka fördelar 
respektive nackdelar det fanns med att bo i Klimpfjäll svarade nästan alla att 

Köpmanholmen Klimpfjäll 

förtroendet för samhället 
förtroendet för företaget 

högt 
lågt 

lågt 
högt 
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största nackdelen var avstånden. Samtidigt som man trivs med sitt liv i 
fjällbyn vill man inte gå miste om precis allt som storsamhället har att 
erbjuda. Det visar inte minst den relativt höga materiella levnadsstandarden 
i Nybyn, vilket vittnar om det moderna inslaget hos Nybyns unga befolkning. 

Människorna i Klimpfjäll är inte omedvetna om att gruvan kom till genom 
samhällets försorg. Det var representanter från kommunen som var den dri
vande kraften bakom gruvetableringen i Stekenjokk. Likaså har man kun
skap om att det var främst regionalpolitiska och inte affärsmässiga skäl till 
att gruvdriften påbörjades. Jag tror att man till och med upplever att både 
man själv och Boliden har erbjudits en möjlighet av samhället, att etablera 
en tillvaro i Klimpfjäll. Därmed förefaller det naturligt att man ser kom
munen och delvis också staten som bärare av avsevärt mer ansvar för 
livsbetingelserna i byn än Boliden. Boliden har gett pengar till elljusspår, 
upplåtit ett hus som vävstuga, och bidragit med pengar till sporthallen etc, 
samtidigt som kommunen "skämt ut sig" när man inte byggde dusch och 
toalett i sporthallen, eller när förre mackägarens fortsatta verksamhet inte 
kunde tryggas. 

Att bo i en extrem glesbygdsmiljö och samtidigt vara beroende av en indust
riell verksamhet, som också är den enda försörjningskällan, skapar en 
konflikt mellan lokalsamhället och storsamhället. Det är en konflikt mellan 
två livsformer. Människorna i Nybyn efterfrågar den rationalitet som utmär
ker det moderna industrisamhället samtidigt som de har ett livsetos att leva 
och vara hängiven den avlägsna fjällnaturen. Men frågan är om dessa två 
livsformer går att förena i en harmonisk syntes? 

'Här är det kapitalet som har bestämt?1 

Köpmanholmen skiljer sig från Klimpfjäll i flera väsentliga avseenden. För 
det första var flertalet av de anställda födda och uppvuxna i själva Köpman
holmen eller i den angränsande bebyggelsen. Enligt de intervjuade själva 
hade en viss inflyttning av yngre familjer ägt rum under de senaste åren. 
Men människorna som arbetade på Ncb-fabriken kände eller åtminstone 
kände till varandra. Det framgick inte minst då jag frågade efter vägen till 
dem jag skulle intervjua. Även om jag hade kört ganska mycket fel och 
befann mig långt från den familj jag skulle till, så kände de jag frågade alltid 
till namnet på dem som söktes, och ofta också var de bodde. 

I Köpmanholmen hade och har fortfarande människorna en betydligt mer 
stabil förankring i det egna samhället än vad Nybyns invånare i Klimpfjäll 
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har. Som nämnts tidigare bildade invånarna i Köpmanholmen en samhälls
förening i samband med nedläggningen, vilket i sig är en indikation på att 
det existerar en vikänsla. Jag vill påstå att det i Köpmanholmen finns en 
klasskänsla bland arbetarna. Det visar inte minst överenstämmelsen i 
attityder hos de intervjuade till det egna företaget dvs Ncb. En äldre arbetare 
uttryckte det i agitatorisk form: "Här är det kapitalet som har bestämt"! En 
sådan replik skulle ha känts främmande för människorna i Nybyn. 

Köpmanholmen är ett brukssamhälle, som till skillnad från Klimpfjäll, inte 
är byggt utanför storsamhället. I motsats till Klimpfjäll har de aldrig behövt 
uppleva den egna kommunen som en motpart, även om några intervjuper
soner i Köpmanholmen tyckte att kommunen varit för passiv vid nedlägg
ningen. Men denna form av kritik, dvs att man upplever kommunen för 
passiv, kan också ses som ett uttryck för en tilltro på den egna kommunens 
potentiella möjligheter att göra något. Jag tror alltså att de anställda har haft 
anledning att känna sig integrerade i samhället och med den egna hemkom
munen. I motsats till gruvarbetarfamiljerna i Klimpfjäll tycks man ha upp
levt det egna företaget som en motpart vid förhandlingar. Köpmanholmens 
arbetare hade ingen anledning att uppleva att de befann sig i samma situa
tion som sitt företag. De hade snarare anledning att uppleva en Vi-och-dom' 
känsla gentemot det egna företaget. 

Det bör understrykas att en annan avgörande skillnad mellan Klimpfjäll och 
Köpmanholmen finns att söka i de kulturella strukturerna. I intervjuerna i 
Köpmanholmen framkom att många både jagade och fiskade. Andra odlade 
potatis och grönsaker. Man kunde dryga ut sin hushållskassa ganska 
mycket via den informella ekonomin. Men flertalet hade inte jakten och fisket 
som sin livsform, utan mer som ett intresse. I Köpmanholmen gick man inte 
klädda i graningekängor, slitna jeans, ylletröja och jaktkniv. Dessa kultu
rella attribut är snarare regel än undantag i Klimpfjäll. Det var heller inte 
speciellt vanligt att man i Köpmanholmen prydde väggarna med vapen och 
älghorn. De flesta av arbetarna som arbetade åt Ncb hade sina rötter i arbe
tarhem på orten. 

Köpmanholmen har - i likhet med Gammelbyn i Klimpfjäll - en egen histo
risk identitet. Småhusen i trä, som inte på långt när är lika homogent bygg
da som husen i Nybyn, är en viktig del av samhällets historiska identitet. 
Eftersom det i Nybyn inte finns någon vikänsla kan man heller inte räkna 
med att finna någon klasskänsla. En klasskänsla är också en form av 
identitetskänsla, som kan finnas utan att det finns en vikänsla dvs att det 
råder nära känslomässsiga band mellan individerna. Men i ett litet lokal
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samhälle tror jag vikänsla och klasskänsla överlappar varandra. Där 
känner ju alla varandra. Om invånarna i Klimpfjälls Nyby inte känner 
någon vikänsla med varandra tror jag inte heller man kan förvänta sig att 
finna en klasskänsla baserad på identifikation med andra gruvarbetare eller 
arbetare i Sverige. Jag kunde i alla fall inte spåra någon klasskänsla bland 
gruvarbetarna i Nybyn, vilket torde vara ett led i förklaringen till det låga 
intresset för fackliga och politiska frågor bland dem. 

Den gode brukspatronen 

Trots att Köpmanholmen har dominerats av ett enda företag, tror jag inte att 
Ncb skulle ha lyckats med att få stöd av sina arbetare på samma sätt som i 
Klimpfjäll, även om de på samma notoriska sätt skulle ha gått in med resur
ser där kommunen visat sig mer restriktiv. Boliden har egentligen använt 
sig av en beroendeskapande strategi som medfört en involveringsprocess. I 
Klimpfjäll fanns alltså den möjligheten och därmed kom motsättningen för 
invånarna i Nybyn att enbart gälla mellan dem och den egna kommunen. 
Dessutom fanns alltså inte heller någon tradition från arbetarrörelsen bland 
Nybyns invånare. Boliden hade alltså alla förutsättningar att disciplinera 
sina anställda, den dolda disciplineringen i Klimpfjäll vilade på optimala 
förutsättningar. Men i Köpmanholmen var situationen en annan. Faktorer 
som vikänsla, klasskänsla och förankringen i storsamhället försvårar en 
känsla av gemenskap med företaget. Ncb kunde därmed aldrig upphäva 
känslan av motsatsförhållande mellan sina anställda och företaget på 
samma sätt som Boliden har gjort i Klimpfjäll. 

