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mow 
Förord är natuxtigtvlb on alldeles mlbbvlòande rubrik på den 
bida bom bkrivb blt>t i ett av handling b arbete. Into, debto mindre 
lyller det en mycket viktig funktion. Vet ger mig nämligen till
mätte att tacka ̂ ö>i hjälpen. Tyvärr måbte merparten av detta tack 
bli kollektivt. NI är bå många bom bidragit; Med kunbkaper, upp
gifter, btöd ock kritik. För&t ock ßrämbt NI bom bon. t Korplb, 
Rob vik ock på Sebkarö. Utan Er kade kälften av arbetet helt 
enkelt varit omöjligt. Men ockbå alla NI bom utgjort min fiorò-
karmiljö; Medarbetare på Länbbtyrelben I Luleå, kollegor på min 
moderinbtitution bamt vänner på andra håll i Norden, där man 
bvettab med bomma problematik bom jag bjälv. 

Några måbte dock namngeb. Efiter&om min datainsamling ägt rum 
inom ramen fiör ett btort fionkningbprojekt är den till btora 
delar en kollektiv produkt. Mina fionkarkumpaner Stavan Borg, 
Gunnar Labblnantti och Ingvar Svenbbon är m a o tUUL vibba 
delar anbvarlga, även om jag väl bom kutymen kräver lår btå fiör 
mibbgreppen på egen kand. När bedan mitt material b kulle kläb 
i lämplig akademibk bkrud övergick anbvaret till mina två hand
ledare under olika fi ab er av arbetet. Mitt tack riktab kär till 
Sven Styrbarn bom lurade mig över btartllnjen ock Rune Åberg 
bom drivit mig mot målbnöret. I blutfiaben kar jag bå plågat 
många pen oner med krav på bervice, utAkrifitoA, bpråkgranbk-
nlng ock tryckning. Framför allt vitt jag tacka Barbro Hedlund 
bom lyckatb färdig b tälta ett manub bom likt en blipprig tvål 
kela tiden tenderat halka mig ur händerna. 

Och blutligen - tack Gerd fiör mycken abblbtanb. Om vårt fiorbk-
nlngbbamarbete börjat tidigare hade måhända min "patriarkala 
blab" i ortbbtudlerna kunna undvikab. 

Umeå våren 1984 

Lau Dahlgren 
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1 PROBLEMET 

Möjligheten att lösa sociala problem genom någon form av plane
ringsverksamhet är en idé med djupa rötter. Ex vis har de flesta 
av sociologins s k klassiker haft något att säga om detta. Även 
om olikheter och perspektiv är legio och debattens vågor ofta 
gått höga, existerar en grundläggande likhet i synen på männis
kans möjlighet att planera. En optimistisk, normativ inställning 
att hon åtminstone potentiellt kan kontrollera och organisera 
samhälle och natur. 

För Marx var planering som offentlig verksamhet positiv först i 
ett efterkapitalistiskt samhälle. Hos Comté en möjlighet som 
redan existerade före kapitalismen. Hos Weber, Durkheim och 
kanske framför allt Mannheim^) en möjlighet under det kapita
listiska produktionssättet, med förmåga att få samhället att 
fungera mera effektivt. 

Föreliggande arbete ligger inom ramen för detta klassiska pro
blemområde. Min empiriska datainsamling och konkreta erfaren
het baseras på deltagande i ett statligt utredningsarbete med 
social utvecklingsplanering (se bilaga 3 för en beskrivning av 
detta projekt). Min praxis har baserats på ett samhälleligt 
formulerat behov av planering.3) 

Mitt problem är liksom ovanstående ansatser av normativ naturi 
Jag kommer att argumentera för att en tämligen speciell plane
ringsteknik (ortsstudier) är användbar i samhällsplaneringen.5) 
I detta arbete skall jag utgå från hypotesen att den kan bidra 
till att öka samhällsplaneringens effektivitet. Till stöd för 
min argumentering kommer jag att: 

1. Beskriva hur samhällsplaneringen utvecklats i Sverige, samt 
vilken roll sociologisk kunskap spelat i denna process. 

2. Analysera de samhälleliga motiven^) till denna utveckling. 

3. Konkretisera samhällsutvecklingen med hjälp av tre ortsstu
dier i Korpilombolo, Rosvik och Seskarö, samtliga i Norr
bottens län. Dessa empiriska studier fyller ett dubbelt 
syfte. Dels utgör de exempel på den typ av planeringsverktyg 
som jag argumenterar för. Dels avser de kasta ljus över den 
konkreta samhällsutveckling som motiverat olika former och 
innehåll i planeringsprocessen. 
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Det problem jag ställer mig utgår från antagandet att samhäl
let i allt högre gra d präglas av en arbetsdelningsproblematik 
av både horisontell och vertikal natur. 

Jag utgår också från att statsapparaten, med dess planeringsins
titutioner, påverkas av och tvingas förhålla sig till denna pro
cess. Jag kommer att problematisera des sa antaganden i kapitel 
3 men dessförinnan skall jag, som nämnts, ge en kortfattad be
skrivning av samhällsplaneringens utveckling, vilken i sig kan 
betraktas som en indikation på dessa tendenser. 
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Notförteckning 

1. Se ex vis Zeitlin (1968) för en jämförande analys av klas
sikernas bidrag kring denna problemställning. 

2. Mannheims planeringsoptimism får sitt kanske tydligaste ut
tryck i hans essä: "Freedom, Power and Democratic Planning" 
(1950). Han pläderar för en "tredje väg" mellan renodlad ka
pitalism och revolutionär socialism. Motivet till denna tred
je väg fann Mannheim i det "faktum" att: 
a) de fria marknadsmekanismerna, när de fick härja fritt, ge
nererade växande klyftor i levnadsnivå och livschanser, 
b) tåget gått för den socialistiska revolutionen pga att 
"there are too many people who could lose by revolution" 
(ibid s 27). 

Han hävdade att demokratisk planering, utförd på vetenskap
ligt sätt i form av intelligent "social engineering" borde 
vara tillräcklig för att åstadkomma Dürkheims "organiska so
lidaritet" i samhället (1948). Denna ståndpunkt uttrycks 
ännu tydligare av Dewey (1935) vilken hävdade att social 
planering var det enda sättet för den västerländ ska demo
kratin att överleva under industrialismen. 

3. Detta samhälleliga behov av social planering formuleras i 
SUP-projektets syfte på följande sätt: "Att ge berörda sam
hällsorgan ett vidgat underlag för sin ordinarie planerings
verksamhet som grund för målformuleringar, resurspriorite
ringar samt verksamhets- och programområdesplanering. Under
laget skall beskriva dels invånarnas sociala problem och lev
nadsförhållanden samt sociala konsekvenser av regionens ut
veckling, dels resurser och styrmöjligheter varigenom för
ändrade sociala villkor kan uppnås. Att precisera formerna 
för användningen av ett socialt planeringsunderlag inom 
sektorsplanering och nivåplanering och att därvid pröva 
former för samarbete och samverkan mellan organ på skilda 
nivåer", (se bilaga 3) 

4. Valet mellan normativt och empiriskt teoretiska ansatser 
är synnerligen omdebatterat, inte minst inom planerings
forskningen. "Empirikerna" anklagar "teleologerna" för 
att strunta i hur det är i samhället. De senare kritiserar 
de empiriska planeringsteoretikerna för att maskera sina 
uppfattningar om hur det borde vara i framtiden i form av 
väl valda beskrivningar av nuläget (Greer 1969). Jag kommer 



4 

i min framställning att sträva efter att hålla deSsa två 
perspektiv isär. Mitt val av problem är som framgått norma
tivt. Därefter kommer jag i kapitel 2 att ge en empiriskt 
förankrad bild av samhällsplaneringens utveckling. I kapitel 
3 problematiserar jag denna som utgångspunkt för konkreta 
förslag till planeringsmetodik. Dessa presenteras i kapitel 
4, som har uttalat normativ karaktär. Förslagen illustreras 
slutligen i de tre ortsstudierna i kapitel 5-7. Jaig kommer 
däremot inte att vara normativ i så måtto att jag presente
rar några prognoser eller förslag till hur dessa orters kon
kreta problem skall lösas. 

5. Samhällsplanering är ett samlingsbegrepp för alla verksam
heter i olika samhällsorgan som syftar till medveten styr
ning i syfte att uppnå bestämda mål. Den kan delas in i sek
torer och nivåer. Med sektorer avses de olika verksamhets
grenar (skola, sjukvård, försvar m m) som har egna! förvalt
ningar och mål för sin verksamhet. Dessa sektorer {delas ock
så in i delsektorer som sammantaget utgör ett betydande an
tal i dagens svenska samhälle. Med nivåer avses främst riket, 
länet och kommunerna (som delas in i primär- och sekundärkom
muner) men också den funktionella uppdelningen i verk, avdel
ningar, byråer, sektioner osv inom respektive sektor. Slut
ligen existerar s k övergripande planering som förankrar 
sektorsplaneringen i den fysiska och ekonomiska verklig
heten. Den syftar framför allt till samordning. Denna över
gripande planering är i princip underställd regerijigen på 
riksnivån, medan den i enskilda kommuner ligger direkt under 
kommunstyrelsen. För en utförligare operationell définition 
av begreppet se ex vis: Samhällsplanering i Sverige (1974). 

6. Min användning av begreppet samhälleligt motiv är inspirerad 
av den materialistiska psykologins tolkning av sambandet mel
lan mänskliga verksamheter och de objekt eller mål som dessa 
verksamheter riktar sig mot (se ex vis Hydén 1981 s 106 ff). 
I föreliggande arbete problematiserar jag planeringsverksam
heter. Motiven till dessa beskrivs inledningsvis ijtermer 
av politiska eller andra normativa målsättningar. Dvs motiv 
som ställs upp i form av mål av olika aktörer. I ortsstu
dierna däremot beskrivs motiven mer materiellt. DvS i form 
av den konkreta sociala utveckling som genererat samhälle
liga behov av planeringsverksamheter. Med begreppet samhäl
leliga motiv avses med andra ord såväl idéella som materiella 
orsaker eller objekt. 



DEL 2 

OM SAMHÄLLSPLANERING 

HERREGUD, BRUCE, BÖRJADE RALPH, JAG KAN INTE BESKRIVA 
HUR DU FAR OSS ATT BAXNA HÄR NERE. OM INGENTING LYCKAS 
ENLIGT PLANEN - OCH DIN ARGUMENTERING ÄR VERKLIGEN 
MYCKET ÖVERTYGANDE - SÅ HAR PRESIDENTEN FÅTT PRECIS 
DEN URSÄKT HAN BEHÖVER FÖR ATT INTE GÖRA NÅGONTING. 

Joseph Heller: God som guld 
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2 SAMHÄLLSPLANERINGENS HISTORIA 

2.1 Inledning 

Planering är något vi alla sysslar med när vi fattar beslut 
som rör framtiden. Vi strävar efter att reducera vår ångest 
eller osäkerhet inför det okända. Vi hoppas att vi genom ökad 
kunskap skall kunna skapa oss ett bättre liv. Trots att "alla" 
människor i "alla" tider har sysslat med denna verksamhet är 
det fortfarande en öppen fråga om den är meningsfull - åtmins
tone i mer filosofisk bemärkelse. Min premiss är dock ätt pla
nering bör betraktas som en potentiellt rationell verksamhet 
av vilket följer att ökad kunskap om den aktuella handlings
situationen och erfarenheter av "analoga" situationer ökar 
sannolikheten för att beslut och handlingar får avsedd effekt 
för det handlande subjektet. I detta perspektiv är "den plane
rande människan" och planering tämligen ahistoriska företeel
ser. 

Det är dock knappast någon tvekan om att planering blivit 
komplexare i ett långt historiskt perspektiv. Nybyggarön i 
det inre av Norrbotten hade färre handlingsparametrar att 
ta hänsyn till när han planerade sin tillvaro än genomsnitts
människan i dagens samhälle. Han hade dessutom kontroll över 
fler. Detta innebär inte att hans liv var lättare, efteirsom 
han också hade oändligt mycket mindre kollektiva resurser till 
sitt förfogande. Men det var mindre komplext. Häris kunskaper 
var större, relativt den handlingssituation som han befann sig i. 

I ett långt perspektiv har planering relativt sett förflyttats 
från den enskilde till allt mer komplexa och centraliserade sam
hälleliga institutioner.D Ett av industrialismens främsta kän
netecken är att denna utveckling gått exceptionellt snabbt. Från 
att vid seklets början ha kännetecknats av frihet och spontan 
tillväxtkraft2) utvecklade den (ex vis i Sverige i sin kapita
listiska form) snart rader av sociala, ekonomiska och politiska 
problem och kriser. Redan på 20-talet, i samband med den djupa 
depressionen, tycktes "loppet vara kört" och Keynes kunde i sitt 
berömda tal 1926 göra sig "odödlig" genom att hävda att tron på 
den "osynliga handen" hade störtat samman (Sampedro 1967). Denna 
tid, med dess idéproduktion, brukar betraktas som dèn moderna 
samhällsplaneringens startpunkt.^) 

Redan denna korta idéhistoriska återblick indikerar att samhälls
planering är en verksamhet som tycks växa fram eller expandera i 
krislägen. När behov hos olika intressegrupper inte tillfreds



6 

ställs på förväntat sätt. Detta kan tyckas paradoxalt eftersom 
planering som begrepp för tanken till offensiva, framåtsyftande 
verksamheter snarare än till defensiv anpassning. Inte desto 
mindre är det den sistnämnda strategin som utmärker utvecklingen 
i marknadsekonomierna (till skillnad från de samhällsformationer 
som bekänner sig till planhushållning). 

Samhällsplaneringens expansion får med andra ord snarare ses som 
ett svar på upplevda brister i marknadens sätt att fungera (i 
form av sociala och ekonomiska problem) än som ett uttryck för 
vidgade politiska ambitioner. Motivet till nya planeringsupp
gifter har varit "att rätta till eller motverka bestämda imper-
fektioner (marknadsbrister), och valet av medel... av hur man 
uppfattar innebörden av dessa imperfektioner" (Carling 1983 s 12). 
I en internationell jämförelse utmärks dock Sverige av en rela
tivt sett stor benägenhet att "ta över" haltande marknadsfunk
tioner. Orsaken till detta är inte att kriserna varit allvar
ligare i Sverige än på andra håll i västvärlden, utan får sökas 
i politiska och fackliga styrkeförhållanden på den politiska 
arenan. I hög organisationsgrad i arbetarklassen och stabil 
kontroll i styrande församlingar (Korpi 1978). 

Samhällsplaneringen, i den skrud vi idag känner den, slår i 
Sverige igenom på 30-talet. Dess uppbyggnad kom att administ
reras av socialdemokratin. Vid denna tid lades grunden till 
"den svenska modellen", som rönt stor internationell uppmärk
samhet för sin förmåga att rationalisera näringslivet, utveckla 
produktivkrafterna och upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt
takt. Det vore dock överdrivet att hävda att utvecklingen i 
Sverige är unik. Tvärtom byggdes i ex vis Holland (Central 
Planbureau) och Frankrike (Commissariat Général au Plan) tidigt 
upp centrala planeringskommisariat med mycket omfattande åta
ganden (Sampedro 1967). Däremot torde man kunna hävda att 
den samhällsplaneringen, relativt utvecklingen i andra mark
nadsekonomier, tillväxt snabbare, applicerats på fler besluts
nivåer och sektoriserats hårdare. Den har därigenom kommit att 
intervenera särskilt mycket i det svenska samhället.^ 

De ekonomiska depressionerna på 20- och 30-talet utgjorde, som 
tidigare nämnts, incitamentet till den svenska samhällsplane
ringen - framför allt dess ekonomiska del. Den skördade trium
fer i den mening jag nyss antytt, med en slags kulmen under 
50- och 60-talen. Framför allt genom den sk Meidner/Rehnska 
modellen - en arbetsmarknadspolitik som på ett effektivt sätt 
lyckades bekämpa både inflation och arbetslöshet genom en raf
finerad form av statlig och facklig politik.-*) För Norrlands 
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vidkommande - åtminstone dess glesbygders - kom däremot dess 
verkningar att mynta begrepp som tvångsförflyttningar och flytt-
lasspolitik. 6) Dessa förhållanden resulterade i sociala problem 
med betydande politiska konsekvenser och den förda politiken 
förändrades också tämligen drastiskt till sitt innehåll under 
70-talet. Här inträffade dock något av en paradox. Samtidigt 
som "kritiken mot samhällsplaneringen tog fart under slutet av 
60-talet, då miljöhoten blev tydliga och våra storbostadsområ
den allt fler och torftigare" (Svensson 1981 s 3), utvecklades 
allt mer tankarna på att utvidga planeringen genom att tilldela 
den nya, breddade uppgifter inom det sociala området. Detta inne
bar konkret att samhällsplaneringen fortsatte att expandera. Nya 
skott växte ut på det redan ymniga planeringsträdet. I mitten av 
70-talet arbetade ex vis mer än 20 statliga utredningar inom 8 
departement med planeringsproblem och i samtliga fall förutsatte 
direktiven en kvantitativ och/eller kvalitativ utbyggnad av pla
neringsverksamheter (se ex vis Tobé 1978 för en detaljerad genom
gång av planeringsorgan och underlag för planering samt Lagheim 
1978 för en genomgång av utvecklingstendenser på området). 

Den första markeringen av en vidgad ambition med sociala för
tecken utgjordes av beslutet om en aktiv lokaliseringspolitik 
1964. Det innebar en vitalisering av länsstyrelsernas plane
ringsuppgifter och fick från 1967 som effekt periodiskt åter
kommande länsprogram,^) inom ramen för den statliga regional
politiken. Det är dock ingen tvekan om att de planeringsunder
lag som togs fram i dessa länsprogram, åtminstone lokalt, be
traktades som otillräckliga för att ge statsmakterna ett till
räckligt instrument för sina fördelningsbeslut. Till detta var 
de alltför konventionellt uppbyggda. Framför allt i de peri-
fiera regionerna artikulerades allt högre krav på en mer väl-
färdsinriktad planering. Dessa krav uppmärksammades på centralt 
håll, åtminstone inom socialdepartementet och dess sektorsorgan 
socialstyrelsen. Under 70-talet började initiativ tas för att 
bygga upp en social planering.8) 

På olika sätt sökte man ge innehåll och form åt socialsek
torns medverkan i planeringen. Detta skedde mot bakgrund 
av dels en allmän kritikmot samhällets planering och 
brister på sociala mål som den ex vis formulerades av 
några L0-ekonomer (Burstedt m fl 1971), dels diskussio
ner bland socialarbetarna om samhällsutvecklingen och 
orimligheten i socialvårdens 'städgummeroll'. 
(Socialstyrelsen redovisar 1982:9 s 8).9) 
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Kraven på en mer socialt inriktad samhällsplanering kom som 
framgått att ställas från främst två håll. Från de sociala 
sektorsorganen samt från perifiera regioner. Orsaken till detta 
är inte speciellt svårfångad. Båda instanserna hade fått betala 
ett högt prisco) för den strukturrationalisering med vars hjälp 
den förda arbetsmarknadspolitiken i samverkan med de "fria" 
marknadskrafterna lyckats effektivisera det svenska närings
livet. Förmodligen uppfattades denna kritik av företrädare 
för "tyngre" departement som "bett mot den hand som fött dem" 
Just tillväxten och strukturomvandlingen hade ju skapat det 
ekonomiska utrymmet för reformer, glesbygdssubventioner och 
utbyggd social service! 

2.2 Samhällsplaneringens organisatoriska utveckling 

Samhällsplaneringens utveckling i Sverige kännetecknas som fram
gått av en kvantitativ tillväxt och av att den getts ett utvid
gat innehåll. Organisatoriskt har denna utveckling skett inom 
ramen för två tendenser som är centrala i min fortsatta fram
ställning; nämligen sektorisering och centralisering. Med sek-
torisering avser jag en utveckling mot att allt fler samhälls
organ tillskapas med egna förvaltningar och egna mål för sin 
verksamhet. Med en ökad sektorisering följer därmed också en 
ökad sektorsplanering, åtminstone av kortsiktig natur. Med 
centralisering avser jag en koncentration av beslutsmakten 
till centrala organ på bekostnad av organ på lägre nivåer. 

Båda dessa tendenser kan analyseras med hjälp av begreppet 
arbetsdelning. Organisatorisk sektorisering är en form av 
horisontell arbetsdelning, medan organisatorisk centralise
ring är en form av vertikal arbetsdelning. När det gäller cent
raliseringstendenserna är det viktigt att hålla isär dess admi
nistrativa och politiska aspekter vilket jag utvecklar något i 
kapitel 3. Utvecklingen inom samhällsplaneringen kan med andra 
ord ses som en följd av utvecklingen av den gemensamma sektorn 
och samhället i stort. Antalet myndigheter ökar drastiskt under 
1900-talets senare hälft genom både nybildningar och uppdel
ningar. Särskilt snabb har utvecklingen varit på den kommu
nala nivån där den horisontella arbetsdelningen "dels varit 
en följd av kraftigt breddade ansvarsområden framför allt för 
kommuner och landsting, dels också av ett behov av en långt
gående funktionell specialisering"(vertikal arbetsdelning 
min anmärkning) (ERU-rapport 19 1982 s 44 f). 
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Låt mig konkretisera detta något. I Norrbottens mindre kommu
ner var det ännu på 50-talet vanligt att de politiskt valda 
människorna också utförde nödvändiga förvaltningsgöromål. Man 
hade ofta inte ens en kommunalkamrer anställd. Orsaken till 
att detta fungerade var att de kommunala uppgifterna var färre, 
vilket samtidigt innebar att man tillfredsställde färre behov 
hos medborgarna. En bra indikation på denna utveckling får man 
om man betraktar hur de resurser som förvaltningsapparaten för
fogar över tillväxt. Detta kan ex vis mätas med kommunalskattens 
storlek. Den kommunala utdebiteringen har ex vis mer än fördubb
lats i Korpilombolo på 30 år mellan 1952-1982. En annan bra in
dikator är det faktum att antalet tjänstemän på kommunal nivå 
har ökat mycket starkt. Mellan den första kommunindelningsre-
formen 1952 och 1974 (då den andra kommunindelningsreformen 
var helt genomförd) ökade antalet tjänstemän med ungefär 300 %. 
Antalet kommunalpolitiker sjönk däremot och i ungefär samma takt 
(Mosskin P & L 1971). Kommunernas administrativa verksamheter 
och service har alltså expanderat och gjort det snabbt. Denna 
utveckling kan i stor utsträckning förstås som en arbetsdel
ning sprocess. 

När det gäller den horisontella arbetsdelningen har den mest 
grundläggande strukturförändringen inneburit att primärsek-
torn (jord- och skogsbruk) kompletterats med en sekundärsek
tor (industrin) och därefter med en tertiärsektor (tjänster 
och service). Storleksmässigt (mätt i antal anställda) har 
de i princip bytt plats från 1800-talets början till idag. 
Denna utveckling är central för förståelse av såväl ekonomisk 
tillväxt som statens och kommunernas utvidgade funktioner. Ex
pansionen av tertiärsektorn har dessutom dominerats av stats
apparaten, vilket innebär en andra central sektoriell struktur
förändring. Den gemensamma sektorn utvecklas och blir i mitten 
av vårt sekel större än det privata näringslivet. 

Båda dessa processer utmärks av en arbetsdelning som legiti
meras av effektivitetsmotiv. Den sektoriella indelningen för
finas allt mer, ex vis på kommunal nivå. Antalet förvaltnings
organ växer. Inom respektive förvaltning sker en funktionsupp
delning, samt uppdelningar på olika distri kt eller andra nivåer 
av rumslig natur. Denna utveckling har till allra största delen 
ägt rum under en period av ekonomisk tillväxt. Denna har möjlig
gjort sektoriseringen genom att skapa nödvändigt ekonomis kt ut
rymme. Samtidigt har den nya arbetsdelningen bidragit till att 
upprätthålla ekonomisk tillväxt genom att hålla sysselsättnin
gen uppe och stimulera efterfrågan på varor och tjänster. Den
na funktion är speciellt tydlig i perifiera kommuner med svagt 
utvecklad industrisektor. 
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Utvecklingen innebär, som framgått, att medborgarna fått till
gång till allt större kollektiva resurser i form av service. Den 
innebär också att många verksamheter inom den gememsamma sektorn 
har decentraliserats. Den innebär däremot inte att beslut och 
kontroll flyttats närmare människorna. Arbetsdelningen mellan 
olika organ inom den gemensamma sektorn karaktäriseras av att 
verksamheter av rättsslcipande, styrande och resursomfördelande 
art allt mer kommit att handläggas på central nivå (centralise
rats), medan serviceproduktionen tillväxt på primär- och sekun
därkommunal nivå (ERU-rapport 19 1982). 

För samhällsplaneringens vidkommande har utvecklingen inneburit 
vidgade uppgifter, ökad och mer komplicerad samhällsstyrning och 
resursomfördelning har medfört ökade krav på beslutsunderlag och 
samordning. I betydande utsträckning är detta ett kunskapsproblem 
som handlar om att ta reda på hur det är och fungerar i samhäl
let. Denna kunskap är nödvändig ur produktivitetssynpunkt när 
verksamheter i offentlig regi skall omvandla kollektiva resur
ser till avsett resultat. Samhällsplaneringen har mött detta 
krav genom att bygga ut sin kapacitet, såväl inom olika sekto
rer som genom sektorsövergripande, samordnande verksamheter. 

Ett bra exempel på denna utveckling är regionalpolitiken, vars 
syfte är att fördela samhällets resurser så att människor i olika 
regioner erbjuds likvärdiga sysselsättningsmöjligheter, likvär
dig tillgång till social, kommersiell och kulturell service, 
samt en likvärdig arbets- boende- och naturmiljö. För att kunna 
verka åt detta håll behöver statsapparaten tillgång till infor
mation om hur dessa välfärdsresurser är fördelade, samt hur de 
påverkas av olika regionalpolitiska medel. Detta kunskapsbehov 
har man försökt tillfredsställa genom att bygga ut planeringen 
på både statlig (numera inom industridepartementet med sidoor
gan) och regional nivå (inom länsstyrelsens planeringsavdelning). 
För att kunna tillfredsställa detta statliga kunskapsbehov (och 
därigenom komma i en bättre position när regionalpolitiska re
surser skall fördelas) har kommunerna byggt ut sin egen plane
ringskapacitet. Med hjälp avail denna planeringsverksamhet på 
olika nivåer (jämte mer fristående institutioner av forsknings
karaktär som Expertgruppen för forskning om regional utveck
ling (ERU)) försöker man sedan utvärdera de insatser som görs. 
Resultaten (välfärdsutvecklingen) ställs i relation till re
sursförbrukning och verksamheter. 

Utvärderingar är dock inte enbart en proffessionell angelägen
het. Den avgörande värderingen av regionalpolitiska resultat 
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är politisk. Detta är den andra sidan av kunskapsproblematiken 
som allt mer uppmärksammats. Här betonas människors möjligheter 
till överblick och aktiva medverkan i demokratiska processer och 
samhällsplanering. För att nå detta mål diskuteras medel som ökad 
information, men framför allt decentralisering av makt och ökad 
participation. 

Det existerar ett stort antal studier som belägger tesen att sam
hällsplaneringen (som en del av statens reformarbete) har centra
liserats. Den kanske mest empiriska genomlysningen av denna ut
vecklingstendens har utförts av Lagheim (1978), vilken bl a visar 
att beslutsprocesserna på central nivå fått en allt större be
tydelse när det gäller rambeslut, målformuleringar och behovsana
lyser. Centraliseringstendenserna finns också beskrivna i ett 
stort antal fallstudier; ex vis av Maunsbach, Mårtensson (1978) 
och Mårtensson (1980). 

Det kan vara av intresse att notera att dessa tendenser existe
rar i kanske ännu högre grad inom det privata näringslivet. I 
Norrbotten svarar i slutet av 70-talet företag med mer än 50 
anställda för 2/3 av industrisysselsättningen och av dessa före
tag har 93 % sina ledningsfunktioner förlagda utanför länet 
(Viberg 1982). Motivet till denna utveckling i offentligheten 
(privat näringsliv och gemensam sektor) är effektivitetsbaserat. 
Huvudambitionen präglas av vad Friedmann och Weaver (1979) kallar 
en tillväxtdoktrin. Utebliven ekonomisk tillväxt upplevs som den 
allvarligaste marknadsimperfektionen och är det förhållande som 
primärt legitimerat ökad kunskapsproduktion i planeringssystemet. 

2.3 Vilket nytt kunskapsbehov har denna utveckling skapat? 

I takt med den utveckling som ägt rum har intresset ökat för den 
kunskap som sociologer kan bidra med.-'--'-) Även om det existerar 
intressanta exempel på tidiga planeringsidéer med sociologiska 
förtecken^) är de samhälleliga motiven till att använda dem en 
företeelse av mycket färskt datum. Man skulle tom som Dencik 
och Dencik (1975) kunna hävda att man med substantiella anspråk 
på denna inriktning skulle ge den en 15-årig historia. Med stränga 
anspråk skulle man däremot snarast hävda att den blott har en 
framtid. 

Vad jag här kort vill beskriva är utvecklingen av den plane
ringsverksamhet där sociologer medverkar och där de utgår 
från sådana problem som planerare och beslutsfattare ställer 
sig i beslutssituationen (Hjärne 1980). 
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Som Hjärne framhåller är det rimligt att hävda att sociologiska 
kunskaper och metoder mer systematiskt börjar efterfrågas i 
samhällsplaneringsprocessen i slutet av 60-talet. Vid denna tid 
började som nämnts negativa och oväntade effekter av struktur
omvandlingen och den fysiska planeringen bli tydliga. Effekter 
i form av nya sociala problem som isolering och uttunnade so
ciala nätverk framstod som politiskt plågsamma. En god del av 
ansvaret lades på en alltför ekonomistisk och teknokratisk pla
neringsapparat. Detta behov av nya kunskaper kan ses som en 
funktion av en förändrad problembild med nya sociala problem, 
artikulerade genom förstärkta politiska krav och ambitioner. 

Det stora genombrottet för detta nya perspektiv i samhällspla
neringen genererades ur behovet av empirisk kunskap. De sociala 
problemen behövde belysas. Allt fler planerare och beslutsfat
tare började uppfatta de tidigare använda välfärdsmåtten som 
otillräckliga. Bl a kritiserades BNP-måttet för att vara allt
för begränsat och endimensionellt för att vara användbart, åt
minstone på lägre planeringsnivåer. I samband med denna dis
kussion kom låginkomstutredningen (SOU 1970:3) som med sin lev
nadsnivåundersökning (Johansson 1970) tillförde svensk samhälls
planering en ny typ av information. Man genomförde en riksom
fattande kartläggning av svenska folkets välfärd och använde 
sig för detta ändamål av ett antal kvantitativa resurskompo
nenter som bostad, sysselsättning och hälsa. Dessa mätningar 
har successivt förfinats av SOFI (Institutet för social forsk
ning) och SCB (Ulf-undersökningarna). Ekonomiska indikatorer 
började kompletteras med och/eller ersättas av välfärdsindika
torer. 

Vad syftar då denna vidgade empiriska kunskap till och hur an
vänds den i planeringsprocessen? 

Den svenske sociolog som kanske tydligast formulerat behovet 
av en utvidgad kunskap och information om samhällsförhållanden 
är Johansson (1978). Han driver tesen att insatser är nödvän
diga för att täta en lucka i den klassiska teorin för den de
mokratiska processen. Med andra ord nödvändiga för att lösa 
ett samhälleligt demokratiproblem. Denna lucka bestå r i det 
faktum att planerare och politiker samt framför all t vanliga 
medborgare har bristfälliga möjligheter att få reda på hur det 
egentligen är i samhället. ' Denna lucka i den representativa 
demokratin tenderar öka i takt med samhällets ökade komplexi
tet och framför allt i takt med att statens fördelningsansvar 
över kollektiva resurser ökar. Social kunskap förväntas med 
andra ord vitalisera den politiska processen förut satt att 
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den distribueras till medborgarna på ett effektivt sätt. Med 
ökad information och kunskap skulle valhandlingen bli ratio
nellare och den representativa demokratin komma att förstärkas. 
Planeringens roll i denna process är att med hjälp av denna nya 
kunskap skapa bättre beslutsunderlag på olika nivåer, samt infor
mera medborgare på ett så effektivt sätt som möjligt om de be
slutsunderlag och utfall av beslut som tas fram. 

Jag har så här långt diskuterat bakgrunden till dagens svenska 
samhällsplanering genom att kortfattat beskriva och analysera 
dess utveckling. I följande kapitel kommer jag att problema-
tisera denna utveckling och det kunskapsbehov den genererat. 

Jag skall göra det genom att först presentera den kritik som 
framförts för att därefter mer teoretiskt diskutera hur den 
kunskapsproduktion som äger rum i planeringsprocessen kan effek
tiviseras. Syftet med kapitel 3 är att ge en teoretisk bakgrund 
till de förslag till konkret planeringsmetodik som därefter föl
jer. 
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Notförteckning 

1. Denna tes är inte invändningsfri. Jag kommer själv i min 
empiriska beskrivning av Norrbotten att poängtera hur Norr
bottens tidiga kolonisering "styrs" av centralt fattade be
slut. Gustav Vasa kommer att beskrivas som den förste "plan-
hushållaren" och industrialismen som en återgång till ett mer 
oreglerat samhälle. Detta planeringsperspektiv problematiserar 
maktförhållanden i olika produktionssätt. Här avser jag enbart 
planering som kunskapsproducerande verksamhet. 

2. Denna "korta" historiska epok utgör samtidigt en renässans 
för den ekonomiska liberalismen och dess vetenskapliga före
trädare. Den "osynliga handen" (Smith 1930) antogs harmoniera 
helheten till människornas fördel utan statlig inblandning. 

3. Givetvis existerade samhällsplanering tidigare även om den som 
framgått levde en tynande tillvaro under den tidiga industria
lismen. Ex vis kan de gamla landshövdingeberättelserna betrak
tas som ett ypperligt och i långa stycken ännu oöverträffat 
regionalt planeringsinstrument. 

4. Planering är bara en typ av statlig intervenering. En mer 
påtaglig och kanske viktigare form är sådan intervenering 
som direkt verkar i riktning mot uppställda mål. Det svenska 
förvaltningssystemet är här lite speciellt genom den klara 
bodelning som byggts upp mellan departement och förvaltnings
organ, där de förra ex vis sysslar med planering medan de se
nare i huvudsak avser vara tillämpade (Lundquist, Petersson 
(red) 1972). För en mer genomgripande analys av motiven till 
samhällsplaneringens intervenering i den svenska ekonomin se 
Dencik, Dencik (1975). 

5. Se ex vis Axelsson, Löfgren, Nilsson (1978). 

6. För en analys av effekterna av den geografiska rörlighetssti
mulansen på levnadsnivån för de grupper som direkt berördes 
av den se: Åberg (1972). Effekterna av omställningsproces
serna i arbetslivet fram till 70-talet analyseras också av 
Furåker (1976). 

7. I Norrbotten inleddes detta regionalpolitiska genombrott med 
länsutredningen BD 80, som publicerades 1968. I denna slogs 
fast att länets situation var sådan: "att kraftiga samhälle
liga insatser var nödvändiga för att den mycket mörka läns
utvecklingen som prognoserna antydde skulle kunna bemästras." 
(Länsprogram 1974 för Norrbottens län 1975, ur Ragnar Lassi-
nanttis förord). 
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8. Denna utveckling finns utförligt redovisad i Socialstyrelsens 
rapportserie: Socialstyrelsen redovisar (21:1971, 27:1972 och 
1:1976). Social planering är ett tämligen lösligt begrepp som 
erbjuder goda möjligheter till definitionsmässig fantasi. I 
en och samma bok (Socialstyrelsen redovisar, 27:1972) definie
rar statsrådet Odhnoff social planering som att: "vi från so
ciala utgångspunkter skall planera den totala livsmiljön" 
(ibid s 8). Generaldirektören vid Socialstyrelsen Rexed hän
visar i stället till den franska revolutionens deviser om fri
het, jämlikhet och broderskap (ibid s 16) medan Socialdeparte
mentets representant Elmhorn menar att: "Egentligen är det mera 
adekvat att tala om total- eller samplanering med social mål
sättning." (ibid s 152). 

9. Dessa ambitioner speglas i socialutredningen (ex vis i dess 
principbetänkande SOU 1974:39) och nya socialtjänstlagen 
SoL 1982), samt i en lång rad utredningar som SAISP (sociala 
aspekter i smahällsplaneringen 1979) och SUP (se bilaga 3). 

10. Naturligtvis menar jag här inte att länsplanerare eller social
arbetare framför kritik pga sin egen arbetsbörda även om den 
säkert många gånger är betungande. Vad jag avser är att de i 
sin profession möter de sociala problemen och följdaktligen 
kan fungera som katalysatorer för missnöje och objektiva 
missförhållanden. 

11. Man kan naturligtvis också hävda att beteendevetare inspire
rat planerare och politiker samt därigenom genererat ett ny
tänkande. Eftersom de teorier och metoder som kommit att an
vändas i huvudsak är betydligt äldre än samhällsplaneringen 
och förelegat outnyttjade under lång tid, torde dock behovet 
av beteendevetenskaplig kunskap snarare ha framsprungit ur 
planeringsverksamheter än omvänt. 

12. Mycket av det sociala planeringstänkande som jag här beskriver 
fördes faktiskt in i den svenska planeringsdebatten redan på 
40-talet men tycks sedan "ha glömts bort". I SOU 1945:63 (bo
stadssociala utredningen) presenterade Åhrén tesen att plane
ring ytterst bör syfta till att tillfredsställa mänskliga be
hov. Han var dessutom kritisk till en sektoriserad och verk
samhet sinriktad planering. 

13. För en genomgång av sociologers och psykologers bidrag till 
främst fysisk planering se: Hjärne (1980). 



16 

Johanssons idéer om bodelningen mellan social rapportering 
om hur det är och den politiska processens diskussion om 
hur det borde vara har starkt stöd i Poppers argumentering 
för "piecemal social engineering" (Johansson, Kalleberg, 
Liedman 1972) och Mannheims (1950) teori om demokratisk 
planering. 
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3 OM BEHOVET AV EN EFFEKTIVARE SAMHÄLLSPLANERING 

3.1 Kritiken mot samhällsplaneringens organisation och kun
skapsproduktion 

Som jag konstaterade i förra kapitlet har den konstruktiva kri
tiken mot samhällsplaneringens kunskapsproduktion och organisa
tion framför allt artikulerats av två "aktörer";företrädare för 
de sociala sektorerna (inom socialvården och hälso- och sjukvår
den) och perifera regioner (främst Norrbotten). Det finns en 
lång rad dokument och företrädare som är representativa för denna 
kritik, ex vis olika delbetänkanden inom ramen för socialutred
ningen (SOU 1974:39) eller planeringsdokument från Länsstyrelsen 
i Norrbottens län (ex vis Norrbotten i välfärdssveriges utkant, 
1981). 

Vilket är då innehållet i kritiken? önskade man en minskad sam
hällsplanering och en återgång till ett mer ointervenerat mark
nadssystem? Nej, knappast. Vad man i korthet sköt in sig på var 
i princip två saker: 

1. Man krävde en "ny" samhällsplanering där ekonomiska och fy
siska aspekter inte skulle ges företräde. Man var dock inte 
ute efter att ytterligare bygga upp den sociala sektorspla
neringen. I stället ville man att den existerande ekonomiska 
och fysiska planeringen skulle baseras på sektorsövergripande 
social kunskap och grundsyn. 

2. Man angrep också den existerande sektorsplaneringens-*-) meto
dik som oteoretisk, fragmentarisk och centraliserad. Spåren 
efter denna planeringsmetodologi hade visat sig i symptombe
handling, dålig samordning och expertvälde. 

Huvudkritiken rör därmed de två organisatoriska tendenser som 
jag tidigare definierat, nämligen sektoriseringen och centrali
seringen . Dessa båda tendenser speglar den arbetsdelning som 
existerar inom såväl samhällsplanering som socialpolitik och en 
huvudpoäng i detta kapitel är att diskutera hur effektiv denna 
arbetsdelning är. Nu är det emellertid inte oproblematiskt vad 
som avses med effektivitet. Min definition är välfärdsteoretisk 
och innebär att resultatet av en verksamhet för att vara effek
tivt skall ge största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. 
Med kostnad avses resursåtgång och med nytta avsedd behovstill
fredsställelse. Nytta definieras i den politiska processen i 
termer av målsättningar. Jag betraktar med andra ord effektivi
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tet som en funktion av kostnad och nytta. Ambitionen att minska 
kostnaderna genom verksamhetsförändringar eller ändrat resursut
nyttjande kan bedömas med hjälp av produktivitetsanalys. Ambi
tionen att öka nyttan bedöms däremot med hjälp av måluppfyllelse
analys, där målen (den avsedda nyttan) relateras till resultaten 
(den uppnådda nyttan). 

Kritiken mot samhällsplaneringen som kunskapsproducerande system 
är dock inte alltid konstruktiv. Det existerar också mer genom
gripande kritik. 

1. Den kan vara "total" genom att hävda att planering i samhäl
lets regi principiellt innebär negativa restriktioner på den 
fria marknadens sätt att fungera. Företrädare för denna typ 
av kritik omfattar doktrinen att de imperfektioner i mark
nadssystemet som legitimerat en ökad offentlig sektor och 
samhällsplanering skulle ha löst sig själva om utvecklingen 
fått fortgå ointervenerad. 

2. Den kan också vara "total" utifrån en diametralt motsatt 
ståndpunkt, nämligen den att samhällsplanering aldrig kan 
bli effektiv i en kapitalistisk samhällsformation annan än 
möjligen kortsiktigt för de grupper som innehar den ekono
miska makten.2) 

övrig kritik kan betraktas som konstruktiv. Samtidigt som sam
hällsplaneringen kritiseras ger den uttryck för en grundläg
gande tilltro till att den kan göras bättre om kritiken tas på 
allvar. 

Det är denna typ av kritik jag tagit fasta på i föreliggande 
arbete. I ett eller annat avseende rör den samhällsplaneringen 
effektivitet. Dvs hur väl samhällsplaneringen som verksamhet 
lyckas lösa sina uppgifter(betjäna det politiska systemet 
med beslutsunderlag) med hjälp av tillgängliga resurser i 
form av pengar, planerare och metoder. Var tyngdpunkten i 
kritiken ligger kan dock variera. Jag har redan diskuterat 
det faktum att planeringsverksamheter organisatoris kt sett 
har centraliserats och sektoriserats. Båda dessa utvecklings
tendenser har kritiserats fast utifrån två olika perspektiv: 

1. Det första perspektivet tar fasta på måluppfyllesedelen av 
effektivitetsproblematiken. Dvs i vad mån samhällsplanering 
som kunskapsproducerande system förmår hjälpa till att ut
värdera politiska målsättningar och beslut. När Johansson 
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(1978) kritiserar "luckan" i den klassiska teorin för den demo
kratiska processen är det denna typ av kritik han representerar. 
Han iakttar hur människors möjligheter som "political man" för
svåras i takt med att samhället blir komplexare och styrfunk
tionerna förflyttas uppåt i systemet. Hans förslag till hu*" 
denna lucka skall tätas innebär för samhällsplaneringens vid
kommande nya uppgifter när det gäller att ta fram kunskap om 
hur det är i samhället (hur sociala problem och välfärd utveck
las) samt informera medborgarna om detta. Detta perspektiv på 
effektivitetsproblematiken har snarast med centraliseringsten
denserna att göra. Den vertikala arbetsdelningen tenderar som 
nämnts öka klyftan mellan medborgare och beslutscentra (av både 
politisk och administrativ natur). 

2. Det andra perspektivet tar fasta på produktivitetsdelen av effek-
tivitetsproblematiken. Dvs i vad mån samhällsplanerande verksam
heter producerar kunskap på ett "optimalt" sätt utifrån sina re
surser i form av kanske framför allt metoder. Här har kritiken 
gått ut på att samhällsplaneringen är alltför deskriptiv, kvan
titativ och generell. Detta perspektiv på effektivitetsproble
matiken har snarast med sektoriseringstendenserna att göra. Den 
horisontella arbetsdelningen har medfört betydande samordnings
problem mellan hårt specialiserade delsektorer. Detta har ökat 
kraven på den sektorsövergripande planeringen på alla nivåer och 
skapat ett betydande kunskapsbehov. 

Båda dessa kritikperspektiv har vuxit sig allt starkare och under 70-
talet initierades som nämnts en lång rad utredningar och försöks
verksamheter i syfte att utveckla samhällsplaneringen. Dessa har 
tillfört planeringsdebatten mycken ny kunskap, men inte avsatt 
några djupare spår när det gäller konkret decentralisering och 
desektorisering av planeringssystemet. Även om det är svårt att 
föra till bevis tycks samhällsplaneringen vid 80-talets ingång 
"stampa vatten". Tilltron till en utvidgad horisontell och ver
tikal arbetsdelning har rubbats p g a kritiken och den uteblivna 
ekonomiska tillväxten, samtidigt som de nya vägar som debatteras 
upplevs farofyllda och outvecklade. 

Jag skall fortsättningsvis i detta kapitel diskutera denna prob
lematik metodologiskt och utgår, med stöd av den hittills förda 
diskussionen, från premissen att dagens svenska samhällsplanering 
kännetecknas av hög grad av centralisering och sektorisering samt 
att detta tillstånd präglas av en effektivitetsproblematik. 
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3.2 Vart är samhällsplaneringen på väg? 

Så här långt har jag diskuterat effektivitetsproblematiken i 
samhällsplaneringen som tudelad. Det ena perspektivet har prob-
lematiserat frågan hur samhällsplanering som kunskapsproduce-
rande system kan hjälpa till att utvärdera och evaluera poli
tiskt definierade mål. Det andra perspektive t rör samhällspla
neringens produktivitet, dvs i vad mån den utnyttjar sina re
surser (främst metoder) på ett så bra sätt som möjligt. Jag 
har också hävdat att det första perspektivet snarast har med 
den vertikala arbetsdelningens centraliseringsgrad att göra, 
medan valet av horisontell arbetsdelning (sektorisering) står 
i fokus för det senare perspektivet. 

Det är viktigt att konstatera at t de båda perspektiven till
sammans speglar effektivitetsproblematiken och att de ömsesi
digt betingar varandra. 

Det finns tre vägar att gå om man vill förändra den situation 
som nyss beskrivits. Dessa vägar eller normativa möjligheter 
beskrivs i figur 1 (här diskuteras inte den "fjärde vägen" mot 
ökad centralisering och sektorisering). 

CENTRALISERING 

S 
hög låg 

3 00 
R g 
1 -
s i 4 2 
N 
G 

Figur 1 Tre normativa möjligheter i samhälls

planeringens kraftfält. 
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Figuren gestaltar ett kraftfält där konkreta eller tänkta sam
hällen kan inplaceras. Min utgångspunkt är som framgått att da
gens svenska samhällsplanering befinner sig i fält 1 och följd-
aktligen präglas av en hög grad av centralisering och sektori-
sering. Tendensen eller snarare ambitionen (i ex vis nya social
tjänst- samt hälso- och sjukvårdslagstiftningen) är som nämnts 
en förflyttning mot fält 2. En utveckling mot de övriga två 
fälten (3 och 4) aktualiserar den effektivitetsproblematik som 
här diskuteras. En utveckling mot fält 4 skulle innebära en 
tendens mot planhushållning med åtföljande demokratiproblematik. 
En utveckling mot fält 3 skulle å andra sidan aktualisera pro-
duktivitetsproblematiken. Detta innebär att hur effektiv sam
hällsplaneringen än blir ur produktivitetssynpunkt så kvarstår 
ändå ett effektivitetsproblem om det man gör inte kan värderas 
av medborgarna, inte får avsett resultat för mäktiga intresse
grupper eller uppfattas som illegitimt, dvs om medborgarna inte 
med hjälp av planeringsapparatens kunskapsproduktion ges bättre 
möjligheter att bedöma politiska målsättningar och utvärdera be
tydelsen av politiska beslut. Det innebär också det omvända, 
nämligen att hur effektiv samhällsplaneringen än blir i att 
leverera information till medborgarna, så nyttjar det föga 
om den information som tas fram och förmedlas är "dålig" i 
ett eller annat avseende. 

Jag kommer fortsättningsvis i detta kapitel att beträda den 
väg som i figur 1 leder mot fält 2 och följdaktligen disku
tera hur en samordnad decentralisering och desektorisering kan 
bidra till att "lösa" de effektivitetsproblem som ovan defi
nierats. Jag skall inleda denna argumentering med att prob-
lematisera samhällsplaneringens deskriptiva bias. 

3.3 Effektivitetsproblematikens första sida - produktivi
tetsperspektivet 

3.3.1 Var finns teorierna i dagens samhällsplanering? 

Fortfarande präglas som nämnts samhällsplaneringen till domi
nerande del av kvantitativa beskrivningar och prognoser. Den 
utveckling som äger rum kännetecknas av att dessa beskrivningar 
börjar ges ett socialt innehåll. Många framsynta kommuner föl
jer idag socialutredningens intentioner och försöker beskriva 
välfärdsutveckling och sociala problem i sina gemensamma pla
neringsförutsättningar (GPF). 
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Trevande försök börjar också göras med att beskriva sociala 
variabler på ett kvalitativt sätt - utan siffror och statis
tiska termer. Fortfarande handlar det dock om att beskriva 
en variabel i taget. Om att gissa eller trendmässigt fram-
skriva utvecklingen, samt göra jämförelser av nästan uteslu
tande geografisk natur. Bostadsområden, kommuner och regioner 
jämförs med varandra, vilket eventuellt resulterar i ekonomiska 
prioriteringar på den politiska nivå som har att fatta beslut. 

Planeringens uppgift i dagens samhälle är med andra ord inte 
att teoretisera utan denna uppgift åligger s k grundforskning, 
i viss mån offentlig utredningsverksamhet, samt framför allt 
den politiska processen. Förenklat skulle man kunna hävda att 
forskningen i denna arbetsdelning står för de vetenskapliga 
ansatserna och politiken för de ideologiska. 

Vilka konsekvenser får då detta? Jag skall konkretisera mig 
något utifrån exemplet välfärdsteori. 

Så sent som på 60-talet definierades levnadsnivå så gott som 
uteslutande i ekonomiska termer i svensk samhällsplanering. 
Han mätte ex vis BNP/individ, inkomst- och förmögenhetsutveck
ling. 1968-års låginkomstutredning lancerade så välfärdsbe
greppet, vilket som nämnts var ett genombrott när det gällde 
att ge samhällsplaneringen ett socialt innehåll. Även om väl
färd fortfarande kom att mätas kvantitativt så utvecklades be
greppet betydligt. Detta innebar en glidning från strikt na
tionalekonomiska begrepp mot mer allmänt samhällsvetenskap
liga. Initiativet stod forskningen för och samhälsplanering 
och politik anpassade sig gradvis till de nya verktyg som 
erbjöds. Detta speglar en sida av teoriarbetet - nämligen fram
tagning av begrepp som kan vara politiskt och planeringsmässigt 
användbara. 

En annan sida rör teoretisk analys. Här handlar det om att 
analysera samband mellan olika fenomen eller variabler. Man 
försöker ex vis besvara frågor kring vad variationer i väl
färd beror på. När det gäller samhällsplanering betraktas 
detta, som nämnts av hävd, som en uppgift för den politiska 
processen. Planeringsapparaten tillhandahåller med andra ord 
underlag i form av beskrivningar och trender. Därefter är det 
en uppgift för den politiska processen att: 
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1. Skissera hypoteser om orsak och verkan 
2. Marknadsföra hypoteserna och 
3. Skaffa sig mandat för att intervenera i olika variabler 

utifrån den teori/ideologi man gått till val på 

I detta perspektiv är det snarast en fråga om makt^) hur fram
tiden skall planeras och styras. 

Givetvis är frågor kring vad som är sociala problem, varför 
de finns samt hur de skall lösa centrala politiska frågeställ
ningar. Skillnaden mellan en politisk och en vetenskaplig hand
läggning av dessa frågor är förenklat den att medan forskning 
försöker beskriva och analysera objektiva problem i samhället, 
försöker politiska partier representera olika gruppers subjek
tiva^ ) problemupplevelser och/eller medvetandegöra människor 
om olika objektiva problems existens. 

Jag har med denna diskussion försökt skissera den principiella 
arbetsdelning^) som existerar kring sociala problem, dess or
saker och lösningar.Låt mig utveckla resonemanget något uti
från följande modell. 

ORSAKER 
X-n ZZ|> 
åtgärd 

SPECIFIKA BETINGELSER 

PROBLEM 
Yi-n 
effekter 

Figur 2 Principmodell över teorikonstruktion 

En av samhällsplaneringens uppgifter är som framgått att be
skriva tillståndet i variabler av typ y (effekt/problem-variab
ler). Dvs variabler som speglar olika sociala problem eller 
välfärdsdimensioner. Man kan säga att politiker lyfter fram 
de problem som skall beskrivas medan planerare ställs inför 
problemet att mäta dem. De kan då välja en mer konventionell 
ansats och utnyttja centralt inhämtad statistik eller andra 
"hårddata". De kan också enligt socialtjänstlagens intentio
ner utnyttja den kunskap och de erfarenheter som socialarbetare 
eller andra "fältexperter" sitter inne med - företrädesvis 
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"mjukdata". De kan också välja att själva samla in material via 
enkäter eller intervjuer (primärdata). Slutligen kan de initiera 
studiecirklar eller liknande verksamheter, där människor själva 
tar fram beskrivningar av sin situation. Utan tvekan är det först
nämnda alternativet fortfarande det helt dominerande. 