Men i detta resonemang finns det plats för en reservation. Intervjuerna i 
Köpmanholmen gjordes efter nedläggningen. Det finns ingenting som säger 
att det inte funnits någon bruksanda i Köpmanholmen dvs en anda där arbe
tarna identifierar sig med det egna företaget och inte upplever någon intresse 
eller klasskonflikt. Min studie av Klimpfjäll beskriver samhället före ned
läggningen. En facklig representant framhöll vid ett informationsmöte med 
bl a representanter från Vilhelmina kommun - e tt möte som jag lyssnade på 
och som hölls efter nedläggningsbeskedet - att man i Klimpfjäll hade litat väl 
mycket på Boliden, och han efterlyste en litet mer nyanserad syn på företaget. 
Kanske attityderna förändras något i en mer kritisk riktning gentemot ar
betsgivaren då man fått det definitiva nedläggningsbeskedet, trots att synen 
på företaget som den gode brukspatronen varit mycket stark. Men å andra 
sidan förändras inte sådana här förhållningssätt över en natt, därför tror jag 
inte att denna invändning omintetgör jämförelsen mellan Köpmanholmen 
och Klimpfjäll. 
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Exempel på misstroende 

I det första informationsbladet som skickades till hushållen i Nybyn nämn
des att forskningsenheten i Vilhelmina hade startat ett projekt som gick ut 
på att bl a göra intervjuer och att skaffa fram aktiviteter till byn. I detta blad 
nämndes också att Vilhelmina kommun var med. Förhoppningen var att 
dämpa en eventuell oro inför intervjuerna. Men då visste jag inget om 
attityderna till kommunen. Det medförde ett förbiseende av en väsentlig 
detalj. Vid en av de första strukturerade intervjuerna hände följande. 

Då jag ringde för att fråga om jag fick komma och göra en intervju lät kvin
nan jag talade med ganska reserverad. Jag förklarade vad undersökningen 
skulle användas till, men kvinnan lät sig inte övertygas utan ville veta lite 
mer. Jag berättade så gott jag kunde om projektet samt kommunens planer 
på att skjuta till resurser i form av aktiviteter till byn. Kvinnan var tveksam, 
men till slut sade hon att jag trots allt skulle få komma och göra en intervju. 

Vid själva intervjun förklarade kvinnan sin tveksamhet. Hon hade först 
tänkt säga nej, därför att kommunen var inblandad. Hon förklarade att hon 
var speciellt besviken på hur socialkontoret fungerade, och särskilt social
kontorets sätt att hantera barnomsorgsfrågan i byn. Sedan sade hon sig ha 
svårt att acceptera att "kommunen först nonchalerar Klimpfjäll i viktiga 
frågor, för att sedan komma dragandes med några aktiviteter till byn". Hon 
uppgav emfatiskt att flera andra i Nybyn kände på samma sätt inför det här 
projektet. 

För att skapa en mer förtroendefull situation mellan mig som intervjuare 
och familjen, betonade jag att i den här intervjuundersökningen är vare sig 
socialkontorets arbetsledning eller socialnämnden inblandad. En medarbe
tare på socialkontoret har hjälpt till med en del praktiska detaljer eftersom 
socialkontoret var med och startade projektet, upplyste jag henne om. Jag var 
ärlig och sade som det var: att mitt samarbete med socialkontorets ledning 
har varit utsatt för vissa påfrestningar. 

Kvinnan såg ut som om hon häde hört något hon ville höra. Eftersom kom
munen inte hade något med frågorna att göra ansåg hon att saken hade 
kommit i ett helt annat läge. Förtroendet för mig hade nu förbättrats. Under 
tiden jag tog fram min bandspelare serverade kvinnan kaffe och nybakade 
bullar. Det kändes som om hon såg mig som en som hade valt rätt sida 
mellan två stridande parter. 



227 

Om socialtjänsten tänker gå in med resurser i ett lokalsamhälle eller ett 
bostadsområde är det av största vikt att man inte bara har en bild av vilka 
problem som finns, utan också vilka attityder och kulturella grundstrukturer 
som finns hos människorna man vill nå. Hur ser t ex deras attityder ut mot 
den egna kommunen eller mot kommunens socialtjänst? I fallet Klimpfjäll 
var socialtjänsten i Vilhelmina ovetandes om eller så bortsåg man från det 
låga förtroende som invånarna I Nybyn hade gentemot kommunen. Något 
som kan vara ödesdigert för den socialtjänst som vill skapa en förtroendefull 
relation mellan sig och invånarna i ett område. 

Klimpfjäll kan alltså ses som en antites till Köpmanholmen om man jämför 
t ex de sociala nätverken, vikänslan eller kollektivitet-individualitet, samt 
förtroendet för samhället som aktör. Ett lokalsamhälle som Nybyn, kan trots 
vissa yttre likheter, vara mycket olikt ett brukssamhälle som Köpmanhol
men. Jag använder uttrycken 'lika' och olika' på ett oprecist sätt - det med
ges. Jag åsyftar att de två samhällena - Klimpfjäll respektive Köpmanholmen 
är två skilda sociala system som konstitueras av olika motsättningar och 
framför allt av olika värdemässiga relationer till det 'omgivande' sociala 
systemet - samhället. I ett samhälle som Köpmanholmen kan socialtjänsten 
eller samhället - om man vill ge ett stöd i samband med en företagsnedlägg
ning - utnyttja människornas kollektiva socialitet och det täta sociala nät
verket. Om man vill upprätta ett samarbete med människorna i Klimpfjälls 
Nyby tror jag inte invånarna vill att arbetet ska bygga på någon form av 
kollektiv organisering. Här kan man inte förvänta sig att vikänslan ska 
utgöra kärnan i arbetet för den egna byn. 
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14 DIM OOCIALA MYSTIFIKATIONEN 

Varför tillkom Stekenjokksgruvan och varför byggdes Nybyn i Klimpfjäll? 
Något entydigt svar finns inte på dessa frågor. En kommunal förtroendeman 
som jag intervjuade hävdade att gruvan tillkom - inte av regionalpolitiska 
skäl - utan snarare av "mineralpolitiska". Den allmänna uppfattningen är 
dock att gruvan var en regionalpolitisk investering. I Stekenjokksutred-
ningen (Bohm 1978) ansågs denna investering som företagsekonomiskt och 
samhällsekonomiskt försvarbar. 

Men malmkroppen hade ett utseende som man inte hade förväntat sig. Att ta 
upp malmen i Stekenjokk blev dyrare än beräknat. Peter Bohm framhåller, 
att om man vetat att malmkroppen som Stekenjokksgruvan baserats på var 
svängd, hade projektet aldrig blivit av (Västerbottens Folkblad 23 aug 1988). 

Samhällsplanerare beaktar vanligen inte eventuella negativa sociala konse
kvenser. Idén om Stekenjokksgruvan uttrycker en tilltro till det rationella 
samhällsbygget, att man, som i detta fall, kan bygga upp en storskalig 
industri och ett komplett samhälle ända ute i fjällvärlden, om det finns ett 
kortsiktigt ekonomiskt underlag för investeringen. Samtidigt som alla parter 
önskade att Nybyn inte skulle ha något slut, visste man att en gruva inte va
rar i evighet. Man var medveten om att sannolikheten för att Nybyn skulle 
leva vidare med samma befolkningsmängd var mycket liten. Men man 
hoppades på nya malmfyndigheter efter det att Stekenjokksmalmen tagit 
slut. Den kommunala förtroendemannen som jag intervjuade hänvisar till 
att det finns områden som man ännu inte undersökt tillräckligt noga, där det 
mycket väl kan finnas brytvärd malm för lång tid framöver. 

En annan intressant fråga är varför man inte beaktade gruvetableringens 
sociala konsekvenser? Vad skulle hända om gruvdriften fick avbrytas tidiga
re än beräknat, vilket också inträffade? 

Oförmågan att se sociala konsekvenser av en rationell planering 

Larssons och Moréns (1988) avhandling "Organisationens mänskliga insida" 
är en kritisk granskning av målrationaliteten i socialt arbete. Syftet var att 
synliggöra organisationen som den kom till uttryck i den språkliga kom
munikationen. De fann en organisation där känslomässiga aspekter för
nekades. Och där svåra mänskliga livssituationer möttes med ett instrumen-
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teilt förhållningssätt. Även Peter Westlunds (1986) avhandling är en om
fångsrik kritik mot det målrationella tänkandet i socialt arbete. I det följande 
ska jag försöka följa upp några av hans resonemang. 

Westlund (ibid) riktar kritik mot utrednings- och planeringstänkandet som 
problemlösningsstrategi i det sociala behandlingsarbetet. Han hävdar att det 
som han kallar den rationella planeringen i socialt arbete är en praktisk 
omöjlighet eftersom den förutsätter det omöjliga, nämligen en förutsägbar 
verklighet. 

I den rationella planeringsmodellen, som Westlund (ibid) beskriver den, ob
jektiverar man den andre "Me" i Meads betydelse. Människan och samhället 
blir determinerat och förutsägbart. I annat fall får man in störande element i 
sin planeringsmodell och hur ska man då kunna planera? Begreppet ratio
nell planering mister sin mening om man subjektiverar och voluntariserar 
dem som planeringen avser att förändra. 

Westlund (ibid) framhåller att i den rationella planeringsmodellen föregås 
handling av ett tankearbete. Ordningen är således tanke-handling-effekt, 
vilket ska garantera att arbetet bedrivs systematiskt och planmässigt och att 
problemlösning sker under kontrollerade former. 

Den rationella planeringsmodellen bygger på målrationalitet, eller som 
Westlund (ibid) uttrycker det: 

Där begränsas rationalitet gärna till frågor om strategier for att realisera uppställda mål, 
medan målens fornuftighet lämnas utanför analysen, (s 67) 

Men Westlund (ibid) framhåller att den rationella planeringen i praktiken 
får problem. Den måste ständigt anpassa sig till verkligheten. Planeringen 
innehåller också förhandling och intressereglering (s 114-117) Om jag 
förstått Westlund rätt existerar inte den rationella planeringsmodellen i 
praktiken, utan den använder sig av adaptiva rationaliseringsstrategier. 

Det ovanstående kan också ses som en av förklaringarna till varför social
tjänsten startade ett aktionsforskningsprojekt i stället för att fråga efter en 
avvecklingsplan inför gruvnedläggningen. Projektet passade väl in i en 
allmänt accepterad rationalitetsuppfattning. 

I Peter Bohms utredning av Stekenjokksgruvan görs inga försök att uppskat
ta de sociala konsekvenserna som uppstår då det är dags att avveckla gru-
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van. Nackdelarna framträder i form av kostnader i en kostnads- och intäkts
analys. Det finns inga sociala argument mot själva gruvprojektet i någon av 
de utredningar som jag tagit del av (se litteraturlistan). Man tar for givet att 
det som är bra för regionalpolitikens ekonomiska intäktsida på sikt också är 
bra för de sociala livssammanhangen. 

Första steget i den sociala mystifikationen 

Utifrån 60-talets regionalpolitiska syn var gruvetableringen i Stekenjokk en 
rationell investering. I Lauritz och Alvarssons (1968) utredning (nr 7) inför 
gruvetableringen betonas lokaliseringspolitikens (det gamla namnet på 
regionalpolitik) mål. Författarna inleder sin utredning med - så vitt jag kan 
förstå - att sammanfatta målen i propositionen från 1964 (nr 185). 

...att näringslivet lokaliseras så att landets tillgångar på kapital och arbetskraft blir fullt 
utnyttjade och fördelade på ett sådant sätt att framåtskridandet främjas. Men lokalise
ringspolitiken syftar också till trygghet för individen och e n rättvis fördelning av 
välståndet. 

Intressant att notera är också att författarna (ibid) understryker lokalise
ringspolitikens uppgift att omfördela resurser mellan olika delar av landet. 
Man framhåller dessutom att en av den offentliga politikens målsättningar 
är att ta vissa samhällsekonomiska förluster, för att glesbygdens folk skall få 
en rimlig sysselsättningsnivå och en god samhällelig service. 

Vilhelmina var 1968 - i l ikhet med de flesta andra kommuner i Västerbottens 
inland - en kommun med en allt mer sviktande arbetsmarknad, ett växande 
utflyttningsnetto och en tilltagande skevhet i befolkningspyramiden. För
fattarna (ibid) uppger att totalt minskade sysselsättningen med 10% perioden 
1950-1965. Men Vilhelmina kommun satte stort hopp till den förväntade 
gruvan i Stekenjokk. Så här formulerar sig författarna (ibid) beträffande 
framtiden. 

Beträffande framtiden ser väl just nu utvecklingen minst mörk ut för Vilhelmina köping. 
Gruvbrytningen i Stekenjokk kommer att ge väsentlig stimulans. Det är naturligtvis 
möjligt att ytterligare gruvbrytning och an nan verksamhet i fr amtiden kommer till stånd 
såväl i Vilhelmina som i övriga kommuner. Utan tvekan kommer också turismen att vara 
en mycket stimulerande faktor för fjällkommunerna... 

Strukturrationaliseringarna hade medfört att jordbruken blivit allt mer 
olönsamma och skogsbruket mindre personalintensivt. Man kunde helt 
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enkelt inte tacka nej till en investering som Stekenjokksgruvan. Den bidrog, 
förutom arbetstillfällen i gruvan, till att skapa sysselsättningstillfallen i olika 
servicenäringar. Och ett eventuellt negativt bokslut för gruvan kunde vara 
väl förenligt med positiva effekter för samhällets vidkommande. 

Mot bakgrund av det som sagts i det ovanstående ter det sig inte så märkligt 
att man etablerade en gruva i Stekenjokk. Om det politiska målet är en re
gional utjämning i fråga om sysselsättningstillfällen och om man beaktar 
Peter Bohms (1978) utredning, som ger gruvan såväl ett positivt företags
ekonomiskt som regionalekonomiskt värde, och även tar hänsyn till 
situationen i Vilhelmina kommun, framstod Stekenjokksgruvan som en 
rationell investering. 