Samhällsplaneringen har också till uppgift att beskriva till
ståndet i variabler av typ x (orsaks/åtgärds-variabler)9). Dvs 
variabler som kan tänkas förorsaka olika sociala problem eller 
välfärdsvariationer. För att kunna lokalisera dessa variabler 
behövs en teori. Det märkliga är dock att fastän en lång rad 
orsaksvariabler beskrivs i befintlig samhällsplanering så finns 
ingen explicit teori angiven som talar om varför olika variabler 
valts för beskrivning eller hur de förväntas samvariera med 
effektvariablerna. 

Även om någon teoretisk referensram inte finns explicit an
given existerar den dock i synnerligen materialiserad form. 
Kring i stort sett varje variabel i modellen (dagens svenska 
statsapparat i vid mening) finns nämligen uppbyggd en institu
tion (sektorsorgan) med ansvar för sin nisch av verkligheten. 

Jag skall göra modellen mer explicit med ett exempel. Y-varia-
beln beskriver ex vis alkoholproblematiken. Den kan ex vis 
beskrivas kvantitativt som andel människor med somatiska al
koholsymptom eller som genomsnittskonsumtion/individ. 

Den kan dessutom beskrivas kvalitativt med hjälp av informa
tion från ex vis socialarbetare. Alkoholproblematikens samhäl
leliga vikt speglas av de institutioner den betingar och av de 
insatser som sätts in som åtgärder. Man skulle ma o kunna rang
ordna olika sociala problems samhälleliga betydelse efter den 
kostnad de åsamkar skattebetalarna över budgeten. 

En komplett bild av alla institutioner på olika nivåer som hand
har sociala problem och deras orsaker skulle bli synnerligen 
komplex, men samtidigt tydliggöra den samhällsteori som stats
apparaten utgår från när den planerar åtgärder för att uppnå 
politiska målsättningar. Det existerar med andra or d en mate
riell verksamhet vars motiv är möjliga att härleda från en exis
terande om än i sina huvuddrag implicit teoretisk/ideologisk re-
ferensram. 
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Allt tycks därmed rätt gott och väl. Jag skall också vara väl
villig mot dessa grundläggande planeringsförutsättningar och 
fortsätta problematiseringen utifrån antagandet att rätt va
riabler (relevanta institutioner) ingår i modellen. 

Är då ett helhetsperspektiv möjligt under dessa villkor? Jag har 
ovan diskuterat teoriarbete som tudelat, där den första delen har 
med val av variabler, definitioner, operationaliseringar och 
mätningar att göra och den andra delen handlar om att beskriva 
och analysera relationer mellan de variabler som ingår i mo
dellen. Vid formell teorikonstruktion innebär detta att hy
poteser om samband mellan variabler sätts upp. Därefter rela
teras de till varandra och mäts, varefter hypoteserna verifieras 
eller falsifieras. Verifierade hypoteser byggs ihop med varandra 
till sammanhängande teorier. Ambitionen är att bestämma hur mycket 
av variationerna i ex vis missbruk som beror på variationer i o-
lika orsaksvariabler som arbetslöshet eller boendeförhållanden. 
Det vore naturligtvis något av en önskedröm för planerare om 
de till sitt förfogande hade sådana förklaringsmodeller som 
möjliggjorde exakta förutsägelser av såväl en icke-intervene-
rad framtid (prognos) som utfallet av olika åtgärder (handlings
program). De skulle då förfoga över ett vetenskapli gt instrument 
som kunde konfronteras mot verkligheten i form av kostnader och 
prioriteringar. 

3.3.2 Helhetsperspektiv i samhällsplaneringen 

När orsak och verkan skall relateras till varandra är det nor
malt sett önskvärt att undersökningsenheterna ligger på samma ni
vå. Detta innebär att om man förlägger analysen till individni
vån så bör orsakerna till en konkret människas alkoholproblem 
sökas i samma människas arbets- och bostadssituation etc. Upp
visar en rad missbrukare samma orsaksmönster har man skapat 
en teori kring missbruk som kan användas för planer och åt
gärder. Denna typ av analys är nästan obefintlig i dagens sam
hällsplanering. I stället arbetar man med analyser på högre 
aggregeringsnivå - företrädesvis jämförelser mellan geogra
fiska områden över tid. Denna senare metod är betydligt o-
precisare, eftersom konkreta människors situation inte direkt 
kopplas ihop. Man löper också risk att feltolka de samband man 
finner. -*-0) Rent tekniskt skulle samhällsplaneringen här kunna 
skapa avsevärt precisare beslutsunderlag vid maximal t utnytt
jande av datoriserad samköming av befintliga register hos 
olika institutioner eller genom att bygga ut primärdataunder-
éökningar av ULF-typ (Statistiska centralbyråns undersökningar 
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om svenska folkets levnadsförhållanden). Hindret för detta är 
kanske främst den lagstiftning som skyddar den enskildes integ
ritet. De ekonomiska kostnaderna skulle däremot bli förhållande
vis obetydliga. 

Min huvudpoäng är dock inte detta konstaterande. Det stora prob
lemet med vår sektoriserade och centraliserade samhällsplanering 
är snarare det att teoriarbetet har en alltför generell karaktär. 
Samma variabler beskrivs i Pajala och Botkyrka, medan eventuell 
analys utförs på central nivå med hjälp av aggregerad informa
tion. Applicerat på min modell (figur 2) innebär detta att de 
olika variablerna snarast konstruerats för att möta de behov 
som den centrala nivån formulerar än för att ge underlag för 
lokalt beslutsfattande. På den lokala nivån analyseras mycket 
sällan relationer mellan orsak/verkan - variabler på det sätt 
som jag beskrivit utan tolkningar sker mer intuitivt i den po
litiska processen. På central nivå däremot genomförs analyser 
på hög aggregeringsnivå vilka läggs till grund för priorite
ringar mellan olika sektorer och regioner. På denna nivå tappas 
dock det som i figur 2 kallas specifika betingelser bort. 

Samma samband mellan alkoholmissbruk och arbetslöshet förvän
tas gälla i alla delar av landet om det överhuvudtaget obser
veras och tolkas på ett riktigt sätt. Konsekvensen tenderar 
bli standardlösningar av kvantitativ natur trots stora, konk
ret existerande, variationer såväl i kvalitet som i fråga om 
lokala orsaksmönster. 

Eftersom helhetsperspektivet i dag accepteras som ett veten
skapligt underbyggt arbetssätt vid behandling av sociala prob
lem (åtminstone på individ- och smågruppsnivå), borde i konse
kvens med detta även samhällsplaneringen omfattas av detsamma. 
Detta skulle bl a innebära att: 

- Explicita teoretiska modeller över orsak/verkan-relationer 
började tillämpas. 

- Dessa modeller inte alltid görs så generella att de sociala 
problemens specifika betingelser tappas bort. Detta talar 
för en decentralisering av planeringen till den nivå där 
t ex socialarbetare i kraft av sin konkreta kunskap om 
verkligheten förmår fylla såväl variabler, relationer som 
specifika betingelser (av ex vis kulturell och historisk 
natur) med ett innehåll. 
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- Nya teorier om hur olika fenomen hänger samman i ex vis en 
kommun genereras ur den samlade kunskap som lokalt finns 
tillgänglig. 

Många seriösa försök att applicera dessa metoder har redan ge
nomförts i Sverige. Problemet är att de varit av tillfällig 
karaktär och därigenom aldrig nått någon större verkningsgrad 
i det kommunala planerings- och budgetarbetet. Planering som 
ej omfattar kontinuerlig analys och utvärdering (korrigerings
möjligheter) kan inte nå den effektivitet som här diskuteras. 

Dagens samhällsplanering tenderar dessutom att bli ineffekti
vare p g a de två utvecklingstendenser som ovan skisserades: 

1. Effektiviteten tenderar minska pga en sektoriserad arbets-
delning där "variabler" delas upp mellan olika institutio
ner. Detta medför att planeringen blir allt mer ateoretisk 
och fragmentarisk. Den segmenteras allt mer. Det finns en 
slags inbyggd automatik i denna utveckling som är avhängig 
det faktum att byråkratiskt uppbyggda institutioner får all t 
svårare att anpassa sig till förändringar.12) Utvecklingen 
under efterkrigstiden är en indikation på detta. Offentliga 
institutioner med ansvar för olika problem och orsaksvariab
ler har vuxit i takt med växande ekonomiska resurser. Varje 
sektor bevakar sina intressen, som definieras i termer av 
att bevara respektive verksamhets volym, status och infly
tande. Resursomfördelningar mellan sektorer i syfte att 
möta nya problem eller finna nya lösningar blir därigenom 
svåra att genomföra. Givetvis blir denna tröghet plågsam
mare i kristider. 

Även när de samhälleliga motiven för en viss verksamhet 
minskar, bibehålls den ofta intakt, vilket är ett tecken 
på att "teorin" har svårt att anpassa sig till sociala för
ändringsprocesser . 

2. Effektiviteten tenderar också minska pga en centralistisk 
arbetsdelning, vilken bl a successivt leder till kompetens
förlust på lokal planeringsnivå. Även en liten kommun i Norr
botten bygger i stor utsträckning upp sin planering utifrån 
centrala direktiv eller anvisningar. Ofta hämtar man sina 
kvantitativa data från centrala verk i Stockholm. Det är ock
så ett vetenskapligt faktum att kvantitativa prognoser är 
hållbarare vid stora datainsamlingar. Detta i kombination 
med stora undersökningsenheter skapar någorlunda acceptabla 
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prognoser. Då fungerar nämligen "de stora talens lag" som gör 
det möjligt att "vetenskapligt gissa" allt från förvärvsar-
betsgrad år 2000 till andel människor som 1984 kommer att 
bli bitna av galna hundar i landet.Visserligen vet man 
ingenting om varför hundarna är galna, varför de kommer att 
bita eller vem som kommer att bli biten, men man vet tillräck
ligt för att dimensionera landstingens somatiska vårdapparat 
kring hundbett! 

På hög central nivå framstår därför kvantitativa data som 
tillräckliga och behovet av kvalitativa data och primärdata
analyser som mindre akut. De förklaringsmodeller som används 
ligger därför på en rätt extrem abstraktionsnivå. De uttrycks 
oftast i form av makro-ekonomiska begrepp och relationer. 

På den lokala planeringsnivån framstår däremot kvantitativa 
prognoser av enskilda variabler som tämligen ointressanta 
med vissa undantag - främst befolkningsprognoser. De utförs 
pliktskyldigast, men används endast i begränsad omfattning. 
Var och en inser att prognoser över ex vis sågverksorten 
Seskarös arbetsmarknad står och faller med sågverket. Man 
vet måhända ingenting om hur många Seskaröbor som kommer att 
att bli bitna av galna hundar, eftersom det statistiska ur
valet människor är för litet för att möjliggöra rimliga prog
noser. Däremot har man rätt lätt att lokalisera de galna hun
darna. De ligger också närmare till hands att skjuta hundar
na än att anställa läkare med hundbett som specialitet. 

Problemet att åstadkomma en effektiv samhällsplanering kan be
skrivas som dubbelt också på ett annat sätt. Dels rör det sig 
som framgått om ett kunskapsteoretiskt problem, där det gäller 
att välja och utnyttja både kvantitet och kvalitet på variab
lerna på ett så optimalt sätt som möjligt. Dels rör det sig 
om ett organisatoriskt problem där valet gäller till vilken 
nivå (lokal, regional eller central) som man skall förlägga 
planeringsverksamheten. Denna dubbla problematik samspelar 
på ett sätt som jag försöker beskriva i figur 3. 
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Figur 3 Samhällsplaneringens effektivitet som en funktion av 

organisations- och aggregeringsnivå 

Den "effektivitetslinje" som i modellen uttrycker relationen 
mellan den kunskapsteoretiska och organisatoriska problemati
ken eller valmängden är som framgår dragen så att antalet va
riabler, relationer och kvalitéer kan utökas i takt med att 
planeringsnivån sjunker. 

Många forskare, ex vis Teigen (1983), har varit inne på lik
nande tankegångar kring fördelningspolitiken. På den kommuna
la nivån bör den ske med hjälp av kvalitativa indikatorer och/ 
eller ökad politisk participation. På den centrala nivån däre
mot, med hjälp av grova indikatorer, gärna i form av automatik. 
Först på en låg planeringsniv å (kanske småkommuner, orter eller 
bostadsområden) kommer helhetsperspektivet till sin fulla rätt. 

Där kan beskrivningar av variabler produceras av socialarbe
tare och medborgare. Nya sociala problem snabbt lokaliseras 
och gamla avfärdas. Förklaringar och prognoser anpassas till 
nivåns specifika betingelser samt nya teorier genereras. På 
centralare planeringsnivåer minskar däremot helhetsperspekti
vets effektivitet och tillämpbarhet. 

Den decentralisering som här diskuterats brukar benämnas admi
nistrativ. Den kan principiellt drivas mycket långt utan att 
rubba en centralistisk politisk maktstruktur (jfr utveck
lingen mot fält 4 i figur 1). Utvecklingen i Sverige, fram
för allt under efterkrigstiden, kännetecknas också av en 
mycket markerad decentralisering i så måtto att aiit fler 
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offentliga administrativa verksamheter tillkommit och funktions
uppdelats på allt lägre nivåer. I detta perspektiv framstår ex 
vis storkommunreformen som en reform som administrativt innebar 
en decentralisering av många förvaltningsfunktioner, samtidigt 
som den politiskt innebar en centralisering. För närvarande på
går i många kommuner försök eller planer på att decentralisera 
förvaltningsuppgifter och/eller politiska funktioner. I min 
analys är denna distinktion mellan administrativ och politisk 
decentralisering viktig att hålla isär. Det är också viktigt 
att notera att decentraliseringstendenserna inom den offent
liga sektorns förvaltningsapparat inte är entydiga utan fram
för allt rör verksamheter av serviceproducerande natur. Det är 
också dessa som sysselsätter flest människor. Ser man däremot 
till andra verksamheter som resursfördelning, administrativ 
rättsskipning och samhällsstyrning så utgår de i allt väsent
ligt från central statlig nivå (Andersson, Mellbourn, Skogö 
1978). 

Det är framför allt detta sista förhållande som jag problema-
tiserat i detta avsnitt, när jag argumenterat för att samhälls
planeringen kan göras effektivare genom decentralisering. Däremot 
har jag inte argumenterat för en ytterligare decentralisering av 
olika offentliga serviceverksamheter. En sådan utveckling är vis
serligen önskvärd ur välfärdssynpunkt, men har i princip ingen
ting att göra med den effektivitetsproblematik som här diskute
rats. 

Jag har försökt peka på effektivitetsproblem som inte är lösta 
i svensk samhällsplanering och konstaterat att den, åtminstone 
på kommunal nivå, är teorilös. De teoretiska referensramar som 
finns (materialiserade i de institutioner som ansvarar för olika 
variabler) är uppbyggda och anpassade för att tillfredsställa 
behov från centrala planeringsnivåer. Samtidigt har jag försökt 
visa att det existerar möjligheter att effektivisera planeringen 
genom att utveckla helhetsperspektivet på decentraliserade pla
neringsnivåer. Hindren för detta är snarast av teknisk och or
ganisatorisk natur. 

3.4 Effektivitetsproblematikens andra sida - medborgarnas 
bristande möjligheter att värdera måluppfyllelse och ta 
aktiv del i planeringsprocessen 

I avsnittet 3.2 ovan hävdade jag att hur effektiv samhällspla
neringen än blir ur produktivitetssynpunkt så kvarstår ändå 
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ett effektivitetsproblem om medborgarna inte med hjälp av pla
neringsapparatens kunskapsproduktion ges bättre möjligheter att 
bedöma politiska målsättningar och utvärdera resultatet av poli
tiska beslut. Jag hävdade också att denna andra sida av effekti
vitetsproblematiken allt mer börjat uppmärksammas, åtminstone 
i de nordiska länderna (se ex vis den norska maktutredningen 
NOU 1982:3). Motiven till detta är mångfacetterade och stödjer 
sig på indikationer som ökad politisk maktkoncentration, dif
fusare politiska ansvarsförhållanden (Grahm 1981), allt mer 
avancerad styrproblematik med åtföljande byråkratiseringsten-
denser, samt "luckor" i den representativa demokratins sätt att 
fungera (Johansson 1978). Det mest aktuella exemplet i Sverige 
på dessa farhågor utgör den s k demokratiberedningen inom ci
vildepartementet, där departementschefen som motiv för bered
ningen anger att den bör "pröva olika vägar att ytterligare 
fördjupa den kommunala demokratin och därmed samhällsverksam
hetens folkliga förankring" (Demokratiberedningens kommitté
direktiv 1983:44 s 2). 

Jag har ovan försökt argumentera för att denna problematik under 
60- och 70-talen i hög utsträckning varit avhängiga efterkrigs
tidens centraliseringstendenser.15 ) Som Miller m fl (1982 a»b).fram
håller finns dock fler orsaker. Framför allt det faktum att den 
gemensamma sektorn växt så lavinart at (mer än fördubblats från 
1955-1975 när man ställer de offentliga utgifterna i relation 
till BNP). Detta medförde att staten i ökad utsträckning kun
nat ställas till ansvar för brister i välfärden samt reella 
eller upplevda orättvisor. 

Allt färre människor har med andra or d kommit att besluta för 
allt fler i allt fler och komplexare frågo r. "Glappet" mellan 
de nivåer där kollektiva beslut fattas, och "gräsrotsnivån11 har 
blivit allt större och aktörer på olika nivåer har börjat upp
leva detta som en legitimitetskris, samt tom uttrycka far
hågor för den representativa demokratins funktionssätt. 

På medborgarnivån dyker under 60- och 70-talen upp en rad reak
tioner på det politiska systeme t. Detta har uppmärksammats av 
många statsvetare som .indikationer på en legitimitetskris. Ex 
vis fann Petersson (1977) att en politisk alienationsprocess 
ägt rum sedan 60-talet.s slut, vilken framträtt i form av poli
tikerförakt eller i vart fall i form av ett minskat förtroende 
för politiker och politiska partier. Den politiska alienationen 
kan dock knappast beskrivas som total eller präglad av genom
gripande passivitet. Snarare sker som Gidlund (1978) framhåller 
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en glidning från politisk aktivitet inom ramen för den repre
sentativa demokratin till aktionsgrupper av olika slag. Fler 
människor var enligt honom beredda att delta i aktionsgrupper 
än i politiska partier i mitten av 70-talet och antalet ak
tionsgrupper uppgick vid denna tid till nära 900 stycken i 
landet som helhet. 

Även många planerare och andra förvaltningstjänstemän börjar, 
som Miller m fl (1982) poängterar, spela en allt aktivare roll 
både som kritiker av den representativa demokratin och som 
"ingenjörer" i en mängd försök med utvidgat medborgarinfly
tande. Som orsak till detta fenomen anger man flera olika 
faktorer. Viktigast torde kanske maktmotivet vara, där många 
förvaltningschefer utnyttjat och underblåst det ökade intres
set för medborgardeltagande i syfte att skaffa ökade resurser 
till den egna förvaltningen.16) Det är också lätt att konsta
tera att tjänstemän inom den gemensamma sektorn ofta är de 
som får ta den första stöten när medborgargrupper utkräver 
ansvar för upplevda orättvisor. Kritiken mot byråkratin har 
växt minst lika snabbt som kritiken mot den representativa 
demokratin. Tjänstemän i utsatt ställning har därför ofta 
ansett det nödvändigt att aktivera sig i olika försök med 
ökat medborgarinflytande. Slutligen torde det knappast vara 
någon tillfällighet att många planerare och andra tjänstemän 
"socialiserats" till, en samhällskritisk inställning under 60-
talets studentrörelse och Vietnamdemonstrationer, vilket "för
svagat inskolningen i traditionella byråkratroller" (ibid s 18). 

Av allt att döma tycks de aktörer som sis t reagerat på 
dessa problem ha varit politikern a. När man så småningom 
började reagera tycks motivet ha varit dubbelt: "Dels för att 
det är svårt att i system som gör anspråk på att vara demo
kratiska avvisa krav på deltagande och inflytande, dels för 
att medborgardeltagande antogs ha positiva följder för myn
digheterna" (ibid s 9). Det första motive t är snarast defen
sivt till sin karaktär, medan det andra kan betecknas som 
offensivt. Man har med andra ord allt mer börjat anamma den 
konstruktiva kritikens uppfattning att decentralisering av 
makt och inflytande inte bara kan förväntas öka de t politiska 
systemets legitimitet, utan också dess produktivitet.1®) Vad 
man här kommit att trycka på är framför allt det faktum att 
kunskaper hos medborgare och "fältexperter" på jordnära ni
våer, utnyttjas dåligt i planerings- och beslutsprocesser, 
samt motsatsen - att medborgare har dålig kunskap om de vill
kor som gäller för politiker och byråkrater.19) Man har med 
andra ord velat återupprät^g "dialogen" mellan olika nivåer 
i det politiska systemet. ̂->) 
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Min ansats i följande kapitel är att diskutera vilken funktion 
den typ av ortsstudier som jag kommer att presentera i den em
piriska delen av detta arbete kan fylla i en sådan dialog. 

I denna argumentering kommer jag att utgå från min huvudtes 
i detta kapitel, nämligen att det föreligger ett behov av mer 
decentraliserad och desektoriserad planering, om man vill upp-
nå ökad effektivitet. 
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Notförtecknlng 

1. All planering i Sverige är som framgått inte sektoriell. 
Såväl central ekonomisk och fysisk planering som regional 
utvecklingsplanering är principiellt icke-sektoriell eller 
övergripande. Utan tvekan är den icke-sektoriella plane
ringen mest utbyggd på central nivå utan att för den skull 
vara särskilt imponerande (Se ex vis Planning Sweden 1973, 
s 29 ff). 

2. Företrädare för dessa båda "totala" kritikperspektiv på 
samhällsplaneringen skiljer sig som antytts fullständigt 
åt när det gäller de alternativ som man erbjuder. Ideolo
giskt och politiskt existerar här en lång historisk dialog 
eller konflikt mellan två generella modeller över utveck
ling av social välfärd, där företrädare för statlig inter-
venering, kontroll och kollektivism brukar benämnas eta-
tister, medan företrädare för den fria marknaden och in
dividualism benämns marginalister (Pucic 1972). Båda dessa 
extremmodeller tenderar i sin praktiska tillämpning bli 
allt mer överspelade i den konkreta verkligheten. Planeko
nomierna är i färd med att öka hänsynstagandet till indi
viduell behovstillfredsställelse och vissa marknadsmekanis
mer. Marknadsekonomierna å andra sidan utvecklas i monopo-
listisk riktning, genom fusioner och strukturrationalisering, 
samt via en expansiv statsapparat (Sampedro 1967). Denna ren
odling av etatistiska och marginalistiska argument dominerar 
heller inte den politiska och/eller vetenskapliga debatten. 
Vad som snarare kan konstateras är att planeringsdebatten 
(om man bortser från renodlat teoretiserande av kritisk neo-
marxistisk natur) kännetecknas av stor värdegemenskap när 
det gäller problemdefinitioner och doktriner (Friedman och 
Weaver 1979). Debatten har dock medfört en viss begreppsför
virring. Bohm (1977) föreslår därför att begreppet "demokra
tisk planering" förbehålls analyser som refererar till "en 
annan samhällsordning än den som råder i våra nuvarande nor
diska samhällen" (ibid s 15). Den typ av planering som jag 
diskuterar i detta arbete kan med hennes terminologi beteck
nas som participatorisk. 

3. I verkligheten är denna gränsdragning rätt utslätad efter
som forskning inrymmer ideologi och politik till vissa de
lar kan vara vetenskaplig. Dessutom existerar, som Haber
mas (1970) framhåller, en tendens till att politik "för
vetenskapligas" i samhällen präglade av legitimitetskriser. 
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Distinktionen mellan teori och ideologi kommer endast att 
antydas på ett pragmatiskt sätt i detta arbete, trots dess 
centrala kunskapsteoretiska intresse (se ex vis Therborn 
1973 för en elegant analys av problematiken). Vad som tor
de kunna konstateras är att många forskare och ännu fler 
planerare arbetar utifrån ett positivistiskt förhållnings
sätt och uppfattar sina metoder och produkter som värderings-
fria (objektiva). Andra utvecklar ett kritiskt synsätt till 
politiska målsättningar samt betraktar dem uteslutande som 
uttryck för den härskande klassens ideologi. Slutligen existe
rar hos några en slags historicistisk ideologiuppfattning, där 
man vare sig slaviskt accepterar politiska värderingar och mål
sättningar eller förhåller sig antagonistiskt till dem. I stäl
let försöker man ta hänsyn till sitt arbetes värderingsrelevans. 
En tidig svensk företrädare för detta perspektiv är Myrdal (se 
ex vis Myrdal 1958) som förmodligen inspirerats av Weber (ex 
vis Weber 1949) och Mannheim (ex vis Mannheim 1936). Vad som 
framför allt utmärker honom är som Therborn framhåller hans 
"administrativa historicism, relateringen av värdeproblematiken 
till administrativa 'praktiska' frågeställningar" (Therborn 
1973 s 38). 

Relationen mellan planerare och politiker är i detta perspektiv 
en fråga om i vad mån planerare socialiseras in i den ideologi 
som råder i samhället. Givetvis behöver de inte omfatta rege
ringspartiets alla politiska värderingar. Men de "behöver" som 
Harvey (1979) påpekar förutom kunskaper och befogenheter också 
en ideologi. Denna ideologi består bl a i argument som legiti
merar deras interveneringar. Det viktigaste ideologiska argu
mentet är enligt honom tesen att harmoni i det rådande produk
tionssättet är möjligt blott rätt åtgärder vidtas. I sin praktik 
upplever naturligtvis många planerare att denna ideologi har 
sina brister, vilket skapar frustration i deras arbete. 

Planerarens sociala praxis genererar dock inte bara anpassning 
till deras objektiva handlingssituation med dess ideologi. Den 
genererar också motstånd och motideologier. I många fall ten
derar också planerare utgöra ett slags avantgarde för motideo
logier i kraft av sin goda överblick över det samlade systemets 
funktionssätt. Ideologier är alltså som Sumner (1979) framhåller 
en väsentlig del i varje social praktik genom att: 

- de definierar (och legitimerar) syftet med praktiken, 
- de legitimerar aktörens engagemang i praktiken, 
- de påverkar produktens (ex vis planens) utformning, utseende 

och framställningssätt, 
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de genererar slutligen i praktiken, både feed-back mekanismer 
som "bekräftar" ideologin och motideologier som förnekar den. 

Man kan idag empiriskt konstatera att en rad motideologier 
växer fram med ursprung i olika planerares konkreta sociala 
verksamhet (se ex vis Svensson 1979). 

4. Uusitalo (1980) hör till dem som fyndigast beskrivit ris
kerna med en alltför produktiv samhällsplanering som medel 
i den politiska processen. "Att det inte finns någon nöd
vändig relation mellan social rapportering och demokratins 
teori kan ses genom att försöka utveckla en teori för social 
rapportering för en (upplyst) diktator. Slagordsvis kunde 
denna teori karaktäriseras på följande sätt: av undersåtar, 
om undersåtar, för diktatorn" (ibid s 88). 

5. Olika aktörers definition av sociala problem har bl a dis
kuterats av Merton (1971). Denna hävdar att en vetenskap
lig definition av sociala problem fyller två syften. Dels 
att avtäcka subjektivt upplevda problem av typ "much ado 
about nothing" (Spector, Kitsuse 1977 s 36). Dels och vik
tigare att upptäcka latenta sociala problem (se Dahlgren, 
Mårtensson 1983 för en analys av relationen mellan latenta 
och manifesta sociala problem). 

För att ett problem skall bli "socialt" måste det dock upp
fattas av många och/eller mäktiga människor. Det är som 
Rubington och Weinberg (1977) framhåller också viktigt att 
notera att ett problem upplevs först när något förhållande 
inte korresponderar med de målsättningar som existerar. 
Detta innebär att sociala problem tillkommer och upplöses 
över tid både av materiella och ideologiska orsaker. Fuller 
och Myers (1941) driver ex vis tesen att varje socialt pro
blem har sin egen historia i vilken ingår moment som poli
tisk bestämning av problemet, medvetenhet och åtgärder/re-
former. 

6. I SUP-projektet (se bilaga 3) problematiserade vi arbets
delningen mellan besluts- och planeringsarenan med hjälp 
av figur 4, där vi också beskriver problem i relationen 
mellan dessa två arenor sammantagna och medborgararenan. 
Huvudpoängen i modellen är att "avståndet" mellan arenorna 
tenderar öka, vilket åstadkommer "glapp" i planeringspro
cessen. 
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Figur 4 Modell över två principiella "glapp" i planerings-

Glapp 1 kännetecknas bl a av svårigheter för systemet att upp
fylla förväntningar kring: 

a) Planerarnas krav på politiker att ställa upp operationali-
serbara målhierarkier som utgångspunkt för deras arbete att 
ta fram underlag. 

b) Politikernas krav på planerare att ta fram underlag som 
möjliggör rationella lösningar på sociala problem, konse
kvensanalyser m m. 

Glapp 2 kännetecknas bl a av svårigheter för systemet att: 

a) Skaffa information om hur sociala förhållanden är. 

b) Sprida kunskap om hur denna information används. 

7. Här bör observeras att man kan diskutera två olika plane
ringsmodeller med hjälp av principmodellen i figur 2. Den 
första är en orsaksmodell där ett problem definieras som 
beroendevariabel, varefter uppgiften blir att teoretisera 
med hjälp av ett antal orsaksvariabler. Den andra modellen 
tar däremot sin utgångspunkt i en oberoende variabel, vilken 
definieras som ett medel. Analysen blir här den motsatta och 
teoriarbetet består i att bedöma konsekvenserna. Med andra 
ord hur ett antal effektvariabler påverkas av en intervene-
ring i en oberoende variabel. 

processen. 
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8. Modellen är inspirerad av formell teorikonstruktion. Den gör 
inte anspråk på att vara den enda riktiga. Ex vis har s k 
dialektiska modeller en helt annan formell uppbyggnad. 

9. Här bör observeras att samhällsplanerare visserligen kan lo
kalisera och analysera orsakerna till olika sociala problem, 
men däremot inte alltid ange hur de skall lösas. Orsaken 
till detta är strukturell i den meningen att en lång rad 
strategiska orsaksvariabler ligger på "den planhalva" dit 
statsapparaten inte äger tillträde. Den kommunala kompeten
sen gäller ex vis inte där. Man får t ex i princip inte starta 
vinstdrivande företag. Vad många planerare därför efterlyser 
är en balansering mellan de planeringsförutsättningar som 
statsapparaten arbetar under och de privata företagens (se 
ex vis Maunsbach, Mårtensson 1978). 

10. Se ex vis Riley (1963) för en diskussion av risker vid tolk
ning av data som ligger på en annan nivå än den analysen 
omfattar. Se också Galtung för en diskussion av "nomothetic 
and ideographic sciences" (1967 s 22 ff). 

11. Detta innebär givetvis inte att man som planerare skall av
stå från den kunskap som finns ackumulerad i mer generell 
teoribildning. Diskussionen innebär som framgått inte heller 
att den centrala nivån är onödig. Jag argumenterar med andra 
ord inte för något slopande av den centrala planeringsnivån, 
utan enbart för en förändrad arbetsdelning mellan nivåerna. 
Ex vis bör den centrala nivån även fortsättningsvis planera 
för en geografisk jämlikhetsstruktur på samma sätt som man 
stiftar lagar som garanterar den enskilde en dräglig levnads
nivå. Decentralisering förutsätter med andra ord paradoxalt 
nog en stark stat. 

12. För en närmare analys av varför den kommunala förvaltnings
organisationen får svårt att tackla nya problem och kriser 
på grund av att den byggts upp under premiss av ekonomisk 
tillväxt*, se Dahlgren och Mårtensson (1983). 

13. Exemplet är hämtat från Weavers (1964) introduktion till den 
moderna sannolikhetsläran. 

14. För att lyckas med detta fordras bl a följande: Kommunala 
planerare behöver mer utbildning i teoretisk analys, använ
dandet av datorer o dyl. Socialarbetare behöver metoder att 
systematisera sina observationer. Socialförvaltningarna mås
te organisera sin verksamhet så att socialarbetare ges er
forderlig tid för att utföra denna typ av planeringsarbete. 
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15. Den centralisering som ägt rum under efterkrigstiden har Va
rit av ekonomisk, politisk och organisatorisk natur. Mest 
påtagligt politiskt torde kommunsammanslagningarna 1952 och 
omkring 1970 vara, vilka reducerade antalet kommuner med om
kring 2000 stycken. Samma utveckling har präglat intresse
organisationerna (se ex vis Dahlgren, Söderlind 1971 för en 
analys av storavdelningsreformens effekter inom LO). Ekonomisk 
centralisering finns väl belagd i en mängd analyser (se ex vis 
Hermansson 1977) och utmärker såväl företagssamhet som kapital
bildning. Dessutom började de ekonomiska och politiska makt
eliterna samspela allt tydligare, vilket brukar symboliseras 
med den s k Harpsundsandan. 

16. Jag har i ett annat sammanhang (Dahlgren 1979) diskuterat so
cialförvaltningars behov av bättre planeringsunderlag som för
orsakade av behovet att motivera de krav man riktar mot poli
tiker att öka resurserna till den egna sektorn. För att nå 
detta mål tenderar man allt oftare gå den indirekta vägen 
över valmanskåren och redovisa sin sektors åtaganden på ett 
så påtagligt och lättbegripligt sätt som möjlig t - gärna med 
hjälp av kvalitativa data. 

17. Miller (1980) gör i ett tidigare arbete en mer detaljerad ge
nomgång av myndigheternas sätt att lösa legitimitetsproblem 
med hjälp av medborgardeltagande. Han beskriver bl a följande 
sex strategier eller syften: 

- att återskapa förtroende för myndigheterna 
- att socialisera medborgare till att omfatta myndigheternas 

problemdefinitioner 
- att hantera konflikt eller opposition 
- att kontrollera medborgarna 
- att avleda uppmärksamheten från mer strategiska punkter i 

det politiska beslutssystemet 
- att isolera misshaglig opposition 

18. Även om stödjande av kapitalackumulation fortfarande bör be
traktas som ett ytterst viktigt mål för staten, betraktar jag 
det som framgått inte som det enda eller ens som överordnat. 
Staten har i nuläget ansvar för en större del av offentlig
heten än det privata näringslivet. I takt med att denna ut
veckling (tillväxt av gemensam sektor) fortskrider blir, en
ligt min mening, denna marxistiska tes allt mer otillräcklig 
för förståelse av effektivitetsproblem och ekonomiska kriser. 
Fortfarande gäller dock det som Macpherson (1969) framhåller, 
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nämligen att staten p g a sin omsorg över kapitalackumulation 
och överföringen av resurser från arbete till ägande inte kan 
betraktas som klassneutral. Detta grundläggande legitimitets
problem är principiellt olösligt i varje icke-egalitär samhälls
formation. 

19. Det existerar inom teorin för den representativa demokratin en 
lång rad undersökningar som stödjer hypotesen att politisk par
ticipation i lokalsamhällen är av vital betydelse för demokratin, 
genom att människor socialiseras till demokratisk "kompetens". 
För en auktoritativ genomgång av dessa teorier och empiriska 
resultat se Pateman (1970). 

20. När det gäller analyser av statsapparatens motiv till dencentra-
licering och ökat medborgarinflytande saknas förvisso inte kons
pirationsansatser. Många hävdar ex vis att syftet är att redu
cera eller eliminera konflikter genom att institutionalisera 
dem (få konflikter att äga rum under kontrollerade former). 
Alla tänkbara missnöjesgrupper "bjuds" delta och de som inte 
tar chansen utdefinieras och isoleras. Andra indefineras i sys
temet och "luras" därigenom ta ett ansvar som egentligen bara 
är skenbart. Mathiesen (1972) analyserar ex vis dessa risker 
och drar slutsatsen att "ofullgångna" alternativ är de mest 
realistiska målsättningarna för politiska aktionsgrupper under 
rådande betingelser. 
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4 ORSSTUDIER SOM PLANERINGSINSTRUMENT - EN METODOLOGISK 
BAKGRUND TILL MINA STUDIER AV TRE LOKALSAMHÄLLEN I NORR
BOTTENS LÄN 

4.1 Inledning 

Behovet av en utvidgad kunskap om samhällsförhållanden har under 
70-talet vuxit sig allt starkare. Det har artikulera ts av aktörer 
inom både planeringsapparaten och den politiska arenan, samt av 
forskare som Johansson (1978). 

I takt med att denna problematik tydliggjorts har en växande 
flora av förslag till hur den skall lösas sett dagens ljus. 
Johanssons konkretisering av en social, kvantitativ rapporte
ring som ett kontinuerligt arbete för, av och om medborgare 
har efter hand mött allt fler alternativ, eller snarare kom ple
ment. Den metodologi som mitt eget arbete illustrerar kan ses 
som ett i raden av sådana ambitioner. 

Den kritik som riktats mot Johanssons ansats gäller inte så 
mycket hans sätt att ställa pro blemet^-), utan snarare att hans 
förslag är alltför begränsat (i allt väsentligt baserat på kvan
titativa beskrivningar av hur det är, där slagordet a v medborgar
na endast avser deras skyldighet att svara på enkäter eller stäl 
la upp på intervjuer), samt alltför nära lierat med dagens insti
tutionaliserade planeringsapparat (i sin sektoriserade och cent
raliserade form). Hans utgångspunkt är välfärdsbegreppet som 
många kritiker^) hävdar är ett alltför "passivt" begrepp, anpas
sat till statens roll som skyddsnätsbyggare.3) 

I ökad utsträckning har mångsidigare beskrivningar efterfrågats. 
Det kanske viktigaste motivet är att levnadsnivåundersökningarna 
endast mäter människors tillgång till resurser och därmed negli
gerar behov, värderingar m fl centrala välfärdskomponenter. För 
att svara mot detta behov har man gått flera olika väga r. 
En tämligen bred flora av kvantitativa undersökningar har 
företagits i syfte att mäta människors livskvalitet.5) Ett 
antal uppmärksammade utredningar (ex vis Allardt 1975) har 
försökt teoretiskt utveckla och beskriva även behovssidan 
av välfärden. Framför allt har dock den s k community-ansatsen 
börjat tillämpas. Denna ansats har använts i en lång rad upp
märksammade arbeten. En huvudpoäng med denna inriktning är att 
den på ett mycket markerat sätt förflyttar kunskapsintresset 
till lokalsamhället och dess problem. Den viktigaste inspira
tionskällan i denna utvecklingstrend torde ha varit Brox (1969), 
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som "med sin konsekventa probleminriktning på lokalsamhällen och 
lokala miljöers sönderfall, bidragit till att debatten kring av
folkningsproblematiken drogs i gång på allvar under senare hälf
ten av 1960-talet". (Bäck-Wiklund, Lindfors 1976 s 10). Lokala 
samhällsstudier är dock, som dessa framhåller, en forskningsin
riktning med mycket lång tradition. Den präglas av både helhets
perspektiv och decentraliseringsambitioner. Den svenska klassi
kern på området är Rundblads studie Forestville (1951) som bl a 
analyserade mekanismerna bakom lokalsamhällets ökade beroende av 
omvärlden. Under 70-talet har denna inriktning utvecklats i stu
dier av livsformer7)och levnadssätt®) i lokalsamhällen, samt i en 
rad etnologiska studier av vilka Dauns studie i Båtskärsnäs (1969), 
åtminstone i Norrbotten, framstår som smått klassisk. 

Vid sidan av dessa mer eller mindre deskriptiva ansatser har fö
reträdare för social samhällsplanering haft ambitionen att göra 
den mer teoretisk. Man har drivit tesen att bra kvantitativa och 
kvalitativa beskrivningar inte är tillräckliga. Vad man efterly
ser är teoretisk analys eller med andra ord en ökad kompetens 
när det gäller att analysera samband mellan olika fenomen. En 
sådan kunskapsutveckling skulle innebära att samhällsplaneringen 
blev mer potent när det gäller att besvara frågor kring vad va
riationer i välfärd beror på, samt effektivare i sin strävan att 
ersätta symptominriktade insatser med förebyggande. Denna ambi
tion är ex vis central i socialutredningen och den nya social
tjänstlagen. 

Ambitionen har dock sträckt sig längre än till utvecklandet av 
kvalitativ datainsamling och teoretisk analys. Det existerar 
också en ambition att låta bl a socialarbetare i mer direkta 
former bli aktörer "som själva och tillsammans med andra männi
skor påverkar samhällsplaneringen i dess skilda faser." (Svensson 
1981 s 23). Med denna innebörd tillförs planeringsprocessen ett 
aktionsforskningsperspektiv.Denna ambition har framför allt 
i fysisk planering utvecklats till att också omfatta "gräsröt-
terna • 

I detta sammanhang har dessutom poängterats att samhällsplane
ring inte bara bör utvecklas när det gäller datainsamling, ana
lys och deltagande. Den bör också utvecklas när det gäller den 
andra sidan av planeringsprocessen - nämligen framställnings
sättet . Utställningar och informationsfoldrar till hushållen 
är inte tillräckliga för att ge människor relevant kunskap 
och därigenom politiska resurser. 
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KardinaItanken i dessa sistnämnda ansatser är att åstadkomma en 
"dialektisk" planeringsprocess, där vanliga människor utgör bå
de objekt och subjekt. De är objekt när deras välfärdssituation 
och problem är föremål för kartläggning och analys. Däremot är 
de subjekt när de genom sitt aktiva deltagande i planeringspro
cessen genererar ny kunskap-^), samt när de med hjälp av plane
ringsdata agerar politiskt i olika intressegrupperingar. 

Dessa utvecklingstendenser på det sociala planerarfältet är inte 
speciellt markerade eller institutionaliserade. De märks fortfa
rande mycket lite i planeringspraxis. 

4.2 Kvalitativ metod som ett komplement i samhällsplaneringen 

I den konstruktiva kritiken av dagens samhällsplanering ligger 
tanken att den skulle kunna göras bättre. Vad som framför allt 
efterlysts är mer kvalitativa beslutsunderlag som komplement till 
de produkter som idag tas fram. I sökande efter sådana har "nya" 
vetenskapliga discipliner som antropologi och etnologi fått till
träde till planeringsarenan. 

Vilka motiv finns då till detta? De överordnade motiven i termer 
av rationalitet har redan diskuterats, men i tämligen allmän 
form. Jag skall nu konkretisera detta något. 

I samband med ett seminarium, arrangerat av Statens institut för 
byggnadsforskning 1981, togs en rad motiv fram som sammantagna ger 
en god bild av det sätt på vilket kvalitativa metoder är användba
ra för att möta de problem som presenterats i föregående kapitel. 
Daun (1981) sammanfattade dessa enligt följande, där han hävdar 
att kvalitativa metoder kan vara användbara och nyttiga på åtmins
tone tre sätt: 

1. "Kvalitativ forskning bidrar mycket effektivare än kvantita
tiv forskning till den allmänkunskap om den kulturella och 
sociala verklighet, som planerare (och politiker) utgår från 
i sitt arbete. Det beror på den empiriska konkretionen samt på 
beskrivningen av situationer, vilka återger något av verklig
hetens komplexitet. Detta är en pedagogisk konsekvens av det 
kvalitativa forskningsresultat som informationsmedium.12) 13) 

2. Kvalitativ forskning leder till kunskaper om komplexa samman
hang på mikronivå och lokal nivå, dvs beträffande individer, 
hushåll, grannskap, arbetslag och andra lokala sammanhang, 
samt om funktioner och förlopp inom dessa. De delar av sam
hällsplaneringen som avser åtgärder på den nivån är betjänta 
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av sådan mångdimensionell kännedom om verkligheten. Särskilt 
användbar är förståelsen av sociala processer, eftersom sam
hällsplanering ofta syftar till att ge upphov till just so
ciala processer, såsom att ändra attityder och handlings
mönster.-^) 15) 

3. Den kvalitativa forskningens explorativa funktion är relevant 
för samhällsplanering (och politik) genom uppdagandet av föga 
allmänt kända förhållanden i samhället. Det betyder att den kan 
komma att ge anledning att uppmärksamma områden som tidigare 
ansetts vara mindre viktiga, eller t o m ge skäl till nya ar
betsuppgifter åt planerare (och politiker)."16) (ibid s 22 f). 

Det som är typiskt för kvalitativa metoder och gör dem motivera
de som komplement till andra metoder att söka kunskap är framför 
allt deras: 

1. Flexibilitet, som dels förenklar kombinerandet av olika under
sökningstekniker, dels förenklar pendlingen mellan teori och 
empiri. 

2. Helhetsperspektiv, som innebär att enskilda händelser sätts in 
i ett större sammanhang. 

3. Närhet till studieobjektet där ansatsen ibland kan drivas mycke 
långt (aktionsforskning), men oftast ligger på en nivå där pla
neraren/forskaren nöjer sig med att komma intervjupersonerna in 
på livet, fungerar som "advokater" för resurssvaga grupper elle 
initierar studiecirklar där medborgare går in i åtminstone dela 
av forskar/planerarrollen.-^) 

Löf gren (1981:7) betonar dessutom det historiska perspektivets^ ) 
vikt för förståelse av nuet med dess konkreta sociala problem och 
motsättningar (realiteter), samt kulturella sätt att definiera de
samma (ideal). Slutligen bör framhållas det jag själv ovan 
tryckt på, nämligen den kvalitativa metodens förmåga att hitta det 
unika i ett socialt system, eller med den terminologi jag använde 
i fig 2; de specifika betingelser under vilka ett socialt problem 
låter sig definieras och härledas i ex vis ett lokalsamhälle. 

Kvalitativ metod är ett komplement till kvantitativ metod.^0) För 
den centrala planeringen är den otillräcklig p g a sin bristande 
generaliseringsförmåga^l) i statistisk mening. Det är också svårt 
att jämföra kvalitativa data (vilket mina försök till jämförelser 
mellan mina tre orter kommer att utgöra exempel på; se kap 7 jäm
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fört med bilaga 1). Ett tredje problem rör det fa ktum att kva
litativa data är svåra att presentera på ett trovärdigt sätt. 
De passar inte in i en hårt sektoriserad planeringsapparat där 
"en oformlig verklighet till varje pris måste pressas in i för-
handsskurna mallar och till slut blir en så filtrerad bild av 
världen att den kommer att leva sitt eget liv runt sammanträ
desbord och ritkontor". (Löfgren 1981:6 s 35). Denna uppfatt
ning börjar dock som nämnts alltmer ifrågasättas, även bland 
planerare och politiker. 

Till syvende och sist är det dock kanske rena kostnadsskäl som 
är avgörande vid valet av metod. Självklart slukar en antropolo-
gisk planeringsdesign mer resurser än utnyttjandet av befintlig 
sekundärstatistik. Detta medför att en kvalitativ metodik rent 
praktiskt kan vara svår att motivera, åtminstone på den kommu
nala nivån. Paradoxalt nog innebär detta att just den nivå där 
helhetsperspektivet bäst kommer till sin rätt, samtidigt har 
svårast att tillämpa det. Utnyttjandet av kvalitativ metod "kom
mer sannolikt att leda till en mer komplicerad oc h utdragen pla
neringsprocess och till en mer komplicerad avvägning mellan oli
ka alternativ. Vinsterna ligger i att genomförandet k an under
lättas och konsekvenserna bättre avvägas. Planeringen kan 
bättre tillgodose sociala mål och bli mer demokratisk". (Hjärne 
1981 s 129). Problemet är att kostnaderna för detta angreppssätt 
är lätta att konstatera. Vinsterna däremot är långsiktiga, poten
tiella och abstrakta. 

Såväl den horisontella (sektoriserade) som vertikala (centralise
rade) arbetsdelningen utgör med andra ord hinder när det gäller 
att få kvalitativa metoder att slå rot inom samhällsplane ringen. 

4.3 Ortsstudier i ett effektivitetsperspektiv 

Vilka verksamheter samhällsplaneringen skall ägna sig åt kan be
traktas som en funktion av de samhälleliga behov som existerar 
(via de maktförhållanden som förmår artikulera dessa behov) och 
de resurser som finns tillgängliga (i form av pengar, kunskap 
o dyl). Jag skall nedan formalisera den valsituation detta inne
bär och med hjälp av denna formalisering beskriva den forsknings
design som präglat de ortsstudier som följer i kapitel 6. 

Ett centralt problem i varje forskningsplan är, som ex vis Galtung 
(1967) framhåller, vilken kombination av undersökningsenheter och 
undersökningsdimensioner som skall väljas. Det val som görs be
nämner han forskningsstrategi. Jämför man kvalitativa forsknings
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strategier med kvantitativa kan man principiellt hävda att de 
förra prioriterar ett så stort antal dimensioner som möjligt 
(jfr helhetsperspektivet) medan de senare prioriterar antalet 
enheter (jfr generaliserbarhetsperspektivet i statistisk me
ning). Bjerén Maldonado (1981) beskriver en liknande valsitua
tion, men anger i stället för dimensioner forskarens grad av 
närhet till undersökningsobjektet som valparameter.22) 

I figur 5 har jag sammanfört dessa två valperspektiv och be
skrivit en egenskapsrymd där olika forskningsstrategier kan 
placeras in beroende på vilket val som görs med avseende på: 
1. antal undersökningsenheter (e), 
2. antal undersökningsdimensioner (d) samt 
3. graden av närhet till undersökningsobjektet (n). 

Här kan konstateras att det "sämsta" alternativet ligger vid 
origo och kännetecknas av att ett enda undersökningsobjekt un
dersöks längst en enda dimension utan någon som helst kontakt 
mellan forskaren och undersökningsobjektet. Det "bästa" alter
nativet är motsatsen och här existerar inga teoretiska gränser 
för hur långt man kan gå, men däremot praktiska (resursknapphet), 
vilket symboliserats med att de tre axlarna (e, d och n) avgrän
sats i form av en stor kub. Denna illustrerar med andra ord det 
praktiskt möjliga i forsknings- eller planeringsstrategier. 

DIMENSIONER 
Figur 5 Tre dimensioner vid val av rationell 

forskningsstrategi 

Ortsstudierna i Korpilombolo, Seskarö och Rosvik har genomförts 
med en forskningsstrategi som symboliseras av den lilla kuben i 
figur 5. Detta innebär att de val som gjorts kännetecknas av: 
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1. Ett relativt stort antal undersökningsdimensioner där ett 
helhetsperspektiv eftersträvats (se den teoretiska refe
rensramen i nästa avsnitt). Valet illustreras av sträckan 
d2 i figur 5. 

2. Ett relativt litet antal undersökningsenheter.23) De männi
skor som intervjuats, observerats eller på annat sätt bli
vit föremål för kartläggning har inte betraktats som statis
tiskt representativa (även om de i stort sett skulle ha kun
nat vara det). Urvalet av intervjupersoner har ex vis skett 
systematiskt och inte slumpmässigt. Valet illustreras av 
sträckan el i figur 5. 

3. Att graden av närhet har legat ungefär i mitten av valmäng
den. De datainsamlingsmetoder som använts har primärt varit 
ostrukturerade intervjuer, samt genomgångar med s k sakkun-
skapare på orterna. I begränsad omfattning också observa
tion. Detta val illustreras av sträckan n3 i figur 5. 

Det är givetvis inte möjligt att föra till bevis om den valda 
forskningsstrategin verkligen är den mest rationella i den me
ning som hittills diskuterats. Den argumentering jag fört fram 
har varit teoretisk och till stora delar normativ. Däremot har 
den endast i mycket begränsad utsträckning kunnat empiriskt 
förankras, eftersom det existerar så få konkreta erfarenheter 
då det gäller "nyttan" av kvalitativa undersökningsmetoder i 
samhällsplaneringen. 

4.4 Hur har då ortsstudierna genomförts? 

De ortsstudier som beskrivs i kapitel 6 och 7 bygger på en da
tainsamling som genomfördes inom ramen för SUP-projektet mellan 
åren 1977 och 1980.^0 Därefter har kompletteringar gjorts, 
framför allt då det gäller den historiska bakgrunden i kapitel 
5. Ortsstudiernas funktion i SUP-projektet, som var ett plane
ringsförsök på främst regional nivå, var att komplettera övrig 
datainsamling, genom att fånga upp sidor av den sociala verk
ligheten som annars var svår eller omöjlig att nå. 

De orter som utvaldes som undersökningsobjekt var som nämnts 
Korpilombolo, Seskarö och Rosvik. De tre orterna valdes för att 
de speglar tre viktiga sidor av länet och dess utveckling. De 
betraktades däremot inte som statistiskt representativa för lä
net. Korpilombolo är den tillbakagående skogsbyn, ett exempel 
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bland många i spåren av den norrländska avfolkningsprocessen. 
Seskarö är den lilla industriorten med betydelsefulla politiska 
och fackliga traditioner. Rosvik är exempel på en snabbt expan
derande förort i Norrbottens mest expansiva del - Fyrkanten. 

Den information som samlats in har i princip varit av två slag: 

1. Information om människorna på orterna, 
2. Information om orternas sociala struktur och hur den föränd

rats genom olika sociala processer. 

Datakällorna har varit av två slag. Vissa människor har interv
juats i sina egenskaper av "sakkunskapare" - d v s de var väl 
förtrogna med orternas sociala struktur. Andra har intervjuats 
i egenskap av unika individer eller snarare som bärare av vissa 
egenskaper. 