Den konventionella regionalpolitiken byggde på stordriftsfördelar och tog inte 
hänsyn till lokalsamhällets kulturella och sociala förutsättningar. Den 
strategin är inte längre lika gångbar som under 60-talet. I dagsläget hade 
med största sannolikhet inte Stekenjokkgruvan etablerats. Nu är man från 
statsmakternas sida inte lika villiga att investera pengar i riskfyllda regio
nalekonomiska projekt. Och man är mindre benägen än tidigare att subven
tionera olönsam industri. I nuvarande situation hade säkert en livlig diskus
sion uppstått om negativa miljökonsekvenser till följd av gruvbrytning i en 
känslig fjällvärld. Dessutom är det ekonomiska facit av den hittills förda 
regionalpolitiken inte särskilt lysande, vilket följande resonemang visar. 

Under förvintern 1988 färdigställdes ett manus på Sind (Statens industriverk) 
som är en studie på 50 nystartade företag som fick lokaliseringsstöd 1983. 
Studien visar att fram till utgången av december 1986 är det endast 30% av 
företagen som lyckats etablera sig på ett tillfredsställande sätt. 70% av värdet 
på de beviljade lokaliseringsstöden har gått till företag som gått i konkurs. 
Detta är ett svårt bakslag för den konventionella regionalpolitiken. Bernt 
Berglund (red Rydberg 1971) påpekar att lokaliseringsstödet mellan 1965 och 
1970 har beräknats ge upphov till 12 300 arbetstillfällen i det norra stödom
rådet. Förmodligen skulle en del av dessa arbetstillfällen kommit till stånd 
utan lokaliseringsstöd, varför stödets betydelse under perioden betydligt får 
reduceras (s 68). En likartad bedömning gör SOU-1978:46 för den därpå 
följande femårsperioden 1970-75 (s 67). 

Jag ska nu i det följande i komprimerad form återge och sammanfatta Leif 
Grahms (1988) resonemang kring tre strategiska val inom regionalpolitiken, 
för att sedan anknyta dem till min diskussion om gruvetableringen i 
Stekenjokk. 



232 

- den konventionella strategin 

Här uttrycks framtiden som en förlängning av dagens samhälle. I denna 
strategi har den offentliga sektorn en viktig roll. Och det idémässiga inne
hållet har nära anknytning till Keynes ekonomiska teorier. Denna riktning 
har varit framträdande i svensk politik. Den konventionella strategin utgår 
från en stark nationell ekonomi, med stor offentlig sektor och ett stort socialt 
ansvar. Denna strategi har klarast relationer till den livsform som benämns 
lönearbete, där huvuduppgiften koncentreras kring antalet jobb på den lokala 
marknaden. Grahm påpekar att den konventionella linjen eller strategin 
bygger på stabilitet i utvecklingen och att den är historielös. Inga egentliga 
kvalitativa förändringar förutses. Den offentliga sektorn erbjuder en kår av 
professionella problemlösare och huvudproblemet är att få igång tillväxten. 
Det saknas ett egentligt förhållningssätt till hur innovationer uppkommer 
och vilken form av teknikutveckling som är önskvärd. Utvecklingen kommer 
som manna från himlen, vilket innebär att teknikval inte är någon stor fråga 
på dagordningen. Denna strategi innebär enligt Grahm en fortsatt speciali
sering och ökad internationell arbetsdelning, med tyngdpunkt på storskaliga 
lösningar, (ibid a.a). 

- b usinesstrategin 

Den viktigaste rollen här har det privata näringslivet, som man överlåter 
problemlösningen på. Det idémässiga innehållet i denna strategi anknyter 
till neoklassisk nationalekonomi. Samhällets uppgift är att underlätta för 
marknadskrafterna. Målsättningen är ekonomisk effektivitet. Storskalighet 
förespråkas för att minimera kostnaderna. Det är de branscher som har de 
bästa komparativa fördelarna gentemot utlandet som skall gynnas. Kapital
intensivst kännetecknar produktionen. Denna strategi visar en stor sår
barhet inför förändringar och är beroende av utländska förhållanden och 
intressen. Här betraktar man regionalpolitiken som intressant endast ur ett 
lönsamhetsperspektiv (Ibid a a). Nyckelord som karaktäriserar denna stra
tegi är, specialisering, arbetsdelning, ekonomisk effektivitet, och internatio
nella företagsrelationer. 

- den alternativa strategin 

Det idémässiga innehållet har anknytning till de självtillits teorier som 
Johan Gal tung är känd för. Här försöker man undvika den alltför materiellt 
orienterade synen på välfärd. Man framhåller att ekonomisk växt enbart är 
ett medel som ytterst syftar till mänsklig växt. Teknologin skall vara enkel 
och skall bygga på lokalsamhällets eller regionens egna förutsättningar. 
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Man förlitar sig på lokalbefolkningens kvalifikationer och lokala resurser, 
och man har ett ansvar för ortsbefolkningen. Målen utgörs främst av ar
betstillfredsställelse, fungerande lokalsamhälle etc. Medlen utgörs av ett 
småskaligt differentierat näringsliv. Lokal solidaritet är nödvändig. Här 
värderas effektivitet inte utifrån marknadssynpunkt, utan utifrån ekologiska 
och humanistiska utgångspunkter (ibid a a). Nyckelorden för denna strategi 
är, lokal förankring, självtillit och kulturekonomi. Med kulturekonomi avses 
en ekonomi som är baserad på en ingående förståelse av lokalsamhällets 
förutsättningar. 

Den konventionella strategin, som Grahm beskriver den, kan ses som en 
vägledande princip inför beslutet att etablera Stekenjokksgruvan och därmed 
byggandet av Nybyn. En princip som var allmänt accepterad och som upp
levdes som rationell för regionalpolitiken. 

Det var inte en självklarhet att man skulle bygga en by i Klimpfjäll till följd av 
gruvetableringen. Enligt välinformerade uppgiftslämnare inom kommunen 
var den första tanken att man skulle låta gruvarbetarna och deras familjer 
bo i Vilhelmina tätort. 

Kan man då inte hävda att Nybyn också byggdes, trots osäkerheten om 
framtiden, utifrån gruvarbetarfamiljernås behov? Att veckopendla till och 
från Klimpfjäll medför, som framgått i kapitlet om veckopendlarna, en rad 
sociala påfrestningar. 

Men det var inte i första hand för gruvarbetarfamiljernas skull som Nybyn 
byggdes, något som framgår av följande citat i Alvarssons m fl (1970) 
utredning om samhällsbyggandet inför gruvprojektet. 

För gruvföretaget är det av mycket stor betydelse, både av säkerhetsskäl och av rena drifts-
ekonomiska skäl att man kan ha arbetskraften boende så nära arbetsplatsen som möjligt. 
Av den anledningen vill man alltså bygga ett relativt stort samhälle i Klimpfjäll, och i 
övrigt vill man rekrytera så många dagpendlare som möjligt. I en del fall visar sig också 
gruvföretaget föredra familjer före ensamstående arbetare. Detta beror på att man har 
konstaterat att familjerna är mer stabila. Av u ngefär samma skäl vill man också rekry
tera folk från trakten. Dessa personer har oftast en klart lägre flyttningsbenägenhet 
(kapitel 9.3). 

Detta citat är av central betydelse. En bofast och stabil befolkning var ett 
ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ. Klimpfjälls Nyby byggdes alltså inte i 
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första hand av social hänsyn till de människor som skulle bo där, utan av 
hänsyn till den ekonomiska effektiviteten. 

Att kvinnorna i Nybyn redan på planeringsstadiet tilldelades en påtagligt 
undanskymd roll framgår tydligt i Alvarssons m fl (1970) utredning: 

Inom området anordnas ett gångvägssystem, som anknyter till samtliga bostäders 
gårdssida och ger förbindelse med centrum och skolområdet. Skolbarnen kan alltså via 
detta system själva ta sig till och från skolan. Hemmafruar kan i lugn och ro promenera 
med barnvagn till och från centrumanläggningen (bil 5 s 12) (min kursiv) . 

Här avslöjas det - förmodligen av en tillfällighet - på ett tydligt sätt vilken roll 
man tillskrev kvinnorna i visionen om det kommande bysamhället. Det här 
citatet visar att kvinnornas roll var den traditionella, deras uppgift var att 
dra barnvagnen. Det är ingen slump att Klimpfjäll är en by på männens 
villkor, detta var ett faktum redan vid planeringen av Nybyn. Ett annat fak
tum som understryker detta resonemang är att det dröjde ända fram till 1983 
innan man fick ett daghem till Klimpfjäll. Detta kan tolkas som en motsägel
se till vad tjänstemän uppgivit för mig, nämligen att man i planeringsskedet 
räknade med att kvinnorna skulle arbeta i den reguljära gruvproduktionen 
och inte bara i servicearbeten. Att det inte blev så förklarar man med att 
intresset från kvinnornas sida aldrig infann sig. Detta kan tolkas som att 
man - underförstått - menar att kvinnornas ekonomiska beroende av sina 
män beror på deras egna negativa förhållningssätt till industriellt arbete. 

Gruvetableringen var ett resultat av 60- och 70- ta lens regionalpolitik. Hos allt 
fler ekonomer och samhällsvetare har övertron på det rigida och konventio
nella planeringstänkandet övergivits. Åke E Andersson m fl (1984) påtalar att 
i Sverige har regionalpolitiken inte utformats för en utveckling av regionerna 
på deras egna särpräglade villkor (s 171). Han betonar i sina böcker betydel
sen av en politik som befrämjar kunskap och kreativitet. Åke E Andersson 
(1985 ) förespråkar långsiktig kreativitet framför kortsiktig produktivitet. 
Investeringar i materiellt kapital ger bara tillväxt. Investeringar i kunskap 
ger utveckling (s 182-183). Samhället måste alltså bedriva en politik för att 
skapa kreativa miljöer. Vidare påpekar författaren (1984) att Gnosjöandan 
inte kan organiseras eller skapas fram genom bidrag till forskning och 
utveckling. Den bygger främst på personliga initiativ, starkt bundna till en 
speciell miljö (s 160). Om detta stämmer så framstår också förslaget om ett 
stort lyxhotell i Klimpfjäll som tämligen irrationellt (Västerbottens-Kuriren 
16 feb 1989). En investering som verkar vara mer en fråga om produktivitet 
än kreativitet, en idé som bygger på det Grahm (1988) kallar för den konven
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tionella strategin. Om denna idé realiseras finns det - enligt min mening - en 
betydande risk för att man bygger ett "nytt Stekenjokk". 

Jag tror att sådana tankar liksom gruvetableringen och byggandet av Klimp
fjälls Nyby representerar hur det konventionella ekonomiska och sociala 
tänkandet notoriskt missuppfattar Norrland. Men samtidigt representerar 
detta tänkande också en gammal dröm om Norrland, eller kanske en övertro. 
Sedan gammalt har man haft en vision om att civilisera och exploatera de 
norrländska naturrikedomarna. Trots motgångar har man aldrig givit upp 
sådana idéer. Dessa tankegångar kan säkert ha förstärkt tilltron till gruv
etableringen och byggandet av Nybyn. I Sverker Sörlins avhandling Fram
tidslandet (1988) avslutas dess epilog med följande tänkvärda ord: 

Vad 1980-talets norrlandsvisioner är värda i ett längre perspektiv är detta inte platsen att 
spekulera om. Avsikten med denna snabbskiss över ett antal attityder till Norrland och det 
nordliga under efterkrigstiden har varit en annan, nämligen att visa hur Norrlands 
urgamla roll som "framtidslandet" faktiskt kunnat bestå, fast i ständigt nya skepnader, 
och givetvis hela tiden mot den allt dystrare fonden av glesbygdsromantik och avfolkning 
och m ed allt svagare förankring i den allmänna debatten. Retoriken om framtidslandet 
hade sin högkonjunktur några decennier kring sekelskiftet och någon pånyttfödelse av den 
tidens stämningar har det inte funnits grund för. (s 260) 

Det finns ännu ingen utvärdering som kan besvara frågan om gruvetable
ringen i Stekenjokk var en lyckad eller misslyckad regionalekonomisk 
investering. Man kan hävda att de unga och arbetsföra människorna som 
måste flytta från Klimpfjäll säkert kan finna arbete på annat håll i landet. I 
en mening kan man tolka gruvetableringen och Nybyn i Klimpfjäll som en 
positiv företeelse. Människor fick komma tillbaka till sina hemtrakter under 
några år och bo där de ville bo och de fick samtidigt tillgång till oinskränkta 
fritidsmöjligheter i den vidsträckta fjällvärlden. Dessutom kanske några av 
dem kan bo kvar i Klimpfjäll trots att gruvepoken är avslutad. Utifrån detta 
perspektiv kan gruvan och Nybyn ses som lyckade investeringar. 

De hårda villkoren för en inlandskommun som Vilhelmina gjorde att ingen 
kunde, med hänvisning till eventuella negativa sociala konsekvenser, säga 
nej till gruvan. Dessutom var den konventionella strategin, som vilade på en 
både praktisk och teoretisk grund, vägledande för regionalpolitiken under 
denna tid. Man såg helt enkelt inte att det fanns en irrationalitet inbyggd i att 
bygga upp ett komplett samhälle utan framtid. Det samhälle som skulle 
byggas i samband med gruvan byggdes på en extremt isolerad plats. Män
niskorna var helt beroende av en enda näring - gruvan - som i sin tur var 
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beroende av konjunkturen på den internationella marknaden. Denna irra
tionalitet blev mystifìerad, den omformulerades till en rationell social 
konstruktion som ansågs nödvändig för gruvprojektets tillkomst. 

Den fortsatta mystifikationen 

Ingen politiker satte upp som ett klart uttalat mål eller löfte att Nybyn i 
Klimpfjäll skulle bli ett samhälle som existerade under normala livs
betingelser. Det vill säga att det skulle vara att betrakta som en oväntad 
händelse om Nybyns existens hotades. Nybyn hade redan från början 
obefintliga chanser att utvecklas till ett stadium där invånarna kunde 
betrakta tillståndet "en någorlunda säker överlevnad" som ett för dem 
normalt livsvillkor. Att göra framtiden och dess problem osynliga var alltså 
en förutsättning för att genomföra denna sociala konstruktion. 

Denna process har övertagits av dem som flyttat till Nybyn och som har en 
önskan om att vilja stanna kvar på obestämd tid. För dem är detta en över
levnadsprocess. Det är denna sociala mystifikation som ytterst bidrar till att 
hålla samman Nybyns komplexa socialitet. 