Ortsstudierna har framför allt möjliggjort att e n viktig aspekt 
kunnat tillföras, nämligen det historiska perspektivet. Histo
riesynen har kommit med på såväl individ- som miljösidan. Då 
det gäller den historiskt/kulturella bilden av orterna som so
cialt system har detta till stor del kunnat genomföras med hjälp 
av indirekta källor av litterär och ekonomisk/historisk natur. 
Denna bild har kompletterats genom intervjuer med människor på 
orterna, som varit bosatta där tillräckligt länge för att ha 
fått perspektiv på den sociala utvecklingsprocessen. 

För att erhålla en förståelse av levnadssättens olika dimensio
ner och kunna analysera dem har min utgångspunkt varit att: 

a) beskriva människornas historia med avseende på deras resur
ser, upplevelser, anspråksnivåer, behovstillfredsställelse 
m m, samt 

b) beskriva orternas historia med avseende på omgivningsvillko
rens förändringar, sociala processer, sociala problem 
m m. 

Människornas nuvarande situation och verksamheter har analyse
rats som en funktion av dessa två beskrivningsgrunder. De har 
bildat en reierensram mot vilken levnadssätten kunnat förstås 
och beskrivas. 

Ortsstudierna har gett goda möjligheter att bestämma människor
nas och hushållens anpassning inom olika livssfärer med hänsyn 
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tagen till såväl deras egen livserfarenhet och nuvarande si
tuation som till orternas struktur och historia. 

Då det gällde att kartlägga de t sätt på vilket människorna på 
orterna har det i sitt vardagsliv, vilka resurser de har samt 
hur de anpassar sig till sina omgivningsvillkor, använde vi som 
nämnts intervjuer. Dessa intervjuer kan beskrivas som riktade, 
dvs frågeområdena var relativt väldefinierade och strukture
rade. Varje individ svarade på samma typ av frågor. Däremot var 
intervjuerna inte standardiserade så att ordningsföljden mellan 
frågorna var densamma. Intervjupersonerna styrde i stor utsträck
ning själva intervjuernas förlopp och vår uppgift var snarast 
att kontrollera att alla frågeställningar verkligen kom upp 
under intervjuernas gång. 

Då det gällde kartläggningen av olika gruppers verksamheter, 
försökte vi så ofta det var praktiskt möjligt delta i de akti
viteter som ägde rum under undersökningsperioderna. Datainsam
lingen blev vid dessa tillfällen i ännu mindre grad strukture
rad och standardiserad, men gav ändå en rätt god inblick i de 
förhållanden som rådde på arbetsplatser, skolor, caféer och lik
nande platser. 

Rent tekniskt kan datainsamlingen beskrivas på följande sätt, 
där jag tar vår första datainsamling på Seskarö som exempel. 5) 
Under hösten 1977 påbörjades förberedelsearbetet som skedde i 
form av inläsning av sekundärmaterial2^), men framför allt i 
form av förberedande intervjuer med "sakkunskapare" på orten. 
Under december månad genomfördes så en snabb och mycket inten
siv datainsamling där merparten av projektets medarbetare del
tog (8 personer), jämte en fotograf. Vårt besök på ön inleddes 
med att vi inbjöd ortsborna till ett mellanting mellan fest och 
informationsmöte i folkets hus. över 100 personer kom till mö
tet, informerades samt underhölls av orkestern Norrlåtar, samt 
av flera ortsbors berättelser ur öns innehållsrika historia. 
Seskarövisan2^) sjöngs och stämningen var hög. Under den tid vi 
sedan vistades på ön deltog vi i de flesta av de kollektiva ak
tiviteter som ägde rum, vilket givetvis underlättades av att orts
borna nu visste vilka vi var och vårt sy fte.28) Under perioden ge
nomfördes en rad intervjuer enligt den modell som nyss beskrivits. 
Totalt intervjuades ett 50-tal personer, där ungefär hälften av 
intervjuerna var av kort och specifik karaktär i syfte att skaf
fa någon detaljupplysning. 25 intervjuer var däremot långa och 
av "djupare" typ och det är från dessa de citat är hämtade som 
redovisas i kapitel 6. Dessa intervjuer genomfördes med hjälp 
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av bandspelare av två intervjuare. De tog i snitt ca två timmar 
att genomföra. Samtliga intervjuer skrevs därefter ut i sin hel
het på maskin, vilket medförde ett råmaterial på drygt 500 si
dor/ort. 

I takt med att rapporten arbetades fram och slutfördes, presen
terades den och diskuterades med ortsbor och annan sakkunskap.29) 
Bl a inbjöd vi till ett nytt möte i folkets hus, där en prelimi
när version av rapporten presenterades och diskuterades. 

De intervjuer som genomfördes var som nämnts relativt ostruktu
rerade men utgick från en teoretisk referensram som jag nedan 
kommer att beskriva. Huvudambitionen var att kartlägga levnads
sättet på ön och hur det utvecklats med hjälp av begreppen 
verksamheter, behov och resurser. Urvalet av intervjupersoner 
var systematiskt, där vi ville täcka av centrala grupper av 
människor utifrån ett antal bakgrundsvariabler (kön, ålder 
och social klasstillhörighet). Urvalet skedde stegvis och 
med hjälp av de tidigare nämnda sakkunskaparna på orten. 

När det gäller jämförelserna mellan orterna (kap 7 och bilaga 
1), den historiska bakgrunden och relationen till omlandet 
(främst Norrbottens län) har huvuddelen av arbetet utförts ef
ter det att SUP-projektet avslutats. 

4.5 Ortsstudier som deduktiv och induktiv forskningsprocess 

Jag har redan vid flera tillfällen argumenterat för de kvalitati
va metodernas förmåga att generera ny kunskap och konstaterat att 
denna förmåga borde vara synnerligen användbar i planeringssamman
hang. När det gäller relationen mellan kvalitativa och kvanti
tativa data brukar de flesta beteendevetenskapliga metodböcker 
beskriva den som en arbetsdelning där kvalitativa forskningsde
signer är induktiva och syftar till att upptäcka sociala prob
lem, samt söka och ställa upp intressanta hypoteser över dessa 
problems rötter (se ex vis Wallace 1969 s ix). Kvantitativa 
forskningsdesigner tar sedan över och "testar" hypoteserna el
ler teorierna. I verkligheten är denna arbetsdelning knappast 
så enkel och idealtypisk. I min kommande framställning (kap 6 
och 7) utnyttjar jag exempelvis mina kvalitativa data till att 
också illustrera och levandegöra de analyser som utförs. De 
fyller då primärt syftet att effektivisera framställningssät
tet. 
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Min forskningsdesign uppvisar med andra ord både induktiva och 
deduktiva drag och jag skall inte vidare argumentera för de in
duktiva . 

Som kommer att framgå är ortsstudierna inte deduktiva i den me
ningen att de syftar till att verifiera eller falsifiera någon 
preciserad teori. De är heller inte renodlat induktiva i så måtto 
att datainsamlingen skett helt förutsättningslöst. Vad som i stäl
let utmärker ansatsen är att orterna studer ats med hjälp av en 
teoretisk karta, där vissa centrala begrepp och deras relationer 
tjänat som en vägledning vid datainsamling, klassifikation, ana
lys och inte minst framställningssätt. Karlsson (1968) beskriver 
denna typ av ansats med hjälp av termen teoretisk referensram, 
vilken han betecknar som "ett system av begrepp med relationerna 
mellan de olika begreppen endast antydda" (ibid s 43).^0) Jag 
skall nedan "antyda" detta, genom att beskriva min teoretiska 
referensram. 

4.6 Ortsstudiernas teoretiska referensram 

Det centrala begreppet i min beskrivning och analys av Korpilom-
bolo, Seskarö och Rosvik är levnadssätt. Det är ett betydligt mer 
omfångsrikt begrepp än välfärd och definieras som den helhet som 
bildas av människors levnadsöden, livsverksamhet, vardagsliv och 
relationer.31) Begreppet är väl anpassat till att beskriva små 
sociala system som lokalsamhällen, men kan också definieras uti
från olika grupper av människor; exempelvis klasser och kön. 
Levnadssätt inom ett område eller över tid är därigenom ofta 
konflikterande. 

Som framgår av figur 6 kommer jag att beskriva levnadssättet i de 
tre orterna med hjälp av tre dimensioner; verksamheter, behov och 
resurser. 

LEVNADSSÄTT 

VERKSAMHETER & RELATIONER 

1 
BEHOV RESURSER | 

Figur 6 (todell för analys av levnadssätt i lokalsamhällen 
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Relationerna mellan ovanstående tre dimensioner är synnerligen 
komplicerad i människors vardagsliv, men kan principiellt sam
manfattas som i modellen. Den bygger på antagandet att olika 
former av sociala relationer och verksamheter alstras i ett 
dialektiskt samspel mellan de resurser som individen (eller 
främst grupper av individer) förfogar över och hennes behovs
struktur. Omvänt påverkas resurs- och behovsstrukturen av på
gående mänskliga verksamheter. Detta innebär att samhälleliga 
verksamheter skapar såväl förändringar i resursstrukturen (re
surser tillskapas eller förstörs, omfördelas åt ena eller and
ra hållet, genomgår förändringar m m), som förändringar i be
hovsstrukturen. Man måste ta hänsyn till att inte bara inre 
förhållanden på orten, arbetsplatsen etc förändrar struktur och 
relationer. Yttre faktorer får också stor genomslagskraft. De 
sociala systemens storlek är här central. Yttre faktorer spelar 
större roll på Seskarö än i Norrbotten, större roll i Norrbot
t e n  ä n  i  S v e r i g e  o s v .  

Att endast beskriva människors lev nadssätt geografiskt isole
rat, samt hur det förändras är därför otillräckligt. Levnads
sättet måste på den empiriska nivån också ställas i relation 
till konkreta omgivningsvillkor, samt till grundläggande 
drag i samhällsstrukturen på olika nivåer. 

Märkvärdigare än så är inte den teoretiska referensram som 
styrt arbetet i ortsstudierna. Självklart kan den utvecklas 
teoretiskt, vilket jag också gjort i andra sammanhang .33) 
Detta är dock knappast nödvändigt som bakgrund för ortsstu
dierna i kapitel 6. Den kommer i stället att konkretiseras i 
den analys som följer i kapitel 7. 

I de tre följande kapitlen följer nu en redovisning av mitt 
empiriska arbete med ortsstudierna. Det syftar, som nämndes i 
inledningskapitlet till att : 

a) utgöra exempel på den typ av planeringsinstrument som jag 
argumenterar för, samt 

b) kasta ljus över den konkreta samhällsutveckling som motive
rat olika former och innehåll i samhällsplaneringsprocessen. 

Jag kommer i denna empiriska del att disponera framställningen 
så att jag först, som en bakgrund, presenterar de tre orternas 
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* 
gemensamma historia och omvärld , med en tämligen klar avgräns-
ning till Norrbottens län (kapitel 5). Därefter följer de speci
fika ortsstudierna (kap 6), varefter jag i kapitel 7 presente
rar en sammanfattande analys av de tre orternas levnadssätt och 
hur de utvecklats. 

* Se bilaga 2 för en kvantitativ beskrivning av några centrala 
utvecklingsdrag för Norrbottens län. 
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Notförteckning 

1. Givetvis med undantag av revolutionärt samhällskritiska ana
lyser . 

2. Välfärdsbegreppet förknippas i svensk planeringsdebatt ofta 
med en passiv människosyn "där människor ses som konsumenter 
av mer eller mindre färdiga problemlösningar". (Björnberg m 
fl, 1980 s 3). 

3. Problematiken speglas av den flora av mer eller mindre synony
ma begrepp som under de senaste decennierna tagits fram som 
alternativ. För en kritisk begreppsdiskussion se Pettersson 
(1975). 

4. Vid sidan av de nämnda levnadsnivåundersökningarna existerar 
en rad undersökningar av mer lokal och tillfällig karaktär, 
ex vis SUP-projektets levnadsnivåundersökning i Norrbottens 
län (rapporterna 10 (1979) och 17 (1980). Dessa har dock i 
allt väsentligt trampat i låginkomstutredningens spår. 

5. Även denna typ av välfärdsmätningar har institutionaliserats 
(ex vis av SIFO) och då företrädesvis på den privata markna
den. 

6. Den s k community-traditionen förknippas oftast med makarna 
Lynd's studie av "Middletown" (1965). Det är en ansats med 
djupa rötter i sociologins klassiker som Tönnies och Simmel. 
Framför allt förknippas den med Chichago-skolan (ex vis Park 
Zorbaugh, Wirth m fl). Undersökningsobjektet är som framgått 
lokalsamhällen och smågrupper, nätverk och relationer i dessa. 
Teoretiskt förknippas de gärna med socialpsykologiska ansatser 
av typ symbolisk interaktionism (Mead 1976). Huvudinriktningen 
har dock varit uttalat deskriptiv. Kritiken mot coramunityforsk-
ningen har skjutit in sig på att man saknar ett konflikt- och 
klassperspektiv. "Communityansatsen ger förutsättningar för 
analyser av lokal samhandling, men en brist i dess teoretiska 
utveckling har varit frånvaron av ett klassperspektiv. (Björn
berg 1980 s 25). Drugge (1981) framhåller dock att konflikt
perspektivet allt mer appliceras även i communityansatser. 
Allt fler forskare har idag "i mer ohöljda termer dragit de 
politiska konsekvenserna av den allmänna socio-ekonomiska ut
veckling som samhället idag befinner sig i". (Ibid s 6). 
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7. Detta begrepp har framför allt utvecklats i projektet: Livs
former i en region. Se ex vis Björnberg m fl (1980). 

8. Begreppet levnadssätt har bl a använts av Roos och Roos 
(1977). 

9. Se ex vis Swedner (1982). 

10. Se ex vis Miller, Högberg (1981) eller Källtorp (1983). 

11. Socialarbetare m fl "kunskapare" samt "gräsrötter" är givet
vis kunskapsbärare i kraft av sina specifika kunskaper och 
erfarenheter, men tillför också sammantaget generell kunskap 
till samhällsplaneringen. 

12. Dauns egen bok; Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969) utgör ett 
bra exempel i Norrbotten på detta framställningssätt. Även när 
det gäller utvärderingar och prioriteringar inom ex vis regio
nalpolitiken börjar mer djupgående beskrivningar av olika sam
hällstypers välfärdsutveckling efterlysas (se ex vis NU A 
1978:2). 

13. Här för många marxistiskt orienterade forskare analysen betyd
ligt längre än vad Daun antyder. De tar utgångspunkt i Marx 
indelning av forskningsprocessen i två delar. En del där fors
karen går från det konkreta till det abstrakta (forskningssät
tet) och en del där forskaren går från abstraktioner till den 
tankekonkreta nivån (framställningssättet). Förenklat handlar 
det m a o om att med hjälp av abstrakt analys återföra till 
verkligheten nya begrepp och kunskaper som kan bli verktyg 
i den politiska kampen. Se ex vis Israel (1980) eller Gustafs
son (1980). 

14. De flesta sk mjukdatasociologer torde vara mer eller mindre 
medvetet inspirerade av Webers s k "Verstehen"-sociologi 
Den kunskap om verkligheten som Daun här talar om behöver 
dock inte uppfattas som uteslutande subjektivistisk. Tvärt
om bör den också innefatta kunskap om de bestämmande samman
hangen för mänskliga verksamheter (Therborn 1973 s 88). 

15. Ex vis kan samhällsplaneringen bidra till att generera själv-
tillitsprocesser . Se ex vis Galtung (1980). 
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16. Denna funktion kan få konserverande men också radikala effek
ter. En sådan radikal funktion skulle innebära att planeringen 
tar fram kunskap som någon eftersatt grupp kan utnyttja i sin 
politiska verksamhet. 

17. I Sverige existerar i dag en stor mängd studiecirklar av den 
typ som Lindqvist (1978) lancerat i sin bok "Gräv där du står". 
Ex vis har SUP-projektet tagit fram ett sådant studiematerial 
(Håkansson 1979). Socialstyrelsen har också tagit fram ett 
mer generellt studiehäfte (Svensson 1981). 

18. Den kulturella historicism som Löfgren här ger uttryck för tycks 
klart inspirerad av Weber (1949). 

19. Denna problematik kan, som Wesslin (1981) framhåller, ses som 
socialantropologins viktigaste bidrag till forskningen. "I det 
gåtfulla sambandet mellan ideal och verklighet finns ofta vik
tiga företeelser, t ex s k falskt medvetande, som hindrar män
niskor att inse och eventuellt förändra sin situation. (Ibid 
s 24). 

20. Som författarkollektivet Aurora (1983) framhåller kan en hel
hetsbild bara erhållas med hjälp av olika typer av data och 
teoretiska ansatser. "När man vill skapa en förståelse tvingas 
man i praktiken alltid använda någon form av förklaring." 
(Ibid s 17). 

21. Kugelberg (1981) poängterar dock att det är en vanlig miss
uppfattning att endast kvantitativa undersökningar kan ge 
generaliserbara resultat. Om man "vill veta hur olika sam
band ser ut mer i detalj, hur olika processer går till, vad 
fenomen och skeenden betyder i ett kulturellt och socialt 
sammanhang, krävs ett annat slags generalisering som bygger 
på en icke-statistisk teori om sambanden." (Ibid s 12). 

22. Bjerén Maldonado (1981) exemplifierar, med stöd av Mitchell 
(1970), närhetsdimensionen med fem datainsamlingsformer; sur
vey, strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, ob
servation och deltagande observation (som givetvis är den "när
maste"). Man kan dock gå längre. Solidarisera sig med eller 
initiera förtryckta gruppers kamp. Se ex vis Jones & Mayo et 
al (1974) för en genomgång av exempel på "community work". 

23. Observera att jag i detta sammanhang inte betraktar orterna 
som undersökningsenhet, utan de människor som lever där. 
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24. För en kortfattad beskrivning av SUP-projektet se bilaga 3. 
Projektet finns sammanfattande redovisat i två slutrapporter 
(1981) (1982). Ortsstudierna finns i något enklare utförande 
tidigare redovisade i SUP-projektets rapportserie; rapporter
na 9 (1978), 14 (1979) och 19 (1980). 

25. Datainsamlingen på övriga orter blev mindre intensiv och "de
mokratisk". I Rosvik genomfördes den mer konventionellt och 
i stor utsträckning av mig själv. 

26. Speciellt Seskarö finns väl dokumenterad av Klockare (1967). 
Dessutom uppfördes sommaren 1981 de s k Seskaröspelen på en 
utomhusscen på ön. Föreställningen byggde på händelserna 
1917 (Hungerkravallerna eller den s k svenska revolutionen). 

27. Visan är författad av en Seskaröbo - Frida Lutström. 

28. Någon dold observation eller förvanskning av syftet skedde 
inte. 

29. Ex vis i SUP-projektets arbetsgrupper för olika resursområ
den, samt i dess vetenskapliga referensgrupp. 

30. Användandet av teoretiska referensramar är nära analogt med 
Poppers (1969) tes att varje historieskrivning medvetet eller 
omedvetet tar sin utgångspunkt i ett visst perspektiv (point 
of view). Roos (1983) poängterar att en bra begreppsligt moti
verad, konsekvent beskrivning ofta är betydligt värdefullare 
än en "konstgjord" och teoretisk ansats. "Om den är väl dis
ponerad och logiskt konsekvent får man av den en ofta betyd
ligt bättre, även teoretisk helhetsuppfattning av saken än ur 
något letande efter lagbundenheter." (Ibid s 115). 

31. Definitionen är hämtad från Roos (1977). I ett annat samman
hang har Roos och Roos definierat begreppet på följande sätt: 
"Levnadssättet är totaliteten av kännetecken och former för 
människans levnadsaktiviteter inom hennes livssfärer eller 
arenor" (Roos, Roos 1977). Ett närbesläktat begrepp är livs
form, som bl a använts i projektet Livsformer i en region. 
Detta begrepp definierar författarna som: "Livsform är ett 
regelbundet mönster av handlingar hos grupper med gemensamma 
materiella villkor i ett samhälle. Det mönster som bildas är 
ett utslag av att individer i givna situationer valt mellan 
olika alternativ och fattat planeringsbeslut för framtiden." 
(Björnberg m fl, 1980 s 2). 
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32. Hed omgivningsvillkor avses de resurser som finns i männi
skors vidare miljö. I SUP-projektet togs dessa fram för samt
liga kommuner i länet. De finns redovisade i rapporterna 11:1 
- 11:14 i projektets rapportserie. 

33. Detta arbete har utförts inom ramen för Självtillitsprojektet, 
som fortfarande pågår. Referensramen finns ex vis refererad i 
Dahlgren, Mårtensson (1983 s 36-45). 



DEL 3 OM LOKALSAMHÄLLEN 

MÄNNISKOR SOM FÖRUT INTE HADE HAFT NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN 
SOM LEVANDE KRAFT, KRAFT FULL AV URSKILJNING VISSERLIGEN 
OCH MÖJLIGHETER TILL DIFFERENTIERING I FÖRHÅLLANDE TILL 
HÄST, ÅNGMASKIN OCH EXPLOSIONSMOTOR, MEN TROTS ALLT INGEN
TING ANNAT ÄN EN KRAFTPOTENTIAL, BEROENDE AV INTELLIGENT 
STYRNING OCH AV BESKYDD OCH MEDLIDANDE, DESSA MÄNNISKOR 
VILLE NU SJÄLVA SÄTTA PRISET PÅ SINA ARBETSTIMMAR OCH 
UNDANDRA SIG BARMHÄRTIGHET. EN KRAFT HADE VISAT SIG, SKRÄM
MANDE SOM EN EXPLOSIONSMOTOR RUSANDE PÅ HÖGSTA VARV ELLER 
EN ÅNGPANNA SOM ELDATS TILL ÖVERTRYCK. 

Kerstin Ekman: Springkällan 
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5 ORTERNAS GEMENSAMMA HISTORIA OCH OMVÄRLD 

5.1 Inledning 

Utvecklingen i små sociala system kan sällan förstås uteslu
tande genom händelser och förhållanden i systemet. Detta gäller 
också för mina tre orter i Norrbotten. Många incitament till för
ändring importeras. Beroendeförhållanden etableras. Dessutom kan 
utveckling förstås i termer av andra och mer abstrakta analysen
heter än geografiska (Thornström 1978). 

När jag beskriver orterna är både olikheter och likheter av int
resse att belysa. Likheterna främst för att finna det generella 
och olikheterna för att finna det specifika. Detta är bl a en av-
gränsningsproblematik. Hur långt tillbaka i historien skall jag 
gå för att finna gemensamma nämnare? Hur långt utanför orternas 
geografiska gränser behöver jag söka? Hur långt in i abstraktio
nernas "dimmor" finns de överordnade sambanden? Ingen av dessa 
frågor har något givet svar. De är knappast ens empiriskt forsk
ningsbara . 

Jag kommer nedan att beskriva mina orters gemensamma historia 
och geografiska territorium och väljer två perspektiv som jag 
finner rimliga. Tidsmässigt går jag tillbaka till senmedeltiden, 
men i huvudsak beskrivs tiden från öppnandet av silvergruvan i 
Nasafjäll 1637. geografiskt begränsar jag mig i stort sett till 
Norrbottens län-*--* med vissa referenspunkter i allmän svensk ut
veckling. När det slutligen gäller valet av analytiskt perspektiv, 
kommer jag i huvudsak att använda mig av begrepp som utvecklats i 
modern nationalekonomi med viss betoning på den historiemateria
listiska idétraditionen. 

5.2 Norrbotten under feodalism^) och "stormaktstid" 

Även Norrbottens historia handlar i stor utsträckning om makt. 
Den präglas såväl av inre- som yttre maktförhållanden. I hög 
grad är den dock specifik och annorlunda de förhållanden som 
präglat övriga Sverige under motsvarande tid. 

En anomali är att det i Norrbotten aldrig existerat någon absolut 
förtryckarregim av typ adel, med trälar eller livegna bönder. En 
orsak till detta är att koloniseringen i norra Sverige skedde så 
sent att någon social struktur av denna typ aldrig kom att utveck
las. 
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Den tidigaste befolkningen var förmodligen samisk. Den levde 
i vart fall i en samhällsstruktur präglad av små, fristående 
enheter av nomadkaraktär. Under tidig medeltid fanns m a o 
få bofasta lokalsamhällen med fast organisation. Under denna 
tid skedde dock en kolonisation av länet, framför allt från 
Finland. Invandrarna (bl a birkarlarna) kom ofta som handels
män, men konstituerade efter sin bosättning en bondeklass för 
första gången i Norrbottens historia.Efterhand polariserades 
den och produktionssättet fick åtminstone delvis feodal karaktär. 

Handeln utvecklades därigenom och ägde främst rum genom vatten
burna transporter. Bottenviken, älvar och vattendrag utnyttjades 
som farleder. Man gjorde förmånliga bytesaffärer, inte minst på 
samernas bekostnad. Utsugningen av småbönder var dock knappast så 
frapperande som på många andra håll i Sverige och framför allt i 
Europa. 

Fortfarande var bosättningen synnerligen gles. Vare sig städer 
eller vägar i egentlig mening existerade. Norrbottens historia 
präglades redan vid denna tid av att förändringar kom utifrån. 
Köpmännen hade erhållit sina privilegier i samband med koloni
seringen. De kom att fungera som ett slags feodalherrar i minia
tyr, med rätt att beskatta ett viss t omland. Deras makt beskars 
dock i samband med framväxten av en stark statsapparat, som i 
Sverige kom att ske under 1500-talet. Denna utvecklingstendens -
som i ett generellt historiskt perspektiv (se ex vis Huberman 1973) 
kan sägas ha tvingats fram ur behovet att balansera de allt mer 
skärpta konflikterna mellan stånden - kom också att nå upp till 
övre Norrland. Sannolikt fick den fastare statliga regleringen av 
den ekonomiska och maktmässiga organisationen vissa positiva kon
sekvenser för bondebefolkningens välfärd bl a p g a att skatte
uttaget blev mindre godtyckligt. Detta gjorde det möjligt för de 
självägande bönderna att tillgodogöra sig ett visst överskott. 
Ett citat, hämtat från Selinus (1936), får spegla en historisk 
värdering av detta utvecklingsskede: 

En ny tid för Norrbotten! Den stora rikshushållaren Gustav 
Wasa grep in på olika områden för att få reda och ordning 
i det av unionsstrider utmattade landet. Väl var kung Gösta 
mången gång självrådig och utfärdade förordningar, som be
tänkligt inkräktade på den personliga friheten. Men hans 
åtgärder voro säkerligen nödvändiga för att rycka upp be
folkningen ur en farlig slöhet. (Selinus 1936, sommarnum
ret av Nordanbygd). 
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Inkräktandet på den personliga friheten avsåg dock inte småfolket 
utan snarare köpmännen. Deras makt kringskars eller som Selinus 
fortsätter: 

Även de nordliga delarna av vårt land fingo del av konungens 
nydaningsarbete. Hittills hade birkarlar och köpmän varit 
bygdens småkungar. De hade ägt monopol på all lappmarkshan
del och tjänstgjorde i stället som ett slags fogdar och upp-
buro kronoskatten. Gustav Wasa vidtar de första åtgärderna 
för att rubba birkarlarnas stora makt, och hans son Karl IX 
gör slut på birkarlaväsendet. Därmed försvann en av de sista 
feodala resterna från medeltiden. (Selinus 1936, sommar-
nummret av Nordanbygd). 

Det är dock ingen tvekan om att övergången från feodalism var rätt 
speciell i Norrbotten. De grundläggande konflikterna mellan köpmän, 
präster och bönder, samt mellan stånden och den framväxande cent
rala statsapparaten, löstes under övergångstiden på ett sällsamt 
sätt. Selinus beskriver också detta på ett sätt som förtjänar åter
ges: 

Birkarl, fogde, präst. Sammanställningen förefaller vidun
derlig. Men under Gustav Wasas tid var denna sammanställning 
helt naturlig. Birkarlarna voro den tidens storbönder i Nor
danland och ägde privilegium på lapphandeln. Ur deras led 
togos i allmänhet de fogdar, som konung Gustav och hans när
maste efterträdare tillsatte... Även många präster togos ur 
birkarlarnas led. (Selinus, 1936, julnummret av Nordanbygd). 

Norbottens sociala struktur präglades vid denna tid till stor del 
av regionens perifiera läge. Konflikterna var förhållandevis små 
och området hade marginellt intresse för den framväxande centrala 
statsapparaten. Denna situation blev dock inte varaktig. Intresset 
för länet och dess slumrande produktivkrafter, i första hand rå
varor, ökade med tiden från centralt håll. 

Självhushåll och byteshandel var dominerande inslag i människors 
levnadssätt under feodalismen. Välfärdsvariationer för vanligt 
folk präglades av skörderesultat, sjukdomar och liknande natur-
givna förhållanden, men också av deras relationer till överhet 
och marknader. Hela perioden fram till industrialismens genombrott 
kan något förenklat beskrivas som att utveckling och social för
ändring gick långsamt i ett utsträckt tidsperspektiv. 
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Stora fluktuationer ägde däremot rum mellan olika år och regioner. 
Bl a bidrog de många krigen till detta. De drabbade människor di
rekt som soldater eller anhöriga, samt indirekt genom skatter och 
andra pålagor av orimlig storlek. Ex vis slog det stora nordiska 
kriget hårt mot Norrbottningarnas produktionsvillkor och ekonomi. 
Förutom direkta umbäranden skapades successivt större beroendeför
hållanden av den negativa natur som senare kommit att beskrivas 
i termer av centrum-periferirelationer. Människor hamnade i onda 
cirklar när krigen ökade deras pålagor och skuldsättning. Olika 
parter kedjades fastare vid varandra i åtminstone tre steg eller 
nivåer : 

Bondens behov av borgarkredit hade ytterligare ökat, och 
som det antyddes av landshövding Grundell hade även hygg
ligt ställda hemman dragits in i borgargäldens tröstlösa 
elände. Med all sannolikhet måste borgarna i sin tur ha 
ökat sin skuldsättning hos avnämarna och leverantörerna i 
Stockholm (Olofsson 1974 s 278). 

Såväl den norrbottniske bonden som städernas borgare tvingades 
handla med varandra under statligt reglerade former. Deras rela
tioner kan knappast beskrivas som spontana eller lätta. En mängd 
handelshinder existerade av juridisk, geografisk, byråkratisk och 
rent praktisk natur. Ex vis var det i Norrbotten knappast möjligt 
att ordna handeln på det sätt som påbjöds i början av 1700-talet. 
Nämligen att bönderna skulle bege sig till någon av de tre städer
na Torneå, Luleå eller.Piteå och där sälja och köpa varor (stads
doktrinen). Städerna låg helt enkelt på för långt avstånd och 
följdaktligen fortsatte landsköpet (där borgarna eller snarare 
deras ombud reste ut till bönderna) att fungera trots att de kri
minaliserades och trots att de i praktiken omöjliggjorde såväl 
konkurrens som en "sund" kreditgivning. Någon egentlig marknad 
växte därför inte fram i Norrbotten vid denna tid.^) Det visade 
sig också vara svårt att skapa fungerande stadsbildningar och 
först i slutet av frihetstiden uppgick stadsbefolkningens andel i 
Norrbotten till 10 %. Detta medförde att den helt dominerande 
samhällsklassen var de s k gemena, medan övriga samhällsklasser; 
präster, borgare och ståndspersoner utgjorde ungefär 1/10 av be
folkningen vid denna tid. 

Förhållandet mellan bönder och borgare var komplicerat och ofta 
konfliktfyllt p g a praktiska hinder när det gällde handeln. 
Samma förhållande gällde handelsrelationerna mellan länet och 
omvärlden. Här existerade synnerligen påtagliga handelshinder 
i form av det gamla bottniska handelstvånget, som innebar ett 
Stockholmsmonopol för handeln på bl a Norrbotten. I övre Norr
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land fanns ingen stapelstad, vilket försvårade landsändans ut
veckling. Detta handelstvång eliminerades inte förrän 1765, 
trots över 100-åriga politiska påtryckningar. 

Norrbotten var m a o en uttalat kolonial landsända, samt i hög 
utsträckning isolerad. Att länet överhuvudtage t bildades, med 
egen landshövding och byråkrati, hade med malmfyndigheten i Nasa-
fjäll att göra. Med de överdrivna förhoppningar den väckte hos 
en desperat och utblottad statsapparat i slutet av 30-åriga kri
get. 

Som framgått fanns en rad hinder såväl för en effektiv exploate
ring av länets resurser, som för en höjd allmän levnadsnivå för 
människorna. I en smått klassisk studie av den dåvarande lands
hövdingen Gyllengrip från 1734 analyseras länets villkor och 
förutsättningar. Som huvudorsaker till att resurser inte utnytt
jas anges brist på människor, kapital och företagssamhet. Denna 
insikt ledde honom till ett på den tiden mycket radikalt förslag, 
nämligen att övre Norrland borde proklameras som ett statli gt 
stödområde! Givetvis var tiden inte inne för denna typ av statlig 
intervenering. Gyllengrip gav också i sin studie prov på en lång 
rad konkreta förslag till hur bergsbruk, skogshantering, jordbruk, 
skinnmanufaktur, skeppsbyggeri, textilindustri, ja t o m pärlfiske 
skulle kunna utvecklas och effektiviseras. Intressantast är dock 
hans förslag till hur befolkningen skulle ökas. 

Det tycks stå klart att den tidiga koloniseringen stötte på stora 
svårigheter bl a beroende på de mycket oklara ägoförhållandena vid 
denna tid. Brist på lantmäteri, med åtföljande oklar taxering, med
förde att befintliga bönder gjorde anspråk på l ångt mer mark än 
vad som var "rimligt" ur nyttjandesynpunkt. Någon egentlig awitt-
ring av allmänningar verkställdes heller inte i Norrbotten un
der 1700-talet. En annan orsak till bristen på inre kolonisatö
rer var den extremt låga nativiteten i länet vid denna tid. 
Sammantaget fick detta till effekt att befolkningen snarast 
tenderade sjunka - åtminstone periodvis i samband med miss
växt och farsoter. Försörjningssituationen var utan tvivel 
svår för det absoluta flertalet och länet präglades fram till 
slutet av 1700-talet av en kronisk brist på spannmål. Detta be
rodde bl a på ensädet, samt på att det utsäde som levererades 
som nödhjälp inte togs från grannlänen, utan kom söderifrån 
eller från utlandet och var av olämplig kvalitet för det stränga 
klimatet. 

Gyllengrips nyss nämnda idéer om hur länets befolkningsproblem 
bäst borde lösas baserades på en morot/käpp- filosofi. Moroten 
för potentiella kolonisatörer skulle ex vis vara frälsemannarätt 
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med utebliven eller låg skatt. Käppen^) innebär förslag till 
tvångsförflyttningar ; av bettlande och tiggande barn för utplan-
teringhos bönder, överskottsfolk från sydligare län, samt brotts
lingar. Förslagen genomfördes i stort sett ej, även om de bemöttes 
välvilligt av riksdagen. Moroten begränsades av penningbrist 
till att omfatta 10 års skattefrihet om man flyttade in till 
länet, medan länsbor fick nöja sig med ett frihetsår. Käppen 
begränsades av gällande lagstiftning. I relief till nutida de
batter kring tvångsförflyttningar från Norrland var situatio
nen uppseendeväckande paradoxal. Här övervägdes seriöst möj
ligheterna av tvångsförflyttningar till länet. Som lök på laxen 
förbjöd den dåtida lagstiftningen Norrbottningar att varaktigt 
lämna sitt län! 

Förutom högflytande planer, ideologiska debatter mellan merkanti-
lister och fysiokrater, samt ett fåtal försök till industrietable-
ringar, hände som nämnts ingenting strukturellt avgörande under 
tiden från Nasafjällsbrytningen till mitten av 1700-talet. De 
stora variationerna i välfärd mellan olika år och trakter var fort
farande avhängig specifika händelser som krig, missväxt och far
soter. Några innovationer i modernäringen hade knappast ägt rum. 
Utsädets och skördarnas storlek förändrades mycket lite under hela 
periodenA Ibid, avser de två senaste sidorna). 

5.3 Norrbotten under förindustrialismen 

Den långa stagnationen bröts i mitten av 1700-talet och en marke
rad tillväxt i ekonomin ägde rum, även om välfärdsutvecklingen 
snarast polariserades. En del av orsakerna till jordbrukets pro
duktivitetsökning låg i bättre redskap och effektivare spannmåls
produktion. Framgångarna tycks dock framför allt ha berott p å or
ganisatoriska förändringar. Den successiva legaliseringen av hem
mansklyvningen är en sådan reform. Den fick också positiva effek
ter för den interna koloniseringen av länet. Klyvningar ända ner 
till 1/10 av ursprungshemmanet började godtas, vilket intensifie
rade markanvändningen. Detta förhållande är en central förklaring 
till den produktionsökning som ägde rum. 

En annan reform som fick stor betydelse, inte minst i övre Norr
land, var storskiftet i mitten av 1700-talet. Denna idé började 
där genomföras spontant redan före riksdagsbeslutet. Det gamla 
systemet med stora och splittrade ägor (tegsskiftet) började allt 
mer överges och Norrbotten kan på många sätt betraktas som ett 
föregångsland i detta avseende (Bunte, Jörberg 1978 s 90). Det 
medförde att länet i stort "förskonades" från de tvångsåtgärder 
som långt senare drabbade övriga Sverige. 1807 beslutades nämli
gen om enskifte och under perioden 1828-1870 genomfördes det s k 
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laga skiftet, som innebar en tvångsmässig utflyttning från byar 
till nya skiften. Denna reform fick i långt större utsträckning än 
storskiftet till effekt att bystrukturen bröts upp vilket givet
vis fick svåra konsekvenser för sociala nätverk och andra kollek
tiva relationer. I Norrbotten flyttade under dessa år 14,8 % ut 
till nya ägor, medan motsvarande siffra för ex vis Malmöhus län 
var 52,3 %. 

De organisatoriska reformerna fick stora effekter på klasstruktu
ren. De s k legostadgarna medförde en utveckling mot att hemmans
bönderna successivt fick möjligheter att ha allt fler tjänstejon. 
Ett privilegium som tidigare i princip varit förbehållet adelsstån
det. Skiftesreformerna innebar, som Sjöström (1974) framhåller: 

en egendomsfördelning som gynnade storbönderna eller gods
ägarna. Den skapade dessutom fler egendomslösa ur bonde
klassen, vilka fick söka sitt arbete utanför jordbruket. 
De blev en reservarmé arbetslösa ur vilken det expanderan
de kapitalet hämtade sin arbetskraft. Under denna tid ökade 
också folkmängden (Sjöström 1974 s 25)?) 

Många regioner präglades vid denna tid svårt av motsättningen eller 
obalansen mellan produktion och konsumtion. Legostadgar, skiftesre
former och befolkningsökning medförde i Sverige som helhet en pro-
letarisering av landsbygdsbefolkningen som inte uppvägdes av hem
mansklyvning, kolonisering och utvandring. Var då situationen i 
Norrbotten analog? Nej, knappast. Befolkningsutvecklingen var som 
nämnts mindre problematisk än i övriga Sverige och möjligheterna 
till inre kolonisering bättre. En indikation på att denna inbyggda 
motsättning var mindre utmärkande för Norrbotten är det nämnda fak 
tum att skiften uppstod spontant redan i början av 1700-talet. Yt
terligare en bidragande faktor var, som Heckscher (1969) framhåller, 
att jordbruksproduktionen i Norrland under denna period tillväxte 
mer än dubbelt så snabbt som i övriga Sverige (fast från ett sämre 
utgångsläge).9) 

Detta får viktiga konsekvenser för övergången från feodalism till 
industrialism. Norrbotten går in i industrialismen som det mest ut
präglade småbrukarsamhä1let i Sverige. Det går också in i den mo
derna tiden med den mest homogena befolkningssammansättningen -
som ett kompakt bondesamhälle nästan utan ståndspersoner. Detta 
medförde också en relativt sett låg andel proletariserade bönder. 

Däremot fungerade den första stora och riksomfattade ägoreformen, 
awittring av allmänningar, dåligt och kom som nämnts sent till 
länet. 
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Bönderna (för drygt 100 år sedan, min anm) var ingalunda 
intresserade av att få skog avsöndrad t ; ill sina hemman utan 
var i första hand angelägna om att få slåtterängar vid 
bäckar och sjöar i skogsbygden. Skogen användes till 
bränsle,... (Lassinantti 1975 s 159). 

Sammanfattningsvis kan man alltså hävda att Norrbotten går in i 
den moderna tiden med ett till sina produktionsvillkor förhållan
devis välanpassat jordbruk (åtminstone i de tätast befolkade 
områdena kring kust och älvdalar), som helt dominerande näring. 
Däremot med en illa fungerande handel och byråkrati. Försöken 
att blåsa liv i näringslivet och att, som bröderna Momma, för
söka skapa "ett Rhen vid Tornedalens dalgång" hade slagit slint. 
Seroendet av Stockholm och dess råvarutillförsel kvarstod och 
hade snarast feodal karaktär.-'-®) Den industriella produktion 
som så småningom började få fäste baserades på en till jord
bruket nära lierad förvärvskälla - nämligen skogshanteringen. 

Tillväxtsamhället såg i Norrbotten sitt ljus tändas under senare 
delen av 1700-talet. Perioden 1750-1850 brukar också i Sverige be
traktas som industrialismens avstampsperiod (Fridholm m fl 1976). 
Det vore dock förhastat att anta att produktion och konsumtion 
därför har ökat trendmässigt från denna tid och att människor 
idag har många generationers upplevelser att luta sig mot när 
man upplever ständigt "bättre tider" som ett naturligt händelse
förlopp. "Denna "känsla" torde vara av betydligt senare d atum.-'--'-) 
Tvärtom var fattigdom och umbäranden legio långt in i modern tid. 
Situationenförvärrades också periodvis och uppvisade fortfarande 
geografiska variationer. Det faller utanför ramen för denna fram
ställning att försöka beskriva periodens fattigdomsutveckling i 
detalj. Konstateras kan dock att historieskrivarna lämnar upp
seendeväckande motstridiga uppgifter om utvecklingen. I en mycket 
noggrann genomgång av fattigdomen på den svenska landsbygden under 
1800-talet, konstaterar dock Lundsjö (1975) att befolkningstillväx
ten och hemmansklyvningen knappast i sig skulle ha minskat befolk
ningens välfärdsutjämning, där de eftersatta delarna av landet suc
cessivt genomgår en jämförelsevis positiv utveckling. Några säkra 
välfärdsmått finns dock inte att tillgå (långt mindre än vad fal
let är idag). Osäkerheten är nära nog total då det gäller välfär
dens fördelning och kvalitet. Norrbotten tycks dock under perio
dens senare del hämta in något av det välfärdsförsprång som främst 
präglade östra och mellersta Sverige. Ex vis halverades nära nog 
andelen fattiga mellan 1805-1855 (från 6 % till 3,5 %) - en för
bättring som speciellt utmärkte landsbygden. Fluktuationerna är 
dock stora mellan åren (Stål 1974 s 110 f). Man tycks också ha 
minskat sin andel fattiga, mätt i andel skattebefriade och skatte-
avkortade (Lundsjö 1975 s 155 ff). Lundsjös försiktiga slutsats: 
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blir därför att 1800-talets Sverige tämligen väl lyckades 
anpassa sig till de svårigheter en snabb befolkningsökning 
medförde (Lundsjö 1975 s 173). 

Av allt att döma äger denna slutsats ännu större giltighet i 
Norrbotten - dock med den reservation som flera gånger på
talats, nämligen att de inomregionala variationerna var 
mycket betydande. Jordbruksbygderna vid kustlandet och älv
dalarna (ex vis Rosvik) var avsevärt mer välmående än in
landsområdena, där nöden många gånger framställs som frap
perande (se ex vis avsnitt 6.1.1 i Korpilombolostudien). 

Ett generellt utvecklingsdrag är dock den eftersläpning som präglar 
Norrbotten jämfört med andra delar av Sverige. Detta gäller ex vis 
näringslivsstrukturen, där andelen sysselsatta i modernäringen 
längre än i övriga Sverige varit hög. Ex vis passerades 50 %:s 
nivån (hälften av den förvärvsarbetande befolkningen syseisatt i 
jordbruk med binäringar) ungefär vid sekelskiftet i landet som 
helhet mot ungefär 1925 i Norrbottens län. 

Jordbruket kom alltså att dominera näringslivet i Norrbotten en 
god bit in på 1900-talet, åtminstone numerärt och långt efter det 
att industrialismen^) mognat på andra håll i Sverige. Man brukar 
hävda att industrialismen uppstår i England på 1780-talet och i 
Sverige nära 100 år senare. För Norrbottens del torde sekelskiftet 
vara en naturlig brytpunkt!-*) Låt mig nedan kort beskriva de för
utsättningar som gällde för Norrbottens vidkommande kring denna 
tid. 

5.4 Industrialismens genombrott i Norrbotten 

Jordbruket utgjorde som nämnts basen för den tidiga industrialis
men. Det var naturligt att utnyttja råvaror med direkt anknytning 
till den dominerande näringen, vilka kom att bli skogsprodukter av 
olika slag. Detta förutsatte givetvis också avsättningsmöjligheter 
vilka som framgått var för handen vid denna tid. Förutsättningarna 
förbättrades under 1800-talet i viss mån när kronomark överfördes 
i enskilda bönders ägo (sen awittring). De mycket små ägorna kun
de därigenom bli mer bärkraftiga, men fortfarande kännetecknades 
Norrbotten av små brukningsenheter, vilket bl a gjorde att stor
familjer aldrig haft någon större betydelse som familjeform.^) 
I bästa fall kunde lägenheterna bärga ursprungsfamiljen + äldste 
sonen med familj. När åkerarealen nu började kompletteras med 
skogstillgångar av ekonomiskt intresse, skapades möjligheter till 
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inkomstbringande binäringar som tjärbränning och virkesframställ
ning. Skogen blev alltså den resurs som kom att bli huvudförutsätt
ning för industrialiseringen. 

Framför allt tillväxte folkmängden. I slutet av den period som in
leder den svenska industrialismen (1860) nådde många platser i 
södra Sverige sitt befolkningsmaximum. Obalansen mellan lokal för
sörjning och befolkningstillväxt drev där ut människor. Till emigra
tion, städer samt arbetstillfällen och mark i norr. Den kolonisa
tion som landshövding Gyllengrip efterlyste mer än 100 år tidi
gare tar nu fart. 

Vid 1800-talets mitt och senare hälft då landets sydligare 
landsbygder var starkt överbefolkade, fanns det således ännu 
utrymme i Norrbotten. Enligt landshövdingens femårsberättelse 
1851-1855 hade Norrbotten 61 000 innevånare. Hela 268 nybyggen 
hade tillkommit under perioden, samtidigt som Luleå stad -
störst i länet - hade 268 hus och tomter. 'Allt detta vittnar1 

säger en samtida författare, om att länets uppodlig vidgar si g 
med stora steg! Fiskesjöar och jaktstigar gav i Norrbotten vid 
sidan av ett litet jordbruk trots stor fattigdom en trygghet 
i försörjningen, som var otänkbar söderut. Där var den odlings 
bara jorden redan utnyttjad utöver det möjliga och fiske och 
jakt oftast obefintliga, i varje fall för den befolkning som 
främst behövde ett sådant tillskott i sin försörjning. Ännu 
på 1920-talet och senare var det norrbottninska inlandets jor
dar ett alternativ till Amerika. Kolonaten, nyodlingarna, är 
ett minne därav. (Hfarfner 1973, s 4) 

Befolkningsutvecklingen hade som framgått länge varit ett centralt 
problem för statsapparaten. I Norrbotten främst p g a dess låga be
folkningstillväxt. Detta torde vara den avgörande förklaringen till 
att någon repressiv moralisk reglering av nativiteten knappast tycks 
ha existerat. I vart fall inte på långa vägar i den omfattning som 
var vanlig på andra håll i Sverige och framför allt i tättbefolkade 
delar av Europa. Ändå förekom naturligtvis också i Norrbotten en 
sexualmoral som grundade sig på ekonomiska ägoförhållanden och 
patriarkala dominansstrukturer. Att denna aldrig slog över i de 
extrema företeelser som Heinsohn, Knieper och Steiger (1982) be
skriver i form av häx- och jordgummeförföljelser, utplåning av pre
vent ivkunskap, upprättande av fortplantningsmoral och sexualskräck, 
torde vara avhängigt det faktum att ny mark fanns att tillgå för 
unga familjer och att patriarkatet som socialt system därigenom 
aldrig fick full genomslagskraft. Som så mycket annat i Norr
botten ärvde man dock också dessa tendenser och befolkningsut
vecklingen blev när den kom explosiv. 
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I slutet av 1800-talet får man en befolkningsexplosion i samband 
med att konkurrenskapitalismen slår ut det tidigare produktions
sättet. Människor blir "fria" på en snabbt expanderande arbets
marknad . 

Det är i "chocken" efter denna frigörelseprocess som politiskt 
helt motsatta ideologier uppträder i Norrbotten om än i rätt 
begränsad omfattning. Ideologier symboliserade av Korpelarö-
relsen och Hinke Bergengrens "barnbegränsningssocialism". 

Skogshanteringen utvecklades först inom ramen för självhushåll och 
lokala ekonomier, men i samband med vikande tillgång söderut jämte 
ökad efterfrågan (även utländsk) blev resultatet en produktion i 
allt större skala för externa behov. Det ökade behovet i områden 
där industrialismen kommit längre skapade i samspel med ökad fri
handel en ökad efterfrågan på Norrbottens skogstillgångar. Skogen 
blev, som Montgomery (1947) framhåller, ett intressant objekt, 
både norrut och västerut. Så småningom kom även det nordvästli
gaste hörnet av landet att exploateras och därmed Korpilombolo-
trakten. Det ökade intresset för Norrbottens skogsresurser inne
bar att externt kapital strömmade till i en omfattning: 

utan alla motstycken i Sveriges tidigare ekonomiska histo
ria (Heckscher 1969 s 264). 

Initiativet till industrialiseringen importerades m a o till be
tydande del och baserades på en kombination av råvarutillgång 
och externa kapitalöverskott. De första företagsgrundarna av be
tydelse var också köpmän utifrån. Detta händelseförlopp fick som 
konsekvens att den interna köpmannaklassen fick svårt att etablera 
sig som företagare (med undantag av i Piteåbygden). 

Även om vissa utlösande faktorer är viktiga så torde det mest på
tagliga draget i Norrbottens tidiga industrialisering vara det fak
tum att modernäringen så väl lät sig förenas med den framväxande 
skogsindustrin. Nilsson (1979) beskriver detta möte mellan det 
gamla bondesamhället och konkurrenskapitalismen på följande sätt; 

Sågverksindustrins karaktär av att vara extern genererad, 
med såväl kapital som arbetskraft importerad utifrån, med
förde att den i ett inledningsskede kom att expandera paral
lellt med det traditionella bondesamhället, utan att i någon 
större utsträckning påverka detta (Nilsson 1979 s 54). 
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Utvecklingen i Norrbotten skiljer sig under denna tid på ett be
tydande sätt från övriga delar av Norrland. En olikhet som till 
avgörande del beror på att utvecklingen släpar efter tidsmässigt. 
Stora delar av skogen kom nämligen att förbli i småböndernas ägo 
sedan de bl a tillägnat sig mark i samband medawittringen av 
kronojord. De stora bolagsuppköpen av skog hann inte få full ge
nomslagskraft i det inre av Norrbotten förrän de förbjöds i början 
av 1900-talet.-^) 

Konflikten mellan skogsbolag och småbönder i denna fråga fördröj
des också av ett annat skäl. Jordbrukets industrialisering i slu
tet av 1800-talet. 

medförde, att betydande skogsarealer, som tidigare utgjort 
betesmarker, 'friställdes' för skogsbruket (Ibid s 55). 

Två produktionssätt kunde m a o inledningsvis expandera samtidigt 
genom tillväxt av inre och yttre marknader, samt berika varandra 
genom flöden av produktivkrafter och produktionsförhållanden. Som 
Nilsson framhåller var dock denna: 

samtidig expansion av två produktionssystem på sikt omöj
lig. Med sågverksindustrins expansion följde att bondebe
folkningen och skogsbolagen kom på kollisionskurs (Ibid 
s 55). 

Jag återkommer till denna problematik i min specifika hj storie-
fikrivning i ortsstudierna. Låt mig bara konstatera att skogsbyn 
Korpilombolo och sågverksorten Seskarö redan vid denna tid får en 
historia som inte bara är"gemensam inom ramen för~"stt större 
geografiskt område. De blir också så småningom direkt beroende 
av varandra, även om denna situation uppstår mycket sent under 
vårt sekel. 

5.5 Två perspektiv för förståelse av utvecklingen 

Som ex vis Schön (1982) framhåller brukar den svenska industria
liseringsprocessen analyseras utifrån två perspektiv eller ut
gångsantaganden : 

Det första av dessa perspektiv utgår från hypotesen att de avgö
rande incitamenten till förändring importeras. Denna hypotes har 
sin antropologiska motsvarighet i generella diffussionsteorier, 
där perifiera regioner först i efterhand förväntas få tillgång 
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till materiell utveckling och kulturella framsteg. Ofta kombine
ras denna ansats med analyser av de problem den inhemska kulturen 
får med att assimilera materiella innovationer. Man problematiserar 
detta förhållande i termer av kulturell eftersläpning (se ex vis 
Ogburn 1922) och driver bl a tesen att detta genererar inre mot
sättningar .1®) 

En klassisk svensk företrädare för detta perspektiv är Heckscher. 
Denne såg i internationalismen den helt avgörande faktorn för 
"det svenska genombrottet". Beviset för denna ståndpunkt såg han 
just i den tidseftersläpning som kännetecknar Sverige i förhållande 
till övriga Europa och Norrland i förhållande till övriga Sverige. 