Mystifikationen var under dessa förhållanden en förutsättning för att konst
ruera ett samhällssystem i fjällvärlden, vars framtid ingen visste något om. 
Inte heller myndigheterna som t ex kommunen, länsstyrelsen eller staten 
ville tala om gruvans och därmed Nybyns framtid, de var själva indragna i 
denna märkliga process. I lokalpressen framträder myndighetspersoner en 
efter en och redovisar sin totala överraskning över att Boliden beslutat att 
lägga ned gruvan, trots att man känt till att gruvans resultat varit vikande. 
Naturligtvis var nedläggningsbeslutet inte oväntat för någon, vare sig för 
myndigheter eller klimpfjällsbor, det är snarare så att ett icke tidsbestämt 
negativt beslut som detta alltid är oväntat den dag det kommer. Mystifikation 
är alltså inget medvetet sätt att lura sig själv eller någon annan, den uppträ
der snarare som ett enskilt fenomen som beslöjar rationalitetens egen 
irrationalitet. 

Det var denna mystifikation som också omöjliggjorde ett upprättande av en 
avvecklingsplan för gruvan. Intervjuerna visar att det fanns de som var 
övertygade om att i längden kunde Nybyn knappast undgå att drabbas av en 
större utflyttning. För dessa personer framstod en flyttning från Klimpfjäll 
som det mest rationella. Men ingen person, vare sig i eller utanför fjällbyn, 
krävde någon avvecklingsplan för gruvan. Om en enskild person inom 
statliga eller kommunala myndigheter eller någon i fjällbyn hade krävt en 
sådan plan hade resultatet med all sannolikhet blivit att individen i fråga 
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hade utdefinierats. Att öppet försöka avmystifiera en företeelse som denna 
innebär en stark utmaning av såväl andra bybor som myndigheter och 
företag. 

Gruvbolaget hade heller inget intresse av att i förtid och tillsammans med 
myndigheter utarbeta avvecklingsplaner. Detta skulle kunna ha resulterat i 
en för tidig och för stor utflyttning från Klimpfjäll, vilket skulle kunna ha 
omöjliggjort gruvdrift fram till den planerade dagen för nedläggningen. 

En grupp i Nybyn som inte involverades i denna mystifikation var flickorna i 
årskurs nio och klimpfjällsungdomarna i gymnasiet. De hade, som framgick 
tidigare, inget intresse av att tro på en framtid i Klimpfjäll. I kapitel nio möt
te vi också Pia, en av kvinnorna som inte var speciellt väl socialt integrerad i 
själva bysamhället och som därför inte kände något behov av att tro på en 
framtid för Klimpfjäll. Hon kände själv en irritation över att så många i 
Klimpfjäll inte förstod att det inte fanns någon framtid här. Detta är ett 
exempel på hur man kan undgå att bli delaktig i en social mystifikation, men 
att priset för detta är att man står med ena foten utanför byns egen socialitet. 

Aktionsforskningsprojektet kom i detta sammanhang att bli en förlängning 
av en redan påbörjad mystifikationsprocess. Projektet kan ses som social
tjänstens egen involvering i denna process. 

På samma sätt förhåller det sig med de malmprospekteringsarbeten som 
pågick under våren 1986, vars resultat blev negativt. Syftet med dessa var 
naturligtvis inte att lura människorna att man försökte finna den malm som 
inte existerade. Men en del människor i Nybyn satte stort hopp till dessa 
prospekteringar, vilket betyder att prospekteringarna kom att bli ytterligare 
en beståndsdel i den sociala mystifikationen. 

Man kan också se diskussionen om ett stort hotell i Klimpfjäll som ett led i 
denna mystifikation, eftersom man hoppas att hotellet ska kunna ersätta 
gruvan som försörjningskälla. Trots att det går dåligt för flertalet skidorter i 
Sverige, så vill några satsa på en mycket omfattande hotellinvestering i 
Klimpfjäll. 

Gruvan som ett absolut livsvillkor? 

Förutsättningar för industriell produktion efter gruvepoken existerar inte i 
Klimpfjäll. För att konstatera detta behöver man endast betrakta avstånden 
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till större tätorter. Däremot kan kanske några i Nybyn försörja sig på lokalt 
baserade förutsättningar som t ex turism, småföretag, veckopendling kom
binerat med ett mindre fjälljordbruk samt jakt och fiske som drygar ut hus
hållskassan. Men en sådan överlevnadsstrategi kan, enligt min bedömning, 
i bästa fall gälla endast ett mindre antal av Nybyns invånare. 

Det är svårt att säga vad gruvnedläggningen kommer att innebära för Gam-
melbyns invånare. I intervjuerna framhåller de gärna att de klarade sig 
förut då ingen gruva fanns, och när byn varken hade konsumbutik eller 
postkontor. De flesta i Gammelbyn har nått pensionsåldern och är därmed 
inte beroende av förhållandena på arbetsmarknaden. Av Lennart Nygrens 
(1987) konsekvensutredning framgår det att om de 170 gruvjobben försvinner 
riskerar följande serviceverksamheter i Klimpfjäll att begränsas eller läggas 
ned; Konsumaffären (då 70-75% av kundunderlaget faller bort), posten, vård
centralen, daghemmet/förskolan och lågstadieskolan. Även hotellets verk
samhet kan bli föremål för indragningar liksom biblioteket (s 9-10). 

De äldre i Gammelbyn uppger att fördelen med gruvans tillkomst var just att 
man fick en affar, ett postkontor, samt en vårdcentral. Förr gick en varubuss 
från en by sex mil innan Klimpfjäll med matvaror. Tillgång till en matvaru
affär eller varubuss är naturligtvis en yttersta förutsättning för att de äldre 
ska kunna bo kvar i sin hemby. 

Om den sociala mystifikationens natur 

Jag är ingen vän av modellkonstruktioner - åtminstone inte när verkligheten 
endast kan återges med stor oskärpa och därför aldrig kan fungera som ett 
modellkorrektiv. Men mycket av den tidigare framställningen för tankarna 
till ett modellresonemang. 

Nyckelbegreppet hos detta resonemang är den "sociala mystifikationen". Det 
jag vill lägga in i begreppet är inte att någon medvetet ljuger för någon an
nan, tvärtom, mystifikationens väsen är allmänt omfattad. I fallet Klimpfjäll 
var nästan alla "troende": gruvarbetarkollektivet, facket, kommunala och 
statliga myndigheter. Den "sociala mystifikationen" innebär att dess världs
bild är generell för alla inom det givna sociala sammanhanget. 

Själva livsnerven i den med sakargument svagt underbyggda mystifikationen 
är att tilltron till dess bild av världen har med systemets överlevnad att göra. 
Tron på gruvans framtid, eller någon annan försöijningskälla som kan 
ersätta gruvan, håller hoppet uppe hos gruvarbetarfamiljerna, denna tilltro 
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gör det möjligt för dem att handla på lång sikt - även när gruvans stängning 
är nära förestående. Man planerar på falska premisser, men man planerar. 

Utan att vara delaktig av den sociala mystifikationen skulle det inte finnas 
motiv för gruvarbetarna att bo kvar i Klimpfjäll, och än mindre att köpa ett 
eget hus där. Det är detta förhållande som också är rationaliteten hos bolags
ledningen och - i viss mån - kommunens och statens förerädare. För dem är 
mystifkationens upprättande ett villkor för att de skall kunna behålla arbets
kraften så länge gruvan är i drift. 

Jag tror det kan finnas ett manipulativt drag när mystifikationen upprättas, 
men så är förhållandet att man efter hand tror på sin egen tvivelaktiga 
ståndpunkt: det är då mystifikationen börjar leva sitt eget liv och blir tolk
ningen om det närvarande och om framtiden. 

Mystifikationens förutsättningar vilar på en materiell grund, gruvan ger 
lön, struktur och mening åt dem som arbetar och bor i Klimpfjäll. Denna 
materiella grund upphör att existera samma dag som man ger beskedet om 
att gruvan ska läggas ned - mystifikationen avmystifieras. För många - de 
som flyttar - blottläggs framtidens obefintlighet i Klimpfjäll. För andra - de 
som vill stanna kvar - konkretiseras de svårigheter som måste övervinnas för 
att fortsätta detta livsprojekt. 

Detta är en ångestfull punkt för mig som forskare. Jag "borde" ha studerat 
Klimpfjäll också i dess kritiska skede, då nedläggningsbeslutet fattades och 
tiden därefter. Men i det läget var jag inte aktionsforskare och den sviktande 
legitimitet jag haft i den rollen var förbrukad - i gruvarbetarnas, i kommun
representanternas och i mina egna ögon. 

Epilog 

Den 1 nov 1988 upphörde all malmbrytning och gruvan i Stekenjokk tystnade 
för alltid. Men varför har inte alla i Nybyn gett sig av för att söka arbete. Jag 
tror att de som har haft känslan av att vilja vara kvar i Klimpfjäll är de som 
nu finns där. Flertalet av dem som redan från början hade bestämt sig för att 
vistelsen i Nybyn skulle vara tidsbegränsad är nu utflyttade. Dessutom har 
planerna på en hotellsatsning skapat en optimism. Flera i Nybyn försöker 
också starta egna företag, medan andra går olika sorters kurser som anord
nats i byn. Några bybor har blivit veckopendlare, det har med andra ord 
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uppstått en ny grupp veckopendlare i Klimpfjäll. De förra veckopendlarna 
som arbetade i gruvan är nu borta och deras baracker ligger öde. 

Av tab 1 i kapitel 10 framgår att det i maj 1989 fanns 283 invånare kvar i 
Klimpfjäll vilket är 76% av antalet invånare jämfört med 1985. Anmärk
ningsvärt är också att utflyttningen tycks minska under 1989.1 kapitel 10 
nämndes att det till och med uppstått en brist på barnomsorg till följd av ett 
ökat antal barn. Det här anser jag stöder min tes att många i Nybyn verk
ligen ville stanna i Klimpfjäll, fastän man före gruvnedläggningen inte 
riktigt vågade att vilja detta. I stället för att flytta väljer man snarare att 
befästa sin plats i lokalsamhället. Först köpte man ett hus, trots nedlägg
ningshotet, och då nedläggningen var ett faktum fanns det dom som valde att 
utöka sin familj. 

Som nämndes i kapitel 8 tillstyrkte länsstyrelsen i maj 1989 en ansökan på 45 
miljoner kronor till det företag som avsåg att bygga ett exklusivt konferens-
och turisthotell i Klimpfjäll (en ansökan som ska vidare till Sind och slut
ligen regeringen) (Västerbottens-Kuriren 9 maj 1989). Men i juni avstyrkte 
Sind projektet om ett storhotell i Klimpfjäll. Sinds motivering för att avstyrka 
ansökan var att underlag för en lyxhotellsatsning saknas i Klimpfjäll. Reak
tionen i Klimpfjäll blev bestörtning och häpenhet (Västerbottens Folkblad 9 
juni 1989). 

An lever Nybyn även om jag tror det är befogat att framhålla att det inte är 
samma Nyby som före gruvnedläggningen. Men frågan är om den "nya" 
Nybyn kommer att överleva och om förvandlingen från ett gruvsamhälle till 
en turistort kommer att lyckas? Även om hotellsatsningen genomförs och ger 
en god ekonomisk avkastning finns det problem med hur alla ska kunna bo 
kvar som vill bo kvar. Ovissheten finns kvar i Nybyn, även om den har en 
annan skepnad än tidigare. Hur rationellt det nuvarande samhällsprojektet 
för Nybyn är kommer att framgå inom de närmaste åren. Till dess bor de 
kvar - de som vågar vara hängiven det särpräglade sociala livet i fjällvärlden 
och tro på en framtid här. 
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SUMMARY 

Klimpfjäll is a small mountain village situated about 125 kms northwest of 
Vilhelmina not far from the Norwegian border. Klimpfjäll is located in a 
district which can best be described as an extremely sparsely-populated 
area. In the middle of the 1979's a mine was built in Stekenjokk, 20 kms west 
of Klimpfjäll. The reported number of employees working down the mine 
was 170. In order to accommodate the miners a modern housing estate, 
known in popular speech as Nybyn (The New Village), was built in the vici
nity of the old mountain village, Klimpfjäll. Those who work at the mine live 
in Nybyn. The population is made up of resident families and a number of 
workers who commute on a weekly basis. In the older part of Klimpfjäll, 
known as Gammelbyn (The Old Village), the population is made up of resi
dents who were born in Klimpfjäll; older farmers and a number of Lap
landers. Nowadays, there are only a few active Laplanders remaining in 
Klimpfjäll. In 1986 there were roughly 370 inhabitants living in Klimpfjäll. 

Many facilities were built in order to provide Nybyn with the services re
quired. A new hotel was erected, a medical centre, a day nursery, infant and 
junior schools, a library, a supermarket, a petrol station, a post office, a ski 
slope etc. In Saxnäs, some 30 kms from Klimpfjäll, a secondary school was 
built. The latest in a long line of service facilities to be built was the sports-
hall which was completed just before the news broke that the mine was to be 
closed down. 

Despite the fact that Nybyn appears to be a permanent housing estate, its 
chances of surviving more than 20 years were limited. It was calculated that 
the ore supplies would last for 20 years, or until 1993. The people who chose 
to move to Klimpfjäll were aware that after 1993, or even earlier, there was a 
high risk that their livelihood would cease to exist. The price of ore, especial
ly copper, sank during the 80's and the mining company, Boliden, increased 
the extraction of ore which, in turn, shortened the lifetime of the mine. 
Despite the fact that the inhabitants knew that the likelihood of permanently 
residing in the area was very small, there was still a belief that everything 
would be put right, in spite of the difficulties surrounding the mine. Even 
the authorities refused to believe in an end to the functioning of the mine. I 
have christened this particular process as "Social Mystifications". 

Very few of Nyb yn's inhabitants chose to move to Klimpfjäll because of lack 
of employment elsewhere. Most of the inhabitants come from villages in or 
around urban Vilhelmina. For some, who had moved away from Vilhelmi-
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na to other parts of Sweden, the Stekenjokk mine had provided them with the 
opportunity to move back to the district. 

In September 1985, an action research project was set up in Klimpfjäll. The 
Social Welfare Service in Vilhelmina feared that the reserved social climate 
in Klimpfjäll could be characterized by its high alcohol consumtion as well 
as social isolation. Young people were considered to be surrounded by a 
socially risky environment. The project's aim was to launch various social 
activities in an effort to stimulate a social life for the future. The project, 
however, failed. In order to understand why this was the case, it is first 
necessary to understand the nature of the social life in Klimpfjäll, how the 
people think and what their ambitions in life are. 

The greatest problem overshadowing the people of Nybyn was the threat 
hanging over the future of the mine and consequently Nybyn's very 
existence. Deep in the heart of the mountain district there are, naturally, no 
other job opportunities to replace employment at the mine. The Social Ser
vices redefined this problem however, as being a traditionally social one. 
Something which shows the Social Services' powerlessness in dealing with 
such problems. 