Det är därför helt naturligt att vårt land starkare måste 
ha kommit att påverkas utifrån än å sin sida utöva en på
verkan utåt, när det stora genombrottet kom. Den tid då 
Sverige var mottagande mer än givande kan i huvudsak anses 
ha slutat omedelbart före det första världskriget (Heckscher 
1969 s 246) 

I detta perspektiv blir utlösande faktorer som kapitalimport, 
handel, uppfinningar och goda konjunkturer centrala för förståel
se av utvecklingen. Inre förhållanden beskrivs snarast som den 
jordmån i vilken de importerade impulsernas frön slår rot. 

Inhemska förutsättningar, som jordbrukets omvandling eller 
den kommersiella organisationen som utvecklats kring järn
exporten, bidrog närmast genom att göra betingelserna gynn 
samma - genom att minska hindren - för en sådan anpassning 
(Schön 1982 s 35) 

Det andra perspektivet är snarast evolutionistiskt till sin ka
raktär. Inre förhållanden skjuts i förgrunden som "motor" i en 
"naturlig" och "nödvändig" utvecklingsprocess (se ex vis Morgan, 
1877). I analyser av den svenska utvecklingen har detta inneburit 
att framför allt förändringar inom jordbruket skjutits i förgrun
den. Företrädare för detta perspektiv betraktar på sin höjd ytt
re påverkan som en förstärkande faktor i en kontinuerlig (eller 
ev revolutionär) utvecklingsprocess. Som Schön framhåller skulle 
det emellertid: 

vara möjligt att hävda att den 'inhemska modellen' och 'ex
portmodellen ' snarare kompletterar än står i strid med var
andra De skulle således tillsammans kunna ge en rele
vant beskrivning av det historiska förloppet i Sverige under 
1800-talet (Schön 1982 s 37). 
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Man kan med Fridholm m fl (1976) också hävda att det andra pers
pektivet erbjuder mer långsiktiga förklaringar till industrialis
mens genombrott. 

En rimlig ståndpunkt torde vara att externt beroende som förkla
ring till ändrade produktionsförhållanden är viktigare ju mindre 
den regionala enhet är, vars utveckling skall förstås. En annan 
ståndpunkt, som kommer att gå som en röd tråd genom den fortsatta 
framställningen är den att beroendet blir alltmer obalanserat ju 
mer perifier den aktuella regionen är. Låt mig därför nedan ut
veckla detta perspektiv något. 

5.6 Norrbotten som satellitekonomi 

I föregående avsnitt har jag poängterat några förhållanden som 
är centrala för en förståelse av mina tre orters utveckling och 
nuvarande situation. Förhållanden som också ger dem en gemensam 
historia. 

Ett sådant centralt förhållande är som nämnts att många föränd
ringsimpulser kom utifrån. Jag har också konstaterat att utvec k
lingen i Norrbotten långt in i vårt sekel präglats av en mycket 
markerad eftersläpning, såväl vad beträffar produktionssätt som 
levnadsförhållanden i vid mening. Detta är exempel på förhållan
den som är generella för perifiera regioner. För Norrbotten inne
bär detta mer specifikt att det feodala produktionssättet, med 
dess inre motsättningar, snarast får indirekt betydelse för lä
nets utveckling. Däremot får den historiskt sett socialt/kultu
rella strukturen i Norrbotten betydelse för de former som den ka
pitalistiska samhällsformationen antar före och under industria
lismen. 

Den mest markerade interventionen^7) i länet kom i samband med in
dustrikapitalismens genombrott. Den tidigare kraftiga eftersläp
ningen visavi övriga Sverige började upphöra, åtminstone i vissa 
delar av länet. Norrbotten gick mycket snabbt in i den moderna ti
den. Orsakerna till detta förlopp var flera, men främst exploate-
ringsmöjligheterna av råvarutillgångar som skog (1850), malm 
(1890) och vattenkraft (1910), tekniska innovationer som ångsågen, 
samt organisationsformer som aktiebolag med ny ekonomisk lagstift
ning. Interventionen innebar framför allt ett inflöde av produk
tivkrafterna; arbetskraft, maskiner och kapital. Påtagligt är 
att det kapitalistiska produktionssättet tog en "genväg", vil
ket kan betraktas som negativt i så måtto att någon avancerad 
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hantverks- eller manufakturstruktur aldrig hann utvecklas. No-
tabelt är också att utvecklingen medförde att någon stor nume
rär av småborgerlighet inte växte fram. Bönderna "blev" prole
tärer, vilket fått politisk betydelse ända in i vår tid. 

Det kan alltså konstateras att Norrbotten p g a sin satellitrela
tion till den svenska ekonomin blivit allt mer extremt beroende 
av såväl landets ekonomiska utveckling, som av den politiska 
centralmakten. Detta har bl a medfört att möjligheterna till 
självhushållning gradvis försämrats. Människors utkomster har 
i allt större utsträckning kommit från råvarubaserad företags-
samhet av monopolistisk karaktär (framför allt statlig). Visser
ligen blomstrade konkurrensen periodvis under den tidiga indust
rialismen, men konkurserna kom tätt och verksamheten var ofta 
"Klondyke-betonad". Generella strukturomvandlingar slår också 
hårdast i satellitekonomier med nedläggelser, befolkningsomflytt
ningar och stora omställningsproblem som effekter. Resultatet har 
successivt blivit ett allt mer ensidigt näringsliv och ett allt 
större beroende.1®) 

Det paradoxala inträffar att goda tider i Sverige tenderar bli 
dåliga tider för Norrbotten. Allmän expansion och ekonomisk till
växt, med tillhörande efterfrågan på arbetskraft får i modern tid 
för länets innevånare som konsekvens att "flyttbussarna börjar 
rulla". Denna paradox förstärks av en betydande inomregional oba
lans. Stora delar av inre Norrbotten töms på människor i högpro
duktiv ålder. Den stora flyttströmmen går under 70-talet inte 
ur länet utan är, åtminstone i ett första steg, inomregional. 

Av denna summering framgår att Norrbotten i nuläget upp
visar de drag som utmärker en satellitekonomi. Generellt beskrivs 
en sådan ekonomi i termer av att dess arbets- och produktionsme
del^ sugs in till centra eller kapitalkoncentrationer. Ackumula-
tion av mervärde ges m a o en rumslig dimension, vilken fram
träder i en hierarki av ekonomiska centra och periferier (Frank 
1970). 

Låt mig slutligen med öström (1978) sammanfatta några för Norr
bottens vidkommande typiska kännetecken: 

- Handel med unika naturprodukter på av metropolen ägda trans
portmedel (skinnhandel, laxfiske, silver m m). Transporter 
till sjöss dominerades under lång tid av handelsflottor sö
derifrån. Malmtransporterna dominerades av Grängesbergsbola
get. Under 1900-talet har vägnätet byggts ut kraftigt, genom 
att statsmedel ställts till förfogande. 
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- Stopp för naturligt regionalt varuutbyte. (De nya näringarna 
och utkomstmöjligheterna konkurrerade ut vissa näringsfång. 
Viss tvärregional handel förekom periodvis) 

- Externa kapital investeras i ett fåtal råvaru- och energiexp-
loaterande industrier. (Först i silver-, bly- och järnindust
rin. Därefter i skog-, transport- och energiproduktion) 

- överbyggnadens struktur interveneras av metropolintressen. En 
repressiv apparat av polis, militär och tull byggs upp. Admi
nistration, hälsovård, skolor m m organiseras av metropolen. 
Framför allt administreras en övergång till penningekonomi 
och utvecklat politiskt system utan lokalt inflytande. (Den 
centralstyrda förvaltningen organiserades redan under 1600-
talet. Lappfogdar tillsattes med uppgift att ombesörja civil 
förvaltning och skatteuppbörd). 

- Lokal kultur som minoritetsspråk och religion undertrycks. Me
tropolens kultur gynnas. Ett underlägsenhetskomplex genereras. 
(Under 1500-talet påbjöd Wasa att kristendomsundervisningen 
skulle göras obligatorisk. Under 1800-talet påbjöds svenska 
som undervisningsspråk. Arbetsstugor inrättades vid sekelskif
tet) 

- Utarmning av traditionell kompetens. Utbildning för flyttning. 
(Den gamla hantverksskickligheten konkurreras ut och "glöms" 
relativt sett. Centralsubventionerad utbildning inom närings
fång med föga chans till inomregional utövning. Allt större 
obalans på lokala arbetsmarknader mellan arbetskraftens och 
näringslivets struktur)^) 

- Traditionella areella näringar retarderar. Interna konsumtions
varor slås ut av import. Urbanisering även inomregionalt. Konse
kvenser för innevånarna i form av veckopendling, utarmning av 
inlandet och ojämlik välfärd. (Med reservation för historiska 
konjunktursvängningar kan konstateras att utvecklingen medfört 
ett allt större beroende av metropolen, även om länets produk
tivkrafter och bruttoregionalprodukt/innevånare fortfarande är 
mycket starka relativt övriga Sverige)^Q) 

Jag har i detta avsnitt gett en beskrivning som poängterar rela
tionerna mellan Norrbotten och övriga Sverige i termer av inter-
venering, underordning och utsugning. Denna rumsliga under/över
ordningsrelation gäller ingalunda blott regioner. Den gäller ock
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så för en hierarki av nivåer från kapitalets hjärtan i NY och 
Genevé till den lilla byn i Somalia eller Pajala. Jag har ra a o 
poängterat att arbetsdelningen i samhället både är en central 
faktor i ett klassperspektiv och har geografiska framträdelsefor-
mer. 

Metropol/satellitrelationen är ett teoretiskt begreppspar som 
både kan appliceras på Norrbottens relation till metropoler i 
mellansverige och Rorpilombolos relation till Pajala kommuns 
centralort. I många småbyar runt Korpilombolo betraktas rent 
av denna ort som metropol, med åtminstone historiskt tendentiell 
benägenhet att suga ut sitt omland. 
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Not f örteckning 

1. Norrbotten och Västerbotten bildar ett län fram till 1810. 
Trots detta använder jag förenklat beteckningen Norrbotten ge
nomgående i texten. 

2. Någon utpräglad feodalism i den idealtypiska bemärkelse som 
Marx lägger i begreppet har knappast existerat i Norrbotten. All 
mark ägdes inte av stat eller feodalherrar och de olika formerna 
av jordränta fungerade inte totalt utsugande. Den helt dominerande 
"feodalherren11 kom att bli staten (se ex vis Nikitin 1972). 
Jordbrukarnas relation till jordägarna kännetecknades där
med snarast av en sk "prebende domain". Dvs att "fria" bru
kare uppbar tribut till stat eller kyrka (Wolf 1971 s 77 ff). 

3. Den tidiga koloniseringen skedde i huvudsak från öster. 
Kända exempel är de redan nämnda Birkarlarna (köpmän som 
etablerade sig som bönder) samt senare den kvenska invand
ringen på 1700- och 1800-talet. Båda dessa invandringsvågor 
kom från Finland. I Korpilombolo dominerar denna östliga in
flyttning helt. I Rosvik däremot har koloniseringen söder
ifrån övervägt, främst från trakterna av Hälsingland. På 
Seskarö slutligen sker den mycket sent och från både öst 
och syd. Gränserna i norr var dock som Bj^rgo framhåller 
historiskt sett öppna. 

Man kan säga att de öppna gränserna har fungerat som venti
ler på Nordkalotten (Bjçirgo 1981, s 13). 

Från mitten av 1800-talet "stängs" gränserna, vilket bl a splitt
rar samiska samhällen i det inre av Nordkalotten. 

4. Undantaget utgör lappmarknaderna av vilka marknaden i Jokkmokk 
fortfarande existerar och utgör en betydande turistattraktion. 

5. Detta problem "löste sig" mycket snart och under perioden 1850-
1960 uppvisar Norrbotten en mer än dubbelt så stark befolknings
tillväxt som riket. (Historisk statistik för Sverige, Del I. 
Befolkningen 1720-1967, tab:5). 

6. Tanken att sätta överskottsfolk i arbete på olika sätt var 
varken ny eller främmande vid denna tid. Som Sjöström (1974) 
framhåller möttes det kraftigt ökade tiggeriet efter 30-åriga^ 
kriget med åtgärder av typ barn- och tukthus, där "klienterna" 
kunde utnyttjas till oavlönat arbete. Det alternativ som bjöds 
(för männen) var krigstjänst. Det framstod knappast som speciellt 
attraktivt i dessa orostider. 
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7. Det tillåtna antalet tjänare reglerades som Heckscher (1969) 
framhåller efter hemmanens storlek. I 1686 års legostadga inne
bar detta högst fem vuxna män (inkl barn av hankön) per mantal. 
Detta medförde bl a att bönderna inte ens kunde behålla sina egna 
barn på gården i någon större omfattning. I Norrbotten torde denna 
lagstiftning endast ha haft marginell betydelse. 

8. Antalet självägande bönder ökade under perioden 1740-1840 med 
16 % mot 240 % för landsbygdens underklasser. (Land du välsignade, 
1978). Av dessa stod backstugusittare och inhysehjon för en avse
värt större ökning än torparna (Sjöström 1974). 

9. Skiftesreformerna slog dock "snett" i Norrland av ett 
annat skäl. När awittringen så småningom kom igång fick bön
derna för lite mark för sitt jordbruksbehov men för mycket för 
sitt skogsbehov! Konsekvensen blev att merparten av den mark 
som avvittrades tillföll kronan, medan bönderna inte fick skör
da frukterna förrän i samband med skogens värdestegring i slu
tet av 1800-talet (Arpi 1959). 

10.Som Källtorp (1978) påpekar är ett typiskt drag för peri-
fiera regioner att rester från tidigare produktionssätt stannar 
kvar och assimileras. Självhushåll, byten och en stark privat
sfär lever därför fortfarande kvar i Norrbotten i jämförelse
vis hög grad. 

11.Denna "känsla" torde snarast ha fötts i samband med industria
lismens genombrott. Den tycks som Dobb (1973) uttrycker det ha 
skapat : 

En uppfattning om framåtskridande som en livslag och om 
ständiga förbättringar som det normala tillståndet i var
je sunt samhälle (Dobb 1973 s 211). 

12. Som framgått är industrialism inte analogt med kapitalism. 
Snarast var kapitalismen i Sverige en förutsättning för indust
rialismen. Den utvecklar såväl de nödvändiga produktivkrafterna 
fritt kapital och fri arbetskraft som de marknader som organi
serar produktion och reproduktion på ett "effektivt" sätt. 

13. Kolberg (1981) hävdar att den svenska delen av Nordkalotten 
först under 1960-talet inlämmades i det moderna Sverige. "Ingen 
av landets regioner var vid 70-talets början längre dominerad av 
primärnäringarna jord o skogsbruk" (Ibid s 122). 
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14.Som ex vis Åkerman (1977) framhåller är: 

föreställningen om det gamla bondesamhällets storfamiljer 
en av många myter om det förgångna, som forskningen under 
senare år börjat städa bort (Åkerman 1977 s 4). 

Myten håller som framgått sträck i speciellt liten utsträckning 
i Norrbotten med dess små brukningsenheter. Det familjemönster 
som existerade bland bönderna vid denna tid torde däremot kunna 
beskrivas som centripetalt, i den meningen att hushållet organi
serades in mot hemmet och hyste gammelföräldrar på undantag, samt 
oftast ett litet antal tjänstehjon. Långt senare i samband med 
att kronotorpare och backstugesittare manifesterar sig som klasser 
utvecklas familjemönstret till att snarare bli centrifugalt. 
Dvs torpet eller backstugan blev en slags: "operationsbas från 
vilken man sände ut medlemmar till olika arbetsuppgifter och till-
fällighetsarbeten." (Löfgren 1977 s 27). 

15. Även om Norrbotten relativt ex vis Västernorrlands län kom 
relativt billigt undan bolagens "baggböleri" av skog, var prob
lemet ändå påtagligt. Efter hätsk debatt tillsattes i början av 
1900-talet den s k Norrlandskommittén med uppgift att föreslå åt
gärder för vidmakthållande av jordbruksnäringen i Norrland. Deras 
betänkande resulterade i en för Norrbottens bönder gynnsam lag av 
år 1905. Enligt Arosenius (1905) ägdes jordbruksfastigheterna i 
Norrland som helhet till 55 % av enskilda, 26 % av kronan och 19 % 
av bolag år 1900. Dessa relationer skiljer sig som nämnts kraf
tigt åt mellan olika län. I Norrbottens skogsbygd ägde ex vis 
bolagen "endast" 30 % av marken (kronomark utesluten) mot 60 % 
i ex vis Gävleborgs län. Dessa siffror ger dock inte hela san
ningen, eftersom skogens värde och exploateringsgrad i de olika 
landsändarna var svår att beräkna. Notabelt är dock, som Aro
senius (1905) framhåller, att Norrbotten utmärktes av att de stora 
bolagen dominerade (86 % av alla bolagsjord) samt av att taxerings
värdena ökade snabbast i Norrland. Detta sammantaget skapade be
fogade farhågor hos såväl bönder i Norrbotten som statsapparaten. 
Frågan "avgjordes" 1906 med lagen om förbud för bolag att förvärva 
fast egendom i Norrland och Dalarna. Därmed befästes befintliga 
ägoförhållanden. (Stridsberg, Hattsson 1980). 
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16. Motsättningen mellan "materia" och kultur är besläktad 
med motsättningen mellan produktion och reproduktion, eller i 
modernare debatt; mellan tillväxtideologi och humanekologiskt 
inspirerade f örhåIlning sät t. 

17. Förutom intervenering av ekonomisk natur har även missio
nära och militära motiv betydelse, speciellt före industria
lismen. 

18. En skenbar paradox rör förhållanden i samhällsformationens 
överbyggnad. Här hävdar många att Norrbotten i egenskap av koloni 
får dras med underutvecklingsproblem av typ okvalificerad arbets
kraft och initiativlöshet. Överhuvudtaget stämplas en hel del ne
gativa aspekter på arbetskraften av snarast psykologisk eller kul
turell natur. Man efterlyser "smålandsanda", företagssamhet och 
ibland tom arbetsmoral. Många hävdar att länet "töms på sitt 
bästa blod". Å andra sidan kan konstateras att Norrbotten under 
lång tid och framför allt i samband med expansionen kring sekel
skiftet importerade just den kunskap, idérikedom, företagssam
het och "det goda blod" som nu efterlyses. Kolonisatörerna, oav
sett om de var företagare, svartlistade arbetare eller nybyggare 
framställs förmodligen med rätta som driftiga och dugliga. Med 
visshet brast där inte i arbetsmoral. Detta mänskliga kapital 
kan knappast ha gått förlorat på några generationer. 

19. En sådan analys, baserad på aktuellt material, har utförts 
av Åberg (1980) på lokala arbetsmarknader i Norrbotten. 

20) öström (1978) hävdar att ett grovt approximerat "produktions
netto" för Sverige gentemot Norrbotten ett normalår under 1970-
talet ligger i storleksordningen 1-1,5 miljarder kronor. Lokali
seringsstödet uppgår till ungefär 10 % av detta belopp. Bruttore-
gionalprodukten/capita har m a o legat betydligt över riksgenom
snittet . 
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6 DET SÄRSKILDA MED ORTERNA KORPILOMBOLO, SESKARÖ OCH ROSVIK 

6. 1 Korpilombolo - Skogsbyn 

6.1.1 Korpilombolos äldre historia - "en fläkt från ödebygden " 

Norr om polcirkeln ansågs i gamla tider mörkrets makter ha oin
skränkt makt. Där härskade trollkarlar och obändiga naturkrafter. 
Föreställningarna om "Ultima Thüle" var, som Bj^rgo (1981) 
framhåller, vaga och präglade av ett yttre perspektiv. Myter 
och mysticism dominerar säkert fortfarande många människors för
ståelse av Nordkalotten - åtminstone dess inre delar - av 
vilka Korpilombolo är en. 

Albert Carlgren skrev 1921: 

Namnet Korpilombolo är förbundet med en föreställning om efter
blivenhet och fattigdom. Utan grund är detta icke. Socknen 
har alltid levat ett undangömt liv vid sidan av den stråk
väg som fört till härdar för svensk företagssamhet och arbets-
flit (Carlgren 1921, s 325). 

Omdömet hade större fog för sig vid denna tid. Ännu idag förmed
lar det troligen en känsla som många i Sverige upplever. 

Låt mig börja med en grov förenkling och hävda att de flesta 
människor som idag besöker Korpilombolo finner ett samhälle att 
känna sig hemma i. Till sin struktur och utseende liknar det 
i oväntat hög grad många andra samhällen i samma och tom större 
storleksordning i Sverige. 

En annan författare skildrar 1917 Korpilombolo på ett mer 
positivt och naturromantiskt sätt. 

Korpilombolo socken. Tärendö revir. Korpolombolo! Det ordet 
har alltid verkat på mig som en fläkt från ödebygden 
(Sundberg 1917, svenska turistföreningens årsskrift). 

Denna typ av skildringar är legio och speglar på ett slående 
sätt den norrbottniska glesbygdens position som en främmande 
fågel i den svenska kulturmiljön. 

Låt mig jämföra med en lån gt äldre och mer materiellt förankrad 
skildring om människors situation i denna del av Sverige. Den 
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är hämtad ur en av de tidigaste regionala levnadsnivåstudierna. 
1817 fick Abraham Roman i uppdrag att undersöka Norrbotten och 
dess lappmarker. Syftet var att utreda möjligheten att exploatera 
malmfyndigheter. En central förutsättning för detta var att för
sörjningsproblemet för gruvarbetarna skulle gå att lösa utan 
alltför kostbara transporter. Det var därför av intresse att 
kartlägga om jordbruken i norr producerade eller hade möjlighet 
att producera ett översko tt - ett överskott som skulle kunna 
fördelas till gruvarbetarna och deras familjer. Roman (1818) 
ger följande skildring av levnadsnivån i området 

Hela antalet av personer över 15 år är således i denna 
församling, 657 och de minderårigas antal är 391. Att dessa 
391 äta lika mycket som 130 äldre personer, torde kunna 
antagas, och således 780 fullvuxna personer anses leva 
av 275 geometriska tunnland åker. Det är ganska säk ert 
att denna socken, överhuvudtaget, nu producerar spannmål 
för innevånarnas behov och som, tre till fyra år efter 
varandra, återväxten varit god, så var år 1816 kornpriset 
ringare i Pajala, än på något annat ställe i riket, ty 
gott korn såldes i vinterns början för 6 2/3 rd banko 1 
tunna eller därunder... Men ehuru förhållandet är sådant, 
bör man icke tro att som nu 275 tunnland åker skulle kunna 
föda 780 människor ett helt år, eller som är detsamma att, 
när tre personer kunna leva av vart tunnland om spannmåls
åtgången skulle vara lika stor här för varje person, som 
till exempel i Skåne. Man får tvärtom inte antaga åkern 
i Pajala församling att giva överhuvud mera än femte kornet, 
vilket gör, efter sädeskornets avdrag, 2 200 tunnor till 
årlig konsumtion, eller vid pass tvänne, tunnor 26 1/2 
kappe/person. Denna måttlighet i spannmålskonsumtion är 
källan till den förmögenhet som man finner i detta land, 
eller rättare till möjligheten att landets innevånare kunna 
vid inträffade hårda år med ringa spannmålstillförsel vara 
bibehållen, - också behöva de aldrig korn till annat än 
bröd, ty dricka är en även vid högtidliga tillfällen okänd 
sak.2) 

- Deras dryck är, förutom vatten, skarpt surnad kärnmjölk, 
eller i brist därav, vanlig mjölk, som är lika skarpt surnad. 
Utom det att denna dryck utesluter behovet av malt, så 
förekommer dess syra likt det surnade kornvatten som ryssarna 
undet namn av Qvass förtära, scorbutiska sjukdomar, vilket 
i annat fall bleve deras lott, som av ålder, sjukdom eller 
lättja tillbringar en större del av vintern i denna ortens 
alltid starkt uppvärmda pörten (ibid s 126). 
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Naturahushållningen var som antyds nära hundraprocentig. Den 
redogörelse som Roman här ger av levnadsförhållandena i Pajala 
församling innehåller inte bara en saklig beskrivning av produk
tions- och konsumtionsförhållanden, låt var i enkel form. Den 
innehåller också en bedömning av skatteförmåga och uthållighet 
vid avskärmning. Framförallt innehåller den en analys av orsakerna 
till den låga konsumtionen. Om man här bortser från frånvaron 
av sprit som förklaring till bygdens "rikedom" finner man att 
Roman blandar mer objektiva förklaringar med idealistiska ana
lyser av det slag som vari t vanliga genom åren i svärmiska 
skildringar som uppresta "sörlänningar" presterat. 

Man är förnöjsamma och lite lata. På grund av det långa avstån det 
till staden förleds man, som Roman påstår, ej till onödiga utgifter. 

Förhållandena beror också av vilken tid de gäller. Större skogs
avverkningar för leverans till skogsindustrin kom igång senare. 
1860-talet och 1900-talets första årtionden hade besvärliga 
nödår p g a at t skörden slog fel. 

Korpilombolo är inte längre egen kommun och ingår efter den 
senaste svenska kommunreformen i Pajala kommun. Pajala och byarna 
längs Torneälvdal har präglats av jordbruk och laxfiske. Ännu 
en bit in på detta sekel var älven också den egentliga transport
leden. 

Korpilombolo har varit och är en utpräglad skogsbygd med få 
och ytterst små odlingar, för vilka frostbekämpningen var it 
ständigt aktuell. De små jordbruken hade några kreatur och 
baserades på myr- och bäckslåtter. Ett utmärkande drag var 
också problemet med kommunikationer. Frågan om väganslag hade 
en helt central ställning. Innan vägar byggdes fick man bära 
tunga bördor, t ex mjöl, långa sträckor. 

Nödåret 1902, då höskörden nästan helt regnade bort, ordnades 
på initiativ av länets landshövding Bergström en stor insamling, 
som enligt bedömningar "räddade överbygden". 4 000 vagnslaster 
kom till Norrbotten, medförande varor insamlade i Sverige och 
USA. 17 000 hästforor transporterade sedan kreatursfodret, livs
medlen etc vidare från Morjärv till överbygden. 

Samma år startades också arbetsstugorna som var ett slags in
ackorderingshem för skolbarn, Arbetsstugorna skulle svara för 
barnens materiella välfärd, skydda för undernäring men också 
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uppfostra dem, vilket skedde enligt den tidens ganska auktori
tära normer. Ännu i början av 1920-talet förekom fattigauktioner 
av barn i Korpilombolo. Albert Carlgren redovisar bl a följande 
fakta om Korpilombolo från seklets början: 

Korpi betyder ödemark, ökenland, lombolo en liten sjö, 
tjärn.... Norrbottens län räknar det relativt högsta an
talet af fattigvårdstagare i hela riket.... Korpilombolo 
intar i samma hänseende den främsta platsen inom Norrbottens 
län.... Sockenområdet utgör 15 1/2 kvadratmil med något 
öfver 2 000 innevånare, fördelade på 34 byar.... Själf-
ägande finnas endast till ett antal af 166, däraf 47 besitta 
jord med taxeringsvärde under 1 000 kronor. Backstugusitt-
arna äro till antalet 633, inhysehjonen 172 - tillsmmans 
805 eller 40 procent af befolkningen!.... Klimatet är 
hårdt. Bostäderna oftast dåliga, ofta genomusla, de 
hygieniska förhållandena och ordningen därefter. Befolk
ningen - vänlig och sympatisk i hög grad - är tungsint, 
oföretagsam, försjunken i resignation sedan djupa ätteled 
tillbaka. Sjukdomar härja, och särskildt barnadödligheten 
är oerhördt stor.... Läkare finnes ej.... 72 barn saknar 
skolundervisning... nu är här för öfrigt nödår och hos 
länsmannen är det proppfullt af sökande til l den nödhjälp, 
som landshövdingen föranstaltat.... Det är ett folk, som 
vant sig att taga dagen som Gud ger den.... Ohållbarheten 
med denna arbetsstuglokal. De 29 barnen voro hopträngda 
i flickornas oansenliga arbets- eller sofrum och i köket, 
litet det också. Tre lågo här sjuka i feber, däraf en gosse 
efter svår blodstörtning och en flicka i lunginflamation. 
Flickan låg i köket där ytterdörren immerfort öppnades 
och äfven stängd släppte in kölden genom en handstjock 
springa nere vid tröskeln.... När det är kallt, fryser 
det i vattensån i detta kök Drag och fukt öfverallt. 
omöjligt att hålla snyggt. Utrymme för tvätt och bakning 
saknas alldeles.... Det är klent med förmågan att tala 
svenska.... (Carlgren 1911-1912 s 27). 

Trots att hela 89 % av landarealen 1910 utgjordes av skog och 
endast 0,28 % av åkerjord var jordbruket likväl huvudnäring. 
Ett målande och konkret mått på området får man när man jäm
för spannmålsproduktionen per invånare i Korpilombolo med riks
snittet. Medan spannmålsproduktionen/invånare i riket var över 
550 kg, stannade den i Korpilombolo vid 90 kg. På kreaturssidan 
hade man det bättre ställt. Exempelvis ansågs mjölkproduktionen 
vid denna tid ligga rätt nära konsumtionsbehovet (Carlgren 1921). 
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Ägandestrukturen i området präglades av att staten ägde mer
parten. Trävarubolagen ägde en förhållandevis liten del och 
Korpilomboloborna själva ägde ungefär 25 %. Det privata ägan
det var begränsat och dessutom fördela t på relativt få hän
der. 

Denna ägostruktur har i stort sett bevarats. (Den stora om
struktureringen av ägande avslutades i princip 1906 efter 
lagen om förbud för bolagen att förvärva mark). Den är ock
så relativt lik den för övre Norrland genomsnittliga, där 
kronoskogar och allmänna skogar omfattar 50 %, enskilda sko
gar ungefär 20 % och aktiebolagsskogar 30 % (Arpi 1959). Av-
vittringen hade i Norrbotten snarast fått till effekt att all-
männingar och ödemark lagts under kronan. 

Skogsbruket var en liten arbetsgivare ännu under förra seklet. 
Under 1900-talets tre första decennier öppnades möjligheter 
att bygga kronotorp i socknen. Med start någo t senare uppför
des också kolonat (nyckelfärdiga bostäder). Dessa kolonat 
var inte utformade så att innehavet gav något väsentligt bi
drag till utkomstmöjligheterna vid sidan av själva bostaden. 
Jordbruksmarken var oftast av dålig beskaffenhet. Dessutom 
var det svårt att genom nyodling få fram foder till kreaturen 
eller potatis. Någon spannmålsproduktion kunde man knappast 
tala om i detta sammanhang. Kolonaten fick därför från början 
ett relativt dåligt rykte. Statens och Domänverkets avverk
ningar började i större omfattning först efter år 1925. Fat
tigvården var enda alternativet för många i en tid, då moder-
skapspenning, mödrahjälp, barnbidrag, skolmåltider, bostads-
socialt stöd etc saknades. 

Hur såg så skogsarbetets vardag ut vid den ti d då skogsav
verkningar börjar komma igång i stor skala? Och hur organi
serades verksamheten? 

Årsrytmen i skogsarbetet var den att det direkta avverknings
arbetet utfördes under vintern, medan våren och försommaren 
användes till stämplingsarbete och skogsvård som röjning, hyg
gesrensning, skogssådd, dikning samt vägbyggen. De deltidsar
beten åt skogsbolagen som bönderna sålde ägde främst rum un
der senhösten och vintern och inkräktade därmed inte på deras 
jordbruksarbete. Arbetet med tjärframställning innebar under 
hösten upptagning och hopsamling av råvara (tallstubbar). 
Vintertid kördes denna fram till dalplatsen, varefter sönder-
huggningen gjordes på våren. Klimax kom sedan på försommaren. 
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För ortens befolkning är det i regel en stor händelse när 
en större dal ska "läggas in" och tändas. Tjärdalens ägare 
bjuder då på inläggningsfest Tändningen måste ske vid 
lugnt väder och äger därför oftast rum i kvällningen eller 
nattetid (Plym Forshell 1938, sid 158). Igångsä ttandet 
av avverkningarna innebar en allmän mobilisering av den 
manliga arbetskraften i skogsbygderna. Icke endast där 
för övrigt, ty den lokala arbetskraften räcker inte, utan 
kustbyarnas folk drager många vintrar i stora lag långt 
till fjälls för att hjälpa till med de väldiga avverkning
arna i det inre Lapplands folkfattiga trakter (ibid s 162 f). 

I början av 1930-talet kunde en deltidsarbetande skogsarbetare 
tjäna uigefär 500 kr per år. Familjerna hade också som regel många 
barn. I det tidiga 30-talets depression pressades lönen ner i 
skogen. Arbetskonflikter förekom i länet vid denna tid, men 
den fackliga organiseringen av Tornedalens skogs- och flott-
ningsarbete hade ännu knappt påbörjats. Från mitten av 1930-
talet började en förbättring skönjas. Arbetarna organiserade 
sig, lyckades pressa upp lönerna och fick tillgång till arbets
löshetskassa. 

På den boendesociala sidan inleddes ungefär samtidigt ett reform
arbete. I en första etapp gällde detta bostadsförbättringsbidrag 
upp till 1 000 kr. Senare anslog Per Albin Hanssons första social
demokratiska regering pengar för byggande av arbetarsmåbruk -
bostadshus (s k "Per Albin-hus"), ladugårdar och uppodling. På 
1940-talet tillkom stödet för barnrikefamiljer att bygga s k 
barnrikehus. Från andra världskrigets slut till slutet av 1960-
talet hade Korpolombolobygden sitt största sociala uppsving. 
Fler fick anställning i skogen, och många kunde komplettera med 
sysselsättning inom småjordbruk. 

Därefter inleddes rationaliseringen inom jord- och skogsbruket 
som drastiskt minskat sysselsättningen och medfört befolk
ning sminskning genom utflyttning från bygden. 

Korpilombolo upplevde sin storhetstid under 1950- och 1960-
talen. Skogsarbetarna hade tillkämpat sig en hygglig levnads
standard. Domänverket framstod som en socialt ansvarsfull arbets
givare och kommunerna visade både målmedvetenhet och aktivitet 
vid utvecklandet av bostadspolitiken och de sociala välfärdsanord
ningarna. Mot denna bakgrund framstod senare den kraftiga ratio
naliseringen av skogsbruket med åtföljande nedbantning av ant alet 
sysselsatta i skogen som det första steget i riktning mot en 
avveckling av bygden. 
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I det historiska perspektivet till dagens situation i Korpi-
lombolo - till Korpisbornas levnadsförhållanden - kan det 
som nämnts vara lätt att gå vilse i myter, som spridits. Norr
bottens historia har ofta skrivits från Stockholm. Ju längre 
in i ödemarken desto störe chans att skribenten aldrig satte 
sin fot på ort och ställe, eller at t besöket var av typ "eriks
gata". En annan anledning, som är minst lika viktig, är den 
ideologiska att de makthavandes representanter förväntades be
skriva verkligheten på ett visst sätt. Så skapades myter och 
illusioner samt falska förklaringsmodeller. Förklaringarna 
var sällan objektiva eller sanna, utan uttryck för värderin
gar. Eftersom det blev de makthavandes värderingar som spreds 
och ofta kom att allmänt accepteras fick de en konserverande 
effekt i samhället. 

Undervisningen i skolorna var ett instrument för förtryck och 
mystifikation, även om den allmänna folkskolan också skapade 
förutsättningar för frigörelse och kunskap. I vissa fall speg
lade undervisningen också betydligt tydligare än i dagens 
skola förhållandena i byn. Många lärare lärde ut den socia la 
skiktning som rådde i just deras samhälle. Vem tillhörde herr
skapen? Vem hörde till populasen? Detta ledde till en fast 
och ofta handgriplig kunskap om var man hörde hemma. Om sin 
klasstillhörighet. Myten rörde m a o inte kunskapen om hur 
samhället såg ut och fungerade. 

Man visste att man var fattig och hungrig. Man visste att man 
slet ont i arbetet och att lederna värkte om natten. Man visste 
också var klassgränserna gick. Myten gällde istället orsakerna 
till dessa förhållanden. Orsakerna till ojämlikheten i ekonomiska 
resurser och makt. Här fick det skrivna ordet och sedan skolan 
den roll som jag exemplifierat, en dubbel och motsägelsefull 
funktion av frigörelse och förtryck. En typisk institution 
med sådan karaktär var de s k arbetsstugorna som skapades av 
Carl Svedelius vid seklets början. Utöver deras materiella 
försörjningsroll, som ofta framstod som helt nödvändig under 
denna svåra tid, var syftet att bidra till det uppväxande 
släktets uppfostran, till duglighet och medborgerliga dygder. 
Dessa arbetsstugor, eller som de också kallades anstalter, ansågs 
mycket lyckade. Som exempel kan nämnas den närmast lyriska 
hyllning som den dåvarande (1926) ledamoten av skolöversty
relsen Sven Nylund gav: 

Så fortsattes resan söderut till Korpilombolo och även 
här fingo vi erfarenhet om, vad arbetsstugan förmådde 
som gästis och som välsignelserikt uppfostringshem.... 
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Det bief mig kärt att ett par år senare få i Stiftelsen 
jubileumsskrift lämna ett personligt vittnesbörd om mina 
arbetsstugeerfarenheter, Man kan inte från vare sig filan
tropisk eller skolsynpunkt nog högt skatta denna Carl Sve-
delius märkliga skapelse (Nylund 1947 s 18). 

Ett annat syfte med arbetsstugorna i de finskspråkiga bygderna 
blev att bana väg för det svenska sp råket.^ 

Helt klart är att Korpilombolo varit mycket fattigt, men att 
fattigdomen märktes minst i de prästboställen och liknande som 
Nylund och andra skriftliga rapportörer besökte. 

Jag kommer i följande avsnitt att gå över till att låta dagens 
korpilombolobor spegla sina levnadsförhållanden och utvärdera 
sin historia. Låt mig dock redan här ge en ytlig beskrivning 
av en skogsarbetares vardag som den var förr. Beskrivningen är 
till största delen hämtad från tidigare nämnda Sundbergs egen 
tolkning av sina erfarenheter som skogsarbetare i nordligaste 
Sverige. Jag låter berättelsen i förkortad form stå som re
lief till den följande framställningen. 

Efter ett par veckors arbete i Puolamaajärvi var det slut 
med möjligheterna att bo hog folk. Vi måste längre in i 
ödemarkerna. I bästa fall kunde vi ligga i någon timmer
koja. Det var en tungt lastad, svettdrypande skara, som 
efter ett par timmars vandring tog in hos en nybyggare 
för att vila ett slag och dricka kaffe. Fyra hel-
eller halvnakna ungar, en gammal blind gumma, hans hustru, 
se där var hela familjen. Det hela verkade misär.... 
Målet för vår vandring var en timmerkoja på gäddberget.... 
I kojan måste vi naturligtvis ha eget hushåll. Femton karlar 
med eget hushåll.... Dieten blev ej omväxlande. Den bestod 
huvudsakligen av mjölmat Efter anlagad måltid sattes 
tallrikarna och kaffekopparna upp på hyllan och vid nästa 
måltid användes de som de voro. Diskningen uppsköts tills 
man återkom hem från skogen till bebodda trakter. I sann
ingens namn sägas att denna princip i regel ej gällde blott 
tallrikar utan även deras rättmätige ägare Men vem 
kan förtälja allt som hände i skogen? Skogen måste upplevas! 
Lev med människor som fostrats i dess sköte, och skogen 
ska med slösande hand skänka hälsa, glädje och kraft (Sund
berg 1917, svenska turistföreningens årsskrift). 
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Mitt i all romantiken alltså - skogsarbetes motsägelsefullhet. 
Hårt arbete, vidriga sanitära förhållanden, misär mitt ibland 
kamratskap, levande natur och arbetsstolthet. 

6.1.2 "Man fick vara blöt varje dag" 

När man idag ställer upp arbete som en av flera centrala de
lar i en människas totala livssituation eller välfärd får man 
inte glömma att arbetet faktiskt dominerat människornas liv i 
ännu högre utsträckning tidigare. Det är för en nutidsmänniska 
snarast omöjligt att förstå de vedermödor som den första ny
byggaren^^ i Korpilombolo hade att genomglida. När man står 
vid en ödegård någonstans i obygden och försöker sätta sig in 
i de umbäranden som finns nerlagda i de övervuxna åkrarna, i 
spåren efter mangårdsbyggnaden, både imponeras man och grips 
av vemod. Man imponeras av människans livskraft och anpass
ningsförmåga, av att de första nybyggarnas arbete har skapat 
förutsättningar för ett socialt liv i bygden. Man grips av 
vemod för att just denna nybyggares livsverk är på väg att 
brytas ner, för att spåren efter ett människoliv snart är 
utplånade. Västerbottensfotografen och författaren Sune 
Jonsson har med hjälp av följande citat uttryckt denna pro
cess mer slående: 

Här har man frusi och svulti och här ha man slite ont, 
och nu skall allt förintas och ödemarkeras. Det känns 
konstigt. Tänk på lägden som bar hö och skörd. Dessa bar 
hö och skördar. Och nu som dem ha börja riv ner husa. 
Det har ju som liten betydelse att dom betalar bra. Dom 
betalar ju för varenda spik, men det ha ju liten betydels 
nu då dem ha börje riv ner husa och djura gå ut och in 
genom hagana och allt som man gjort bli ikullslage. Och 
ingen yngre sort vill vara här. Det är ingen yngre som 
vill hit, fast att torparkärringa nu för tiden få en full 
kass då dem hannel och överst en åtta tie cigarettpaket. 
Som jag tyck är det nog bäst att dem ko m hit och så igen 
alltihop mens åtminstone tallen väx... 

Han höjde rösten: 

Kom hit och så mens åtminstone tallen väx (Jonsson 
1964 s 14). 
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Mänga av de människor som idag lever i Korpilombolo minns såväl 
koloniseringen som det hårda arbetet. När man fick ett kolonat 
av staten innebar det att en enskild kanske förmådde odla upp 
5 ha mark. För det första hektaret nybruten och nyodlad mark 
fick man 100 kr. Ofta var det fråga om att odla upp myrmark. 
Nästan alltid låg kolonatet ödsligt. 

Jag fick mig ett kolonat på en plats där ingen tidigare 
satt sin fot. Där bröt vi mark så gott det gick. 2 kor, 
häst och tjur skaffade vi. När vi flyttade in i torpet 
saknades såväl dörrar som fönster. Det vi ägde var en säng, 
en halmmadrass, täcke och bolster. I 50 år bodde vi där. 
Vi fick sex barn. Yngste sonen har numera löst ut kollo-
natet. Det används idag som sommarstuga. (Detta och föl
jande citat i kapitel 6 är, om källan inte anges, hämtade 
från intervjuerna i de tre orterna. Språket i citaten lig
ger så nära våra bandinspelningar som möjligt. Fonetisk 
skrift har dock ej använts. 

Redan före kronotorpets dagar hade dock mark brutits och ny
byggare plöjt ner svett och möda. Hur denna process gick till 
är relativt väl dokumenterad för landsändan i stort i en rad 
avhandlingar, som sammanfattande beskrivs av Fjellström (1981) 
Också hon betonar de stora skillnader som gäller mellan olika 
områden i övre Norrland. Ex vis tillhör Korpilombolo och Rosvik 
två mycket skilda kultursfärer, vilket har sin grund i den ti
diga koloniseringen och de verksamheter som präglat respektive 
bygd. Korpilombolo ligger inom ett särpräglat kulturområde som 
än idag kan sägas utgöra kulturgräns mellan väst - och Östeuro
pa. Det finns - det känner alla norrbottningar till - en osyn
lig kulturbarriär vid Sangis som ligger på svenska sidan, drygt 
3 mil från Haparanda (ibid s 97). 

Området präglas av att koloniseringen skett från två håll. Dels 
skedde, som nämnts en inflyttning i vågor från öst och senare 
från söder. Denna kolonisering skedde direkt och långväga när 
nybyggare : 

drog upp till inlandet från kusten. Till en början slog 
de sig ofta ner på lapsk renvall; dessa låg som regel 
nära fiskevatten... Nybyggarna avsåg att odla land, bli 
bönder i ärjemarken, men viktigt var även jakten och 
fisket (ibid s 96). 
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Den skedde också indirekt och stegvis i form av s k "klonkolo-
nisation" (Bylund 1968), dvs när bosättningen sprids generations
vis. Slutligen skedde den i form av en fast samisk bosättning på 
s k ärjemarkshemman. 

Denna process mer vardagliga framträdelseformer finns utomordent
ligt exakt och levande beskriven i Snells berättelser från Pajala-
bygden (1976 a).Låt mig därför återge några axplock ur detta rika 
material: 

Feettos och Sofias stuga började nu kallas Kamaripirtti. 
I förstone, före laga skiftet i byn, föjde Feetto åker
lappar lite varstans på backsluttningen och åt Maanenä-
hållet. Men efter skiftesförättningen i början av 1880-
talet måste Jussa röja åker omkring sin stuga, flera skäls
land. Den tidigare åkerlappen förstorades. Åkern bakom 
stugan kallas Isopelto (Storåkern), därutöver röjdes Mänty-
pelto (Tallåkern) och Pikkupelto (Lillåkern). Potatislandet 
och kornodlingen behövde utvidgas, allteftersom baranskaran 
ökades... 

Det hände ofta, att endast kreatursfoder kunde skördas på åker-
lappparn. Under sådana somrar visste Feetto och Sofia, att de 
gick en sträng vinter till mötes, och att levebrödet skulle bli 
knappt. For egen del hade de då intet annat än den mjölkskvätt 
som kon i den egna lagården gav dem. Men när det knappa höet 
tog slut, gick kon helt i sin... Feetto högg vid för jämnan 
och arbetade med mångt och mycket annat också ute på byn.Sofia 
spann ideligen och skötte sina sysslor i porte och lagård. Fam
iljen utökades. Iisko och Johanna föddes i Kamaripirtti. Yngsta 
barnet dog i späd ålder. De större barnen var redan i stånd 
att hjälpa till med litet av varje Undet slåttertiden var 
Feetto förresten tvingad att arbeta hos andra. Först kring 
Bartolomeidagen, då byns bönder var färdiga med slåttern, fick 
Feetto och Sofia tillfälle att samla hö åt den egna kon 
Men Feetto och Sofia var strävsamma och tåliga människor, de 
var inte rädda för arbete, Feetto var handaskicklig, urgröpte 
masurknölar till skålar, slevar och skedar, slöjdade smöraskar, 
räfsor, orv m m av trä. Och han var en mästare i att tillverka 
laggkärl: såar, byttor, filbunkar, alla slags stävor och läglar, 
som behövdes i varje gård och stuga i orten. Sina slöjdalster 
försökte han ibland avyttra, även på Rengis marknad. Laxtunnor 
tillverkade han i massor åt Kengispatronen, och åt tjärbrännarna 
i Erkheikki och Juhonpieti tillverkade han oräkneliga tjärtunnor. 
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Före laga skiftet i byn fick Feetto taga slöjdvirke var 
som helst i skogen. Men när varje gård hade fått sitt 
eget skogsskifte, blev det svårt för honom att få tag i 
laggkärlsvirke och annat trävirke. Bönderna tillät inte, 
att någon högg i deras skogar (ibid s 6 ff). 

Jordbruket var den produktivkraft som först utvecklades. Där
efter kom skogen. Som nämnts kom bolagen inte att dominera i 
dennadel av landet utan stat och privata ägarintressen svarar 
för merparten av ägandet. 

De flesta männen i Korpilombolo har erfarenhet av skogs
arbete i en eller annan form. Den äldre generationen minns 
hur det var tidigare och kan jämföra. Utvecklingen i skogen 
har varit snabb. Arbetsprocessen har rationaliserats och moder
niserats kraftigt. Man har gått från timmersvans till process
maskiner. Från ackord till månadslön. Självklart har inte denna 
utveckling löst alla arbetsmiljöproblem och nya har tillkommit. 
Maskinen medför ökat buller, skakningar, större isolering från 
arbetskamrater och ett mer styrt arbetstempo. 

Största nackdelen kanske ändå är att maskinerna rationalise
rar bort många människor från skogen. Detta är naturligtvis 
ödesdigert i en bygd som i så stor utsträckning har skogen 
som bas för sin fortlevnad. Positivt är å andra sidan att de 
rent fysiska påfrestningarna minskar, samt att arbetarna har 
möjlighet att åka hem när arbetsdagen är slut. Attityderna 
till den maskinella utvecklingen är också synnerligen skif
tande : 

Jag har ju alltid varit för att människor inte är skapta 
för sådant där grovt arbete utan det skall finnas möjlig
het tillmaskinell drift. Det har ju blivit det i skogen... 
Nu är det ju många som säger att man skall avskaffa allt 
det där i skogen... Det kanske är riktigt många gånger 
att det skulle ge många arbetstillfällen, men om det 
verkligen gällde att återgå till manuell drift så tror 
jag inte att det skulle var så många som ställde upp. 

Det är klart att nog har vi haft mycket hjälp av maskiner 
i det jobb jag har... Nog ser jag positivt på maskiner. 
Det är klart att.skulle man arbeta för hand skulle det 
bli flera jobb, men dét sliter ju hårdare på kroppen. Man 
skulle vara slut vid 50 år. 
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Maskinerna har tagit jobben, men samtidigt har det också 
varit skönt att komma ifrån yxan, svansen och slitet med 
de verktygen. De har förstört ryggarna på många. 

Arbetet i skogen bestod tidigare i ackord och långa dagar. 
Arbetet var hårt. Arbetade man med fogsvans skulle man få ihop 
till en "vagnslast" per dag. Hade man inte lyckats med detta 
när mörkret föll var det bara att fortsätta. 

Det blev till att skynda sig att fälla ett jätteträd 
och få ihop till sitt lass. 

Arbetstempot var högt. 

Man fick vara blöt varje dag fastän det var 30 grader 
kallt. 

Arbetslagen var rätt stora och bestod ofta av 25 - 30 man. 
Storleken var naturligtvis avhängig stämplingarnas storlek. 
Ofta var skogsarbetarna kolonister eller kronotorpare. över
huvudtaget var blandsysselsättningen vanlig. Körning och hugg
ningsarbete varade från december till mitten av april. Därefter 
arbetade vissa vidare med renshuggning och plantering. Arbets
tiden var ofta 12 timmar/dag. 

Oftast övernattade man i kojor. Man låg ute i ungefär 3 1/2 
månad. Under denna tid åkte man hem enbart på helgerna. Man 
kom i regel hem på lördag och åkte ut tidigt på måndagmorgon. 
Skogskojorna var oftast av undermålig standard. De var säkert 
skadliga som boendemiljöer.^) 

Vi bodde i en skabbig koja - öppen i taket med en öppen 
éLd på golvet. V id påsktiden när vi lämnade vinterns skogs
huggning för sysslor i flottning och på kronotorpen var vi 
tvungna att higga loss madrassen från väggen p g a kölden. 

Skogen och skogsarbetet utvecklades så småningom till att bli de 
viktigaste produktivkrafterna i Korpilombolo. Utvecklingen inom 
skogssektorn har varit snabb.®) En utveckling från fogsvans till 
processorer, från ackord till månadslön, från boende i enkla 
kojor till dagpendling märks naturligtvis på många sätt och får 
stor betydelse. För skogsarbetarna har levnadsvillkoren på många 
sätt blivit bättre. Arbetet är mindre tungt. Skyddsutrustningen 
förbättras. Man får möjlighet att bo hemma. Allt har dock inte 
förbättrats. Maskinerna styr allt mer arbetes utformning. Fri
heten minskar. Buller och vibrationer har tillkommit som yrkes-
skadefaktoer. Arbetarna isoleras mer från varandra. Man arbetar 
i sin maskin. Sedan far man hem. Samvaron inskränker sig ofta 
till matrasten. Många saknar just gemenskapen. 
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Vi bodde flera i samma koja och flera kojlag bodde nära 
varandra... På kvällarna satt vi i regel i någon koja och 
pratade och hörde på radio. 

"Mänga talar också om att risken för skövling av skogen ökat. 
Storawerkningsplatserna kan snarast liknas vid slagfält i krig. 
På många håll plöjs tom marken i skogen upp - en metod som 
livligt diskuteras. Vägar dras till dessa avverkningsplatser, 
de ligger sedan som spikraka minnesmärken över stordrift och 
exploatering av naturtillgångarna i ett område. Naturtill
gångarna betraktas inte längre som outtömliga. Helt klart är 
att utvecklingen mer styrts av främmande kapitalintressen än 
av ortsbefolkningens egna behov. Det mest påtagliga i utveck
lingen är den motsägelse som är inbakad i utvecklingen. Det bästa 
exemplet på detta är kanske rationaliseringsprocessen. Den hårda 
rationaliseringen och moderniseringen upplevs som nödvändig i 
den allt hårdare konkurrensen på marknaden. Nödvändig för att 
bygden skall kunna överleva. Samtidigt medför den som nämnts 
att arbetstillfällena försvinner. Knappast någon vill dock "ha 
tillbaka yxan". 

På den politiska nivån har ideologin varit rätt enhetlig på detta 
område. Den återspeglar den konkreta situation som i samband 
med Titanics undergång myntade de bevingade orden "Någon måste 
lämna båten" annars sjunker den. Många skogsarbetare måste byta 
arbete - ofta flytta för att branschen skall kunna överleva. 
Någon politisk motbild till denna utveckling är svår att finna. 
Ofta betraktas den som lagbunden. 

Ett annat exempel på denna utveckling utgörs av övergången 
från blandad sysselsättning till specialisering. Tidigare varvade 
de flesta som nämnts arbete i skogen med jordbruk och exempelvis 
flottningsarbete. Dessutom byttes tjänster i betydligt större 
utsträckning än idag. 

Jo, då jag kom hit hjälptes man åt. Men det gör man inte 
numer. Man hjälpte till med höbärgning och var det någon 
som byggde hjälpte man till med att forsla timmer och sånt. 

Många människor upplever idag hur man i princip lurades att lägga 
ner jordbruket i tider när arbetet i skogen expanderade. När 
framtiden tycktes ljus och trygg.i vissa lägen utlöste också 
dåliga tider motsvarande reaktion. 

När skogsarbetet rationaliserades och arbetet i skogen försvann 
försämrades småbrukarnas situation. Man jämförde sig ekonomiskt 
med grannen som redan sålt bort sina kor och stämplade. 
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I)et utmärkande för Korpilombolo är att det i stort sett alltid 
varit problem att få arbete. Oftast har man fått lov att accep
tera de arbeten som erbjudits. Ofta har de också varit tillfälliga. 
Det har snarast betraktats som normalt för många människor att 
var arbetslös under delar av året och/eller att ha beredsskaps-
arbete av något slag. Samhällets åtgärder har blivit allt mer 
dubbelbottnade. Om man jämför de åtgärder som tidigare vidtogs 
(av typ nödhjälpsarbete) med dagens rätt breda arsenal av stöd
åtgärder finner man att exempelvis omskolning ofta leder till 
flyttning. Denna typ av åtgärder ökar på kort sikt individens 
möjligheter att bo kvar åtminstone i närheten av orten. På lång 
sikt ökar "risken" för flyttning. Utbildningen har gjort honom/ 
henne mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det blir svårare att 
betraktas som lokalt bunden arbetskraft på arbetsförmedlingen. 
Risken finns att understödet upphör. 

Strukturrationalis.eringen har medfört en befolkningsuttunning 
i Norrbottens inland. Den har varit mer eller mindte uttalad 
över tid. Ibland har den slagit hårt och drabbat stora grupper 
av människor. De s k backstugesittarna utgjorde en sådan grupp, 
de kom inflyttande i samband med att sågen i Hällfors startade. 
De bodde extremt trångt i små stugor som oftast var mindre än 
35 När sågverket lades ner vid tiden för l:a världskriget 
blev dessa människor länge kvar och hade det mycket svårt. 

Under kriget så var det ju hemska tider för dessa back-
stugesittare. 

Statliga stödåtgärder har ofta varit nödvändiga för att klara 
upp människors situation rent materiellt.^0) Oftast upplevs de 
också som positiva. Inte alltid har de dock upplevts som pro
duktiva . 

Det var väldigt svåra tider när vi hade de där bered
skapsarbetena. Flottningsföreningen fick ju statliga 
bidrag för att rensa bäckarna. Det var ju felaktigt. Nu 
när dom slutat med flottningen, sä är det ju bara till 
nackdel. 

Genomsnittsåldern i Korpilombolo är idag mycket hög. En allt 
vanligare stödåtgärd då det gäller arbetslöshet för äldre och 
ofta rätt utslitna arbetare är förtidspensionering. Förtids
pensionering kan idag också utgå enbart av arbetsmarknadsmässiga 
skäl och någon kroppslig skada är inte längre nödvändig. Ofta 
upplevs en sådan åtgärd som bra. Detta gäller dock inte alltid. 
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Arbetsförmedlingen är ovillig att ge mig jobb - de tycker 
att jag är för gammal och vill ge mig förtidspension. Det 
har jag inte velat ha, men till hösten pensioneras jag i 
alla fall. 

De flesta förvärvsarbetande kvinnorna i Korpilombolo arbetar 
inom vårdsektorn. På ålderdomshemmet eller som hemsamariter. 
Båda arbetena är hårda. Exempelvis hävdar många att hemsamarit-
yrket f n är så tungt att det omöjliggör helti dsarbete. Man orkar 
med en deltid men inte mera. Förvärvsintensiteten hos kvinnorna 
är låg, vilket den också alltid varit. I takt med att småbruken 
försvinner ökar kvinnornas möjlighetet och motivation att gå 
ut på arbetsmarknaden. Man "behövs" inte hemma i samma utsträck
ning som förr. Dessutom sjunker antalet barn i familjerna. Dessa 
utvecklingstendenser har förändrat kvinnans situation kraftigt. 
Positivt är att mycket av det tunga arbetet försvunnit. Att 
samtidigt klara en stor barnaskara, ett småbruk och andra vari
erande uppgifter slet ut många kvinnor i förtid. Många Korpi-
lombolokvinnor förmedlar också bittra attityder om gamla tider, 
även om där också finns ett stänk av längtan. Längtan efter 
gamla hårda tider som på något sätt adlade människan. 

Jag tycker människorna vill ha och vill ha och åter vill 
ha. De vill inte ge någonting själva. De tror att de får 
allting gratis. Det är där som samhället går åt fel håll 
för det har gett för slappa händer. 

Jo, vi har inte fått allt. Du vet vi kommer ju från 
Finland.... Vi har verkligen fått kämpa för det här. 
Inte fått något gratis, nog har man fått kämpa alltid. 
Låter jag hård på något vis får ni ursäkta. 

Idag vill många kvinnor ut på arbetsmarknaden. Denna önskan är 
dock svår att få tillfredsställd. Det helt dominerande förvärvs
hindret är brist på arbetstillfällen. Barnomsorgen är heller 
inte imponerande, men de flesta skulle kunna ordna den på något 
sätt. Bara det fanns arbete ! Många kvinnor skulle också kunna 
tänka sig att flytta. Helt klart är att flyttningsmotståndet 
är avsevärt större bland männen än bland kvinnorna. 

Ibland tänker jag att det skulle vara roligt att flytta 
från Korpis. Men maken är negativ till flyttning. 

Har bott i stan... trivdes bra där. Där fanns mer gemen
skap med dom som hade samma intressen. Här har man inte 
det - tyvärr. 
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Jo, jag skulle nog ha lämnat Korpilombolo för länge sedan, 
men jag fick inte maken med mig... Jag hade flyttat t ex 
till Luleå. Där finns det nog bättre möjligheter att få 
arbete, så att man slipper skura i alla tider. 

Man slås av hur ofta kvinnorna skjuter upp flyttningsbeslutet... 
Hur ofta de ställer sig solodariska med männen. Hur ofta det 
inte tycks "spela någon roll". Attityderna är dock knappast 
förvånande, I en ort av Korpilombolos karaktär är kvinnorollen 
fortfarande mycket familjecentrerad. 

Här har kvinnan av tradition oftast varit inriktad mot att till
fredsställa andras behov före sina egna.Hon upplever heller 
inte den yttre sociala miljön som lika avgörande för sin väl
färd. Männen har oftare sina intressen riktade utåt. Mot arbetet 
och arbetskamraterna. Mot naturen och den yttre miljön, givetvis 
minskar denna skillnad i takt med kvinnornas inträde i arbetsmark
naden samt med en utbyggd samhällelig barnomsorg. Livsstil och 
grundläggande attityder förändras dock långsammare än rent mat
eriella förhållanden.Detta medför att när kvinnorollen förändrar 
sin tyngdpunkt från reproduktion till produktion, när kvinnorna 
övergår från att fostra barn och ta hand om hemmet till att gå 
ut i förvärvsarbete, så innebär detta inte omedelbart att de 
förvärvar männens förhållningsätt. 

Kvinnornas behov av frigörelse har ofta förvärvsarbete som en 
viktig förutsättning. En differentierad arbetsmarknad blir ofta 
viktigare för dem än för männen. Eftersom någon sådan arbets
marknad inte finns i orter av Korpilombolos typ blir flyttning 
ett allvarligt alternativ. Detta gäller de kvinnor som idag vill 
ut på arbetsmarknaden. Även för de hemarbetande kvinnorna är 
dock flyttningen många gånger ett acceptabelt alternativ. Dels 
är som nämnts deras levnadssituâtion mer centrerad till familjen 
än till den yttre miljön. Flyttar man tar man familjen med. 
Därigenom blir den totala situationen inte så förändrad. Dessutom 
upplever man många gånger att risken är större att familjen 
splittras om man bor kvar. Kanske redan under skoltiden. Chan
serna att hålla ihop familjen längre kanske ökar om man flyttar 
i god tid. Slutligen är de dominerande fritidsaktiviteterna jakt, 
fiske och sport typiskt manliga aktiviteter. Aktiviter som kvinn
orna lättare kan undvara än männen. 

Det är dock ingen tvekan om att de allra flesta kvinnorna anser 
att deras barn i förskoleåldern mår bättre av att växa upp i 
en ort som Korpilombolo än att växa upp i en storstad. 
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Det är skönt att bo här när man har småbarn.... 
Jag tror att när jag blir gammal skulle jag vilja bo så 
att jag kan följa mina barn och deras barn. 

Korpilombolo är för litet. För småbarn är det ju bra, om 
man tänker på trafik.... Men just vid åldern efter 12 år 
så tycker jag de borde flytta på sig till större orter.... 
Jag tycker de blir så barnsliga av att bara vara och inte 
göra något. Tycker inte de utvecklas åt rätta hållet. 

Ofta är det dock männen som starkast framhäver hemorten som den 
bästa miljön för barnen att växa upp i. 

Det är ju hemskt egentligen att man skall ha barn som 
i Luleå. Jag tror att de blir mycket bättre folk här. De 
har inte tillfälle att bli frestade.... de kommer inte 
i kontakt med rötägg i samma grad som i städerna. 

6.1.3 "De vågar inte säga sitt" 

Som på så många andra orter i Norrbotten kom den socialistiska 
idériktningen tidigt att dominera i Korpilombolo. De borg
erliga partiernas Inflytande var åtminstone fram till kommun-
sammmanslagningen ^ m ycket obetydligt. De konkreta politiska 
motsättningarna har därmed kommit att stå mellan kommunister 
och socialdemokrater. Dessa block har varit jämnstora även om 
socialdemokraterna haft majoritet i kommunfullmäktige och 
därigenom dominerat i viktiga beslutssituationer. Den fackliga 
situationen har följt samma mönster. 

Till att börja med kan konstateras att den i riket "normala" 
nergången i facklig och politisk aktivitet också kan iakttas 
i Korpilombolo. Den förklaring som oftast ges är att man är 
det för bra - man har svårt att uppleva problemen och känner 
därför inget behov att engagera sig. 

Men på den gamla goda tiden när vi började med facklig 
politik, när vi hade någon känd talare, så kom det så 
mycket folk att vi höll på att spränga portarna. 

Mänga hävdar att den politiska och fackliga inaktiviteten bara 
är ett bland många uttryck för en allmän passivitet och indivi
dualism i samhället. 

Nu går man inte till grannen.... Man besöker inte möten 
heller.... det är framförallt besvärligt att få ungdomar 
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att engagera sig politiskt. Jag vet inte om de är blyga 
eller att de inte vågar säga sitt.... 

Det är idag svårt att bestämma när den politiska eller fackliga 
aktiviteten kulminerade i Korpilombolo. Många hävdar att det 
skedde så sent som i samband med kommunsammanslagningen. 
Andra menar att det skedde tidigt - kanske i samband med stor
strejkerna efter l:a världskriget. Riktigast är förmodligen att 
sätta kulmen till skogs- och flottningskonflikten 1933. Den 
utvecklades till en stor arbetskonflikt som omfattade de flesta 
socknarna i Tornedalen, överhuvudtaget var detta en konflikternas 
tid som givetvis hade samband med den världsdepression som ägde 
rum. 

Det politiska läget vid detta tillfälle var att blocken (det 
socialdemokratiska och det kommunistiska) var relativt balanserade. 
Många kommunister hävdar idag att orsaken till att socialdemo
kraterna fick majoritet var att : 

Många förlorade sin rösträtt p g a skatteskulder. Det var 
vanligt att vanliga fattiga människor hade skatteskulder 
och manhann inte tänka på att titta över röstlängderna 
och hjälpa dem som hade skatteskulder för att de skulle 
kunna rösta. 

Det må vara hur som helst med detta. Viktigare än partifejderna 
torde ha varit de svåra tiderna. Redan före skogskonflikten hade 
vägarbetare strejkat. Stämningen var hårt polariserad. Arbets
givarparten försökte sänka arbetarnas timlön med tjugo procent. 

Situationen i strejklägret var hätsk. När vi i det följande låter 
en Korpilombolobo berätta om hur han upplevde konflikten gör 
vi det i vetskap om att detaljer kan vara felaktiga eller ha 
utelämnats: 

I Korpilombolo var bäckflottning vanligast vid denna tid. 
Timret samlades i dammar. När vattnet steg stängdes dam
marna. 

Det behövdes mycket folk i bäckflottningen för att timret 
skulle flyta rätt väg via bäckarna till Torne- och Kalix 
älvar. Under flottningskonflikten fridlyste länsstyrelsen 
området kring dammen i Suaningi för att strejkbrytare skulle 
kunna öppna dammen ostört. Det behövdes ett hundratal 
människor för att klara detta. Länsstyrelsen skickade 
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ett 10-tal statspoliser till Korpilombolo för att upp
rätthålla ordning och se till att arbetsvilliga skulle 
kunna flotta timret. Flottningsföreningen skickade där
efter två bussar till övertorneå för att samla ihop strejk-
brytare. De strejkande fick nys om detta och ringde till 
övertorneå och talade om att man hade hundratals man i 
skogarna och att övertorneågubbarna borde stanna där de 
var. Annars skulle det bli bråk. Bussarna som skulle hämta 
strejkbrytarna från övertorneå fick därefter återvända 
tomma. 

Vad skulle man då göra för att trassla till det för stats
polisen? Jo, det gick ett bud ti ll byarna Teurajärvi och 
Vinsa att man där skulle sprida ryktet att en stor grupp 
karlar var på väg mot ån för att öppna dammen, släppa ut 
vattnet och låta timret ligga kvar. Statspolisen fick 
väldigt brått. Han skaffade regnkläder och stövlar. De 
begav sig i natten genom vårflodsdränkta skogar mor dammen. 
Så blev då statspolisen bortlurad under en natt samtidigt 
som arbetarna stoppade strejkbrytarna i övertorneå. 

En vacker vårmorgon strax därefter samlades vid tretiden 
ett femtiotal man en mil ovan Aarevaara och tågade iväg 
mot dammen. Bland de män som marcherade mot dammen fanns 
bl a en Laestadianpredikant och några tullare. Takten i 
marschen markerades av två stora lock från koksgrytor. 
Man sjöng en psalm (Kai kaatea tempaakuolma). Telefon
ledningen hade "mycket lämpligt" gått av och statspoliserna 
sov därför i godan ro i Pajala. Arbetarna hämtade helt 
sonika bort strejkbrytarna från dammen.... Deltagarna i 
denna aktion blev senare förhörda.... Sex man kom att 
ställas inför rätta. Fyra man dömdes till böter. Två man 
till två månaders fängelse. 

Det tycks stå klart att denna konflikt ledde till en fin samman
hållning mellan arbetarna. Resultatet blev ett bra arbete i facket. 
Man gav under konflikten också ut en stencilerad tidning. 

Intressant är att se hur solidariteten i vissa fall skar över 
klassgränserna. Länsstyrelsen valde som nämnts att fridlysa 
området samt bäckarna. Till viss del bestod dock området av 
privata bondehemman och dessa var svårare att fridlysa. Bönderna 
på dessa hemman kom att solidarisera sig med de strejkande. De 
gick strejkvakter på sina domäner med hässjestörar i händerna. 
En bonde hade vid ett tillfälle en landsfiskal i hälarna på sina 
egna marker. Han lär ha sagt: 
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Vad i helvete springer du efter mig för, försvinn! 

Landsfiskalen fann för gott att lämna bondens marker. 

Befolkningen i Korpilombolo är ursprungligen sammansatt av 
människor ur skilda samhällslager och kulturer. Här möttes och 
frotterades kolonisatörer söderifrån, finländare, backstuge-
sittare, samer m fl. Även ideologiskt har d et. förvisso gått 
att dra skarpa gränse r mellan grupper av människor. Där fanns 
kommunister och facister. Gammelkyrkliga och religiösa extrem
rörelser. 15) 

Givetvis har detta många gånger medfört inre konflikter i 
området och kommit att påverka ortens utveckling. 

Mer slående är nog trots allt Korpilombolos starka beroende av 
omvärlden. Den sena koloniseringen ägde rum under den tid 
av kris som rådde i Sverige. 

Man tvingades expandera inom landets gränser för att klara de 
allt svårare försörjningsproblem som uppstått, bl a till följd 
av de stora barnkullarna. Alternativet var emigration och denna 
lösning var periodvis rätt vanlig. Målen var bl a Nordamerika, 
Brasilien och Sovjetunionen. Nästa process blev exploateringens. 
Korpiliombolos naturtillgångar (främst skogen) kunde börja ut
nyttjas när man så småningom fick en arbetarstam där. 

Även om exploateringen blir mindre synlig i en ort med Korpi
lombolos ägarstruktur än i bolagsdominerande områden är det 
ändå denna process som dominerar utvecklingen. Det kapital som 
utvunnits ut arbetet i skogen har oftast vandrat söderut och 
inte stannat ens i Norrbotten. Det kapital som återvänt har 
kommit i förändrad skrud. I form av subventioner och riktade 
stödåtgärder. Eller som tidigare i form av nödhjälpsarbeten. 
Ofta har detta kapitalstöd upplevts som allmosor. Åtminstone 
på det individuella planet. 

Inte för jag förstår hur mamma klarade situationen, men 
aldrig behövde hon ligga kommunen till last. På något sätt 
drog vi oss alltid fram, fast det var svårt många gånger. 

De svåra tiderna. Den mer eller mindre medvete t upplevda explo
ateringsprocessen ledde till en stark inre solidaritet och till 
en gemensamhetskänsla. Man hade gemensamma problem att tackla. 
Då fick många gånger de inre meningsskilaktligheterna skjutas 
på framtiden. 



101 

Som jag kommer att beröra längre fram urholkas idag dessa ge-
menskapshetskänslor i hela samhället - så även i Korpilombolo. 
Denna utveckling förstärks naturligtvis av utflyttningsproces
sen - en process som i många av byarna runt Korpilombolo helt 
har urholkat de sociala nätverk av människor som fanns tidigare. 

6.1.4 "De måste flytta när de växt upp" 

Barns uppväxtmiljö, både materiellt och ideologiskt, har stor 
betydelse för deras levnadsförhållanden som vuxna. Sammanhanget 
är dock inte så enkelt att fattiga barn som uppfostras strängt 
med nödvändighet får det sämre och blir olyckligare än rika barn 
som fått en "snäll" uppfostran, Dessa åsikter framkom ofta vid 
våra intervjuer i Korpilombolo. Med något undantag när ansåg dock 
alla att barn hade det sämre materiellt sett förut och att upp-
fostringsmönstret var betydligt hårdare. 

Om barndomen finns inte så mycket att berätta förutom att 
det var fattigt.... Man fick delta i arbetet då man kunde 
stå på benen. Det var ett hårt liv både för barn och vuxna. 
Nutidens barn skulle säkert dö av ett sådant liv. 

Det är ingen tvekan om att männen oftast står för de mer "konser
vativa" attityderna kring barnens uppväxtmiljöer och uppfostran. 
Egentligen ligger det en motsättning i detta - åtminstone skenbart. 
A ena sidan är männen mer lokalt bundna än kvinnorna. De har 
sitt arbete. De har sina fritidsaktiviteter, jakt och fiske. 
Det är därför naturligt att man är mer negativt inställda till 
allt som ligger utanför orten. Utanför de nätverk man betraktar 
som sina. Â andra sidan kunde man förvänta sig att männens atti
tyder kring barnuppfostran och uppväxtmiljö skulle vara "sval
are" eftersom man i praktiken har betydligt mindre med barnens 
uppfostran att göra än kvinnorna samt "modernare" eftersom 
deras sociala nätverk är vidare och mer utåtriktade. Kvinnor
nas förankring ligger däremot i familjen. Detta innebär att de 
har större möjligheter att objektivt upptäcka indikationer på 
de problem som finns i barnens uppväxtmiljö. De är därför mind
re benägna att blunda för problemen i Korpilombolo på grund av 
att man själv trivs så bra där - man själv upplever en flytt
ning som så förödande. Det tycks som om kvinnorna både är 
förankrade i familjen och i den möjlighetsstruktur som stor
samhället erbjuder. Männens förankring däremot präglas av so
ciala relationer på den "mellanliggande nivå" som präglar lo
kalsamhällen. 

Följande manliga uttalande är rätt typiskt då det gäller detta 
problemområde. 
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Nog tror jag att dom har mycket bättre uppväxtmiljö här 
än i större orter. Det är mycket faror som lurar i större 
orter. 

Väldigt typiskt är att männen tycks uppleva "mammarollen" mer 
påtaglig än mammorna själva. Detta kan lite vulgärt tolkas så 
att man överflyttar sin egen otrygghet och osäkerhet på kvinnor
nas situation. Man svarar som man vill att det skall vara snar
are än som det är i verkligheten är. 

Dom (kvinnorna, min anmärkning) känner liksom inom sig 
att de skall vara hemma hos barnen.... det är väl mamma
rollen som gör att de känner trycket.... 

Mycket av skillnaderna mellan män och kvinnor ligger i synen 
på framtiden. Kvinnorna upplever att barnen förr eller senare 
tvingas flytta och att det är lika gott att de växer upp i den 
miljö som de skall leva i som vuxna. 

Det är klart att man får räkna med att de är tvungna att 
flytta sedan de växt upp. 

Här ställs igen två förklaringsmodeller mot varandra. Två för
klaringsmodeller som är lika gångbara i Korpilombolo som i den 
vetenskapliga litteraturen på området. Den första modellen hävdar 
att en lugn och harmonisk uppväxtmiljö är bra att ha med sig 
i bagaget var man än hamnar senare i livet. Mao att inflyt
taren i Botkyrka kommun förväntas klara sig bättre om han växt 
upp i Korpilombolo än om han växt upp i en storstadsmiljö. I 
våra intervjuer får denna modell främst stöd av männen. Den 
andra modellen hävdar att en alltför skyddad uppväxtmiljö 
blir en belastning för människan i lägen där hon tvingas 
till uppbrott. Hon får svårt att anpassa sig till en social 
miljö som hon saknar erfarenhet utav. 

Även om det är svårt att praktiskt visa på vilke n av dessa 
modeller som är mest riktigt i dagens Sverige, så tyder mycket 
på att det rent all mänt är så att en alltför skyddad uppväxt
miljö kan vara en belastning i samband med flyttning. Helt klart 
är att en flyttning blir svårare ju senare i livet som den före
tas och att yngre män har större omställningsproblem än kvinnor. 
Det tycks också vara så när det gäller barn och flyttning att 
flyttningar har en åtskiljande effekt. Barn ur "högre" samhälls
skikt har fördel av en flyttning medan arbetarklassens barn ofta 
får problem - nackdelar.1®) Denna problematik är förvisso inte 
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okänd. Exempelvis är statliga åtaganden av typ glesbygdsför
skolor ett försök att kompensera för detta. 

Även här ställs hela problematiken på sin spets. Skall gles
bygden leva kvar? Kommer Korpilombolo att bestå? Handlar det 
om en successiv avvecklingsprocess? Problematiken är allvarlig 
både för samhället och de enskilda föräldrarna. De beslut som 
fattas i nuläget bygger på mer eller mindre realistiska bedöm
ningar av framtiden. Det är därför omöjligt att säga vem som 
gör rätt eller fel. Familjen i Teurajärvi som "styvnackat" väljer 
att bli kvar och hoppas att utvecklingstrenden vänder. Eller 
familjen i Korpilombolo som satsar på att ge barnen en utbildning 
på annan ort och därför "frivilligt" väljer att flytta. Som i 
alla oklara beslutssituationer är handlingsutrymmet i stort 
utsträckning avhängigt den politiska kampen. Vill man bo kvar 
är beslutet inte bara individuellt utan också kollektivt. Man 
vägrar helt enkelt flytta. Vad som i dagsläget verkar irrationellt, 
inomramen för det nuvarande handlingsutrymmet, kan i framtiden 
bli rationellt. Handlingsutrymmet vidgas ofta efter kollektiva 
ansträngningar av ett eller annat slag. 

Många män förmedlar en slags romantisk syn på "hård" uppfostran: 

Det var hårda tag därhemmma. Riset var aldrig långt borta, 
men inte tog vi skada av det. Själv är jag nog myc ket 
snällare i min uppfostran. 

Kanske nutidens barn har det för bra. Farsan var sträng. 
Det small ofta och det var nog bara nyttigt för oss. 

Företrädare för skolan betonade också den allmänna förändring 
på området för barnuppfostran som ägt rum i Sverige. 

Vi har fortfarande inga problem med elever som svär och 
lever om i klassrummet, vi har pli på dom på ett sätt. 
Fina elever.... Nuförtiden får de säga du och kallar oss 
vid förnamn och så där.... Barnen nuförtiden är dock så 
mättade på allting. Ingenting är roligt och ingenting är 
nytt. De rycker på axlarna åt allting och säger att det 
här var inte något vidare. Eleverna är väldigt splittrade 
nuförtiden. Barnen klagar jämt att de inte har något att 
göra.... Förut var det bättre på ett sä tt. 

Då det gäller dagens barn och den levnadssituation de har är dock 
den viktigaste jämförelsenormen inte dessa variationer i uppfost-
mönstret. Viktigare är barnens materiella situation och hur den 
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har utvecklats. Här har redan slagits fast att det var otro- • 
ligt mycket hårdare att vara barn förr. 

Barndomen var ju fattigare då men det var som trevligare, 
det var mer intressant .... Barnen gick till sommarmjölk-
ningen där dom mjölkade renar. Det var intressant. 

Alltid fick man jobba under barndomen. Från det ungarna 
var 8, 9, 10 år så fick de delta i höbärgningen hela 
dagarna. Nu måste ju ungdomen gå ut rekryten innan se 
får göra något. 

Man var fri. Man fick göra mycket arbete och tungt arbete 
men sedan var man fri.... Det krävdes mycket av en. 

Det sista citatet speglar mycket av den andemeningen som kom fram 
vid våra intervjuer. Det hårda arbetet. Känslan att behövas, att 
vara till nytta ledde till frihet. Till en frihetskänsla som inte 
bara hörde leken och fritiden till. I dagens samhälle är man 
visserligen fri räknat i tillgänglig tid men upplever barnen det 
så? Knappast. Känslan av att inte behövas leder snarare till främ
lingsskap och ångest. Längre fram i livet kanske också till psyk
iska problem av ett eller annat slag. 

överhuvudtaget har man svårt att bedöma såväl barnens som sin 
egne framtid. Allt vävs samman i ett helt helhetsperspektiv. 
Mycket handlar om värderingar. Hur ser framtiden ut? Hur vill 
man ha den? 

Mest realistisk är kanske den kvinna som menade att: 

Nu har jag dansat färdigt. Nu sköter jag om mina barn. 
Jag får väl se när barnen blir större om det blir så att 
jag far ut och dansar igen. 

6.1.5 "Man kan ju inte gå och stämpla hela livet bara för att 
få bo kvar" 

Ungdomen i Korpilombolo kännetecknas också av att de har en realis
tisk syn på sin situation. De vet hur arbetsmarknadsläget är. 
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De har sett flyttlassen gå med syskon, vänner och släktingar. 
Insikten att en flyttning kanske blir nödvändig kommer tidigt. 
Redan hos barn i lågstadieåldern. 

Vi måste nog flytta för att det finns så lite jobb. 

Man hoppas att flyttningen inte skall bli aktuell medan man ännu 
är barn. Attityden är densamma som den mammorna förmedlar. 

Nu när jag är liten vill jag inte flytta. Det är bra att 
bo i Korpis. Fastän det är så litet så finns det innebad, 
utebad, hockeyplan, tennisplan och bio för alla. De släpper 
in på varenda film, även om den är barnförbjuden. Vi be
höver inte ha mamma och pappa med. Jag har nyss varit på 
James Bond. Så har dom ett tivoli här också . Där har de 
skytte, lotterier och en massa automater. Mikael vann 
200 kr. Han hade spelat för 100. 

För de äldre barnen är möjligheterna till aktiviteter mindre. 
Särskilt gäller detta flickorna. Ungdomarnas flyttproblem börjar 
redan under skoltiden, eftersom de som går vidare till gymnasium 
ofta är tvungna att flytta. 

Jag kommer att fortsätta till gymnasiet, åker mellan för 
det är så svårt att få någonstans att bo i Pajala. Skall 
inte börja i Haparanda för det är det sista ställe jag 
skulle fara till. Jag har hört att finnarna kommer dit 
och slåss. 

Man känner sig ofta otrygg inför framtiden och kunskapen om vad 
som väntar i en ny miljö är inte alltid den bästa. Ofta florerar 
rykten om hemskheter. Detta förstärker den oro som barnen upplever. 

Kopplingen mellan den lokala arbetsmarknaden och ungdomarnas 
möjliga utbildningsvägar är idag inte präglad av ambitionen att 
alla skall kunna stanna kvar. Utbildningen är istället inriktad 
mot att möjliggöra största möjliga valfrihet för den enskilda 
individen. 

Reformer för ökad valfrihet blir = reformer för ökad rörlighet. 
Människor som investerar tillräckligt mycket i sig själva i form 
av utbildning stannar inte som beredskapsarbetare - de flyttar 
hellre. Valet blir dessutom i mindre grad fråga om kollektiv 
kamp mot den s k "flyttlasspolitiken" och mer en fråga om indi
viduella lösningar på problemet att erhålla arbete. 
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När jag valde linje tänkte jag lite på det yrke jag vill 
ha. Jag går på naturvetenskaplig linje för att jag tror 
att man får flest alternativ i framtiden om man går på 
den linjen. 

Ser man denna problematik i ett samhällsperspektiv är det också 
ett konkret faktum att utbildningen och arbetsmarknaden samspelar 
när det gäller den ökade rörligheten. Barn i Korpilombolo har 
avsevärt lättare än barn i Stockholm att komma in på vissa 
teoretiska linjer i gymnasiet trots att denna typ av kunskaper 
är betydligt gångbarare på arbetsmarknaden i Stockholm än i 
Korpilombolo. 

När jag sökte in till Pajala utgjorde inte betyget något 
hinder för att komma in. I Pajala kommer man in med etti 
medelbetyg för det är ju ändå lediga platser där. Alla 
har kommmit in på förstahandsvalet kan man säga. 

Även hos ungdomarna märker man en betydligt större motvilja mot 
flyttning hos pojkarna. För många flickor tycks faktiskt inställ
ningen vara den att frihet och frigörelse kommer att göra en flytt
ning nödvändig. Man vill dock helst stanna inom länet. Luleå eller 
Boden är ofta de städer dit man räknar med att flytta. 

Jag vill inte bli hemmafru och få barn för att få stanna 
kvar. Blir nog tvungen att flytta för att få jobb. Stannar 
nog helst kvar i Norrbotten. 

Ja, här finns det ju inget jobb. Vad skall man göra? Man 
kan ju inte gå och stämpla hela livet bara för att få bo 
kvar. 

Man får komma ihåg att många barn och ungdomar redan har erfaren
het av flyttning om än i liten skala. Man har flyttat från små
byarna in till Korpilombolo tätort. Även en sådan flyttning Jean 
många gånger upplevas som svår och medföra stora omställnings
problem. 

Barnen i tätorten ser lite ner på de inflyttad e barnen, även om 
detta tycks ha blivit mindre uttalat på senare år. Ofta är det 
fråga om skillnader i social träning. Glesbygdsförskolan torde 
starkt ha bidragit till att göra problemen mindre. 

Vi såg lite ner på de som kom utifrån. De höll också 
ihop i sina gäng. Så är det egentligen inte numer. 
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Den process som antingen leder fram till flyttning eller varaktigt 
arbete är ofta utdragen och psykiskt påfrestande för ungdomarna. 
Olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder varvas med utbildning 
och direkt arbetslöshet. Beredsskapsarbetena ligger för flickorna 
ofta inom barnomsorg eller åldringsvård. För pojkarna inom skogs
bruket. Den osäkra arbetssituationen och sysslolösheten riskerar 
få negativa effekter för ungdomarnas självuppfattning och person
lighet sut veckling . 

Man måste få någonting att göra. Man känner sig så jävla 
onyttig av att bara gå här. Man ids ju ingenting. Man blir 
ju helt slö. 

Stiger upp vid 8:a tiden. Så går jag ner och så ser jag 
en hel lista som min mor har skrivit på bordet - gör det, 
gör det, gör det! Sen när jag gjort allt som hon har 
skrivit på listan har jag ingenting att göra. Då går jag 
bara här .... Nu väntar jag bara på hösten.... 

Jag går på arbetsförmedlingen varannan vecka, varannan 
torsdag. Det spelar ingen roll hur ofta man går. Man får 
ändå inte veta någonting. Man stämplar bara och så får 
man gå. Det skulle inte göra något om man kom en gång i 
månaden. Det är helt meningslöst att gå. Det är aldrig 
tal om något jobb. Man bara stämplar och så skriver han 
återbesök och sen får man gå. 

Också fritidsmöjligheterna är begränsade för ungdomar i hög-
stadie - och gymnasieåldrarna. 

Det finns ingenting. Ett par kurser.... Jag har gått en -
var yngst. Annars var det bara gamla tanter. 

Situationen blir något angenämare när någon i gänget får körkort. 

Nu far vi på dans. Vi far antingen till Pajala eller 
Tärendö. Vi åker bil. Anna är arton år och har bil. Hon 
får alltså hålla sig nykter eftersom hon är den enda som 
kan köra bil. Det händer väl ibland att ho n åker med 
någon annan och då kan hon ju dricka lite grann. Det 
blir alltid så att så fort en får körkort så får den 
ställa upp och köra varenda helg. 
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Det är lagomt och skönt här. Det är klart - det finns ju 
inte så mycket att göra på kvällarna, men då är det bara 
att åka någon annastans, till Tärendö eller Pajala. 

För pojkarna är som nämnts fritidsmöjligheterna betydligt bättre. 
Man har jakten och fisket. Man har fotbollslaget. Många berättar 
om fotbollslagets betydelse för byns liv. Hälften av spelarna 
är visserligen spridda över hela länet, från Kiruna till Luleå, 
men tack vare fotbollslaget kommer de hem på helgerna. Oftast 
med fästmör eller familjer. Korpilombolo skulle förlora mycket 
på att inte ha något lag. Det är medelpunkten för många gemensamma 
aktiviteter. 

Många skulle nog inte komma hem om inte fotbollslaget fanns 
.... Se vad som hände i Narken. Man la ner sin fotboll 
och byn dog ut. 

När det gäller den gemensamma kampen bland ungdomar mot flyttning 
och för en mer aktiv satsning på arbete i hemkommunen tycks me
ningarna vara delade. Många är optimistiska. Man ser en medvetenhet 
växa fram. Man ser en ändå en ljusning jämfört med 60- talets 
extremt snabba utflyttning. 

Aldrig har han (tjänsteman på arbetsförmedlingen) försökt 
att få mig att flytta söderut för han vet att jag inte 
flyttar. Det har jag sagt redan från början Medveten
heten har ökat. Dom jag känner är inte villiga att flytta 
.... Flera kompisar har varit i Stockholm och jobbat. De 
ångrar sig bittert. 

Andra är mer pessimistiska. 

Helt klart är att de politiska organisationerna har svårt att 
aktivera ungdomen. Man saknar ungdomsförbund som driver på. 
Många hävdar att de politiska partierna saknar förankring 
bland ungdomen. Ingen tillvaratar deras intressen. Ingen driver 
specifika ungdomsfrågor. Ofta uttrycker också ungdomar kritik 
mot den äldre generationen och speciellt mot de politiska 
partierna. 

Folk är så slöa här i byn. Dom ids ingenting.... 
Vi har försökt med alla möjliga medel att vi tjejer skulle 
hjälpa till och stödja fotbollen.... Det var inget intresse.... 
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Oftare ändå är man varken politisk aktiv eller kritisk. Man ut
trycker ett ointresse för politik. Man förhåller sig passiv inför 
en samhällsutveckling som upplevs som ödesbestämd. Som i det när
maste omöjlig att påverka. 

Nej, jag deltar inte mycket i diskussioner. Det pratas 
aldrig politik hemma. Jag vet inte varför men det blir 
inte av. Det är klart att nog händer det att man pratar 
om vad som borde göras, om arbetslösheten och det är ju 
också politik. 

6.1.6 "Bara flyttbussen kom så åkte man med" 

I Korpilombolo liksom på andra liknande platser i Norrbotten 
har boendesituationen förbättrats kraftigt både då det gäller 
andelen trångbodda hushåll och kvalitén på bostäderna. Det torde 
inte vara någon överdrift att hävda att en av de mest remarkabla 
förbättringarna i människornas levnadsvillkor under detta sekel 
gällt boendet. 

Människornas boendesituation i början av 1900-talet, under en tid 
då kolonisationen av de norrländska skogarna pågick med full styrka, 
var utomordentligt torftig. Samspelet mellan de dåliga bostäderna, 
arbetssituationen, könsroller och människornas hälsa var vid 
denna tid mycket mer påtagligt än idag. Följande berättelse, 
som är hämtad från en berättelse ur Norrlands skogsvårdsför
bunds tidsskrift Skogsvännen år 1916, beskriver och analyserar 
på ett levande sätt dessa samband: 

Huset upptages af ett stort, dominerande rum, som samtidigt 
tjänstgör som kök, säng- och barnkammare samt arbetsrum. 
Här vistas hustru och barn hela dagen om vintern utom då 
ladugårdens skötsel eller andra utomhusgöromål taga tiden 
i anspråk. Att försöka utbyta detta enda rum mot ett kök, 
en sängkammare osv har visat sig stöta på oöverstigliga 
hinder, ty hustrun måste större delen af dagen hålla till 
vid spiseln, men som hon samtidigt måste se efter barnen, 
följer däraf, att barnen äfven komma dit. Allt som oftast 
bli de minsta trötta, och de placeras i sängen eller vaggan-
köksmöbeln. När mannen kommer hem trött och våt, sätter 
han sig vid spiseln för att hvila och torka. Skall han 
slöjda eller laga något redskap, då sätter han sig med 
det arbetet helst vid spiseln, där det vanligtvis är ljus t 
och varmt. På detta sätt samlas familjen såväl dag som 
natt i det stora rummet. Ur hygenisk synpunkt måste erkännas 
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att detta arrangemang är mindre lämpligt, i synnerhet med 
tanke på de gamla inbyggda sängarna med matskåp på gafveln 
samt den öppna spisens utbytande mot järnspis. Dessa bägge 
saker, sängskåpet med sina fällar och järnspiseln, haf»a 
nog största skulden i den stora procenten dödsfall i lung
tuberkulos, som inträffar i dessa trakter, att andra or
saker härtill bidraga, finner man snart, om man betänker 
hvilket maktpåliggande arbete hustrun i en sådan familj 
har att utföra medan 1 rnen äro små och mannen dagarna 
f ända vistas i skogen. Hennes rastlösa spring från den 
heta spiseln till potatiskällaren, som vanligtvis ligger 
ett godt stycke från stugan, eller till härbret, där brödet 
förvaras, eller till tvättstället vid bäcken för att inte 
tala om ladugården, tager allt för hårt på hälsan; hon 
blir utmagrad och klen samt mottaglig för den svåraste 
af alla sjukdomar i Norrland - lungsoten (Bellander 1916, 
tidskriften Skogsvännen). 

På samma sätt som arbetet tidigare kunde beskrivas i termer av 
samklang med naturen, med årstidernas växlingar, karakteriserades 
boendet förr av att vara organiskt uppbyggt kring en naturlig 
livsrytm. 

Dessutom var det lättare att iaktta helhetsperspektivet. Att 
se det konkreta samspelet mellan arbete och boende i vid mening. 
Man bodde där man arbetade. Många bodde på arbetsplatsen. Bostadens 
utformning var som framgått helt anpassad till de krav som arbetet 
ställde på dess funktioner. I TRU:s studieunderlag: Bygd i för
vandling citeras en Tornedalsbo på följande sätt : 

Vi lade en självklarhet i att leva för oss själva - allt 
vad vi gjorde byggde ju på att alla måste vara tusen-
Konstnärer. Vi hade ett ordspråk som löd ungefär så här: 
Det är ingen karl som söker hjälp i byn. Det innebar att 
man var man än hamnade och vilken situationen än var, så 
skulle man klara sig själv.... (Bygd i förvandling 1978 
s 17). 

Citatet pekar på att arbetet vid denna tid inte var åtskilt från 
boende och fritid. Det pekar också på den individualism som var 
typisk för denna tid. Denna individualism ersattes succesivt av ett 
kollektivt medvetande och handlande som naturligtvis hade sina 
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rötter 1 industrialiseringen, i arbetets organisation efter 
funktionsuppdelning, i nya boende- och samlevnadsformer. Man 
tvingades hjälpas åt. Ur dessa gemensamma problembetingelser 
växte nya beroendemönster fram. Alla var inte längre experter 
på allting. Man börjande byta tjänster med varandra. 

När jag jobbade med huset brukade en del bekanta och mina 
bröder hjälpa mig när jag behövde hjälp. 

Denna typ av arbetsbyten skapade i sin tur en grund för fungerande 
sociala nätverk. För umgänge grannar och arbetskamrater emellan. 
I dagens Korpilombolo har denna process som på så många andra 
håll brutits. Individualismen har återigen börjat vinna terräng. 

Det är möjligt att man har lite utbyte av tjänster i 
byn, men inte jag.... Göra ärende åt varandra är inte 
vanligt. Var och en åker in själv. 

Denna utveckling speglar ett minskat behov av att hjälpas åt. 
Den speglar också förändrade konsumtionsvanor. Folk har det 
materiellt bättre. Man har råd att anställa experter. Man har 
bil när man behöver göra ärenden. På konsumtionssidan har TV nära 
nog dödat många sociala aktiviteter. Man kan dock iaktta en viss 
återhämtning i form av bingo, gammeldans och liknande. 

Det är uppenbart att sociala nätverk fungerar och hämtar sin 
näring ur gemensamma problembetingelser på arbetet och i boende
miljön. 

Det är också uppenbart att förändringar i arbetet och produktions
processen bildar grundvalen för förändringar i umgängesvanor och 
livstil. När jag ovan beskrev en utveckling från individualism 
(inom familjeenheten) över kollektivism till individualism igen 
liknar den de faser i den teknologiska utvecklingen som ex vis 
Köll (1978) beskriver på följande sätt (förkortat): 

Fas 1: Maskiner liknande verktyg. Fungerar som arbetarens förlängda 
arm. Kräver stor hantverksskicklighet, allsidighet. 

Fas 2: Varje arbetsmoment behöver en specialbyggd maskin. 
Specialisering, ensidiga arbetsmoment. Maskinen styr 
arbetaren snarare än arbetaren maskinen. 

Fas 3: Universialmaskiner som kan utföra allsidiga operationer. 
Allt mindre utrymme för hantverksskicklighet. 
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Denna utveckling över tre faser är alltför generell för att helt 
passa in på utvecklingen i Korpilombolo. Analogin är dock tydlig. 
Först kunde alla "allt". Därefter kunde man sin specialitet. Nu 
börjar alla vara mer utbildade för bakomliggande teoretiska upp
gifter. Hantverkskunskapen minskar. 

Det är som framgått felaktigt att betrakta försämrade sociala 
relationer fristående från andra välfärdskomponenter. Visser
ligen är ett fungerande umgänge med arbetskamrater och grannar 
en viktig del av människans livssituation. Det är till viss del 
skilt från andra och mer materiella välfärdsresurser. Både 
inkomster och gemenskap har dock sin grund i samhällets sätt att 
organisera produktion och reproduktion. I detta perspektiv får 
privatisering, isolering och dåligt fungerande sociala nätverk 
inte bara ses som effekter av segreringen och ekonomisk ojämlikhet. 
De utgör snarare tecken på att samhället inte bara lämnat sina 
grundläggnade motsättningar olösta - de har snarare förvärrats17)• 

Det har blivit så att folk inte går till varandra mer 
som man gjorde förr.... Det görs inte numera - jag förstår 
inte varför Egentligen är det väl så att det inte är 
samma gemenskap idag som det var förr trots att det är 
goda förhållanden folk emellan här när man träffas. Men 
som sagt - man går inte och pratar, det är TV, man vill 
inte störa. 

En av de stora milstolparna när det gäller förbättringar i boende-
standarden inträffade i slutet av 30-talet. Förbättringarna möjlig
gjordes av de s k Per Albin- lånen. Lånen var resultatet av en av 
de mer betydande samhälleliga satsningar som gjorts i Korpilombolo. 
De utnyttjades av många familjer. 

Det var den största satsning vi haft. Det var överall t 
i byarna. Det var ett par stycken som gick igenom de 
dåliga bostadsförhållndena i hela socknen. Sen överlämnade 
man resultatet till kommunalnämnden som sen beslutade. 
Till att börja med var det enklare reparationer, men när 
man fick mer pengar förbättrades och utvidgades dessa. 
Förbättringarna medförde arbetstillfällen. Många reparer
ade själva eller hjälpte till med reparationeran. 

Den andra reformen av betydelse på boendeområdet kom på 40-
talet. Det var de s k barnrikelånen. Dessa lån beviljades av 
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Egnahemsstyrelsen 1 Stockholm. Amorteringstiden var lång och 
lånen betalades ibland av barnen. Idag är dessa lån betalda. 
Efter dessa två reformer har kvalitén på bostadsbeståndet va
rit god i Korpilombolo. De s k barnrikelånen kan samtidigt 
sägas vara exempel på en partiskiljande fråga. Alla var inte 
nöjda med deras utformning. 

Då barnrikelånen kom revs de förbättrade bostäderna och 
man byggde barnrikehus. Det var slöseri med pengar. 

Tidigare var bostadsbeståndet i Korpilombolo som nämnts uselt. 
Mycket har alltså hänt sedan följande korthuggna beskrivning av 
boendesituationen var typisk: 

Det var bara timmerväggar och en stor mur. Det var gammal
modigt. Inget vatten och inget avlopp. Vattnet fick man 
köra från träsket. Ingen brunn. Snö fick man tina till 
ladugården. När man skulle tvätta åt barnen så skulle man 
tina snö så att man fick vatten. Det fanns inte blöjor 
då utan man hade klutar som man tvättade. 

I dagsläget finns en viss nybyggnation i Korpilombolo och en 
ambition i kommunen att satsa på egnahem. F n är åtta sådana 
under uppförande. Människorna känner dock en påtaglig osäkerhet 
då det gäller att satsa pengar på en egen villa. Man upplever 
ofta sin arbetssituation som otrygg. Flyttning framstår som en 
realistisk om än oönskad framtidsbild för många. Man är av för
ståeliga skäl rädda för att förlora pengar om man tvingades av
yttra fastigheten. 

Nog har jag möjlighet att köpa hus här i Korpilombolo... 
Men bygger man här och är tvungen att flytta en dag, så 
får man ju räkna med att man förlorar en massa pengar 
då man säljer. 

Har ej funderat på att bygga hus då sitter man fast 
här, svårt flytta sedan. Vill ha kvar möjligheten att 
kunna flytta. 

Många ser å andra sidan hoppfullt på den lilla expansionen och 
menar att satsningar på egnahem tyder på att folk är optimistiska 
och vill markera sin ovilja mot att tvångsförflyttas. 

I och med att de bygger så är de väl inte så pessimistiska 
.... Man vill ju bita sig fast här på alla sätt och vis... 
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Jag tror att man vill bita sig kvar här med alla medel. 
Förut så fogade man sig i att man skulle flytta. Bara 
flyttbussen kom så åkte man med. 

Det är deprimerande det här med alla so m flyttar, osäker
heten. det ligger som en skugga här. Jag hoppas att 
det kommer någonting hit så det blomstrar upp igen. Det 
finns ju fina lokaler här, skolor och sånt. Det vore ju 
synd om det bara las ned. 

Inte bara lokaler och skolor är idag väl utbyggda i Korpilom-
bolo. Samhällsservicen är överhuvudtaget jämförelsevis bra. Del
vis är detta som på så många andra håll en funktion av det arbets
marknadsläge som framtvingat investeringar och offentliga arbeten 
av beredskapskaraktär. 

Idag finns bl a industrihus, livsmedelsbutiker, kiosk, frisör, 
järnhandel, biograf, bilaffär, verkstad, café, bageri, bensin
station, sportanläggningar, bank, apotek, bibliotek, arbetsför
medling, försäkringskassa, socialförvaltning, samlingslokaler, 
medborgarhus, hotell, systembolag och post. Posten är för övrigt 
värd ett särskilt omnämnande eftersom den idag ofta tycks fungera 
som samhällets samlingsplats. 

Korpisborna tycker om att gå till posten.... Man kommer 
dit och pratar. Det finns ju stor plats i boxhallen.... 
Korpisborna vill därför inte ha brevbärning. 

6.1.7 Myter och verklighet 

Jag har vid upprepade tillfällen tagit relationen mellan ideal 
och verklighet som utgångspunkt för diskussioner av konkreta för
hållanden i Korpilombolo. Denna relation är till sin natur mot-
sättningsfylld och kan beskrivas på flera olika sätt. 

I det historiska perspektivet blir motsättning tydlig när man 
studerar de skrivna dokument som finns tillgängliga. Nästan 
undantagslöst handlar det här om idealiserade beskrivningar av 
människors levnadsförhållanden och ortens livsvillkor. I den 
mån man överhuvudtaget diskuterar sociala problem och analyserar 
dess orsaker blir idealiseringen ännu tydligare. Här övergår 
dokumenten ofta i direkta mytbildningar. Givetvis försvårar 
detta en historisk analys när syftet är att ge en mer materiellt 
förankrad och objektiv bild av förhållandena. 
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Det allvarligaste med idealiseringar och mytbildningar är dock 
inte att de försvårar en historisk analys. Långt allvarligare 
är dess effekter på människorna själva. Här har jag poängterat 
att myterna naturligtvis endast i ringa utsträckning påverkar 
människornas varseblivning av sin konkreta situation. Svälter 
man upplever man hunger oavsett om någon försöker intala en mot
satsen. 

Däremot spelar myter en viktig roll då det gäller att förstå 
och tolka det som händer omkring människor. Varför ser den sociala 
situationen i Korpilombolo ut som den gör? Vad är källorna till 
social förändring? Blir det bättre eller sämre - hur ser framtiden 
ut? Många samhällsforskare, ex vis Habermas (1970X menar här att 
en förutsättning för att det traditionella samhället med sin när
mast feodala maktstruktur skulle kunna behärska såväl produktion 
som kunskapsutveckling var att man skapade institutioner som grundade 
sig på myter, religösa föreställningar och metafysiska tolkningar 
av den sociala verkligheten.^) 

När man idag talar med äldre människor i Korpilombolo märker man 
att många av dessa föreställningar finns kvar om än i delvis ny 
form. Visserligen har exempelvis känslan av underlägsenhet i stort 
försvunnit,men kvar finns förnöjsamhet och auktoritetstro. Kvar 
finns också en nostalgisk känsla för det gamla samhället, en känsla 
som också överförts till den nya generation som aldrig varit: 

tvungna att hugga loss madrassen från väggen p g a kölden. 

Den konkreta sociala verkligheten och då framförallt den makt
struktur som existerar skapar, via olika samhälleliga insti
tutioner som familjen, ideologier och tolkningsramar som i sin 
förlängning återverkar på de konkreta livsbetingelserna och oftast 
bidrar till att bevara de rådande maktförhållandena. 

Denna relation mellan ideal och verklighet är en central mot
sättning när det gäller att förklara och förstå såväl sociala 
förändringsprocesser som stabilitet och konserverande av sociala 
missförhållanden. 

På samhällsnivå kan dessa processer beskrivas i termer av 
ideologi och politik. På individnivån kan de beskrivas som i 
H C, Anderséns saga Kejsarens nya kläder, där normer och so
cial kontroll ledde till att ingen, utom det lilla barnet, 
vågade säga att kejsaren ju faktiskt inte hade några kläder 
på sig alls. 
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Denna typ av individuella eller kollektiva tolkningar av verk
ligheten har sin tyngdpunkt förlagt till tillstånd som varit 
eller till tillstånd som kommer. Människan lever inte bara 
här och nu. Hon har också ett förflutet och en framtid. På 
samma sätt förhåller det sig med en ort. I detta kapitel är 
den röda tråden just detta. Korpilombolo igår - idag -
imorgon. Helt klart är att fokus kring var tyngdpunkten 
skall läggas varierar mellan orter, mellan individer och 
också mellan olika tidsepoker. I Korpilombolo föll fokus 
på igår. Detta medför bl a en risk för en snedvridning i 
nostalgisk riktning i denna studie, eftersom den till så 
står del bygger på fria intervjuer med ortsbor. Det är dock 
stor skillnad på romantiska myter om det goda livet förr och 
realistiska skildringar av ett förflutet på gott och ont. Jag 
hoppas att det är det senare alternativet som jag lyckas förmedla. 