The Social life in Nybyn 

How can people endure such uncertainty? The closing down of the mine 
means that they must move on again, possibly to a completely different part 
of Sweden. 

In November 1988, the mine in Stekenjokk closed. Perhaps a few of Nybyn's 
inhabitants can remain and make a living for themselves through e.g. 
tourism. However, for the majority of the population, the closing down of the 
mine means that they must leave their village. Klimpfjäll, as a mining 
village had, right from the start, a preexisting end. In practice there was 
never a future for the majority of inhabitants. Uncertainty was accordingly 
built into the way of life in Nybyn. When I questioned the people of Nybyn 
about the future, it was very difficult to extract a proper answer. It was as if 
they had repressed all conceptions of the future, it had become a mystery. 
That which holds Nybyn together is a Social Mystification. 

For the people of Klimpfjäll hunting and fishing are more a way of life than 
interests or hobbies. The spirit that prevails in Nybyn can be summarized by 
the saying "the loner of the mountains". This signifies a strongly individua-
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lized way of Life. In Klimpfjäll people do not seek security in each other's 
insecurity. People tend rather to seek security in their own homes and with 
their families. Trade Union and political activities are very rare amongst the 
miners. Organised, collective activities have never been particularly popular 
in Klimpfjäll. The workers have a very strong faith in the mining company, 
Boliden. On the other hand they regard the local authorities' treatment of 
Klimpfjäll as unfair. The people have no particular tendency towards com
plaint, perhaps because of the local religious culture where the spirit of piety 
exists in the absence of a god. Although there are only a few religious people 
living in Nybyn, most of the population come from small farming families in 
Västerbotten's inland where religion has played a very important role, in a 
traditional sense. 

There does not appear to be any intergrated sense of solidarity in Klimpfjäll, 
not even in Nybyn, where one might expect there should be. Everyone knows 
everyone else in the local area, almost all work down the mine, the socio
economic structure is, to a certain extent, homogenous and informal social 
control is very strong. Furthermore, almost all the inhabitants lead a life 
closely linked to nature i.e., they have certain values in common. One can 
also point to the fact that for many inhabitants in Nybyn, the move to Klimp
fjäll was an attempt to start a new project in life. When these people sought a 
life in the mountains they also sought a characteristic social life, one in 
which the individual does not seek out communal fellowship. 

Klimpfjäll is made up of four population groups who live according to their 
own special circumstances. Nybyn consists of two groups; the residentials 
and the weekly commuters. About a third of the employees at the mine are 
weekly commuters, the majority of whom live in and around urban Vilhel
mina. Gammelbyn consists mainly of old farmers and Laplanders. Another 
contributing factor as to why Nybyn in not a unified village is that the 
inhabitants are all "immigrants" they have no history in common. 

Communication between Nybyn and Gammelbyn is infrequent. This is 
partly because of the age difference; the majority of people living in Nybyn 
are young whilst most of those in Gammelbyn are pensioners. Perhaps it 
would be more correct to view Klimpfjäll as two local communities instead of 
just one village. 

Spontaneous visits are not a feature of Nybyn. The people socialise in small 
groups which, to some extent, overlap each other. The social network 
spreads beyond the realms of Klimpfjäll. Many have friends and relatives in 
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Vilhelmina. The social network in Klimpfjäll contains an informal support 
system. Persons interviewed mentioned that they could ask practically 
anyone for a favour. The various working skills amongst the miners are 
traded between each other. This support system can be regarded as some
thing of a survival strategy since Klimpfjäll is situated in such a remote part 
of the country. 

The Situation for Women 

A basic point of departure in this study is the fact that the mine and Nybyn 
were both built to accommodate the men. Women in Klimpfjäll have the 
lowest positions and the worst paid jobs. It is considered taboo for the inha
bitants of Nybyn to criticise Klimpfjäll. However, of those interviewed it was 
the women only who dared to express their criticism. I didn't encounter one 
man who said anything critical about the village. This verifies the point that 
the women of Nybyn do not identify themselves with the way of life as strong
ly as their men do. The way of life in which hunting and mining are the 
central elements. The women of Nybyn have no niche of their own, they exist 
in the community on the terms of their men. In contrast to the men, the 
women have no common workplace or social forum, consequently their 
social integration within the village is a lot less than that of the men. 

Young People 

Teenagers wishing to study at sixth form college (American-senior high 
school) must move away from Klimpfjäll. The nearest sixth form college is in 
Vilhelmina where the majority of teenagers move to. This means that young 
people must be separated from their homes at a relatively early age. Some 
move even further away to continue their education. It became evident from 
my discussions with teenagers in the fifth form that the girls had already 
made plans to move away from Klimpfjäll. They have turned away from the 
small local community and pinned their hopes on a future in the larger 
towns. In written compositions the girls described their future dreams an 
career plans and also dared to express their criticism against the village. 
None of the girls wished to remain in Klimpfjäll. The boys, however, identi
fied themselves more significantly with the local community. They revealed 
no specific plans for the future, they appeared to live in the present. The 
teenagers' behaviour also illustrates the conflict of the sexes within the adult 
world which is built into Nybyn (and sparsely-populated areas in general). 
The young men remain and the women, newly emancipated, move away. 

Weekly Commuters 



245 

Those who commute weekly live a long way from Klimpfjäll. Many of t hem 
live in urban Vilhelmina. This causes a somewhat divided social life. The 
weekly commuters interviewed were pleased that the mine was to close 
down, it would mean an end to commuting. For the weekly commuters the 
closing down of the mine would mean the beginning of a new maybe better 
way of life. The commuters should not be regarded as an integrated part of 
Nybyn but rather as sharing a separate culture. That such a difference 
exists between the commuters and the permanent residents can be yet 
another reason for the lack of solidarity. Almost every third miner is a 
weekly commuter. 

The Failure of the Action Research Project 

The Social Welfare Service's interpretation of Klimpfjäll stems from the 
traditional social problems of addiction, apathy and isolation in the village. 
In my study I have found no evidence to suggest that the inhabitants of Ny
byn have more social problems than exist in other villages. The people of 
Klimpfjäll do not regard themselves as apathetic or idle. Our understanding 
of Klimpfjäll is accordingly dependent upon which perspective we view the 
village from. The inhabitants of Nybyn did not consider themselves to be in 
need of type of project the Social Services saw fit to conduct. 

Nevertheless, I could not see the possibility of modifying the project to that of 
a survival project. Neither the authorities nor the inhabitants of Klimpfjäll 
wanted to prepare themselves in advance for the fact that the era of the mine 
was nearing its end. 

The Social Research Project also had an element of control. The Social Servi
ces strove for social control over Klimpfjäll. Several inhabitants also gave the 
impression that they felt themselves to be controlled in connection with the 
project. 

From the failure of the project we can formulate and learn from the 
following lessons: 

- It is impossible to win the people's trust by conducting a research project 
whilst simultaneously withholding the nature of that project from the 
people. 

- It is improbable, I have not come across one example, that the Action 
Research Project, with the purpose of controlling the individual, could 
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develop into a project with emancipated acheivements. 
- If those who take the initiative for such a project - e.g. the social authorities 

or researcher - do not view the problem in the same way as the population 
experiences problem, then the inhabitants can only assume the project 
to be meaningless. That is exactly what happened in Klimpfjäll. 
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