Mitt intryck i Korpilombolo har heller inte varit att man 
längtar tillbaka till svansen, till de dragiga skogskojorna 
eller till fattigdomen. Det man längtar till är gemenskapen, 
den politiska aktiviteten och kanske framförallt till den tro 
på framtiden som en gång existerade. Även bilder av det förflutna 
kan till sitt innehåll gälla framtiden trots att denna framtid 
redan i verkligheten passerats. 

Korpilombolos problembild ligger bara delvis i nuet materiellt 
sett. Man har en synnerligen väl utbyggd servicestruktur. Till
gången till arberskraft utanför den ordinarie arbetsmarknaden 
i samspel med en effektiv politik på det kommunala planet har 
medfört att det i dag finns en ganska, komplett tillgång till 
den samhällsservice som man har rätt att förvänta sig på en 
ort i Korpilombolos storleksordning. 

Nej, Korpilombolos problembild ligger i framtiden. Rationali
seringen, förgubbningen, suget till tätorten är exempel på 
negativa processer som verkar i Korpilombolo och som verkar 
snabbt. Få människor på orten tror idag att man själva kan 
vända denna trend. Till det behövs hjälp utifrån. Å andra 
sidan hävdar många att motståndet hårdnat. Att handlingsalter
nativen klarnat för den enskilda människan. Några menar att 
framtidstron är på väg att återvända och att tom jordbruket 
är en näringsgren som har möjlighet att expandera under förut
sättning av en förändrad jordbrukspolitik. 
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Korpilombolo är idag en del Pajala kommun och redan i de inom-
kommunala processerna kan tydligt skönjas den satellit-/met-
ropolrelation som Pajala upplever i Norrbotten och Norrbotten 
upplever i Sverige. Så länge dessa relationer består ser läget 
i en ort av Korpilombolos typ mörkt ut i stort sett oaktat de 
initiativ och den handlingskraft som kan mobiliseras lokalt.^°) 
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Notförteckning 

1.Det område som beskrivs är som framgår inte exakt Korpilombolo. 
Jämför man Korpilombolo med Pajala kommun i övrigt är skillnaden 
den att Korpilombolo är en mer uttalad skogsbygd. 

2. Med stor sannolikhet underskattade Roman här befolkningens 
alkoholvanor. 

3. Längre fram nämns dock arvskiftet som en förklaring till att 
befolkningen i Pajala var rikare än befolkningen i exempelvis 
Torneå kustland. I de fattigaste bygderna klövs hemmanen i små 
bitar eftersom alla barn skulle ha en andel. I Pajala församling 
gick hemmanet i princip odelat till äldste sonen mot erläggandet 
av en mindre köpeskilling. Här bör också noteras att skillnaderna 
i levnadsnivå vid denna tid var stora mellan de "rika" älv
dalarna oc h de karga skogsbygderna. Redan vid denna tid var 
m a o de inomregionala skillnaderna i levnadsnivå ovanligt stora 
för svenska förhållanden. I vart fall hävdar Söderberg och Lundgren 
(1982) att detta var fallet strax efter sekelskiftet. För en 
utförlig beskrivning av dessa förhållanden se: Widmark (1860) 
Boken kan ses som en tidig föregångare till de nuvarande läns
programmen. 

4. I en uppsats av Hvarfner och Vilkuna (1S67) betonas att svenskan 
och finskan i dessa områden kommit att fylla olika funktioner. 
Den finska dialekten har kommit att utvecklas fritt utan de normer 
som ett skrivet språk lägger på utövarna. Detta har bl a medfört 
att många svenska ord införlivats. Tornedalsfinskan kan därigenom 
sägas vara ett morderniserat språk som förändrats snabbt p g a 
speciella sociala förhållanden i den miljö i vilken den talas. 

5. För en ingående historisk beskrivning av livet i Tornedalen 
se ex vis: 

Lassinantti, R, Sóon valeehtelematon tosi. Tornedalica, 27, 
1979 

Wanhainen, W, L, Liv och arbete i Norrbottens finnbygder. 
Tornedalica, 10, 1970. 

Snell, W, Återblick. Tornedalica, 22, 1976 (b). 
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Snell, W, Berättelser från Kamparipirtti. Tornedalica, 
20, 1976 ( a). 

Lassinatti, R, Ragnar Lassinantti har ordet (tal i urval). 
Tornedalica, 19, 1975. 

6. För en genomgång av Norrbottens kolonisering se: 

Ringstrand, N, Norrbottens kolonisering, ur Norrbotten; 
Norrbottens läns jubileumsutställnings bestyr-
else. 1921. 

7. Även om skogsarbetarnas bostäder kraftigt förbättrades efter 
skogshärbärgeslagen (1937) så skriver Ragnar Lassinantti så sent 
som 1961 i en interpellatio n till riksdagen angående skogsar
betarnas förläggningsförhållanden: "Man har särskilt påtalat 
skogshärbärgenas på många håll mycket låga standard, vilket medför 
allvarliga hälsorisker för de här förlagda arbetarna. De mest 
elementära hygeniska anordningar saknas på många håll...." 
(Ragnar Lassinanttis interpelation till 1961-års riksdag). 

8. I grova drag kan den tekniska utvecklingen från 1950 beskrivas 
enligt följande: 
1950 motorsågen lanseras 
1960 motorsågen slår ut svans och yxa 
1965 traktorn slår ut hästen 
1969 mekaniserade upparbetningsmaskiner 
1970 fällningsmaskiner 
1971 processorn 
1976 fällare - läggare 
1978 skördare (en maskin som fäller, kvistar, kapar, sorterar 
och buntar virket). 

9. Denna process finns utförligt redovisad av Källtorp (1978) 

10. Så sent som i början av detta sekel förekommer nödår med 
svält som konsekvens. I samband med det s k "kommitteåret" vintern 
1902/1903 förekom utskänkning av mat och kläder till de hårdast 
drabbade. I övrigt "åt man torrt bröd och kaffeblask". Svälten 
under nödåren på 1800-talet var dock långt värre. Under det 
s k "lavåret" användes ex vis halm till bröd blandat med lav 
och blad av mjölkört. "Bästa kryddan i halmbrödet är hungern" 
var ett målande ordstäv från denna tid. 
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11. Denna iakttagelse utvecklar Prokop (1981) mycket elegant 
i sin analys av kvinnliga livssammanhang. 

12. Detta antagande saknar förmodligen grund. I SUP- pro
jektets levnadsnivåundersökning (1979, 1980) framkom tvärtom att 
andelen otrygga barn var större i Tornedalskommunerna än i städ
erna vid kusten (Fyrkanten). 

13. Vid kommunsammanslagningen gick Korpilombolo upp i 
Pajala kommun. Fortfarande höjs rätt ofta arga och negativa 
röster i Korpilombolo när detta beslut förs på tal. 

14. Kommunsammmanslagningen skedde frivilligt i Korpilombolo, 
ungefär 5 år före den påbjöds genom riksdagsbeslut. 

15. Även om den riksbekanta Korpelarörelsen inte var stark 
i Korpilombolo så existerade den i vissa-byar. 

16. Se ex vis den litteraturgenomgång på området som Styrborn 
(1978) gjort för SUP-projektets räkning. 

17. Ett exempel på grundläggande motsättningar beskrivs av 
motsatsparen land/stad, metropol/satelit, centrum/periferi. 
Öström (1978) har använt denna teoretiska ansats för en genomgång 
av den konkreta utvecklingen i Norrbotten. På en mer generell 
nivå rör motsättningen relationen mellan teknisk utveckling, 
avbetets organisation och människors anpassningsförmåga. 

18. Även varseblivning av konkreta föremål påverkas av de 
sociala situationer människor befinner sig i. Ex vis fann 
Bruner och Goodman (1947) i ett klassiskt experiment att fattiga 
barn oftare än rika överskattar mynts storlek när de ombeds 
rita dem. 

19. Ett målande exempel på hur länge vidskeplighet och skräck 
för det okända levt kvar, framgår av den fasa som människorna 
upplevde när Halleys komet våren 1908 uppenbarade sig på väster
himmeln. 

20. Under de år som gått sedan denna ortsstudie genomfördes 
har vissa positiva utvecklingstendenser kunnat noteras. Bosätt
ningsmönstret har konsoliderats och viss småföretagssamhet har 
startat. Mina "farhågor" i avslutningen tycks m a o "riskera" 
att komma på skam. 
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6.2 Seskarö - sågverksorten 

6.2.1 Historisk tillbakablick - "Brottet var hunger" 

Den egentliga bosättningen på Seskarö och övriga byar kring 
Torneälvs mynning daterar sig till slutet av 1500-talet. Först 
med "åborätt" på Seskarö var Haparandabonden Olof Jönsson som 
inom parentes sagt pressades så hårt av inkräktare på sina domä
ner att han i början av 1600-talet fann sig föranlåten att vandra 
till fots till Stockholm för att hävda sin rätt. öns utveckling 
under de följande tre seklen var lugn och tämligen typisk. Som 
exempel kan nämnas att släkten Jönsson fortfarande dominerade 
ägandet av jorden i början av 1800-talet. Vid denna tid bestod 
Seskarös^-) befolkning fortfarande av jordbrukare. Även om några 
människor flyttat in fanns 1880 endast 65 mantalsskrivna personer 
på ön och jorden var vid denna tid uppdelad på sex gårdar. 

Seskarös expansion startar i slutet av 1800-talet då sågverken 
kommer till byn. Innan jag går in på denna skall jag först kort 
beröra de bakomliggande faktorer som påverka t utvecklingen. 

Som grundläggande orsak till trävaruhanteringens uppsving kan ses 
det ökade behov av trävaror i Sverige och Europa som upp stod till 
följd av industrialismens och städernas framväxt. Det måste dock 
till ytterligare ett antal betingelser för att en kraftig expan
sion inom träsektorn skulle komma till stånd och av dessa torde 
upptäckten av ångsågen kunna betraktas som den viktigaste. Ti
digare drevs sågarna vid små forsar och fall (vattensågar)2) 
som ofta låg ganska långt från kusten. Upptäckten av ångsågen 
möjliggjorde dels en lokalisering av sågverken till utskeppnings
hamnarna, dels drift i en helt annan storleksordning än tidigare. 
I Sverige togs den första ångsågen i bruk i mitten av 1800-talet. 
Stor betydelse hade också den ökade frihandeln samt vissa organi
satoriska förändringar i det svenska näringslivet som exempelvis 
tillkomsten av aktiebolagen. Detta gjorde det betydligt enklare 
att finna riskvilligt kapital att sätta in för investeringar. 
Dessa faktorer i samverkan skapade en expansion inom träsektorn 
av en sällan skådad snabbhet och storleksordning. 

Till övre Norrland och Seskarö kom förändringarnas vindar be
tydligt senare än i övriga Sverige. Initiativtagarna till den 
första ångsågen på ön var en man från Tornedalen vid namn Sand
berg. Redan tidigare hade dock vattensågägare^) från trakten av 
Svanstein börjat använda Seskarö som utskeppningshamn. Timret 
sågades vid denna tid till vid vattensågar belägna uppöver 
Torneälven. Det sågade virket forslades därefter på pråmar 
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nedför älven och bogserades vidare till Seskarö, där det las
tades ombord på fartygen. Av ekonomiska skäl uppstod behov av 
att försåga virket på den plats utskeppningen skulle ske och 
det finns längst Norrlandskusten många exempel på samma typ av 
utveckling. 

Seskarö hade vid seklets början två sågverk av vilka det första -
Sandvikssågen grundades 1892 av nämnde Sandberg och det andra -
Granvikssågen ett år senare av en grosshandlare från Stockholm 
vid namn Hirsch. 

Båda sågverken bytte ägare ofta och det finska inflytandet kom 
att öka i omfattning. Sandvikssågen anslöts 1910 till Kemibola
get - ett svenskt/finskt bolag, där finskt kapital dominerade. 
Även Granvikssågen fick 1910 finska intressenter. 

Åren 1910-1920 utgjorde grovt sett sågverkens storhetstid med 
en kontinuerlig expansion. Granvikssågen var huvudindustri med 
sju ramar; medan Sandvikssågen var ungefär hälften så stor. Båda 
sågverken moderniserades och effektiviserades och årsproduktio
nen vid Granvik gick ända upp till 15 000 standards. Man över
gick också på denna tid till kontinuerlig drift, vilket medförde 
klara ekonomiska fördelar, framför allt för ägarintressena. Enbart 
Granvikssågen sysselsatte omkring 600 personer och öns befolk
ningstal kulminerade vid nära 3 000 innevånare. 

Även om lönen för arbetarna vid denna tid var jämföresevis hög 
var det uppenbart att det existerade svåra sociala problem. 
Bristen på bra bostäder var det kanske mest påtagliga. Orsaken 
står att finna i den snabba expansionen, men också i de mycket 
höga födelsetalen (det var vanligt med 8-10 barn i familjerna). 
Helt påtagligt är också bolagens ointresse för sociala åtaganden 
- en situation som säkert förstärktes med de finska ägarintres
sena. 

Uppgången blev kortvarig. Redan 1924 lades Granvikssågen ner och 
bolaget flyttade till Finland. Verksamheten vid detta sågverk 
har senare aldrig igångsatts. Idag vittnar endast allt mer över
växta ruiner om öns tidigare huvudindustri. 

Sandvikssågen lades ner 1928. Kemibolaget tog med sig den finska 
delen av arbetsstyrkan samt en del svenskar och flyttade verksam
heten till sina sågverk i Finland. )̂ 



123 

1928 stod alltså Seskarö inför det faktum att öns två helt domi
nerande arbetsgivare lagt ner verksamheten. Denna situation vara
de i ett par år och framkallade helt naturligt en väldig arbets
löshet och fattigdom. Denna period torde ha varit den svåraste 
på Seskarö i modern tid. Förmodligen svårare än åren 1917/18 då 
de s k hungerkravallerna ägde rum. 

Händelserna 1917/18, som också brukar benämnas den svenska 
revolutionen, har blivit mycket omskrivna och finns väl doku
menterade av bl a Klockare (1967) och Eriksson (1977). Bak
grunden kan sägas vara tvåfaldig, dels den politiska situa
tionen, dels och kanske viktigare den brist på livsmedel som 
existerade i hela Sverige till följd av första världskriget 
och de handelspolitiska motsättningarna mellan Sverige och 
Storbritannien. Konsekvenserna kom att bli särskilt drastiska 
på Seskarö. 

Denna livsmedelsbrist ledde till ransoneringar. Det speciella 
med händelseförloppet på Seskarö var att ransoneringskorten för
dröjdes, vilket fick som följd en akut bristsituation, speciellt 
på bröd. öns två bagare hade dock gott om bröd i sina butiker och 
efter ett möte på Folkets Hus, där ett hundratal personer deltog, 
beslöts om tvångsköp av bröd utan ransoneringskuponger. Kontrol
lanter utsågs och full betalning lämnades. Köpens storlek mot
svarande den mängd som man rätteligen skulle fått köpa om ran
soneringskorten inte kommit bort. 

Det händelseförlopp som följde på denna kollektiva handling blev 
dramatiskt. Polis sändes till ön. Några arbetare anhölls och lås
tes in på brädgårdskontoret. Kronofogden jämte en trupp militär 
anlände i syfte att ställa till med förhör. Förhören inleddes 
också efter löfte om att inga omedelbara anhållanden skulle ske. 
Efterhand som förhören fortlöpte och arbetarna inte kom ut ur 
huset efter avslutat förhör stod det klart för alla att krono
fogden anhållit kamraterna och hårda krav började resas. Ropen 
skallade: "Släpp ut våra kamrater! Släpp ut våra kamrater!" När 
kronofogden därefter började förbereda förflyttningen av de an
hållna till båtarna ökade oron. Efter det att stenar kastats mot 
honom gav han militären order om skingring av massan. Man ryckte 
fram med fällda bajonetter. När man kom fram till det första le
det stillastående arbetare sänkte dock de flesta av militären 
sina bajonetter och lät sig avväpnas utan motstånd. En kapten 
Falk tappade dock besinningen och började skjuta vilt omkring 
sig. Han träffade under tumultet två personer. 
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Ingen skadades dock allvarligt. Sedan truppen avväpnats fick den 
fritt återvända till fastlandet i sina båtar. Redan de följande 
dagarna anlände en "ockupationsstyrka" militär på 500 man plus 
jagaren Vale. Samtidigt anlände dock också en skeppslast mat. 
Det står också klart att statsmakterna, främst företrädda av 
landshövdingen Murray, valde att betrakta "upproret" som föror
sakat av svält snarare än av andra - mer revolutionära - skäl. 
Man irriterades också över det "oskickliga" sätt som kronofogden 
skött förhören på. 

Framför allt borde han inte läst upp upprorslagen, vilket senare 
kom att försvåra en mild behandling av ärendet. 

Landshövding Murray anlände personligen till ön. Han utlovade mat 
samt så lindriga rättsliga påföljder som möjligt om lugnet på ön 
upprätthölls. Arbetarna valde omedelbart att acceptera detta an
bud. Gevären återlämnades, häktningarna accepterades och militären 
lämnade därefter ön följande dag. 

Straffen för det tiotal personer som häktades blev milda - tre till 
till fem månaders fängelse. Visserligen skärptes de i högre in
stanser, men socialdemokratiska/liberala regeringen valde att 
sätta punkt för Seskaröaffären genom att låta kung Gustav V be
nåda samtliga den 31 dec 1918. Den "svenska revolutionen" avslu
tades därigenom efter ett år och sju månader. 

I en akademisk uppsats berör Wände (1966) händelserna på Seskarö 
1917/18. Hon poängterar att det är mycket oklart vilken roll den 
politiska situationen spelade för händelseförloppet. Helt klart är 
att kända agitatorer som Hinke Bergengren och Kata Dahlström be
sökt ön. Kata Dahlström fanns på plats i mycket nära anslutning 
till händelserna, men det råder delade meningar om hon var när
varande i samband med "kravallerna". Klart är också att det kom
munistiska stämningarna var mycket kraftfulla under inflytande 
från främst Finland. Det talades också om att upprätta ett s k 
rött garde. Det står också helt klart att det låg i de flestas 
intresse att trappa ner det politiska perspektivet inför hotet 
om hårda repressalier mot de inblandade. 

I bakgrunden till händelseförloppet torde det därför vara rimli
gast att lyfta fram såväl svälten som den politiska medvetenheten 
och situationen på och utanför Seskarö. Det är knappast någon 
överdrift att hävda att seskaröborna i dagens "konfliktfria" 
samhälle 60 år senare tenderar att bagatellisera de händelser 



125 

som gjort ön berömd och som finns gestaltade i en stämningsfull 
minnessten med den tankvärda inskriptionen: BROTTET VAR HUNGER: 

Låt mig, innan jag går in på den moderna sågverkstiden, försöka be
skriva livet på ön under den tidiga sågverksepoken. Den första ge
nerationen arbetare kom som nämnts från Finland samt från sågver
ken i södra Norrland och Västerbotten. Ofta rörde det sig om po
litiskt medvetna arbetare. Inte sällan var det deras fackliga 
och politiska engagemang som tvingade dem att söka sig norrut -
till sågverk, som i avsaknad av en reservarmé arbetare, tvingades 
anställa folk med nödvändiga yrkeskunskaper,trots att de var 
svartlistade vid andra sågverk. 

Det dröjde heller inte lång tid efter starten av sågverken innan 
den första fackföreningen bildades vid Granvik 1904. (Töre-Ses-
karö Samorganisation). Man kan lätt sätta sig in i den stämning 
som rådde. Många icke-politiskt medvetna - kanske religiösa män
niskor - förfärade sig när "arbetets söner" till hornmusik dånade 
mellan husen. Associationerna gick åt underjordens makter till. 

Naturligtvis anställdes också många människor från grannskapet 
och bondpojkar från byar som Säivis och Svanstein utbildades till 
sågverksarbetare. Särskilt stor var arbetsstyrkan vid sågverken 
under somrarna. Då anställdes s k löskarlar. 

En stor del av öns innevånare var alltså inte bofasta vid denna 
tid utan säsongarbetare. De var inte ens mantalsskrivna på ön. 
Deras bostadssituation var ännu värre än den bofasta befolknin
gens. Som Gustavsson (1965) framhåller inhystes de tillfällighets
arbetare som periodvis sögs in från den omgivande landsbygden i 
kaserner (vinden till "storbyggningen" på Seskarö) av enklast 
tänkbara beskaffenhet. Andra fick, trots den stora trångboddheten 
på ön, finna sig i att vara inneboende. 

Byns expansion gick, som på så många andra ställen längst Norr
landskusten, extremt snabbt. Trävaruhanteringen upplevde sitt 
Klondyke. Barnantalet var som nämnts stort. ' Trots sågverkens 
uppsving var de flesta i det uppväxande släktet tvungna att lämna 
ön vid vuxen ålder. Många tvingades emigrera. 

Det propagerades också så småningom hårt för barnbegränsning. 
Många seskaröbor minns Hinke Bergegrens dundrande upplysnings
verksamhet om kvinnans lott, som var att vandra mellan vaggan 
och spisen. Längre kommer hon aldrig menade Hinke. Med eller utan 
hans verksamhet på ön började barnantalet minska med åren. 
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En arbetarfamilj bodde trångt och dåligt. Normalmöblemanget be
stod av bord och stolar, ett skåp, en utdragssoffa, vedlår och 
höpall. Madrasserna var fyllda med halm. Som mattor användes 
oftast jutesäckar. Utsmyckningen i hemmen utgjordes av blommor 
samt tavlor med politiska motiv. Bilder av kungafamiljen för
visades dock med tiden till utedassen. Istället för tapeter 
klistrade man lager av tidningspapper på väggarna. En lyx som 
Seskarö fick tidigare än de flesta andra orter var det elektris
ka ljuset - en lyx som dock försvann för en tid i samband med 
sågverksnedläggelsen. 

Mathållningen var också rätt torftig med dominerande inslag av 
fett och fisk. Saltströmming, fläsk och potatis var normalföda. 
Gröt förekom oftast som kvällsmål. Kaffet rostade man själv och 
sockertoppen ställdes högst upp på hyllan för att barnen inte 
skulle nå den. 

Blev man sjuk hade man ingen som helst sjukvård att tillgå på ön, 
utan blev hänvisad till enkel medicinering. Åderlåtning och kopp-
ning förekom mot olika sjukdomar, främst värk. Den dåliga sjuk
vården i kombination med felaktig kost och ibland svält föror
sakade ofta sjukdomar och epedimier. Tuberkulosen var på Seskarö 
som på andra håll vanlig i de flesta familjer och många dog i 
mycket unga år. 

Lusplågan var också var mans lott. Avlusningen skedde ofta i en 
gemensam bastu som drevs av en gammal gumma. Priset för en tvag-
ning var 25 öre. Barnen "kilklipptes" och finkammades så det 
sved i skinnet. Kläderna slogs mot finnbastuns heta stenar för 
avlusning, men ingen metod hjälpte egentligen mer varaktigt. 
Lössen spred sig. 

Tidigt kom den fackliga och politiska aktiviteten igång. Även 
hornmusik, dans och nykterhetsarbete var inslag i fritidslivet. 
Folkets hus byggdes i början av seklet. Där ägde mycket av den 
kulturella, sociala och fackliga skolningen av arbetarna rum. 
Enligt de flesta människor som minns denna tid var de gemensamma 
aktiviteterna på ön betydligt fler än idag. 

Blandningen av svenskt och finskt var påtaglig på Seskarö. Även 
om en viss åtskillnad framför allt i boendet förekom, är huvud
intrycket att samspelet mellan de båda kulturerna och de båda 
språken gick utmärkt. Ett exempel på en organisation, där finnar 
och svenskar skilde sig åt var nykterhetslogen Verdandi (Valon-
säde), som var uppdelad i två sektioner. Den finska sektionen 
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existerade åren 1912-1923 och omfattade många svenska arbetare. 
Verdandi var till skillnad mot andra nykterhetsorganisationer, 
som t ex IOGT, ej opolitisk utan hävdade att nykterhetsfrågan 
var en politisk fråga. Verdandi kom att bli stark på Seskarö 
och medlemmarna bestod till övervägande delen av organiserade 
arbetare.6) 

Logerna uträttade ett betydande socialt arbete. Kärnan i den kul
turella verksamheten var biblioteken. Amatörteater var en annan 
populär verksamhet. Man skulle sammanfattningsvis kunna hävda 
att logerna framför allt präglades av solidaritet och samarbets
vilja, men att kravet på absolutism samtidigt var stenhårt. 

På sommaren levde byn upp på ett speciellt sätt. Det var när 
gårdfarihandlarna besökte ön. Man hade utförsäljning av exempel
vis korgar och andra hushållssaker framför Granviks stora kasern. 

Kontakten utåt var stor på denna tid. Lastbåtar låg oftas t inne 
i hamnen eller på redden. Seskarö hade också fasta förbindelser 
med Luleå, Kalix och Haparanda genom några stora hjulångare. 

Religiösa aktiviteter var betydligt mindre utvecklade på Seskarö 
än på andra håll i norra Sverige vid motsvarande tid. Som ett ex
empel på detta kan ett citat ur Svenska Dagbladet av en pastor 
Mtinter som tjänstgjort på ön i tre år tjäna: 

En och annan gång om året brukade innan jag kom hit, 
präster från Haparanda besöka Seskarö, men för övrigt 
saknades varje världslig och kyrklig myndighet, och 
man kan tänka sig, att samhället lätt skall bli täm
ligen laglöst när man därtill tar i beaktande närheten 
till finska gränsen varifrån allt tänkbart slödder och 
för övrigt finska agitatorer i massa komma över till ön. 

Religiösa aktiviteter var dock inte direkt ovanliga och såväl 
babtister som andra frikyrkor var periodvis tämligen populära. 

1928 nedlades som nämnts Sandviks sågverk. Med denna nedläggelse 
försvann i princip hela Seskarös arbetsmarknad. Redan tidigare 
hade arbetslösheten varit hög och nu kom den att springa upp till 
hela 92 % av öns totala arbetarstam. De enda jobb som fanns att 
tillgå var sannolikt flottnings- och skeppningsarbeten. Vinter
tid då förhållandena var ännu kärvare, fanns i stort sett bara 
vissa beredskapsjobb att tillgå. 
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Denna arbetsmarknadssituation fick mycket svåra konsekvenser 
för den enskilde. Stat och kommun fick också känningar av proble
matiken. År 1929 utbetalades exempelvis totalt nära 300 000 kro
nor i form av kontantunderstöd, reshjälp, fattigvård och arbets
löshetsersättning. Det var stora pengar vid denna tid. Utdebi
teringen var också med den tidens mått häpnadsväckande hög och 
uppgick år 1930 till 41:96 kronor (kan jämföras med skatten 1978 
i Haparanda kommun, som var 28:90 kronor). 

Problemen accentuerades av att de omgivande områdena i Torneda
len hade mycket ringa möjlighet att suga upp den friställda be
folkningen på Seskarö. Dessa bygder hade ren jordbrukskaraktär 
med mycket små bruksenheter. De innebar att seskaröborna 
om ingenting gjordes var hänvisade till långa flyttningar -
troligen utanför länets gränser. 

Problemet ledde till att länsstyrelsen i Norrbottens län år 1929 
fick i uppdrag att under medverkan av särskilda sakkunniga utreda 
"Seskarö-frågan". Uppdraget var så utformat att man skulle bedöma 
lämpliga åtgärder för att bereda industriarbetarna på Seskarö 
arbetstillfällen på Seskarö eller annan ort. I det sistnämnda 
fallet skulle åtgärder aktualiseras för att underlätta en för
flyttning till nya arbetsplatser. 

Utredningen arbetade föredömligt snabbt. Redan samma år fram
lade man ett betänkande. 

Resultatet var en dyster läsning för seskaröborna. Efter att ha 
konstaterat att en fortsatt drift vid Sandviks sågverk skulle 
innebära en årlig förlust på mellan 19 000 och 90 000 kronor 
föreslogs följande: 

1) underlättande av frivillig utflyttning genom flyttningshjälp 
och inlösen av egnahem; 

2) anordnande av, speciellt för seskaröarbetare avsedd^ effektiv 
arbetsförmedling samt 

3) åtgärder för beredande av stadigvarande arbetstillfällen, 
underlättande av övergång till jordbruk för dem som därtill 
befanns lämpliga, åtgärder för yrkesutbildning m m. 

Kostnaderna för åtgärdspaketet förväntades stanna vid 345 000 
kronor, vilket som framgått låg nära den årliga kostnaden om 
Ingenting alls gjordes. 
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Riksdagen anslöt sig inte till utredarnas linje utan anslog 
istället medel för inköp och iståndsättande av sågverket. Där
efter gavs Domänstyrelsen i uppdrag att driva verksamheten.®) 
Den totala statliga kostnaden för engagemanget på Seskarö kom 
att ligga kring 2 milj kronor, av vilket över hälften utgjordes 
av driftskapital. 

Riksdagsbeslutet hälsades med glädje på Seskarö, men rönte sam
tidigt kritik från annat håll. Framför allt poängterades att 
statliga subventioneringar av förlustbringande företag var 
av ondo. Tvärtom borde staten påskynda den pågående struktur
omvandlingen inom skogsindustrin. 

Tongångarna känns igen från senare och fortfarande pågående 
debatter. Den ideologiska skillnaden mellan dessa båda idérikt
ningar framgår målande i följande citat hämtat från signaturen 
PETRUS ur Skogsvaktaren 1931: 

Det var en dagstidning som häromdagen hade en pristävling: 
Vad skulle ni göra om ni finge vara Mussolini för en dag 
i Sverige? Jag vet alldeles precis vad jag skulle göra. 
Jag skulle med varm hand skänka seskaröborna sågverke t 
och laga att de finge samma förutsättningar som en en
skild företagare, ekonomiskt sett, att driva rörelsen. 
Och sedan skulle jag med ett stilla Gud faders leende 
sätta mig att se på hur de införde den socialistiska pro
duktionsordningen, varpå arbetarnas välstånd skulle byggas. 
Jag är nog elak att inbilla mig att synen skulle bli roande! 

Det torde vara tveksamt huruvida "PETRUS" leende fördjupats under 
historiens gång. Nedläggningshotet har dock hela tiden levt kvar 
för befolkningen på Seskarö och skärpts i samband med exempelvis 
nedläggelsen av sågverket i Båtskärsnäs.^) Vid olika tillfällen 
har man erhållit försäkringar från statsmakterna om fortsatt 
drift. Så sent som år 1965 slog ASSI:s strukturutredning fast 
att starka samhälleliga skäl talar för att man så länge som 
möjligt bör söka hålla uppe sågverksdriften. 

Man har dock på Seskarö frågat sig hur länge sådana sociala 
skäl håller stånd mot krav på at t företaget skall vara lönsamt. 

År 1969 fördes en debatt i denna fråga. Träindustriarbetarför
bundets avdelning 537 riktade via sin ordförande Olle Innala, 
skarp kritik mot såväl ASSI som dåvarande statsrådet Wickman 
för att ingen modernisering av anläggningarna gjordes. Insynen 
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i företagets skötsel upplevdes som dålig. Farhågorna växte att 
ASSI planerade "köra företaget i botten" för att sedan lättare 
kunna argumentera för en nedläggning. 

Kritiken fick dock gehör och senare samma år satsade ASSI 8,8 milj 
kronor på en modernisering av driften. Detta betydde en säkrare 
drift, en bättre arbetsmiljö och en ökad tro på framtiden. 

6.272 - "På ett visst sätt är vi delägare i företaget" 

Seskarös historia kännetecknas av kampen för arbetet. I första 
hand är det då arbetets mer kvantitativa sidor som träder i för
grunden, framför allt tillgången på arbete. De viktigaste mil
stolparna i öns historia spikas i tider när arbetstillfällena 
varit hotade. Många ortsbor tror inte att de sett slutet på 
dessa problem än. Kampen för att bevara arbetena liksom kampen 
för högre löner och andra rättigheter har i jämförelse med öv
riga Sverige förts med stor intensitet. Till stor del torde detta 
kunna förklaras med att sågen/sågarna så totalt kommit at t domi
nera näringslivet på ön. 

Förhållandet att Seskarö är en ö med åtminstone tidigare rätt 
dåliga förbindelser med fastlandet, tillsammans med det faktum 
att den absoluta majoriteten av öns förvärvsarbetande befolk
ning varit knutna till ett eller högst två företag skapar närhet, 
likhet och gemensamma problemtolkningar. Detta är förmodligen 
grunden till den seskaröanda som löpt som en röd tråd genom våra 
intervjuer. 

Intervjuerna präglas också ofta av en "vi-känsla" med företaget 
som torde vara rätt naturlig med tanke på att de flesta - åtmins
tone pojkarna - redan från barnsben kommit i kontakt med sågen 
genom besök eller sommarjobb. Det var helt naturligt att små
pojkarna gick ner till sågen för att se om det fanns jobb där. 
För den som var tillräckligt driftig eller hade en far som var 
skicklig i att "manövrera" kunde möjligheten till jobb dyka 
upp redan i 12-årsåldern. 

Vi fick jobba så hårt för att få fabriken att gå ihop, 
så vi har egentligen tyckt att på ett visst sätt är vi 
delägare i företaget. Vi hade liksom ett tryck på oss att 
fan vi är ju tvungna att se till att det hela flyter, att 
det går bra. I annat fall så lägger de ner. 
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Många anser också att det faktum att staten gick in som ägare 
har ökat "vi-känslan". Denna situation uppträder inte alltid 
i samband med statliga industrietableringar i Sverige. 

För de flesta ur den äldre arbetarstammen är arbetslöshet ett 
tillstånd som man både lärt sig leva med och frukta. Bristen på 
arbete medförde att de flesta ur de stora barnkullarna i seklets 
början tvingats flytta.10) Ofta var det fråga om rätt långa flytt
ningar. Emigration till Finland, Nordamerika eller Sovjetunionen 
var ingen ovanlighet. Många var periodvis arbetslösa. Framför 
allt var det svårt att få jobb under vintermånaderna. Under 
arbetslöshetsperioden ägnade man sig åt självhushållning. Många 
yngre grabbar fick på den tiden finna sig i att resa till Små
land och gräva diken. Lönen var otillräcklig för hemresor. I 
många intervjuer framhöll man hur lätt det tidigare var att bli 
arbetslös. Det räckte med en "skoftning" på några minuter. Man 
lånade mycket ogärna av "socialen". Möjligen utnyttjade man de 
s k utrustningsstödlånen. 

Ibland kändes det otäckt att gå och hämta de gula lapparna 
- alla visste vad det var för något. 

Däremot var det snarast regel med kredit i affärerna. Anställ
ningstryggheten var som framgått mycket dålig och facket hade 
små möjligheter att skydda sina medlemmar. Situationen kring 
arbetslöshetsproblematiken har naturligtvis stegvis förändrats 
i takt med framväxten av de nuvarande arbetsmarknadspolitiska 
stödåtgärderna (omskolning m m). Risken och farhågorna för att 
tvingas flytta kvarstår dock i stort sett oförändrade. 

Arbetslösheten medförde inte bara materiella svårigheter utan 
också risk för mer indirekta sociala problem som exempelvis al
koholmissbruk. Medvetenheten om detta ledde också fram till att 
arbetarrörelsen på många håll organiserade sig i nykterhetsloger. 
Dessa loger fyllde dels en rent humanitär uppgift som stöd för 
den enskilde missbrukaren, dels en ideologisk i så måtto att 
man ansåg att den fackliga och politiska kampen gynnades av ett 
nyktert leverne.På Seskarö bildades de första logerna omkring 
1910. 

Även om chansen till jobb på Seskarö rent statistiskt ökat med 
minskade barnkullar, så måste situationen idag fortfarande bedö
mas som problematisk. Många seskaröbor upplever att framför allt 
barnen går en osäker framtid till mötes. På sågverket har en ge
nerationsväxling ägt rum relativt nyligen, vilket medfört att 
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det idag är svårt att få jobb där. Den enda verkligt radikala 
lösningen på detta problem är ytterligare industrier till bygden 
eller en utveckling av den nuvarande sågverksdriften. En even
tuell ytterligare industri borde då vara av förädlingstyp. 

I nuläget förekommer ytterst lite utpendling bland männen, men 
en viss inpendling av sågverksanställda bl a från Karungi. Pend
lingen löser inte på långa vägar problemen. Fler arbetstillfällen 
behövs både på Seskarö och i övriga kommunen. Tidigare yppades en 
möjlighet för kvinnor att få jobb på Seskarö. Man diskut erade ett 
rehabiliteringshem för hjärt- och lungsjuka. Denna diskussion har 
avtynat. Samtliga intervjuade upplever stor pessimism inför möj
ligheterna till nyetableringar på Seskarö. 

Situationen sammanfattades på ett bra sätt i en av våra inter
vjuer . 

Seskarö är bra för de som har jobb här, men eftersom det 
är ont om jobb är ön problematisk för ungdomen. 

Ytterst få upplever dock någon akut risk för att ytterligare ar
betstillfällen skall försvinna. Möjligen kan sågen komma att läg
gas ner om det kommer någon ersättningsindustri till Haparanda. 
Eftersom pendling kommer att bli betydli gt enklare sedan den nya 
bron färdigställts bedöms en sådan utveckling knappast som kata
strofal. 

Då det gäller kvinnors arbete har det i intervjuerna framkommit 
många intressanta och konfliktladdade attityder. Framför allt 
rör det sig om möjligheten att hinna med de dubbla ro llerna som 
maka/mor och lönearbetare. Grovt sett tycks könsrollerna på Ses
karö präglas av ett visst mått av konservatism, eftersom kvinnor
na till övervägande del sköter hemsysslor och barnpassning (oav
sett om hon förvärvsarbetar). Då det gäller synen på barnuppfost
ran visade sig den ofta innehålla attityden att mamma bör vara 
hemma hos barnen - åtminstone så länge de är små. Detta har bl a 
inneburit att trycket på en utbyggd kommunal barnomso rg varit 
förhållandevis litet. Mycket pekar dock på att en attitydsväng
ning skulle äga rum om möjligheterna att få jobb blev bättre. 
Redan tillkomsten av bron och de därmed förbättrade pendlings
möjligheterna kommer förmodligen att verka i denna riktning. 

Jag tror inte att kvinnorna på ön i allmä nhet anser att 
de ska vara hemma hos barnen. Tvärtom känner sig nog många 
mindervärdiga av att gå hemma. 
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Vill helst vara hemma så länge barnen är riktigt små. 
Idealiskt vore att få komma ut och jobba några timmar 
per dag. Viktigt att jobba för barnens skull också -
jag blir mycket trevligare hemma då. Alltihop är något 
av ett dilemma för mig. 

Man flyttar ofta dit där killen får jobb - kommer nog att 
förbli så - jag tror nästan det. 

Tänk vad hemmet blir välskött nar man har jobb utanför 
hemmet. Som hemmafru blir det inte lika välskött. 

Det rör sig här också om kvinnornas möjligheter och lust till 
fackliga och politiska aktiviteter. Två motsatta trender finns. 
Å ena sidan är kvinnorna rätt inaktiva i det "normala" fackliga 
arbetet. Å andra sidan tenderar kvinnorna idag vara mer aktiva 
än männen i det politiska organisationslivet. 

Förklaringen torde ligga i två utvecklingstendenser i samhället. 
Â ena sidan sjunker den fackliga och politiska aktiviteten hos 
allmänheten, samtidigt som förtroendeuppdrag alltmer professio-
naliseras. Å andra sidan går kvinnan allt mer in i det fackliga 
och politiska arbetet i takt med hennes ökade förvärvsintensitet. 
Mycket pekar på att kvinnans ökade intresse sker via "nya" kana
ler av typ studiecirklar eller "utomparlamentariska" metoder i 
samband med problem i närmiljön. 

För flickorna är situationen som framgått besvärlig. För dem har 
problemen ökat i takt med att många unga kvinnor,på Seskarö som 
på andra håll, inte längre accepterar eller har råd med rollen 
som hemamfru.l2) 

På partiskolan finns även en del kring 30 (kvinnor). I 
åldern 18-30 finns det ej många, men det finns ej många 
kvar i den åldern på ön. De har varit tvungna att flytta 
för att få jobb. 

Under arbetslösheten kände jag mig isolerad och onyttig 
... och känner oro inför tanken på att min dotter kanske 
tvingas flytta om några år. 

För flickorna blir efter skolan pendling i princip enda lös
ningen om de vill få jobb. Många kvinnor pendlar i dag till 
Haparanda för arbeten inom företrädesvis sjukvård, handel eller 
offentlig förvaltning. 
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• - Artuéfcets kvalitativa sidor har förändrats drastiskt, men det har 
skett mer kontinuerligt ochmindre påtagligt. Det får dock kanske 
betraktas som typiskt för utvecklingen att den senaste större för
ändringen i arbetssituationengällde modernisering av arbetsmiljön. 

Många av våra intervjupersoner har ett helt arbetslivs erfaren
heter av arbetet vid sågen. Det föll sig därför naturligt att en 
stor del av intervjuerna kom att kretsa kring förändringar i ar
betets innehåll. 

Sågverksproduktion innebär en mängd olika arbeten. Inkluderar man 
dessutom alla angränsande arbetsuppgifter står det helt klart att 
det är svårt att finna någon helt enhetlig utvecklingstrend. Vissa 
arbetsuppgifter har ändrat karaktär på ett sådant sätt att de måste 
betraktas som helt förändrade. Andra är förvånansvärt likartade 
över tiden. 

Många jobb har blivit lättare rent fysiskt. Kravet på fysisk 
styrka är idag inte speciellt uttalat. Bland våra intervjuper
soner fanns det rätt många som under åren på sågverket fått yr
kesskador av ett eller annat slag. I flera fall ledde detta ock
så till förtidspensionering. Gunnar Aronsson utförde 1976 en ut
värdering av vad löneformsförändringen i högmekaniserat arbete 
medfört vid Seskarösågen. Han fann att löneformsförändringen 
varit ett nödvändigt men icke tillräckligt villkor för att upp
häva de negativa konsekvenserna av maskinstyrt och repetitivt ar
bete. Aronsson fann att många arbetare även efter reformen, som 
ägde rum 1974 är fysiskt eller psykiskt uttröttade efter dagens 
arbete, samt att dessa obehag är ojämnt fördelade mellan olika 
arbetsuppgifter. Hårdast ansatta är de som jobbar med timmerhan
tering, barkning, sågning eller hantering, medan arbetare i tork
huset och panncentralen inte uppger några besvär. Till stor del 
ligger arbetenas svårighetsgrad till grund för de löneskillnader 
som förekommer. Tidigare förekom också andra belöningar. Som ex
empel kan nämnas att stabbläggare hade en längre måltidsrast än 
andra arbetare för att kunna orka med sitt slitsamma jobb. 

Det var ju därför de fick sin längre rast och de höll 
också styvt på sina privilegier i det fallet. Det var 
därför som de kallades för aristokratin inom sågverket. 

Då det gäller frånvaro från arbetet p g a olycksfall låg seskarö
sågen redan före införandet av fast lön betydligt under rikssnit
tet för att efter år 1974 ha kommit ner på en mycket låg nivå. 
Den allmänna sjukfrånvaron har ökat, men här följer seskarösågen 
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en trend som är generell för landet. Den torde ha sin grund i 
att det utbyggda sjukförsäkringssystemet medfört att människor 
i större utsträckning än tidigare har råd att stanna hemma för 
att kurera förkylningar och andra smärre besvär. 

Trots den utvecklade automatiseringen varierar således jobben 
såväl vad beträffar svårighetsgrad som lönesättning. Detta fak
tum försvårar också arbetsrotationen - ett förhållande som många 
anser vara negativt. 

Alla jobb blir ensidiga så småningom, det borde bli mera 
rotation inom ett större område, men löneskillnaderna sät
ter stopp för detta. Denna fråga har tagits upp i facket. 
Därifrån samt från ledningens sida är man positiv till 
roteringen, men det är arbetarna själva som inte vill. 
Detta beror mest på löneskillnaderna! 

Ett minst lika stort problem som den fysiska påfrestningen i 
arbetet är den psykiska. Framför allt upplevs monotonin besvä
rande. I samma takt som arbetena blivit fysiskt lättare har de 
blivit monotonare och allt fler jobb styrs av bandets hastighet. 
Den ökade automatiseringen upplevs av många ha medfört större 
jäkt och produktiviteten har också ökat. Dessa förhållanden har 
bl a medfört att kontakten med arbetskamraterna minskat på många 
håll samt, att vissa rörelsemoment blivit ensidiga. Detta har i 
några fall medfört yrkesskada och omplacering. Moderniseringen 
har alltså medfört både för- och nackdelar, vilket följande citat 
ger belägg för. 

Kontakten med de övriga på jobbet är inte så bra som den 
var förr, under den gamla sågens tid innan den här nya 
byggdes. Vi har många gånger sagt att den var dragig och 
kall och det var lika kallt inne som ute på vintrarna men 
det var ändå mycket trevligare att jobba för arbetstakten 
var inte så högt uppdriven och det fanns mer folk där. Det 
var mycket mer folk som jobbade där och bullret var inte alls 
så besvärande som det är idag. Det har kommit in mycket mer 
maskiner och ett stenhus som gör att det bullrar mycket mer 
och allting är av plåt, tidigare var det trä, nu är det plåt 
och sten allting så det var trevligare, man kunde prata med 
sina arbetskamrater på ett helt annat sätt än vad man kan 
göra idag. 
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Denna arbetares attityd speglar ett ökat främlingsskap eller om 
man så vill alienation. Han fortsätter: 

Förr skojades det mycket. Man gjorde sådana där rackartyg 
åt varandra. Det händer aldrig någe mer, det är borta, 
men det beror på att alla är så upptagna av sitt arbete 
att dom inte har tid att göra de där små jäkelskapen, 
så det är inte lika roligt att arbeta nå mer. 

Produktionen har ändrat karaktär trots att produkterna är lik
artade. Vad som kanske framför allt har förändrats är möjlig
heten att själv kontrollera sitt arbete.^) Lång tid och stora 
förändringar har förflutit sedan produktionsprocessen erbjöd 
följande möjligheter: 

Nu skär bladet 67 mm. Då skar det 5 och 6 och 7 mm. Så 
sågaren kunde stoppa in stocken i ramen och gå hem och 
dricka en kopp kaffe och komma tillbaka och sätta in en 
ny stock. Det var ju även större stockar. Mycket krafti
gare timmer. 

Det kamratliga umgänget under arbetets gång har alltså försvå
rats och ett av de största problemen i detta sammanhang är det 
ökade bullret. På de flesta arbetsplatserna är det omöjligt att 
prata med varandra utan att skrika. Samtalen inskränker sig till 
rasterna. Detta medförde att det tog tid innan hörselskydden 
accepterades, men idag tycks de flesta använda dem. 

Fel att bygga in människan, maskinerna borde byggas in 
istället. 

En annan aspekt som är viktig för arbetstillfredsställelsen är 
upplevelsen av utbytbarhet. Även här varierar det mycket från 
arbetsplats till arbetsplats. Rent allmänt tycks det vara så 
att det krävs mindre yrkesskicklighet nu än tidigare. 

Skolningen till sågverksarbetare har av tradition varit en 
fråga om "internutbildning" i ordets vidaste betydelse. In
skolningen började redan i barnaåren. Vid 13 års ålder var 
det dags att ta anställning. 

Skolningen utav de olika arbetarna har skett på så sätt 
att man bytt med varandra och lärt sig arbetena. Det låg 
ju naturligtvis i en grabbs intresse att han inte alltid 
skulle vara märkpojke eller knubbare som det heter. Han 
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försökte ju byta av de som stod på ett mer kvalificerat 
jobb. På det viset lärde han sig det. 

Det tycks också vara så att den allmänna uppfattningen är att 
just arbetsbyten och avlösning utgör en nödvändig stimulans i 
jobb som annars riskerar bli enformiga, eller som en ung arbe
tare uttrycker det: 

När man jobbar som reserv blir det inte lika enformigt som 
för en del som gör samma moment jämt. Det finns inget spe
ciellt arbetsmoment som jag skulle vilja ha dag ut och dag 
in, det känns jobbigt att tänka sig något sådant. Det fun
gerar bra att byta om. 

Då sprang han som en hund med den här axeln före, den han 
bar på alltså. Det gick inte att ta bort. De sprang och 
bar plank fast de var lediga. 

Rent generellt tycks människor trivas jämförelsevis bra med ar
betet på sågverket. Grunden till denna trivsel är sågverkets av
görande betydelse för människornas välfärd. Sågverket är det nav 
kring vilket livet på ön kretsar och utan sågverk skulle det bli 
svårt att leva kvar. Exemplet Båtskärsnäs både skrämmer och sti
mulerar - stimulerar till ny kamp om det skulle behövas. Arbets
tillfredsställelsen är dock knuten till förekomsten av arbete sna
rare än till arbetets innehåll. Till kamratskapen snarare än till 
möjligheterna att styra arbetsprocessen. Till det som arbetet ger 
i form av att bo kvar i en eftersträvansvärd fritids- och boende
miljö snarare än till vad arbetet i sig ger. 

Helt i linie med vad andra undersökningar av högmekaniskt arbete 
uppvisar^) lämnar den direkta arbetstillfredsställelsen mycket 
övrigt att önska och en god indikator på detta framgår av föl
jande typiska citat: 

Nog smakar det skit att gå till jobbet efter semestern. 
Inte skulle vi heller ha lust att gå. Men om man har varit 
ett par dagar så går det som förut. 

Rädslan att mista jobben har tidigare varit så stor att man 
också från fackets sida varit beredd att tolerera rätt dåliga 
arbetsmiljöer. Denna situation har förändrats och idag är ar-
betsmiljöfrågor bland de viktigaste fackliga angelägenheterna. 

Arbetsmiljön har som nämnts också kraftigt rustats upp och i 
början av 60-talet byggdes ett nytt såghus . Moderniseringen 
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kan till stor del tillskrivas den fackliga aktivitet i bl a 
massmedia, som startade i samband med nedläggningen av Båtskärs-
nässågen. 

Länge såg sågen ut att gå samma väg som i Båtskärsnäs. 
'Rödpennan gick1 när det gällde nödvändiga reparationer 
och nyinvesteringar. 

ASSI satsade då pengar på upprustning vilket medfört att 
sågverket idag till stora delar är modernt och snarast halv-
automatiserat. Vissa delar som timmerhanteringen måste dock 
fortfarande betecknas som i behov av upprustning. 

6.2.3 "Det vägrades och det strejkades och det streds på alla 
fronter" 

Seskarö brukar populärt kallas "den röda ön" och förmodligen 
kommer man samhällsutvecklingen rätt nära när man noterar att 
epitetet "den röda ön" idag snarast är en skämtsam anmärkning 
Tidigare uttryckte det vördnad eller avsky. 

Uttrycket "den röda ön" härrör naturligtvis från det faktum 
att den socialistiska idériktningen dominerade och fortfarande 
dominerar på ön. Länge hyste kommunistpartiet majoriteten av 
öns befolkning inom sina led, men idag dominerar socialdemokratin. 
Samma förhållande gäller för den fackliga situationen. 

Det har varit socialism från början på Seskarö. Det var 
bara några laestadianska bönder som var emot. 

Grunden till denna politiska situation finns att söka i såg
verkens tillkomst, som för det första och viktigaste skapade de 
objektiva förutsättningarna för en arbetarklass och därmed för 
ett klassmedvetande. För det andra påskyndades denna politiska 
process av att många i den arbetarstam som växte fram i början 
av seklet hade sina rötter i den tidiga politiska kampen, an
tingen i mellansverige eller i Finland. Många svartlistade ar
betare fick som nämnts lov att söka sin utkomst i norra Sverige, 
där det var tillräckligt ont om kvalificerad arbetskraft för att 
arbetsgivarna skulle tvingas se mellan fingrarna då det gällde 
de arbetssökandes politiska färg och bakgrund. 

Min far kom från Sundsvallsdistriktet. Det var i samband 
med storstrejken. De blev svartlistade de som var i led
ningen och det gjorde ju att vi fick gratis och franko 
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en arbetarstam här som var färdigstuderad vad gällde fack
föreningsarbete. De satte ju sin prägel på hela samhälls
livet . 

De tidiga relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare 
präglades av konflikt. Konflikterna var närvarande i de dagliga 
relationerna på ett helt annat sätt än idag. Från början var som 
nämnts de arbetare som kom utifrån de aktivaste. Snart ökade ock
så de andra arbetarnas politiska medvetenhet. Fackföreningar, po
litiska organisationer och andra sammanslutningar som exempelvis 
nykterhetslogen och hornorkestern började bildas. 

Det politiska klimatet skapades ur kampen om brödfödan. Detta 
skapade i sin tur förutsättningar för ett rikt socialt liv som 
inte bara innehöll kamp utan också värme och gemenskap. Så speg
lar exempelvis följande citat rätt väl det som också politiskt 
omedvetna människor fick ut av de politiska strömningarna på ön: 

Man borde förstås vara organiserad men jag har inte varit 
särskilt politiskt intresserad. Jag var kommunist för att 
de hade den bästa teatern, folkdans och maskerader. 

Organiseringen av arbetarna gick alltså mycket fort och "var i 
princip klappad och klar i och med att man drog igång sågen". 

Kampen gällde som nämnts oftast lönen och var av betydligt 
mer "man mot man"-karaktär än fackliga förhandlingar av idag. 

Med arbetsgivaren så var det ju stridigheter jämt. Det 
var ju hela tiden en evig kamp om att tillvarata arbe
tarnas intressen. Det var ofta man hörde att underhand
lingarna hade strandat, att man inte kom någon vart. Det 
var ju inte på samma sätt som nu när man underhandlar utan 
här stegade ett gäng som var utsett av arbetarna upp på 
kontoret och ställde kraven,så några regelrätta under
handlingar varje år förekom inte utan det var en stän
dig underhandling. Man begärde att få påök och det väg
rades - och det strejkades - och det streds på alla fron
ter. 

Märkligt nog tycks det tidvis mycket intensiva politiska klima
tet på Seskarö endast undantagsvis ha resulterat i särskilt 
skarpa motsättningar mellan olika socialistiska partier eller 
fraktioner. Hårdast tycks motsättningarna ha varit under vin
terkriget då det förekom mer eller mindre öppna trakasserier 
från såväl socialdemokratiskt som kommunistiskt håll. 



140 

Vissa arbetare spottade på organiserade kommunister 
•• under vinterkriget - man kan inte neka bort allting. 

Eftersom ytterst få människor på Seskarö tillh ört de borgerliga 
samhällslagren har några uttalade klassmotsättningar inte exis
terat. Även religionen kom så småningom att "anpassa" sig till 
det politiska läget på ön och prästen Mt lnter beskrivs i en in
tervju på följande sätt: 

Världens trevligaste präst. Han passade seskaröborna 
precis för han var lagom religiös - det var han inte 
alls egentligen. 

Från början gick dock en skarp skiljelinje mellan religion och 
politik och många kvinnor från laestadianska föräldrahem fick 
genomlida en svår "omskolning" efter giftermål med någon aktiv 
socialist på Seskarö. 

Idag existerar knappast någon sådan skiljelinje och den nuva
rande prästen på ön menar att han är välkommen överallt - både 
hos kommunister och andra, men att han avstår från att ta offi
ciell politisk ställning. 

Motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater har 
med tiden minskat och dominansen har likaså gradvis förskjutits 
till socialdemokratins fördel. (Fortfarande har APK ett av sina 
starkastfe fästen i landet på Seskarö; VPK märks inte alls). 

Situationen har varit likartad inom facket, som fram till 50-
talet helt dominerades av kommunisterna. Man hävdar att social
demokratin tog makten i facket utan kamp, eftersom man från kom
munistiskt håll ansåg att en socialdemokratisk ledning ökade 
möjligheterna för facket att få gehör för sina ståndpunkter. 
En förutsättning för denna strategi torde ha varit den stora 
värdegemenskapen på ön och att de flesta frågor var och är 
"Seskaröfrågor" dvs frågor som skär över partigränserna. Ännu 
idag hävdar man att många frågor i kommunfullmäktige behandlas 
som "seskaröfrågor" och att man inte alltid böjer sig för "par
ti-piskan" . 

Värdegemenskap och sammanhållning är några av Seskarös mest 
påtagliga kännetecken. När man idag intervjuar människor på 
ön får man intrycket att man är stolta över sitt nuvarande 
välstånd. Man anser att man har erhållit det av egen kraf tj 
genom egen kamp och genom att inte ge upp eller vika undan 
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när problemen hopat sig. Meningarna är dock mer delade när det 
gäller framtiden och många menar att den speciella seskaröandan 
kanske håller på att försvinna - folk har fått det för bra. 

Jag har nog samma inställning nu som 1917 men vi var fler 
då. Upplevde enigheten som större förr. Levnadsförhållan
dena har blivit bättre vilket kan vara en orsak till det 
minskade intresset bland människor. Nu samlas mest sty
relserna. Det har blivit ett längre avstånd till männis
korna som litar mer på att de förtroendevalda skall lösa 
problemen. 

Många av de intervjuade menar att människorna har så många int
ressen i dagens samhälle att man av denna anledning dragit sig 
undan från det fackliga och politiska arbetet. Den enskilde 
skulle alltså inte ha tid för facklig kamp. En annan förklaring 
är att det rör sig om en generationsfråga och onekligen tycks 
det vara så att de yngre är mindre intresserade av politik och 
facklig aktivitet än de äldre. Till stor del speglar detta en 
allmän tendens i samhället. 

Ungdomen nu är socialdemokrater, även barn till kommu
nister, också våra barn. Alltför lite uppfostran, fri 
uppfostran, de vill inte göra någonting. 

Kommunisterna var kända som trevligt folk men det är tyd
ligt att det inom denna politiska krets blir allt vanli
gare att äpplet faller långt från äppelträdet. 

Nej - håller mig borta från politiken - det är lite för 
tjorvigt - går den tysta vägen och lyssnar. 

Har inga visioner längre som man hade förr. Beror på ar
betslösheten och alla nedläggningar. Känns som det inte 
fanns något att kämpa för längre. Det känns som om all t 
är så utarbetat. Man blir pessimistisk. 

De flesta av våra intervjupersoner anser att det politiska upp-
fostringsmönstret förändrats (överhuvud taget ansåg man att upp
fostran förändrats) och att detta är en av förklaringarna till 
att den röda ön blivit rosa som någon så målande uttryckte det. 

En annan och kanske viktigare förklaring är den att barnen ti
digare växte upp i en miljö där fattigdom och kamp för rättvisa 
levnadsförhållanden var dagligen närvarande. Barnen stal kanske 



142 

« - ; itriand för att de hade det knapert, men de lärde sig samtidigt 
något om samhällets sätt att fördela sina resurs er. Detta var vik-
' ' olitiska skolning och kommande politiska ställ-

Jag tror att det beror på bristen på politisk skolning. I 
hela landet har man gått ifrån betydelsen av en ideologisk 
grundsyn. Den äldre generationen har misslyckats i att föra 
den politiska traditionen vidare. När jag själv var barn 
sprang vi på sossarnas och kommunisternas ungdomsklubbs
möten. Det förekom då att man försökte skola de unga med-
lemnmarna. Man fick hålla tal - man kom till ett möte och 
där fick man ställa sig upp och hålla tal. På ett sätt var 
ungdomen bättre utbildad än nutidens ungdomar. Det var inte 
bara partipolitiska frågor - man läste samhällskunskap -
vad som hände ute i världen och man försökte ta ställning. 
Det har försvunnit nu. 

I grunden tycks förklaringen till den förändrade synen på barn
uppfostran och politik härröra från en ambition hos föräldrarna 
att barnen skall få det bättre och mindre slitsamt, även om en 
sådan förändring skulle medföra nya politiska preferenser eller 
t o m en flyttning från ön. 

Känslorna här är ofta motstridiga och konflikt en me lian den egna 
situationen och ideologin å ena sidan, samt önskemålen om hur bar
nen skall få det som vuxna uttrycks levande i följande citat: 

Jag har försökt att få honom skolad. Jag föraktar inte 
sågverksarbetare. Inte blåblusen heller, för den delen. 
Den är lika bra som någon annat. Men jag menar bara det 
där med inkomsten. För standarden för en sågverksarbetare. 
Ja, den är ju för fan mycket lägre än... 

Egentligen kan det betraktas som en ödets ironi16) att just de 
yrken som många arbetarfamiljer på 30-50-talen hoppades att de
ras barn skulle få, idag har proletariserats. Yrken som konto
rister och lärare upplevs idag som minst lika hårda och aliene-
rade som rena arbetaryrken. Löneskillnaderna har minskat för att 
många gånger försvinna eller bytas i sin motsats. Vad som har hänt 
är drastiskt uttryckt att en potentiell, politiskt medveten såg
verksarbetare bosatt på Seskarö ersatts av en neurotisk folkskol
lärare i Botkyrka, som varje sommar försöker undfly sin stress på 
den ön som kunde utgjort hans livsrum. Liknelsen är snarare em
piriskt giltig än symbolisk. Den speglar väl de känslor som 
många i den äldre generationen seskaröbor förmedlade till oss. 
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6.2.4 "Det var så golvkalit att korkmattan reste sig" 

Jag har i tidigare avsnitt redogjort för den tidiga bosättningen 
på Seskarö och dess kvalitet. Boendet har förbättrats. Orsaken 
till detta står att finna i förbättrade resurser samt i 
minskade barnkullar. De flesta av våra äldre intervjupersoner 
minns misär och trångboddhet. Mindre än tre personer per rum var 
snarast lyx. Man kunde knappast vara ensam när man så önskade. 
Naturligtvis låg det också positiva värden i dessa tidiga boende
former. Den isolering och ödslighet som idag påtvingas många män
niskor var ett ovanligt problem när seklet var ungt. 

Det är rätt svårt att på Seskarö idag bilda sig någon uppfattning 
om forna tiders bostadsförhållanden. Detta beror på en rad sam
verkande faktorer. Träbarackerna har rivits. Lägenheter har mo
derniserats eller byggts om. Antalet barn i familjerna har minskat. 
Man tvingas därför ta fantasin till hjälp för att få en uppfattning 
om hur boendesituationen förändrats. 

Först bodde man i hyreslägenhet. Det var dåligt, man fick 
frysa. Fem barn krävde också en bättre bostad. Flyttade 
några gånger inom ön. En gång var det så golvkalit att 
korkmattan reste sig. 

Men det var fattigt, eländigt. Och om du betänker att i 
det här huset t ex var det två familjer som bodde. Den 
här lilla kammaren och det här köket var en. Och här var 
vi då sju människor. Trots att vi hade så här litet ut
rymme att röra oss på så var vi tvungna att ha några s k 
löskarlar i maten. Det var bolagets sätt att lösa bostads
frågan på den tiden. 

Idag bor de flesta i egnahem av god kvalitet. Oftast har de byggts 
med stora personliga insatser. Man byggde på kvällar och nätter 
och jobbade på sågen om dagarna. Dagens Seskarö är ett modernt 
samhälle som fyller de flesta funktioner som man kan förvänta 
sig på en ort av denna storleksordning. De allra flesta förkla
rar sig nöjda med serviceutbudet. Viss kritik framförs mot att 
inget servicehus finns på ön och att pensionärerna inte har nå
gonstans att vara. Situationen för byns ungdomar är också otill
fredsställande. Den populäraste samlingsplatsen för närvarande är 
ett mycket litet café.l^) 

Naturen är öns kanske främsta tillgång och förklarar en stor del 
av trivseln. 
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Friluftsliv, jakt och fiske är aktiviter som skär tvärs genom 
generations- och könsgränser. Helt klart är dock att mönstren 
domineras av typiskt manliga fritidsaktiviteter. Kvinnans lott 
blir alltså anpassning - antingen genom att själv tillägna sig 
hobbies som idrott och fiske eller genom att helt gå upp i rol
len som hemmafru. 

När han tränade var han borta tre kvällar i veckan och 
på helgerna. Vi hade två små och det är det jag menar 
när jag säger att jag stått "baki" honom. 

En annan möjlighet är flyttning och det tycks helt klart att 
kvinnorna på ön - åtminstone de yngre - är betydligt mer flytt
ningsbenägna än männen. 

För egen del skulle jag nog kunna flytta utomläns, men 
jag tror inte maken skulle kunna göra det. 

Mina egna kamrater från skoltiden har flyttat från ön. 
Jag har därför ingen direkt bästa väninna utan umgås 
mest med hans arbetskamrater. Hans idrott har varit 
ett "hinder" för oss att flytta. 

Jag tänker fortsätta och utbilda mig till lärare. Får 
man chansen skall man skaffa sig ett jobb. Vänjer sig 
väl om man måste flytta. 

Man flyttar ofta dit där killen får jobb - kommer nog 
att förbli så - jag tror nästan det. 

Könsrollerna är som framgått rätt markerade och frågan är åt 
vilket håll utvecklingen har gått. På 10-talet var den kvinn
liga förvärvsintensiteten rätt hög med kvinnor i arbete såväl 
på sågen som i stuveriet Agitatorer som Kata Dahlström försökte 
se till att den politiska medvetenheten hos kvinnorna inte stod 
männen efter. Någon jämlikhet mellan könen var det naturligtvis 
inte fråga om då heller. De stora barnkullarna måste ha ställt 
mycket stora krav på kvinnorna. Idag går många kvinnor fortfa
rande "baki" männen både då det gäller arbete och fritidsak
tiviteter. Andra tendenser pekar åt motsatt håll. Kvinnoklub
ben exempelvis drar mycket folk - ungefär 15-20 st en gång per 
månad - en närvarofrekvens som är högre än männens i motsva
rande organisationer. De flesta som är med i kvinnoklubben är 
förvärvsarbetande. På sista tiden har man dock även fått med 
några yngre flickor. 
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Kvinnoklubben skulle klara vilken diskussion som helst 
med karlarna på ön. 

En miljöfråga som det råder delade meningar om är bron-^®) och vad 
den kommer att innebära. Den övervägande andelen människor ut
trycker en försiktig optimism och menar att det är en fråga som 
man stridit länge för och som äntligen fått sin lösning. Andra 
menar att bron kommer att skapa problem. 

Bron kan ställa till bekymmer. Det blir lättare att komma 
hit. Vi har ju varit vana att lägga plånboken på bron -
nu får vi börja vakta mer. Risken för nedläggning av 
sågen kan också öka i och med bron om en ersättningsin
dustri kommer till Haparanda. 

Blev något stulet förut kunde man lokalisera det stulna 
på ön. Färjan var ett lås. 

Mest allvarliga är kanske farhågorna att bron skapar de poli
tiska möjligheterna att lägga ner sågen. Den gör att folk kan 
börja pendla till ersättningsjobb, vilket alltså inte alltid 
upplevs som en fördel utan också som en risk. 

Man ser också allvarligt på riskerna med en ökad turism. Far
hågorna gäller då inte så mycket de tillfälliga besökarna som 
mest kommer att vistas vid Tr omsöbadet.-'-9) Framför allt upplever 
man att risken ökar att turisterna köper in sig i byn. Många hus 
i centrum blir sommarhus. Detta skulleminska trevnaden, speciellt 
på vintern. Folk som flyttar in för att bli bofasta har man dock 
inget emot. 

Inte för att sommargästerna i sig är annat än trevliga 
men det skulle bli så 'många svarta fönster' här på 
vintern. 

Också då det gäller attityder till bron uppvisar de yngre interv
jupersonerna ofta helt andra åsikter än de äldre. • 

För de yngre upplevs bron som en spännande öppning mot omvärl
den. Den innebär också den konkreta fördelen att den minskar 
restiderna till skolan. Denna förbättring kan dock i vissa fall 
förbytas i sin motsats, vilket framgår av följande citat: 

Skönt när man försover sig att ha färjan att skylla på. 
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På det hela taget tror nog de flesta att bron kommer att få 
marginell betydelse eftersom redan den nuvarande färjan "brutit" 
öns isolering. 

Jag tror inte bron kommer att förändra Seskarö. Jag tror 
redan att färjan har förändrat den färdigt. Vi har ju re
dan nu trafik. Förr fanns det ju inte en enda bil. Så jag 
tror inte att bron kommer att medföra några större föränd
ringar . 

Jag nämnde tidigare flyttningsbenägenheten och konstaterade att 
den tycks vara större bland kvinnorna. Detta förhållande speglar 
säkert i grunden det faktum att kvinnorna rent objektivt har svå
rare att livnära sig på ön. Åtminstone om de vill förvärvsarbeta. 

En annan tendens som är tydlig är att nyinflyttade har svårare 
att rota sig och också lättare att tänka sig en flyttning. 

Det skulle inte innebära någon större förändring om vi 
flyttade. Vi har inte så stort umgänge. 

För egen del skulle jag nog kunna flytta utomläns, men helst 
bo kvar i Norrbotten. 

Attityden hos ungdomar är dock negativ till flyttning. I en snabb
intervju med skolbarnen i bussen till Haparanda, 24 barn i åldern 
13-16 år, fann vi att hälften ville bo kvar och att var femte ville 
flytta, övriga var osäkra. Tendensen att vilja bo kvar var avse
värt starkare bland pojkarna. 

Fritidssituationen på ön måste bedömas som god då det gäller 
möjligheterna till naturupplevelser av olika slag. Särskilt vik
tig är den nära kopplingen mellan arbete och fritid. En stor del 
av befolkningen på ön ägnar sig åt olika former av självhushåll
ning, som bärplockning och fiske. Denna verksamhet ger naturligt
vis inte bara en aktiv och stimulerande fritid. Den utgör också 
en icke föraktlig binäring. 

Hör man att någon på Sandvik eller Fridhem fått fisk -
då kan man fara över och höra om det räcker till mig. 
Irland betalar man och har det blivit mycket fisk kan man 
få utan betalning. 

Fritiden utnyttjas dessutom ofta till arbete på den egna gården. 
Arbetsbyten hör fortfarande till vanligheten även om de minskat i 
omfattning. Åtminstone den äldre befolkningen framstår som något 
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av tusenkonstnärer. Detta får tas som intäkt för att speciali
serings- och effektiviseringstendenserna i samhället ännu inte 
hunnit få full effekt på Seskarö. 

En sågverksarbetare är i princip en jävla mångsysslare. 
Sågverksarbetare, dom säger inte att dom kan, men dom 
säger "Jag skall försöka" och det visar sig att dom kan. 
Jag kan ge ett litet exempel. Du ser det här huset. Elekt
rikern har varit hit, ingen annan fackman, så är det fort
farande. Man kan det mesta. 

Den här typen av egenarbete eller arbetsbyte skapar givetvis 
rätt stora ekonomiska fördelar. 

Detta förhållande har också ofta konstaterats i socialantropo-
logisk litteratur. Motviljan mot flyttning har således inte bara 
känslomässiga utan också rationellt ekonomiska grunder.20) 
Taxerad inkomst utgör ex vis ett dåligt mått när man vill jäm
föra levnadsnivån i städerna och på landsbygden. 

Även på detta område blåser förändringens vindar på Seskarö. Det 
blir allt vanligare att man anlitar fackfolk också för förhållan
devis enkla reparationer.21) 

Fisket är för många den kanske viktigaste hobbyverksamheten. De 
flesta håller sig med fisk året om för en billig penning. I nu
läget finns endast ett fåtal yrkesfiskare kvar på ön. Det är 
främst trålfisket som man ägnar sig åt i större skala. I våra 
intervjuer med fiskare framkom att fisket försämrats, främst 
då på lax. Orsaken är att det fiskas för mycket i Östersjön och 
av "amatörfiskare". Vad som skulle behövas är några "blanka år". 
Man minns hur snabbt fiskebeståndet förbättrades efter kriget, 
då det ju hade fiskats sparsamt under några år. Ingenting tyder 
dock på att husbehovsfisket kommer att upphöra i brist på fisk 
under överskådlig framtid. 

Det är ju rovfiske i Östersjön. Det är det som återverkar 
på fisket häruppe. Om vi planterar fisk här i Torneälven 
så kan den fara ända till Östersjön, så fiskar dom bort 
den. Det fiskas för mycket också inom skärgården också 
här uppe. Det var fritidsfisket som tog laxöringen. Det 
är kollossalt med nät på hösten. 

Också när det gäller bären börjar tillgången minska. Man för
klarar detta med att plockni ngen av utsocknes har ökat - t o m 
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från Finland. Bron kommer naturligtvis inte att förbättra denna 
situation. En annan faktor som försämrat tillgången på bär är 
att kor inte längre går lösa på ön, vilket tidigare var en för
del för bär- och svampbeståndet. 

Bären i skogen, stränderna var fulla av smultronställen 
Allting kvävs i skogen nu när djuren inte får beta fritt. 
Som mest fanns det 27 hästar på Seskarö och får har vi 
själva haft. 

6.2.5 Barnens och ungdomarnas fritidssituation 

För barnen och ungdomarna tycks dock inte naturupplevelserna 
"räcka till". De flesta vi talade med upplevde en viss tristess 
åtminstone vintertid. Den vanliga samlingsplatsen är som nämnts 
fiket och rätt många sysslar med idrott av något slag - åtmins
tone pojkarna. Man uppger dock att man trivs ganska bra och 
flyttningsbenägenheten är som nämnts inte speciellt uttalad. 
Följande lilla berättelse är typisk för uppväxttiden på Seskarö. 

Jag är uppvuxen på Seskarö - nog var mamma hemma då jag 
var liten. Lekskolan var då några dagar i veckan. Låg-
och mellanstadiet på Seskarö - fin skola här, inte så 
mycket kring en, det var som mera fritt. Högstadiet i 
Haparanda - litet pirrigt i början - alla seskaröbor 
i en klass och det var bra. Jag kommer bara ihåg posi
tiva saker men bussresorna var ganska besvärliga. Jag 
fick åka sju på mprgonen och kom hem halv fem på kväl
len. Spännande komma till Haparanda i början men i själ
va verket är det en ganska tråkig stad, inte mycket att 
göra där. Man ledsnar till slut av att bara gå omkring 
på skolorna eller så till ett fik. Blev dock van att åka 
buss. Jag var mycket skoltrött i 9:an - långa dagar -
orkade bara inte med det. Jag lade mig oftast att sova 
en stund då jag kom hem från skolan. Jag hann med läx
orna på bussresan hem. Nog skulle man orkat med en kurs 
på kvällarna men det fanns ju inte så mycket. Det enda 
som var ordnat var skidåkning. På kvällstid var fiket 
fullsatt då jag gick i högstadiet. Vi spelade skivor 
och fikade. Där var alla kompisar. De flesta ungdomar 
kom dit. Blev less på fiket. Alla slutade gå där på en 
gång. 

Efter 9:an fortsatte alla från Seskarö i gymnasiet -
ville, ville inte - vad skulle man göra - tvång. Det 



149 

var nog inte tvång - man både ville och inte ville. Van
trivseln var stor bland många. Några tog sabbatsår, trod
de de skulle få jobb. Det var de som var sämst i skolan. 
Snart kom de tillbaka till skolan igen. Jag gick social 
linje. Hemskt dålig information i skolan. Fick liksom 
välja själv och det var ganska svårt. Under skoltiden 
fick jag pengar hemifrån och i högstadiet räckte det 
bra också till danserna. I gymnasiet kostade skolbussen 
pengar och jag fick ej råd att gå och fika. Jag ledsnade 
att gå på dans. Kändes ganska skönt att lämna skolan. En 
del av klasskamraterna har fått jobb. Bästa kompisen har 
flyttat. Jag hoppas få praktikjobb nu. 

Bland de största fördelarna med de små lokalsamhällena brukar 
nämnas närheten och värdegemenskapen mellan människorna. Med 
ett mer tekniskt språk brukar man tala om bra och fungerande 
sociala nätverk. En stor del av våra intervjuer kom också att 
röra dessa aspekter på Seskarös sociala miljö. 

Många undersökningar pekar på en allt mer utbredd kontaktlös
het och isolering i samhället. Dessa negativa processer märks 
ofta först i större förorter nära storstäderna. Seskarö uppvisar 
idag små sådana problem, men de flesta av våra intervjupersoner 
tycks mena att utvecklingen är på väg åt det hållet. Mycket skylls 
på TV:ns inverkan, samt på en djupare nivå på kommersialiserings-
och privatiseringstendenser. Folk har helt enkelt "fått det för 
bra" och då "behövs" inget socialt byte eller umgänge menar många. 

Det tycks stå helt klart att Seskarö på ett rätt unikt sätt ut
gjort grogrund för ett rikt och mångfacetterat socialt liv. Här 
har redan nämnts den politiska aktiviteten, det sociala utbytet 
av tjänster samt föreningslivet. Till detta kan läggas mer kul
turella aktiviteter som musik och teater. Många gånger tycks det 
ha varit så att det var den "finska" delen av befolkningen som 
var pådrivande eller i vart fall stod för det goda exemplet. 

Man trivdes med finnarna. De arbetade alltid och var ak
tivare. Fick finnarna mark på sandbacken bröt de genast 
en fotbollsplan. De var också mer inriktade på organisa
tion. 

Man får här komma ihåg att såväl sågverken som boendet till 
en början var rätt hårt segregerade. Underligt nog tycks detta 
inte ha lett till några motsättningar mellan finnar och svenskar. 
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Den enda konflikt vi hörde talas om vid våra intervjuer var att 
småpojkarna ibland gnabbades. Förmodligen enades man under trycket 
från en gemensam motståndare. Idag finns överhuvud taget ingen 
synlig segregering på ön. 

Jag har redan konstaterat att det existerar klara förändrings
tendenser. Om man till att börja med tittar på samvaron på ar
betsplatserna försvåras den idag av att arbetet i högre grad 
styrs av automatiken samt av att bullret ökat. Fortfarande trivs 
som nämnts de flesta bra. Man menar att kamratskapen är god, 
men redovisar också vissa negativa tendenser. 

Tidigare om åren eller under gamla sågens tid förekom ju 
också konflikter och då kunde man säga rent ut att det där 
är åt helvete och så skall det inte vara. Men nu har det 
blivit ändrat. Nu säger man det gärna bakom ryggen på 
varandra och inte rätt ut som man gjorde tidigare. Ja, 
jag vet inte vad det beror på. Jag har många gånger fun
derat över det och varför det blivit så. Man vill inte 
säga öppet vad man tycker och tänker som man gjorde ti
digare . 

Även då det gäller föreningsaktiviteterna har vissa förändringar 
skett och det tycks gälla männen i första hand. Här har en för
skjutning skett från politiska och fackliga till mer individuella 
aktiviteter, såsom idrott. För kvinnornas del är detta betydligt 
mindre markerat. Fortfarande är dock föreningsaktiviteten på 
Seskarö jämförelsevis mycket hög. 

Kvinnorna är mer aktiva också i pensionärsföreningen och 
varför vet jag inte. Männen har kanske sitt fiske på som
maren, men på vintern gäller ju inte det. 

Bytet av tjänster och dylikt har också förändrats i viss mån. 
Fortfarande hjälps man ofta åt - t ex med att dra upp båtar. 
De flesta menar att det inte skulle uppstå några problem om 
man behöver låna några hundralappar vid ett plötsligt behov. 
Men attityderna håller på att förändras på Seskarö likväl som 
i det övriga samhället, även om förändringen sker långsammare. 

Det är inget problem att byta små tjänster med grannarna, 
men jag försöker undvika att gå till grannen och låna. 

Även då det gäller det vardagliga umgänget mellan människor i 
stort finns en tendens till ökad formalism och privatisering. 
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Mah har snart kommit från systemet att bara komma in och hälsa 
på. Nu ringer man gärna och bjuder. De flesta säger sig dock 
vilja ha tillbaka det "gamla systemet". Man vet inte varför det 
börjar försvinna. Förmodligen är det TV:ns fel, menar man. Ti
digare tyckte alla att det var så tråkigt att sitta hemma på 
helgerna att man av den anledningen åkte och hälsade på någon. 

Livet på ön har förändrats, det var mycket roligare förr. 
Mera kamratanda. Fattigdomen gjorde att man kom närmare 
varandra. Går nästan aldrig på besök utan att ringa först. 

Nu för tiden drar man sig för att gå till grannar. Men 
själv skulle jag inte ta illa upp om några kom oförhappan
des. 

Den försämrade stämningen på ön är en sak som jag funde
rat på mycket. Förr kom folk in till oss och dom bara kom. 
Dom kom inte och hälsade på på något märkvärdigt sätt utan 
det var granntanterna. Man behövde inte koka kaffe eller 
någonting. Dom satt en timme och sedan gick dom. Och lika
dant var det med karlarna. Det där är borta helt och hål
let. 

Gemensamhetsbadet försvann redan på 40-talet och ersattes med 
uppdelade kvällar för män och kvinnor. Idag är även detta helt 
borta. 

De gamla umgängesformerna finns i viss mån kvar på somrarna då 
folk vänder hem till ön. Allt lever upp och känslan förmedlas 
fint i följande citat: 

På somrarna är det väldigt ruschigt. Syskon och släktin
gar kommer och hälsar på. Alla går och hälsar runt på 
alla. Då är det fest på fest. Man sitter och dricker 
grogg och det kan gå flera kvällar då man sitter till
sammans. Det är väldigt roligt, men man vet ju att när 
hösten kommer då är det slut på sommarnöjena. 

Förmodligen känns saknaden efter de gamla umgängesformerna mest 
för de äldre. Den negativa utvecklingen förstärks av att det 
just är dessa som sitter isolerade idag. Man hjälper inte heller 
varandra lika mycket som förr och omsorgen har proffessionaliserats. 
De äldre har som regel en hemsamarit och man vill inte gå och ta 
jobben från dem. Många äldre drar sig i det längsta för att fara 
till ålderdomshemmet i Haparanda, men isoleringen på ön gör ock
så att den motsatta attityden existerar. 
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På ålderns höst kan jag mycket väl tänka mig att flytta 
till Haparanda. Det är mer tättbefolkat där och man kom
mer närmare andra människor. Jag har märkt att många äld
re som flyttat så småningom börjat trivas och att'seskarö-
tanken' gått över. På ön kan en gamling bli isolerad, spe
ciellt om man bor långt från affären. 

Också en del yngre människor kan bli isolerade på ön. Speciellt 
uttalat tycks detta som nämnts vara bland yngre arbetslösa kvin
nor. 

De täta relationerna och omsorgen om varandra finns dock till 
stor del kvar på ön. Flera intervjupersoner menar tom att det 
kan bli för mycket av det goda. Marginalen för avvikande beteende 
är liten p g a en stark social kontroll. Detta kan upplevas som 
negativt för många. T ex är det många gånger svårt för nyinflyttade 
att tränga in i det rätt slutna sociala system som ett mindre lo
kalsamhälle utgör. 

Nu räknas jag som seskaröbo men det tog väl 7-8 år innan 
den övriga befolkningen accepterade mig helt. Nu är jag 
som alla här på ön. 

Jag gillar ej kontrollen som finns här på ön. Ibland kan 
det bli för mycket. Det känns skönare att bo lite mer av
sides från bykärnan. Jag tyckte det var besvärande ibland 
på förra stället. - 'Har hon nu köpt en ny matta, månn
tro var den passar...? -

Man känner sig ibland påpassad, alla vet hur och vad man 
gör. Tycker att rollmönstren är mycket uttalade. Folk för
väntar sig att man skall julstöka, ha sju sorters kakor. 

Utan tvekan tycks det var så att också den sociala kontrollen 
känns mer besvärande för de yngre. Speciellt då för de yngre 
kvinnorna. 

Behov av frihet och universialitet är inte speciellt väl till
godosedda för dessa grupper. Det är som Svensson (1972) fram
håller: "ingen slump att man finner oerhört strängt genomförda 
könsroller t ex bland politiskt radikala arbetarfamiljer i Norr
land. Jakt, fiske och skogsliv åt männen. Tvätt, skurning och 
barnpassning åt kvinnorna" (ibid s 18). 
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Detta speglar en allmän utveckling i samhället där ökad fri
het och individuell utveckling som sin skugga får ökad ano
nymitet, privatisering, främlingsskap och passivitet. 

6.2.6 "På något vis är det alltför lätt nu för tiden" 

Jag har i föregående avsnitt försökt ställa den nuvarande situa
tionen på Seskarö i relation till den historiska utvecklingen. 
Jag har med andra ord försökt förstå vardagslive t på ön genom 
att fråga kring och därefter beskriva det sammanhang i vilket 
det skapats. 

Min beskrivning av Seskarö har till avgörande del skett med 
ortsbefolkningens ögon och via deras utsagor. Jag har försökt 
beskriva både det goda livet på ön och de sociala problem som 
finns och har funnits. Jag har försökt se det generella och all
männa genom att spegla de specifika händelserna och har gjort 
det med hjälp av citat. 

Jag har däremot inte gett mig in på att värdera utvecklingen i 
annan mån än att såväl mina egna som våra intervjupersoners vär
deringar indirekt kommit fram i beskrivningarna. Inte heller 
finns det bland ortsbefolkningen någon entydig värdering av ut
vecklingen eller någon entydig framtidsvision. Vissa delar av 
välfärden utvecklas åt rätt håll och i andra fall upplever 
man försämringar. Påtagligt är att välfärden upplevs som re
lativ och att attityderna nästan alltid tar sin utgångspunkt 
i och jämförs med någon händelse eller något skeende. 

Oftast sker dessa jämförelser bakåt i tiden. Oftast betonas nå
gon speciell aspekt. 

Det var ett djävla sli t - riktiga hundår. 

Nu glor ju alla på dumburken - annat var det förr. 

Mindre ofta jämför man sin situation idag med andra människors 
i andra miljöer. Undantaget är flyttningsperspektivet. Här är 
det oftast så att man tycker mer eller mindre synd om flytt arna, 
samt att man saknar dem. Undantag finns dock bland kvinnorna 
som ibland känner sig fångade - som längtar bort, främst då 
till arbetet. Helhetsomdömen är ovanliga även om man rent all
mänt oftast hävdar att tiderna blivit bättre. 

Det har gått framå t mycket här på ön... det var fattigare 
förr. 
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Mina barn har växt upp under mycket bättre förhållanden 
än jag. 

Förr i världen saknades det alltid något, man var tvungen 
att söka något. Man behöver det där 1 saknandet1. På något 
vis är det alltför lätt nu för tiden. 

Intervjuerna präglades som framgått av spontanitet och diskussion. 
De var endst i begränsad utsträckning strukturerade även om vissa 
frågeområden täcktes av. Ofta kom resonemangen att kretsa kring 
s k motbilder när vi kom in på frågor kring nuläget och framtiden. 
Vad skulle hänt om sågverket lagts ner för gått - hur skulle det 
påverkat ditt liv? Hur hade livet blivit någon annanstans? Vad 
hade hänt om den "Svenska revolutionen" verkligen genomförts? 

Ibland tänker man att man bort ordna sitt liv på anna t 
sätt - ångrat det, för jag är egentligen en läsmänniska 
- men jag har varit ganska plikttrogen och gladlynt och 
med frejdigt mod gjort mitt. 

Jag har i denna rapport försökt fånga en del av de diskussioner 
som fördes i hemmen på Seskarö, men långt ifrån lyckats täcka allt. 
Det var inte heller syftet. Diskussioner kring motbilder eller 
alternativ till det samhälle vi idag lever i och upplever till
hör mest nuet och påverkar framtiden. De tillhör den politiska 
sfären och det är min förhoppning att de perspektiv som presen
teras i denna rapport skall bli en del i en diskussion om hur 
vi vill ha framtiden - på Seskarö såväl som annorstädes. 

Låt mig avslutningsvis kort markera det synsätt som jag lagt 
till grund för min diskussion av samhällsutvecklingen och olika 
sociala problem. Synsättet innebär att såväl förståelse av och 
förklaringar till olika fenomen bäst låter sig göras om man 
anlägger ett helhetsperspektiv på det man studerar. Detta inne
bär att olika individuella resurser eller brister i resurser 
vad gäller arbete, boende, hälsa, utbildning m m samspelar på 
ett sådant sätt att det är svårt att förstå ett socialt problem 
om man saknar kunskapom någon av dessa resurser. För att förstå 
"hela" problemet bör man med andra ord ha kunskap om så många 
bitar i puzzlet som möjligt. 

Denna sk helhetsprincip har allt mer kommit att prägla exempel
vis socialvårdens arbetssätt, där man idag försöker undvika s k 
symtombehandling och allt mer se den hjälpsökandes svårigheter 
och problem som en helhet. Man vill se till orsakerna och inte 
bara till effekterna. Också organisatoriskt har detta fått effekt. 
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i de flesta kommuner har idag de olika delnämnderna slagits sam
man till en social centralnämnd. Mycket tyder på att utvecklingen 
kommer att gå längre och med införandet av den nya socialtjänst
lagen skymtar möjligheten att såväl socialvården som andra ins
titutioner på det sociala fältet får en betydligt större vikt i 
samhällsplaneringen på såväl regional som kommunal nivå. 

De demokratiska processerna fungerar bra i ett läge där männis
korna själva som enskilda individer och kollektivt tar del av 
och värderar information om centrala förhållanden i samhället. 
De fungerar bättre om människor dessutom inom eller utom de sam
hällsinstitutioner som existerar påverkar och bearbetar olika 
problem eller missförhållanden. Vad innebär då detta konkret? 
Har inte människorna redan idag denna kunskap och möjlighet att 
påverka? Är inte den nuvarande låga politiska och fackliga med-
ventenheten och aktiviteten snarast ett tecken på att några stora 
problem inte existerar i dagens samhälle. Är de inte tecken på 
att den representativa demokratin fungerar tillfredsställande. 

Mycket tyder på att detta inte är hela svaret även om vi i 
våra seskaröintervjuer ofta hörde påståendet att den egna po
litiska aktiviteten nog skulle öka om problemen blev värre. I 
ett läge där industrin hotades skulle det bl i. lätt att mobili
sera befolkningen till kamp. 

Tendenserna mot en minskad facklig och politisk aktivitet kan 
ses som en funktion om en rad samverkande faktorer: 

- Dels tycks den politiska socialisationen ha minskat både till 
omfång och kvalitet och ersatts av en strävan hos exempelvis 
föräldrar, skola och massmedia att vara objektiva,neutrala och 
kanske också okritiska. Detta leder till ett accepterande av 
rådande förhållanden, en motvilja mot förändring och något 
tillspetsat en tro på en ödesbestämd utveckling. Då det gäl
ler skolan var undervisningen förvisso mer uttalat konserva
tiv och auktoritär tidigare, men just denna auktoritet tycks 
ha skapat motreaktioner hos barnen. Ojämlikheten var med andra 
ord tydlig för alla och därigenom lättare att förstå och an
gripa. 

- Dels tendenrar möjligheterna för den enskilda att verkligen 
påverka någon annan utveckling än den egna att minska i takt 
med att den representativa demokratin utvecklas mot centra
liserat beslutsfattande. Många beslut byråkratiseras i prak
tiken. 
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- Dels existerar en starkt växande påverkanssektor av snarast 
passiviserande natur som konkurrerar med det politiska spelet 
om individens engagemang. Otaliga är de rapporter som folk ger 
om "slöa" TV-kvällar när man egentligen vill göra något mer 
meningsfullt. 

Utan att här gå in på någon djupare analys av vilka drag i sam
hällsutvecklingen som skapar denna situation kan konstateras att 
många kritiska röster idag framträder i den socialpolitiska debat
ten. Man skjuter skulden till de mest skiftande sociala problem 
på effektiviserings- och rationaliseringssträvandena. Dessa strä
vanden påstås ha lett fram till alltför snabba strukturomvand
lingar av näringslivet, snabba och konjunkturbestämda befolk
ningsförflyttningar, urbanisering m m. Dessa processer har i 
sin tur medfört utökad specialisering även inom vardagslivets 
område och viktigast har här kanske varit utvecklingen mot den 
lågfunktionella familjebildningen. De flesta av familjens "gamla" 
uppgifter har försvunnit. Nu köps de eller blir på annat sätt åt
komliga på olika marknader. Denna process har också medfört att 
människor idag fungerar i allt större sociala sammanhang. De små 
och intima nätverk av mänskliga relationer som förr var typiska 
kan nu endast tillfredsställas om individen är fri och rörlig. 
Samhällsservicen centraliseras allt mer. Fritiden utövas i sport
anläggningar långt från boendet som också blir allt mer perifert 
för stora grupper människor. Arbetet kräver pendling. Semestern 
tillbringas på Mallorca osv. Slutligen har det allt mer komplexa 
samhället medfört en ökad flora av värderingar som gör det allt 
svårare för människorna att uppleva gruppgemenskap och solida
ritet. På Seskarö,med dess traditioner inom arbetarrörelsens 
historia,är denna utveckling mycket påtaglig. Något tillspetsat 
präglas dagens situation av att den enighet och omsorg som en 
gång var kollektivets kännetecken och främsta resurs idag ibland 
omvandlats till en negativt varsebliven risk för social kontroll. 
Den sociala kontrollen upplevs dock ha minskat. Även om detta i en 
"skyddad" ort som Seskarö kan uppfattas positivt så är det ingen 
tvekan om att denna utveckling i övriga Sverige på många håll 
som konsekvens fått exempelvis missbruk och social isolering. 

Lysgaard (1961) har i sin snart klassiska analys av arbetar
kollektivens betingelser framhållit att närhet, likhet och ge
mensamma problem är fundamentala betingelser för framväxten av 
solidaritet och kampvilja. Hans landsman Aubert (1967) är en av 
många sociologer som framhåller vikten av geografisk isolering 
för framväxt av kollektiva beteenden i sociala system. Båda dessa 
teorier bekräftas på Seskarö men trenden är som framgått att så
väl likheten, de gemensamma problemen som den geografiska isole-
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ringen har minskat, vilket också tycks leda till minskade kol
lektiva aktiviteter och i sin förlängning också till minskad 
solidaritet och kampvilja. 

Minskad politisk aktivitet får dock inte bara ses som ett prob-
blem för den representativa demokratins funktionsmöjligheter. 
Den speglar som framgått också en intressant förändring på den 
mer psykologiska nivån. Delvis får denna "Resursförlust" hos 
individen ses som en logisk följd av de centraliseringstenden
ser som jag tidigare kort berört. Delvis speglar den också en 
ökad osäkerhet inom individen. Den politiska sfären har som 
så många andra sfärer individualiserats. Helt klart är att 
det krävs en helt annan politisk skolning och ett helt annat 
självförtroende för att agera som individ i formella politiska 
roller än det krävs att strejka eller demonstrera som medlem i 
ett kollektiv. 
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Notförteckning 

1. Det råder oklarhet om namnet Seskarös ursprung. Förmodligen 
rör det sig om en försvenskning av det finska ordet Seitenkaari 
(den sjunde holmen). En annan och mer romantisk tolkning är att 
namnet går att härleda till det lapska namnet på stengudar (sei-
tar). Det är inte klarlagt om samerna vid denna tid besökt Ses-
karö. I samband med den första bosättningen på ön i slutet av 
1500-talet återfinner man två former av namnet; Siskarön och 
Sijskarön. 

2. Ex vis låg som nämnts en sådan såg i trakten av Korpilombolo. 

3. De s k vattensågarna var oftast mycket små och hade aldrig 
någon större betydelse som utkomstkälla för befolkningen. Ofta 
utgjorde de binäring till jordbruket. I närheten av järnbruken 
förekom dock större vattensågar och från dessa exporterades en 
del virke. 

4. Här bör poängteras att en stor del av arbetsstyrkan ursprung
ligen kom från Finland. Andra arbetare kom från sågverk i mellan-
sverige - främst Sundsvallsområdet. Ofta var dessa arbetare män
niskor som p g a politisk agitation blivit svartlistade. 

5. Fertiliteten var,för svenska förhållanden,extrem vid denna 
tid. Mellan åren 1890-1910 ökades Norrbottens folkmängd med 
över 50 %. En ökning som till nära hälften orsakades av hög 
nativitet. (SOS A Befolkningsstatistik). Dödstalen var samtidigt 
höga, vilket till en del förmodligen var avhängigt de miserabla 
boendeförhållandena i de allra snabbast expanderande orterna. 

6. Se ex vis Ränner (1969). 

7. Ex vis uteslöts 11 män på grund av misskötsel första kvar
talet 1916. 

8. Sandvikssågen blev med detta beslut, samtidigt med ett såg
verk i Piteå, det första statligt ägda sågverket i Sverige. 

9. Det politiska spelet kring denna nedläggelse finns dokumen
terad i'Daun (1969 ). 

10. Det var inte ovanligt med uppemot 10 barn i familjerna och 
av dessa stannade endast 1-2 barn kvar på ön som vuxna. Chansen 
att få stanna kvar på ön har alltså ökat med åren! 
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11.Rariåer påpekar i den tidigare nämnda uppsatsen (1969) att 
storstrejken 1909 vittnade om disciplin och sammanhållning 
inom arbetarleden. Till det goda intrycket bidrog inte minst 
de stränga spritrestriktioner som upprätthölls under konflikten. 

12. För en allsidig genomgång av politiska värderingar i barn
uppfostran och barnomsorg se Andersson m fl (1977). 

13. För en uttömmande generell analys av arbetsprocessens ut
veckling och dess konsekvenser för arbetaren se Braverman 
(1977). 

14. Se ex vis Gardell (1971). 

15. Diskussionen kring relationen barnuppfostran, familj, sam
hällsutveckling kan ex vis följas i Holter (1976) eller Gott-
schalch (1976). 

16. För en vetenskaplig analys av detta fenomen se ex vis 
Poulantzas (1977). 

17. Caféet slog dessutom igen kort tid efter vårt besök på ön. 
Samma öde drabbade också öns enda bensinstation. 

18. Den nya bron invigdes i oktober 1978. Tidigare utgjorde en 
kabelansluten färja förbindelsen med fastlandet. 

19. Tromsöbadet är Seskarös badplats. Det är idag rätt litet 
utvecklat men har ypperliga expansionsmöjligheter. Många inom 
kommunen ser framför sig ett nytt Pite-havsbad. Slutgiltiga 
beslut är ännu inte fattade om exploatering. 

20. Se ex vis Brox (1969). 

21. Möjligen ser man i den ekonomiska krisens förlängning ten
denser mot att denna process bryts. Detta perspektiv kommer 
att utvecklas något i den avslutande diskussionen. 
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6.3 Rosvik - förorten 

6.3.1 Det gamla Rosvik - "Det har aldrig suttit fast" 

I detta kapitel, där jag beskriver tre typsamhällen i Norr
botten, står Rosvik för vad man skulle kunna kalla "den moder
na förorten". Benämningen är missvisande om den för tanken 
till storstädernas förortsområden av typ Tensta i Stockholm 
och Rosengård i Malmö. Benämningen skall i stället tolkas 
"positivt". Den står snarast för framtid och hopp. För expan
sion i en tillbakagående landsända. 

Rosvik är alltså den av de tre orterna som symboliserar framtiden. 
Den råkar samtidigt vara den ort som har den äldsta historien. 
Rosviks expansion har m a till skillnad från många nya svenska 
förorters, inte ägt rum i något historiskt tomt område. Ortens 
utveckling kännetecknas i stället av att den i överraskande hög 
grad har präglats av förhållanden och traditioner som vuxit fram 
under en lång tid. 

Låt mig börja med en kortfattad, ganska grov ekonomisk/historisk 
bakgrund till den nuvarande situation i Rosvik med omnejd. 

Som tidigare nämnts är Norrbottens äldre historia i stort sett 
höljd i dunkel, men med stor sannolikhet var samerna först på 
plats och den tidigaste befolkningen kan därför antropologiskt 
beskrivas som nomader. Under äldre tid fanns därför knappast 
bofasta lokalsamhällen med fast organisation. En mer bofast be
folkning och sammanhängande bebyggelse kom först till kusttrakterna 
med kolonisatörer från Finland och övriga Sverige. En fastare 
samhällsstruktur existerade först under medeltiden. Redan på 
1300-talet, under Magnus Erikssons tid, kom makten över viktiga 
angelägenheter att ligga hos en intervenerande köpmannaklass 
(birkarlarna). Denna klass vann sina privilegier på ett tämligen 
enkelt sätt. Den behövde inte kämpa mot vare sig lantadel eller 
någon stark centralmakt. 1343 gavs t ex tillstånd år Nils 
Ambjörnsson att inom Piteå älvdal kolonisera och uppbära skatt 
av hemmansrökar, kolonister och lappar (Sjömark 1949). 

Handeln utvecklades tidigt och ägde främst rum genom vattenburna 
transporter. Bottenviken, älvar och vattendrag utnyttjades som 
farleder. De s k birkarlarna var den tidens överhet. De gjorde 
förmånliga bytesaffärer inte minst på samernas bekostnad. 



161 

: „-r.UteMi&iiingen av bönder var knappast så frapperande som på 
många andra håll i Sverige och framförallt Europa. Fort
farande var bosättningen synnerligen gles. Vare sig städer eller 
vägar existerade vid denna tid. Så sent som på 1500-tale t fanns 
det inte några egentliga sommarvägar i Norrbotten med undantag 
av gångstigar och en eller annan ridväg. Först på 1600-talet bör
jade den s k kustlandsvägen anläggas. Så sent som på 1800-talet 
var det fortfarande bara kustvägen som gjorde skäl för namnet 
landsväg (Cederlund 1951). 

Just närheten till kustvägen var i allmänhet i Norrbottens kust
bygd en förutsättning för framväxten av byar. För Rosviks ut
veckling spelade förekomsten av en gästgivaregård från slutet 
av 1700-talet stor roll. 

Redan på 1600-talet blev Pitebygden i Norrbotten föremål för 
myndigheternas uppmärksamhet i långt högre grad än tidigare. 
Man började spåra embryon till nya inkomstkällor för staten. 
Ex vis börjar som nämnts malm brytas i Nasafjäll. 

Nu började en viss industralisering ta fart. Produktivkrafterna 
utvecklas. Vid denna tid kan man hävda att det första centra lt 
organiserade exploateringen av ett ekonomiskt överskott från 
Norrbotten inleds. En effekt av denna utveckling var att städer 
grundades. Städer som kom att anslutas till det merkantilsystem 
som existerade i dåtidens Europa. Piteås stadsprivilegiebrev 
är daterat till den 12 maj 1621. Det råder ingen tvekan om att 
industrialiseringen gick långsamt, och att utvecklingen präg
lades av cykliska variationer snarare än av stadigt uppåtgående. 
Bygden kring Rosvik har genomgående präglats av jordbruk, även 
om industrier byggd på skog, porslin och vattenkraft förekommit. 
Utsugningen av mervärde, dvs ekonomiskt överskott av produktionen, 
och produktivkrafter har fortgått kontinuerligt i landsdelen efter 
den första koloniseringsfasen, även om det ekonomiska utbytet av 
denna process varierat. 

övergången till en centralstyrd statsapparat skedde som nämnts 
senare i Norrland än i övriga Sverige. Perioden fram till den 
egentliga industrikapitalismen i slutet av 1800-talet känneteck
nades av att handeln expanderade samt att jordbruket rationali
serades. Ett bondeproletariat växte fram vilket som nämnts 
utgjorde en av grundvalarna för industrialiseringen. Många histo
riker hävdar att människornas välfärd sjönk under denna tid, 
åtminstone periodvis. 
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Jordbruket hade under den förindustriella epoken stått för mer
parten av den ekonomiska tillväxten. Denna roll togs nu över av 
skogs- och järnindustrierna. Den industriella tillväxten var hög, 
med exportindustrin som tongivande. Jörberg (1970) belyser hur 
detta lade grunden till såväl en urbanisering med ökat bostads
byggande, som till framväxten av en inhemsk importersättande kon-
sumtionsvaruindustri. 

Det är idag lätt att i efterhand konstatera att Norrbotten "fick" 
vara med om endast några av de utveckingstendenser,som grundlades 
i slutet av 1800-talet. Råvaruindustrierna utvecklades med hjälp 
av kapitel utifrån. En infrastruktur byggdes upp som en expander
ande marknad gjorde nödvändig. Även byggnadsbranchen blev livaktig 
i regionen. Detta senare märks kanske allra tydligast i Rosvik, 
som av tradition i sitt försörjningsunderlag haft en tonvikt på 
pendlande byggnadsarbetare. 

Efter denna mycket summariska återblick, som enbart syftat till 
att komplettera den något fylligare beskrivningen i kapitel 5 
skall jag kort presentera ett helt annat sätt att beskriva bygden 
och dess människor. Ett sätt som faktist är minst lika vanligt 
i historiska dokument kring länets historia och som starkt präglas 
av en idealistisk historieuppfattning. Detta beskrivningssätt 
utmärks av att mänskliga egenskaper och förhållningssätt anges 
som viktigare än materiella och ekonomiska faktorer för förståelse 
av sociala förändringsprocesser. 

För Pitebygdens vidkommande är beskrivningar som utgår från sådana 
betraktelsemönster i allmänhet smickrande. Ofta betecknas Pitebyg
dens folk som modiga. T ex hävdas att ca 500 ryska kosacker be
segrades av ett betydligt mindre antal bönder på Anders Anderssons 
gård på backen i Rosvik 1716. En annan iakttagelse gällde de 
utsökta klädvanorna. Htllpers (1791) hävdar ex vis att klädedräk
ten var den snyggaste om än icke kostsammaste i rikets landsbygd. 
Till helgdagar begagnade piteborna kläder av kattum, satin och 
flanell m m. Enligt Htllpers (ibid) såg man knappast någon skill
nad mellan lantallmoge och stadsbor. 
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Liknande beskrivningar förekommer i stor omfattning. 1880 
preciseras pitebornas goda sidor på följande sätt i ett dokument 
från en resa som riksdagsmän genomfört detta år i Norrbotten: 

De voro i allmänhet satt och starkt folk med ljust hår, 
och ansiktena utmärkte sig mer för kraft och händighet, 
än för någon egentlig skönhet. De karaktärsdrag med hvilka 
man lättast kom underfund, vore en stark självkänsla, 
om hvilken man kunde ana att hon lätt nog kunde slå öfver 
till envishet och hårdhet, samt stor gästfrihet. (Riksdagens 
10 resor i Norrbotten 1880-1979, s 20). 

Till allt detta kan mer parantetiskt läggas att även arvsmassan 
av vissa "forskare" bedömts vara positivare i Piteåtrakten än 
annorstädes i Norrbotten*). 

Inga träd tillåts dock växa upp till himlen. Som motvikt, väl be
visande denna gamla visdom, framhåller Selinus (1921) att pite-
borna i slutet av 1600-talet ådagalade en anmärkningsvärd grälsju
ka och processlystnad, Orsaken anges dock vara materiell; han
delstvång, nödår och barkbröd. 

I folkmun lever ännu idag uppfattningen om pitebornas särskilda 
egenskaper. De framställs som glada, öppna och driftiga. Som den 
norrbottniska smålänningen, eller som någon Rosviksbo uttrycker 
det: 

De ha alltid varit ovanligt driftigt folk här i trakten. 
Det ha aldrig suttit fast. Man kan nog säga att det är en 
slags smålandsanda. 

6.3.2 "Dom har aldrig varit van liksom att ha något jobb här" 

Även om förvärvsarbeten endast i begränsad omfattning är lokali
serade till själva orten Rosvik så är arbetslivet också här den 
viktigaste enskilda faktorn för människors välfärd. Arbetet och 
dess utveckling är en välfärdsresurs på gott och ont. Det skapar 
värde och ökad konsumtion, men också sociala problem. Människor 
slits ner, aliéneras, blir arbetslösa - tillfälligt eller varaktigt. 
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överallt i den allmänna debatten i Norrbotten framställs just 
arbetslösheten som roten till allt ont. Samma Rosviksbo som trött 
och sliten pendlar hem på kvällen från det hårda byggjobbet i 
Luleå drömmer mardrömmar om att jobbet skall ta slut. Samme 
planerare som entusiastiskt och medryckande berättar om fritids
möjligheterna i skärgården får ångest i blicken när den vänds 
mot de nedåtgående kurvorna i sysselsättningsdiagrammet. 

Förvärvsarbetet ses som en förutsättning för det goda livet, som 
ett medel för att nå ett mål. Fixeringen vid förvärvsarbetet som 
en nödvändig förutsättning för all välfärd går dock längre än 
så. Det historiska sambandet mellan arbete och lycka har produ
cerat en moraluppfattning som man ofta stöter på, åtminstone 
hos äldre arbetare. 

Man mår inte bra förrän man är svettig. 

Man vill göra rätt för sig. Först genom arbete får man en 
identitet. Utmattning och förslitning tycks framstå som den enda 
sköna huvudkudden. 

Nu vill jag inte hävda att Rosvik utmärks av att människor arbetar 
natt och dag intill utmattningens gräns. Snarare för en social 
miljö som Rosvik tanken till hur det kunde vara. Hur mycket bättre 
omgivningsvillkoren skulle kunna utnyttjas om t ex arbetsdagen 
blev kortare. 

Hur ser då förvärvsfrekvensen ut i Rosvik? Situationen skiljer 
sig markant åt mellan könen. Medan männens förvärvsfrekvens är 
högre än rikets eller 83%, är kvinnornas låg. Endast 36% av 
kvinnorna förvärvsarbetar, vilket är nära 20% lägre än för riket 
i sin helhet. Orsaken ligger främst i familjestrukturen och bo
endet. Barn i kombination med långt pendlingsavstånd medför ofta 
att en part får stanna hemma. Och den parten är fortfarande kvinnan. 

En annan slående iakttagelse i Rosvik är att en klar majoritet 
av invånarna är arbetare. Det är alltså inte fråga om en för
ort där mer eller mindre välsituerade medlemmar ur medelklassen 
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flyttat ut till ett villaområde. Dessutom tillhör invånarna i 
mycket hög utsträckning samma näringsgren. Hela 42% av de förvärvs
arbetande arbetar inom byggnadsindustrin. Den näst största närings
grenen, som framförallt sysselsätter kvinnorna, är tjänstesektorn 
med offentlig förvaltning. Denna sysselsätter drygt 20% av de 
förvärvsarbetande. 

Rosvik är, på grund av en intensiv kommunal satsning, den del av 
Piteå som expanderat snabbast under 70-talet. Det remarkabla är 
att yrkesstrukturen under denna snabba expansion bevarats nära 
nog oförändrad. Jag kommer att diskutera detta närmare längre 
fram, men låt mig redan här konstatera att de människor som 
flyttat till Rosvik oftast haft sina rötter där redan tidi
gare. Dessutom tillhör de en yrkeskår, inom vilken den socia
la rörligheten tycks vara ovanligt låg. Den låga kvinnliga 
förvärvsintensiteten i kombination med att de flesta arbetar 
inom icke- höglöneyrken medför att den disponibla medelinkoms
ten är jämföresevis låg - lägre än för Piteå kommun i sin hel
het. Däremot är familjerna genomsnittligt större än i någon 
annan kommundel. Den vanligast förekommande familjestorleken 
är fyra personer, vilket är en ovanligt hög genomsnittssiffra. 
(För Piteå kommun ärden vanligaste familjestorleken två perso
ner). Detta faktum hänger intimt samman med boendestrukturen i 
Rosvik där 90 % bor i villa. Till bilden hör också att arbets
lösheten är jämförelsevis låg, vilket man ofta förklarar med att: 

Det är väl en fördel att man bor litet mittemellan Piteå 
och Luleå. Man har större chans att få jobb i och med att 
man bor mittemellan. Man kan ta jobb på båda sidorna lik
som. 

Pendlingen upplevs alltså inte som något större problem. Man 
räknade med att den då man flyttade till Rosvik. Man visste 
vad man gav sig in på. Många har också lång erfarenhet av proble
matiken. 

Rosviksborna har ju varit vana vid att åka till arbets
tillfällena. Antingen till Piteå, men framför allt till 
Luleå och jobba, och pendla. Dom har aldrig liksom varit 
van att ha något jobb här. 

Jag träffade några stycken som jobbade här med skolan. 
Det var första gången på 20 år som dom hade haft något 
jobb i samhället. 
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Mänga byggjobbare och även andra passade på att göra så mycket 
Som möjligt själv i samband med färdigställandet av det egna 
huset. Man bytte i samband med detta också tjänster i rätt stor 
utsträckning. Dessa arbetsbyten var säkert lönsamma rent eko
nomiskt. De utgjorde också ofta en inledning till nya bekant
skaper och var ett sätt att etablera sig i de sociala nätverk 
som existerade på orten. Dessa arbetsbyten eller extraknäck fyller 
för många också en annan funktion. De utgör en motvikt till de 
enahanda och rätt alienerande arbetsuppgifter man har i sitt 
normala jobb. 

Ibland tar jag extraknäck snarast för att få utlopp för 
något slags skapande behov. 

Känner mig rätt less på jobbet, enahanda. Betydligt 
roligare att gjuta grunder åt fôlk. Då känner man sig 
tillfreds om det går bra. 

Dagens extraknäck fyller i stort sett samma funktion som den 
blandsysselsättning som var vanlig tidigare. I Rosvik tog den 
sig oftast uttryck i en kombination av jordbruk och byggarbete. 

Då var de glada, de hade gjort allt arbete på gården. Då 
var det skönt att gå å lägga sig. Å måndag morgon igen 
- till Luleå på jobbet. 

Då de äldre förtäljer om gamla tider är det ófta just denna 
arbetstillfredsställelse som tas upp. Givetvis kommer litet nost
algi lätt in i de bilder som tecknas.Ingen hävdar dock egentligen 
att det blivit sämre. Man sl et mer. Man var fattigare, men.... 
Många upplever att något saknas. Att gemenskapen och de kollektiva 
aktiviteterna är på reträtt. I dagens Rosvik existerar knappast 
heller någon egentlig kombinationsförsörjning. Det gamla mönstret 
har åtminstone vid en ytlig betraktelse försvunnit. 

Här har varit en kombination av fiske och jordbruksbygd. 
Man har fiskat och man har haft 2-3 kor och sen har man 
jobbat i träbranschen. Karlarna framförallt med snickeri. 

Den egentliga fritiden förr i tiden framställs oftast som nära 
nog obefintlig. Den lilla fritid som fanns upplevdes dock ha 
hög kvalitet. 

Man var borta hela veckan i Lule och jobba. När helgen kom 
hade var och varannan ett litet jordbru k. Så de var bara 
te å börja dra ut gödsel för he fanns ju int nå hästar. 
De flesta fick dra ut gödseln från lagårn på kälken, sen 
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skulle man dra upp hö å det räckte ju hela lördagsefter-
middan. På lördagskvällen klädde man om å gick till en 
granne och satt där och drack kaffe. Men nog hade man det 
gemytligare än idag. Med all den stress vi har. 

Just stressen i kombination med ensidigheten och alienationen 
nämnsofta när vi kommer in på dagens arbetssituation. Ofta upp
lever man stressen vara självförvållad. 

Stressen som vi upplever nu, att vi ska hinna så mycket— 
att vi ska skaffa oss alla möjliga prylar å hinna syssla 
med dom. Det är för jäkligt. Nu skall man gå åt samma håll 
för att ha tid att prata med varann. 

Anspråksnivån har höjts till den gräns där många, litet tillspetsat, 
mer lever för att arbeta än arbetar för att leva. Motsvarande 
inställning tycks också allt mer prägla fritiden. 

Skillnaden mellan förr och nu är dock i viss mån överdriven. Förr 
kombinerades arbeten. Jorden, fisket, snickeriet. Gränsen mellan 
lönearbete och självhushåll var flytande. Tillverkningen av pro
dukter för eget bruk jämfört med produktion för marknaden var 
relativt sett större än idag. Även i dagens Rosvik produceras 
dock många bruksvärden, även om aktiviteterna definieras som fri
tidsaktiviteter snarare än arbete. Man hjälps åt och man fiskar. 
Det enda som tycks försvinna är egentligen jordbruket. De effek
tivare produktionsmedlen gör dessutom att en människa på fritiden 
och med ett minimum av ansträngning förmår producera lika myc ket 
bruksvärden som man tidigare fick slita länge med. 

Aktiviteter som fiske tycks "gå i arv" även om de idag betraktas 
som fritidsaktiviteter och mindre som arbete i självhushållet. 
Vad som inte förändrats är själva produktionen, fångsten. Ofta 
blir det också aktivitetsmönster av typ fiske som blir den ut
lösande faktorn i beslutet att flytta "hem" till Rosvik. 

Många knyter nät på vintern och får bra med fisk på dom. 

När det blir vår skall jag ut och fiska. Jag fiskar alltid 
ute vid Trundön. Det ligger liksom i blodet.... Det är ju 
också trevligt att åka ner till hamnen och språka lite. 
Kanske sälja lite fisk. 

Barnen som bor i stan har alltid kommit hit och fiskat. 
Man har haft en båt. Så småningom har man börjat fundera? 
på en sommarstuga, men ofta flyttar man då hellre hit. 
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Rosvik bebos som nämnts fortfarande till dominerande del av arbetare, 
företrädesvis inom byggbranchen. Å andra sidan har man förvärvat 
en boendeform som oftast förknippas med tjänstemän och andra grüpper 
ur mellanskiktet. Det är ovanligt efter svenska förhållanden med 
en dominerande arbetarbefolkning i en småhusförort av Rosviks 
typ. Detta förhållande leder till frågor av typ: 

Leder småhusboendet till ett förborgerligande av arbetarna i 
Rosvik? 

I vad mån förändrar småhusboendet rosviksbornas aspirationer och 
sociala perspektiv? 

En av de forskare som tagit upp dessa frågeställningar är engels
mannen Goldthorpe och hans medarbetare (1971). 

De fann att tesen om arbetarklassens förborgerligande var ohåll
bar på en rad punkter. 

1. Dels fann man inte sådana relativa förbättringar i inkomster 
och arbetsförhållanden som medfört något förborgerligande, 
tvärtom kvarstår klasskillnaderna relativt oförändrade på 
denna punkt ̂). Den arbetare som önskar uppnå samma konsum
tionsnivå som en tjänsteman tvingas ofta "extraknäcka". 
Dessa iakttagelser stämmer väl in också på Rosvik. Genom
snittsinkomsten är som nämnts relativt låg och många arbe
tare menar att: 

"Arbetet blivit mer enahanda. Man får mer utbyte av sin 
hantverksskicklighet på fritiden." 

Därmed saknas den grundläggande betingelsen för förborgerligande 
- i Rosvik. 

2. Dels fann man inte att vare sig den stigande konsumtions
standarden eller förändringar i hemlivets fysiska och sociala 
miljö hade medfört något förborgerligande. Tvärtom bevarade 
arbetarna sin livsstil i stor utsträckning. De förändringar 
som äger rum är inte tecken på att man tillägnar sig någon 
specifik medelklassbetonad livsstil utan snarare en an
passning till nya krav och möjligheter. 

Även denna slutsats stämmer väl överens med mina iakttagelser. 
Man behåller sina värderingar och normer även efter inflytt
ningen till villan i Rosvik. Man uttnyttjar den kvantitativt 
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utökade fritiden på ett kvalitativt likartat sätt. Man 
umgås med de människor och grupper man har behov av och 
d e s s a  m ä n n i s k o r  t i l l h ö r  o f t a s t  s a m m a  k l a s s  e l l e r  t o m  
yrkesgrupp. Jag återkommer till denna diskussion i boende-
avsnittet . 

"Inte har man förändrats för att vi flyttat hit. Mest umgås 
vi med varandra, med arbetskompisar och grannar. Fiskar 
och snackar och delar kanske på en kvarting till helgen." 

3. Dels fann man inte någon större aspiration att uppnå högre 
status i samhället. Ingen strävan efter en social rörlighet 
uppåt på samhällstegen. Man har inte den prestationsorien
tering som ofta utmärker medelklassvärderingar. 

Även detta konstaterande håller streck i Rosvik. Rosviksbor 
har av tradition stannat vid sin läst och ingenting i våra 
intervjuer med vare sig barn eller vuxna tyder på någon 
attitydförändring, med det viktiga förbehållet att många 
kvinnor vill ut på arbetsmarknaden. Detta kan dock knappast 
ses som något tecken på förborgerligande. 

4. Slutligen fann Goldthorpe en tendens mot att arbetsplats-
och gemenskapssolidariteten var på tillbakagång. Att arbete 
allt mer kommit att uppfattas enbart som ett medel att upp
rätthålla en form av socialt liv som domineras av hem och familj. 
Denna allmänna utveckling passar väl in på svenska förhållanden 
generellt sett. Den äger dock bara delvis giltighet i Rosvik. 
Visserligen finns tecken på en familjecentrering. En cent-
rering kring hem och hus som är naturlig i en situation 
där mycket kring hus och tomt ännu återstår att göra. Däre
mot är det svårt att iaktta någon familjeisolering. De ut
åtriktade aktiviteterna tenderar tom att bli vanligare. 
Ett sätt att mäta solidariteten méd den egna klassen och 
de egna arbetskamraterna är att bedöma fackliga och politiska 
aktiviteter. Det kan konstateras att även om dessa aktiviter 
är tämligen svala, så är de jämfört med andra orter/bostads
områden rätt frekventa. De tenderar dessutom öka. 

Socialdemokraterna är det parti inom vilket de flesta aktiviteter 
äger rum. ' Flera andra organisationer med anknytning till det 
socialdemokratiska partiet finns också företrädda. Kvinnoklubben, 
SSU och Unga örnar. Många föreningar noterar en ökad aktivitet. 
Visserligen är kärnan av "verkligt" aktiva rätt liten (20-30 
personer), men de aktiva upplever ändå situationen som relativt 
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hoppfull. Lättast uppges det vara att engagera människor i kampen 
för att tillföra orten någon resurs. I och för sig kan detta ses 
som ett tecken på förskjutning i de politiska värdemönstren. "Man 
intresserar sig mer för att värna om den egna ortens intressen-
om närmiljön - än om större politiskt/ideologiska frågor. Perspek
tivet tycks ha krympt, men knappast så långt som till individualism 
och familjecentrering. Det är också svårt att i Rosvik bedöma 
förekomsten av någon latent politisk medvetenhet och kampberedskap. 
Många upplever inga avancerade hotbilder. Norrbottens problem 
engagerar till en del, men upplevs inte särskilt akuta utifrån 
Rosviks horisont. Därtill är de förhoppningar som knyts till såväl 
den egna orten som de egna utkomstmöjligheterna alltför stora. 
Ytterst få har också lämnat orten av ekonomiska skäl. 

Har väl hört talas om en 4-5 stycken som sagt att som måste 
flytta p g a jobbet. Fler är det nog inte. 

Betingelserna för såväl kollektiva aktiviteter som solidaritet 
måste bedömas vara goda i Rosvik. I vart fall bättre än på de 
flesta andra håll. Orten präglas m a o inte av den ekonomiska 
och värdemässiga uppdelningen som är så vanlig i många andra 
förorter. 

Vilka är då dessa positiva betingelser för värdegemenskap och 
kollektivt beteende? 

Den norske sociologen Lysgaard (1961) skisserar tre avgörande 
betingelser. Betingelser som i hög grad visar sig existera i 
Rosvik. 

1. En första betingelse rör förekomsten av gemensamma problem. 
I Rosvik existerar detta kring i stort sett samtliga de 
resursområden som kan bedömas vara viktiga omgivningsvillkor. 
Problem kring boendet är ofta gemensamma. Man hjälps åt med 
diverse praktiska lösningar. Problem kring arbete och pend
ling är ofta identiska. Män har ofta samma arbetsplats och 
samma resväg. Det är fråga om problem som kan lösas med 
gemensamma ansträngningar. Listan skulle kunna göras lång. 

2. En andra betingelse gäller närheten. I en liten ort som 
Rosvik är boendet i sig en sådan betingelse. Orten är för 
liten för att någon egentlig segrering skall uppträda. Alla 
är "rosviksbor". Att många från orten har gemensamma arbets
platser bidrar också till närhetsbetingelser. Man samord
nar ofta arbetsresor, där var och en har ansvar "att hålla 
bil" en vecka i taget. 
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3. En tredje betingelse rör likheten. Här "gynnas" Rosvik 
av sin homogena klass- och yrkesstruktur. Man har "samma" 
normer och värderingar. Den sociala bakgrunden är densamma 
liksom också ofta uppväxtmiljön. Man upplever sig vara lika 
och "talar samma språk". 

Dessa betingelser borde i lägen av hot eller kris främja fram
växten av motstånd och kamp för försvar av Rosviks intressen. 
Betingelserna ser m a o i hög grad likadana ut som de som existerat 
på Seskarô och Båtskärsnäs. I Rosvik har hittills inte uppstått 
någon kris av det slag som drabbat de båda andra orterna och dess 
människor. Det synliga utfallet av kollektiva aktiviteter be
gränsas därför i Rosvik till former som trivsel, gemenskap, tjänste
utbyte och fritidsaktiviteter. Jag kommer att ta upp dessa aspekter 
i följande avsnitt. 

Nog är arbetet djävligt slitigt och enahanda många 
gånger. Maskinerna blir större och större medan chansen 
att snacka med jobbarkompisarna minskar. Därför känns det 
skönt att komma hem på kvällen. Till huset och familjen 
och gemenskapen här i byn. 

6.3.3'He ä bara uppåt alltihop i en sån här by" 

Även om Rosvik som framgått är en ort med gamla anor belyser jag 
här endast den senare tidens expansion. Det är under denna period 
Rosvik förändrats "från by till förort". Expansionen på 70-talet 
har medfört att bostadsbeståndet är nytt. Nära hälften av bostäderna 
har byggts efter 1966. Området har idag typisk villakaraktär med 
90 % småhusbebyggelse. Trots detta finns parallellt ett äldre, 
ganska nedslitet; bostadsbestånd av främst jordbruksfastigheter. 
En större andel bostäder klassificeras också som omoderna i Rosvik 
(4,6 %) jämfört med Piteå kommun som helhet. Boendestrukturen 
innebär att stora bostäder dominerar, över 60 % av "det befintliga 
beståndet har 4 rum eller mer. Motsvarande siffra för hela kommunen 
är 40 %. Andelen människor som klassificeras som trångbodda är 
endast 5 %, vilket är den lägsta siffran för någon kommundel i 
Piteå. En ännu lägre andel barn bor trångt. Tillgången till 
service är jämförelsevis god, även om vissa centrala funktioner 
saknas (se bilaga:1) 

På kommunikationssidan är naturligen behoven i en mindre ort, 
som i så hög grad baseras på pendling, svåra att tillfredsställa. 
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Satsningar görs - förutom kollektiv busstrafik t även komplette
ringstrafik oca färdtjänst. En människa från Rosvik som vill ut
föra kortare ärenden i Luleå eller Piteå med hjälp av kollektiv
trafik klarar detta med en sammanlagd tidsåtgång på 2,5 timme 
till hemkomsten. 

Kravet på tidsuppoffring är realtivt litet jämfört med många 
andra orter i länet med snarlika pendlingsavstånd. 

Pendlingen är det kanske mest utmärkande draget för Rosvik. Endast 
11 % av arbetskraften arbetar på hemorten och hela 67 % pendlar 
till arbete i annan kommun (som regel Luleå). Förvånansvärt få 
människor säger sig uppleva några större olägenheter med pend
lingen, vilket kan förklaras med att de visste vad de gav sig 
in på när de flyttade till Rosvik. 

Sedan är det ju många som säger att när vi nu ändå måste 
ta bilen till jobbet spelar en mil mer eller mindre 
ingen roll. Jobbar man på järnverket går det ju ändå inte 
att ha några egnahemstomter i närheten. Det blir ändå att 
ta bilen och köra en bit. 

Det är skönt att åka ifrån. Det är skönt att åka på ett annat 
ställe och träffa nytt folk där. 

Många åker bil till jobbet trots att kollektivtrafiken dit ibland 
är mycket väl utbyggd. Många vacklar också i valet mellan att 
ta bussen eller den egna bilen. 

Skulle nog helst vilja avstå från att köra.... det är så 
skönt att ta sin matväska och hoppa på bussen.... sitta 
och koppla av ända fram till Luleå.... men samtidigt har 
man lite större frihet, man får vara hemma någon minut 
längre. 

Många framhåller också skatteavdragen som en morot till att använda 
den egna bilen. Denna attityd är knappast förankrad i en objektiv 
kunskap om vad som egentligen är mest ekonomiskt fördelaktigt. 

Genom att Rosviks expansion är av färskt datum existerar det 
gamla och det nya Rosvik idag sida vid sida. Expansionen och an
passningsprocessen tycks ha gått friktionsfritt både för de gamla 
rosviksborna och för de nyinflyttade. Fördelarna med expansionen 
har klart överstigit nackdelarna. Den lokala kulturen har inte 
bytts ut, utan bevarats och kompletterats. Orsaken till detta ligger 
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i faktorer som förtjänar att upprepas, nämligen att många grund
läggande förhållanden från tidigare inte förändrats kvalitativt 
sett. Många nyinflyttade har rötter i det gamla Rosvik och i dess 
kultur. Den kulturkonfrontation som ofta blivit följden när nya 
mellanskiktfamiljer invaderat gamla bondbyar har uteblivit i 
fallet Rosvik. Rosvik är således inte något exempel på segregation 
för de mer burgna. Genomsnittsinkomsten är lägre och utbildnings
tiden inte längre än för Piteå kommun i sin helhet. Rosvik är 
inte något villaområde för medelklassen eller med medelklassideal. 

Rosviksborna har alltid varit byggjobbare.... 

Många nyinflyttade härstammar från Rosvik. Man har bott 
i Luleå eller någon annan stans ett tag men flyttat till
baks så snart det givits möjlighet. 

Det är ju inte så mycket kvar av det gamla Rosvik egent
ligen. Dom har ju byggt ganska mycket nytt-även den gamla 
kärnan Man har inga problem att umgås. Det har alltid 
varit byggnadsarbetarkåren som bott här. Männen här i Ros
vik har alltid jobbat i Luleå, dom har byggt upp Luleå när 
det brann, då kom snickarna från Rosvik.... 

Det är otroligt det där med rötte rna. Jag vet en del som 
flyttat till Luleå och byggt hus där. När dom nu nått 
pensionsåldern har dom sålt sina gårdar och flyttat hem 
till Rosvik. 

Det är klart att det blev en ganska kraftig omställning 
för många äldre Rosviksbor. Många var nog inte så glada 
åt allt det nya. Man var rädd att bykänslan skulle försvinna 
när det kom så mycket nytt på en gång. 

Trots den snabba förvandlingen Rosvik genomgått har normsystem 
och värdemönster förblivit tämligen stabila. Ett exempel på kollek
tiva normer av ovanlig styrka ärt som en tjänsteman i kommunför
valtningen hävdar, att priserna på tomtmark hållits nere 
av den allmänna oviljan att begära "överpris" för marken. 
Detta uppges också vara en av anledningarna till att markför
värven kunnat skötas så smidigt och att exploateringar kunnat 
undvikas. Det har visat sig svårt att upptäcka vare sig käns
lor av främlingskap, isolering eller normlöshet/anomi i boende
miljön Rosvik. 



174 

Vad som förändrats är framförallt storleken. Människorna är fler, 
bor bättre och på större ytor, servicen har byggts ut. En hotande 
negativ utveckling har vänts i sin motsats, och som resultat gett 
en optimism och en framtidstro som saknas i stora delar av Norr
botten. 

De farhågor som uttrycktes från en del håll vid expansionens start 
anses idag ha varit ogmndade. Motiven bakom de enskildas flyttning 
till Rosvik har objektivt sett varit rationella, subjektivt sett 
frivilligt valda. Man har vetat vad man gett sig in på. Man tycks 
inte heller ha "förbyggt" sig, utan egnahemmen har varit fullt 
möjliga att klara av på en normal arbetarlön i familjen. Spe
kulationer eller överpriser har hittills heller inte präglat små
husmarknaden på orten. 

Undantag förekommer, men som huvudregel har varken nostalgi eller 
illusioner i samband med Stålverk 80-epoken på något avgörande 
sätt styrt människorna att etablera sig som rosviksbor. 

Det finns väl nån enstaka som har flyttat härifrån bara 
för att dom.... ja detvarväl den gröna vågen.... man tog 
inte allt med i beräkningen. 

Nog finns det såna också, men jag tror inte att det är 
många som varit tvugna att flytta tack vare Stålverket. 
(Som aldrig kom, min anmärkning.) 

Expansionen i Rosvik skedde snabbt. Den verkliga "kicken" 
kom så sent som 1973/74. Utbyggnaden kulminerade 1976/77 med att 
115 tomter färdigställdes. 

Nuvarande takt (1980) är ungefär 25 tomter per år. Under denna 
period har också några flerfamiljshus byggts. 

Vad berodde det då på att just Rosvik blev den del av Piteå kommun 
som kom att expandera snabbast? 

Orsakernatycks ha varit flera. Det fanns en efterfrågan på bostäder 
och tomtkön var relativt stor, både i Piteå och i den s k Fyrkanten 
(Piteå-Älvsbyn-Boden-Luleå). Något större tryck på en bosättning 
i Rosvik tycks dock inte ha existerat. Trycket bedömdes snarast 
som störte i orten Norrfjärden söder om Rosvik. Norrfjärden hade 
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en betydligt bättre utbyggd infrastruktur och betraktades där
för av många som lämpligare för en utbyggnad. Av tradition 
har det också alltid existerat en rivalitet mellan Rosvik 
och Norrfjärden. Denna rivalitet märks fortfarande. Ett måhända 
skämtbetonat vittnesmål vill göra gällande, att Norrfjärdens 
anhängare som ett viktigt skäl anförde att nyinflyttade till 
Norrfjärden skulle bli säkra prenumeranter på Piteå-Tidningen. 
P g a att Rosvik ligger nära kommungränsen förelåg däremot en 
betydande risk att nyinflyttade dit skulle börja prenumerera på 
luletidningen Norrbottens-Ruriren. 

Det har alltid funnits en rivalitet mellan Norrfjärden 
och Rosvik. 

Norrfjärden har mycket mer småbyar runtom. Man har bättre 
vägar också. Norrfjärden hade därför varit ett naturligare 
etableringsområde. 

Man blir mobbad när man kommer till högstadiet i Norrfjärden. 

Närheten till Luleå kan ha spelat en roll. Visserligen är av
ståndet dit inte mycket längre från Norrfjärden, men det användes 
dock som ett argument. Utbyggnaden kunde också ses som ett svar 
på den förväntade expansionen kring Stålverk 80, som trots att 
den aldrig blev av under några år forcerade fram stora nyinvest
eringar i bostäder och infrastruktur både i Luleå och i omkring 
liggande kommuner. 

Många tungor - kanske elaka - hävdar fortfarande att satsningen 
på Rosvik var ett sätt för Piteå kommun att "roffa åt sig" skatte
kraft från Luleå. Efter Stålverkskraschen hösten 1976 fortsatte 
Piteå kommun sitt utbyggnadsprogram en tid medan Luleå kommun 
omedelbart "idiotstoppade" omfattande bostadsbyggen i två nya 
bostadsområden - Björkskatan och Hammaren. De båda kommunerna 
hade olika bedömningar av den nyuppkomna situationen, vilket 
ledde till en del slitningar sinsemellan. I sista hand avgjorde 
politisk aktivitet valet av ort och graden av expansion. I kommun
sammanslagningens spår från slutet av 60-talet - då Piteå stad 
och tre landskommuner gick samman - uppträdde starka och kamp-
lystna "byapolitiker" med den egna ortens bästa för ögonen. 
Rosvik förefaller ha blivit lyckligt lottad i denna dragkamp, 
genom att ortens representanter i kommunalpolitiken lyckats hävda 
de lokala intressena med framgångsrik utgång. 
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Beslutet om Rosviks expansion toga snabbt, trots att orten i 
den gamla generalplanen fått en betydligt mer blygsam roll. 
Kommunens markreserv var i början på 70-talet liten i Rosvik 
(faktiskt då betydligt större i Norrfjärden), men det tycks, 
som nämnts, ändå inte ha varit några större svårigheter att 
skaffa mark till rimliga kostnader. Exproprieringar har vid
tagits endast i undantagsfall. 

Ibland var grävskopan i bakhasorna på oss när vi köpte 
upp mark. 

Idag är framförhållningen god. Kommunen tillämpar inte tomträtt, 
utan tomterna får köpas av enskilda personer till låga och subven
tionerade priser. Detta förhållande kan bedömas vara kostsamt 
på sikt för kommunen. Någon egentlig spekulationsmarknad av 
fastigheter har inte uppstått. I den mån en sådan existerat 
har den snarast blivit mindre i och med den upphörda expansionen 
i Norrbottens kustland. Prisutvecklingen på nya egnahem har dock 
varit klart högre än för länet i sin helhet. Ett grupphus som 
1974 betingade ett pris på 200 000:- kostar i motsvarande ny
produktion idag (1980) ungefär 350 000:-. Denna prisutveckling 
är däremot tämligen normal bedömt i ett riksperspektiv. Både 
tomtpriser och kraven på egna kontantinsatser är fortfarande 
jämförelsevis låga.^) 

P g a svåra markförhållanden i orten beräknas den direkta 
kommunala subventionen vid markförvärv vara 25 000:- per tomt. 
Indirekta subventioner därutöver för olika former av kommunal 
service är svårare att fastställa. Därför har det i praktiken 
mera blivit en trosfråga än en kunskapsfråga om kommunen tjänat 
eller förlorat pengar på expansionen i Rosvik. Den allmänna upp
fattningen tycks vara att expansionen varit en god affär, åtmins
tone på lång sikt. 

Exploateringsgraden är,trots sena markförvärv,inte särskilt hög. 
Orten ger inget hoptryckt, kompakt intryck och tomterna ger 
ordentligt utrymme för den typ av småhus som byggts. Någon s k 
lyxbebyggelse förekommer inte. 

Det största problemet idag i Rosvik gäller bristen på arbets
tillfällen. Ett mindre industrihus planeras. Man har dock inga 
förhoppningar om några större industrisatsningar på orten, utan 
hoppas främst på lokal expansion inom servicesektorn. 

Tomtkön 1979/80 består av ett hundratal familjer, främst luleå-
bor. 
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Vidden kommunala planeringen av Rosvik är det påfallande hur 
fysiska, geografiska och ekonomiska hänsyn dominerat. Sociala 
eller allmänmänskliga överväganden har knappast berörts alls 
i beslutsunderlagen. Man kan dock konstatera att den kommunala 
planeringen i Piteå nyligen börjat ta steg in i ett utvecklings
arbete där sociala perspektiv börjar tas med. Kommunens ansträng
ningar att föra ut olika planer till allmän debatt har också in
tensifierats. 

Man kan konstatera att boendet i Rosvik fungerar bra utifrån 
tre grundläggande aspekter på boende välfärd: 

1. Ytterst få bor omodernt och bostäderna har genomgående 
god utrustningsstandard. 

2. Ytterst få bor trångt. Bostäderna är väl anpassade till 
den familjestruktur som för närvarande finns i Rosvik. 
(Däremot kan problem uppstå när barnen om ett antal år 
flyttar ut. Skall de vuxna bo kvar i alltför stora villor? 
Skall man avyttra fastigheten och tvingas lämna orten? 
Problem av denna typ uppstår förr eller senare i bostads
områden med ensidig bebyggelsestruktur). 

3. De allra flesta bor billigt. Boendeformen villa framstår 
av skattetekniska skäl allt mer som en förutsättning för 
god boende- och hushållsekonomi för barnfamiljer. Spe
ciellt i orter som Rosvik där villorna förvärvats utan 
överpriser och där utrymmena är måttliga och därmed ener
gikostnaderna överkomliga. Inga rosviksbor tycks heller ha 
tvingats lämna sin bostad av direkt ekonomiska skäl. Hyror
na i de fåtaliga hyreshusen är likaså jämförelsevis rimliga. 
Villkoren i Rosvik är därför genomgående mer förmånliga än 
dem som gäller i förorter kring landets större städer. En 
grundläggande välfärd och trygghet tycks existera kring 
boendet. En god grund finns för levande sociala relationer 
och trivsel. Till stor del anger man just goda sociala re
lationer med andra ortsbor som förklaring till att man trivs 
så bra. 

"Rosvik var en by som skulle dö för några år sedan då E4 
drogs ifrån. Den gick ju genom här. He blev ju int så utan 
he blev bara bättre och bättre. Nu tyck man he ä toppen 
alltså.... de ä bra att ha rörelsen i en by som expanderar. 
He ä bara uppåt alltihop i en sån här by." 
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li 
Jag ser ofta gamla rosviksbor som nickar åt dom här ung
domarna, så tydligen har man träffat varandra på ett eller 
annat sätt och kommit att prata." 

Den homogena befolkningsstrukturen i kombination med att många ny
inflyttade redan tidigare hade rötter på orten har alltså medfört 
att förutsättningarna för fungerande sociala nätverk varit goda. 
Därigenom har det uppstått en fast social förankring på orten. 
Många samhällsforskare framhåller också med eftertryck betyd
elsen av detta. De hävdar att social förankring inte bara är 
en välfärdsresurs - utan också har ett värde i sig. Social för
ankring ses med denna utgångspunkt som en sammanbindande faktor 
mellan å ena sidan materiella/historiska förhållanden på en ort 
och å andra sidan människans känsla av välfärd, lycka och hem-
hörighet. 

Vad är då social förankring och hur kan den bedömas vara i en 
ort som Rosvik? 

Den norske levnadsnivåundersökaren Ringen (1976) gör en analys 
kring detta, som också finns refererat av Alfredsson m fl (1979). 
Han hävdar att ju bättre förankringen är i omgivningsmiljön, 
dessto större är chansen att känna trygghet, utveckla sociala 
kontakter etc. Han särskiljer fyra typer av förankring: 

1. Materiell förankring som står för förankring i hus, lägen
heter eller ägodelar i största allmänhet. Jag har redan 
konstaterat att denna typ av förankring är mycket god i 
Rosvik. 

2. Kulturell förankring som står för förankring i de normer, 
värderingar och levnadsmönster som existerar på orten. 
Visserligen existerar ansatser till kulturkonfrontation 
mellan det gamla och det nya Rosvik, mellan olika gene
rationer, men motsättningarna har som nämnts mildrats genom 
att de flesta nyinflyttade har sina rötter i Rosvik på 
ett eller annat sätt. I vart fall har de inte "köpt grisen 
i säcken" i samband med inflyttning. 

3. Lokal förankring som står för hur väl en människa känner 
sig hemmastadd i miljön, hur väl hon lyckas identifiera 
sig med sin omgivning. Ofta är den lokala förankringen 
en förutsättning för uppkomsten av utåtriktade kollektiva 
aktiviteter, som t ex föreningsverksamhet, men samtidigt 
också en konsekvens av deltagandet i dessa. 
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Även i denna mening spelar de nyinflyttades rötter i 
Rosvik stor roll. Den politiska aktiviteten på orten 
är jämförelsevis hög, även om den naturligtvis som på de 
flesta håll skulle kunna vara avsevärt högre. 

4. Social förankring slutligen,som står för människors gemen
skap och relationer med andra människor i sin nära omgiv
ning, såsom grannar och arbetskamrater. Jag skall något 
mer utveckla diskussionen kring denna sista aspekt på 
f örankringsproblematiken. 

Förorter av Rosviks typ brukar i allmänhet kännetecknas av att 
de utgör tämligen artificiella boendemiljöer, där framför allt 
arbete och boende skiljs åt. De sociala nätverk som människor 
fungerar i tenderar att delas in i sektorer, där en sektor rör 
arbetet och arbetskamraterna, en annan rör boendet och grannar
na, en tredje rör familjen och släkten, en fjärde rör fritiden 
osv. Denna uppsplittring kan få negativa konsekvenser för den 
sociala förankringen, vilket speciellt drabbar barn och ung
dom. Sektorerna "korsar varandra" i vardagslivet endast spo
radiskt. Fenomenet finns väl dokumenterat i såväl inhemsk som 
internationell forskning på området.-*) 

I en av de mer auktoritativa genomgångarna presenterar Allan 
(1979) några generella iakttagelser. Han utgår från tesen att 
medelklassfamiljer (tjänstemän och liknande yrkesutövare) ut
vecklar bredare vänskapsförhållanden med icke släktingar i 
jämförelsevismånga skilda sammanhang. Detta gör inte arbetar
klassfamiljer i samma utsträckning. De senares vänskapsrela
tioner koncentreras i stället till färre kategorier av männis
kor som arbetskamrater, men framför allt släktingar. Släkt
skapsrelationer skulle m a o vara viktigare i arbetarklassen 
än i medelklassen. Allan anför dock själv två principiella invänd
ningar mot ett sådant grovt och alltför generellt påstående. 
För det första att släktskap inte ens inom arbetarklassen är 
någon garanti för vänskap och umgänge, utan endast betyder att 
arbetarklassen oftare än medelklassen har någon eller några 
släktingar som de håller fast vid i kraft av starka inbördes 
band. För det andra - vilket skiljer klasserna åt - tenderar 
arbetarklassens vänskapsrelationer äga rum i speciella samman
hang snarare än som självändamål. Sociala relationer skulle 
följdaktligen vara mer instrumentella i arbetarklassen (sak
ligt och inte känslomässigt baserat tjänstebyte t ex). Man 
umgås för att hjälpas åt eller för att kämpa tillsammans mot 
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ett gemensamt mål. Arbetarklassen skulle alltså vara mer lokalt 
förankrad än medelklassen. Därigenom har den svårare både att mis
ta sin lokala förankring och tvingas anpassa sig i en ny miljö där 
de kulturella livsmönstren inte bygger på gemensamma målinriktade 
aktiviteter (politiska, ekonomiska och administrativa besluts
fattare, som själva ofta har låg lokal förankring, har naturligen 
svårt att leva sig in i en sådan upplevelsevärld; därför framstår 
alltför många beslut som snävt byråkratiskt - rationellt - effek
tiva, omänskliga och utan social hänsyn). 

Mycket av detta har sin giltighet i Norrbotten. Såväl släktbanden 
som oviljan att lämna uppväxtmiljön är starkast inom arbetarklas
sen. Samtidigt drabbas denna klass hårdast av "tvångsförflyttnin
gar", som skördar offer i form av alkoholister m m. Problemen 
med brister i social förankring slår inte enbart mot arbetar
familjers vuxna, utan ofta med ännu värre konsekvenser mot deras 
barn. Filmen "Ett anständigt liv" ger skrämmande exempel rörande 
den första generationen inflyttningsungdom till Stockholms betong
förorter. 

För Rosvik är situationen till stor del annorlunda. Några fak
torer kan anges som gör Rosvik rätt unik i detta avseende. Dessa 
faktorer är samtidigt de som visat sig ha inverkan på vår diskus
sion om människors sociala förankring på orten: 

1. De flesta människor som flyttat till Rosvik under 70-talet 
hade redan tidigare en mer eller mindre stark förankring 
där. Rosvik var deras uppväxtort eller de hade släkt där 
eller de kände åtminstone väl till orten via vänner eller 
arbetskamrater. Deras val av boendeort har skett frivilligt 
genom aktiva, egna initiativ. 

2. De flesta nyinflyttade tillhör arbetarklassen. Det tycks 
tomi viss utsträckning vara så att flera medelklassjobb 
som finns i Rosvik besätts av människor som inte bor där. 
Denna homogenitet underlättar öppningar och sociala rela
tioner över sektorsgränser av viktiga livsområden (arbete, 
boende, släkt, fritid m m). 

3. Homogeniteten förstärks av att de flesta yrkesutövarna 
inte bara tillhör samma samhällsklass. De tillhör också 
oftast samma branch. Det gör deras problembetingelser säll
synt gemensamma. De bor likvärdigt. De har identiska eller 
likartade yrken. I många fall har de t o m samma arbets
plats. De har pendlingsproblematiken gemensam, är vidare 
ofta relativt jämnåriga och har yngre barn. 
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Mot denna bakgrund är det knappast förvånande att våra inter
vjuer gett så likartade svarsmönster. Det är he ller inte någon 
sensation att fritidsanvändningen är så homogen kring idrott, 
fiske, studier och barn. Denna typ av homogent bosättningsmön
ster har nackdelar, t ex vissa drag av social och kulturell 
ensidighet. I nuläget känns det, med hänsyn till intervjusvaren 
och resultaten i övrigt, naturligt att tona fram de positiva 
sidorna kring såväl den sociala förankringen som livskvalitén 
i stort. 

En indikation av förankring är också att de boende i ett område 
område "talar väl" om det i gemensamma former, som en mani
festation utåt, riktad mot utomstående. 

Problemen framträder snarast i ett vidare samhällsperspektiv, 
särskilt på lång sikt. En illustration till detta ges i följande 
citat av Alfredsson m fl: 

Det finns en motsättning mellan talet om det önskvärda 
med goda grannkontakter och ambitionen att blanda männis
kor i olika åldrar och med olika sociala och ekonomiska 
villkor. Att lika barn leka bäst är sannolikt helt riktigt, 
åtminstone på kort sikt. Det är i vart fall lättare för 
dem att börja leka med varandra. (Alfredsson, m fl 1979 
s 75). 

Problemet i ett samhällsperspektiv gäller närmast att en homoge-
nisering av det "goda livet" till vissa orter och bostadsområden, 
i allmänhet sker till priset av en koncentration av det "onda 
livet" till andra områden. Detta är en aspekt på det som kallas 
segregation. Olika orter och bostadsområden erbjuder olika livs
miljöer för människorna, både på individ- och samhällsplanet. 

6.3.4 "Under en karls värdighet att befatta sig med sådana 
småsaker" 

Rosvik är som framgått en ort som förändrats snabbt, men som 
för den skull inte förlorat alla sina tidigare kännetecken och 
kulturella särdrag. En målande bild av hur det nya trots allt 
vilar på tidigare materiella förhållanden och traditioner gavs 
i en av våra intervjuer. Citatet är snarast en liknelse, som 
ger impulser till filosofiska betraktelser! 
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Det var i början av seklet man la ner glashyttan på Trundön 
.... Idag kan man gå i slagghögen där och sparka och kanske 
få upp någon liten glasbit. Men nu är det omrört rätt mycke 
där. Man tog fyllning till vägar och grunder där och det 
var en bra fyllning för det fanns kol i det och alltihop. 

Det nya Rosvik alltså - bokstavligt byggt på spillrorna av en 
inte längre lönsam, bortrationaliserad produktionsstruktur! 

Själva lokalsamhället Rosvik har en helt annan stabilitetet än 
dess enskilda invånare. Människor kommer till och går bort medan 
de flesta lokalsamhällen med sina från fall till fall historiskt 
bestämda livsmiljöer, består i en eller annan form. Därför skiljer 
vi mellan människan som människa i betydelsen viss namngiven 
person och människan bakgrundstecknad genom sina olika positioner 
och roller. Rollerna liksom andra institutioner finns kvar långt 
efter det att den enskilda människan trätt tillbaka från arenan 
- slutat skolan, bytt jobb, pensionerats, avlidit etc. En och 
samma människa spelar samtidigt under sitt liv många olika roller. 
Hon får ställa om sig till nya förväntningar och krav i takt 
med att de förändras. 

En av de grundläggande roller som förändrats snabbast, åtminstone 
vid en ytlig betraktelse, är kvinnorollen. Detta gäller generellt 
men också specifikt i Rosvik. 

Det kan vara på plats med en kort historisk tillbakablick för 
att få perspektiv på dagens situation för kvinnor i Rosvik. 
Jag menar att den gängse bilden av kvinnan i förindustriell tid, 
som i huvudsak sysslande med hushållsarbete långt ifrån är 
riktig. Den är i speciellt hög grad missvisande för situationen 
i Norrbotten. Kvinnornas situation i Nordsverige präglades starkt 
av att männen under långa perioder vistades borta från hemmet. 
Detta medförde att jordbruket under dessa perioder överlämnades 
till kvinnorna. Lars Levi Laestadius hävdade redan på 1800-
talet att kvinnan i den norrländska bondehushållningen inte 
bara hade ansvaret för en stor del av livsmedelsproduktionen 
utan också förvaltade gårdens kanske viktigaste kapital: krea
turen. Männen hyste ett verkligt misstroende för åkerbruket. 
Man ansåg det knappt mödan värt att ägna sig åt. 

Det befanns vara under en karls värdighet att ägna sig åt ar
beten i hemmet. I stället drog man ut till långväga arbetsupp
gifter (Campell 1948). 
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Enligt Lövgren (1972 ) kan man här, som på många andra områden, 
se ett klart samspel mellan ekonomisk struktur, arbetsfördel
ning och social ställning. Kvinnornas ställning i Nordsverige 
blev på så sätt friare och mer självständig än på de flesta 
andra håll i landet. 

För Rosvik kan motsvarande mönster i arbetsdelningen skönjas 
ända in i modern tid. Många rosviksmän veckopendlade till 
arbetsplatser i Luleå och ännu längre bort. Deras,för för
sörjningen^ kompletterande småbruk fick under tiden skötas 
av kvinnorna. 

Då for dom då på måndagmorgon. Fruntimren skicka å 
dom på bussen till Lule å de fick med sig palt. Bussen 
med pitebor kalla dom därför för Paltskutan. På ons-
dan skicka fruntimmren upp mat med bussen för resten 
av veckan. Å så var he å åk hem på lördan. Var och 
varannan hade ett litet jordbruk. De var bara te å 
börja dra ut gödsel för he fanns ju int nå hästar. 

Det här innebär inte att kvinnans situation var lätt. I all 
synnerhet för de kvinnor som inte blev gifta. Ofta kom någon 
hemmadotter att stanna hos föräldrarna och vårda dessa till 
deras bortgång. Efter deras död ställdes hemmadottern ensam 
och ofta egendomslös, utan yrkesutbildning i tämligen hög ål
der. Fortfarande existerar liknande problem för ganska många 
kvinnor i Norrbottens glesbygder. 

Kvinnans friare ställning i Norrbotten och i vissa andra delar av 
nordsverige tog sig också tidigt uttryck i ett mindre normstyrt 
umgänge med det motsatta könet. Till stor del får detta också 
anses vara en konsekvens av att den sociala och ekonomiska 
skiktningen var avsevärt mindre i Norrbotten än på annat håll. 
Föräldrarnas inflytande över t ex valet av lämplig äktenskaps
partner var mindre. Ett typiskt uttryck för en friare inställ
ning var de i Norrland allmänt förekommande "nattfrierierna", 
som innebar att pojkarna tilläts sova över hos flickorna med 
föräldrarnas goda minne, Detta tycks sällan ha resulterat i 
föräktenskapliga barn eller ene sexuellt umgänge. Om förbin
delserna ledde till barn före äktenskapet ansåg folkmoralen 
att ingen större skada skett om en legalisering åstadkoms genom 
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äktenskaps ingående. Ogifta mödrar blev däremot utpekade, bak-
talade eller utstötta, och barnen kunde få lida av att kallas 
"oäktingen" eller "horungen". 

Lokala variationer i synen på sexuell moral kunde i norra 
Sverige förklaras med skillnader i religiositet. Jämför man 
Norrbotten med det starkt frikyrkliga Västerbotten finner man 
att det i Norrbotten var ungefär dubbelt så vanligt med barn 
födda utom äktenskapet vid detta sekels början. Även inom 
Norrbotten var variationerna påtagliga. 

I dagens Rosvik har självhushållningen till stor del för
svunnit även om man inom den egna kärnfamiljen förtfarande 
i viss utsträckning själv producerar saker som skulle ställa 
sig dyrbara att förvärva utifrån till marknadspris. De 
viktigaste exemplen är kanske eget arbete på den fastighet 
man äger, liksom vardagliga hushållsgöromål såsom matlagning 
och städning. En slående förändring är att familjestorleken 
minskat och att en övergång skett från storfamilj eller ut-
vidagad familj - där far- eller morföräldrar också ingick 
- till kärnfamilj. 

Rollen som hemmafru började enligt Löfgren (ibid) växa fram först 
i och med en mer borgerlig kulturmiljö under förra seklet. 
Hemmafrurollen har sin grund i ändrade arbetsförhållanden 
och en förbättrad ekonomisk situation, som tillät en arbets
fördelning inom familjen där kvinnan odelat fick ägna sig åt 
reproduktiva arbetsuppgifter - sköta hemmet, ta hand om barnen 
etc. Den förbättrade familjeekonomin skall ses mot bakgrund 
av en rad sociala och ekonomiska förändringar. Dessa föränd
ringar kom först till uttryck inom den genom industrialismen 
och kapitalismen framväxande småborgerligheten (Liversage 
1975). 

Denna utveckling kom senare och hade delvis annan karaktär 
i Norrbotten, men slog också här igenom i sina generella drag. 
Framförallt gav detta grunderna till en ny idéutveckling. Nya 
ideal och rolluppfattningar trädde fram. 

Den borgerliga kultur, som växte fram i takt med industrialismen 
under förra seklet, skapade ett nytt könsrollsmönster. Hed 
detta utvecklades den skyddade och litet isolerade rollen som 
hemmafru. Enligt Löfgren (1977) utmärks förtfarande familjen 
som livssfär av ett större arv från 1800-talets borgeliga 
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kultur än från en traditionell bondekultur, som gav kvinnan 
omfattande producerande uppgifter. 

Familjens produktionssätt och rollmönster har alltså förändrats 
radikalt. I stället för storhushåll och den utvidgade familjen 
har den lågfunktionella kärnfamiljen kommit. Allt mer har kvin
nan återgått från att uteslutande vara hemmafru med reproducer
a n d e  u p p g i f t e r ,  t i l l  a t t  ä v e n  b l i  f ö r v ä r v s a r b e t a n d e ,  d v s  
i praktiken dubbelarbetande eftersom förändringen i arbersför-
delningen i hemmet mellan man och kvinna gått betydligt lång
sammare. I detta avseende ligger Rosvik "efter utvecklingen" 
med sin särskilda förortskaraktär, och jämförelsevis låga 
kvinnliga förvärvsfrekvens. 

Kärnfamiljen betecknas som allt mer lågfunktionell av två skäl. 
För det första därför att fler producerande uppgifter flyttas 
från hemmet/självhushållet/väntjänstsektorn. Man köper mer
parten matvaror som halvfabrikat eller färdiglagade - färdiga 
bakverk, kläder osv. Man klarar sig kanske inte längre utan 
bil, tvätt- och diskmaskin. Familjens och kvinnans ändrade 
ställning är i sig en av de starkaste orsakerna till vår eko
nomiska tillväxt, beräknad som summan av de producerade varor 
som mäts i pengar, dvs med den krympande självhushållssektorn 
helt borträknad. Med just denna innebörd menar de flesta ekono
mer och politiker att välfärden i landet ökat. En innebörd som 
då endast bygger på ett ekonomiskt - ingalunda invändningsfritt 
- begrepp. All "ekonomisk" tillväxt är dock självfallet inte 
baserad på att kvinnor begränsat sina reproducerande uppgifter 
och blivit mer producerande. Lika viktiga inslag är renodlad 
ökad produktion, t ex ökad produktivitet via teknisk utveck
ling och utbildning. 

För det andra har familjens reproducerande uppgifter, som 
tidigare klarades på egen hand, iallt större omfattning förts 
över till institutioner inom den offentliga sektorn - daghem, 
fritidshem, fritidsgårdar, ålderdomshem, institutioner för 
alkoholskadade och psykiskt sjuka osv. Även denna utbyggnad 
är en viktig förklaring till den ekonomiska tillväxten. Går 
man vidare från kvantitativa till kvalitativa betraktelse
sätt blir välfärdsanalysen annorlunda och mer kontroversiell. 
"Man åt bättre förr" eller "Folk har allsidigare kosthållning 
numera". "Barn mår bäst att vara hemma hos mamma" eller "Dag
hem, som komplement till familjeomsorg, samvaro i barngrupp 
och kvalificierad utvecklingsstimulans som utbildade pedagoger 
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och inte alla föräldrar kan förmedla stärker barnens välfärd 
och fortsatta uppväxt". Detta är ett par exempel på diametralt 
motsatta vanliga åsikter. 

I viss mån är dock den utveckling som ovan skisserats över
driven och åtminstone tre "myter" kring kärnfamiljen och 
hemmafrurollen bör observeras. 

En första "myt" rör påståendet att omsorgen om barn alltmer 
faller inom den offentliga sektorns ansvarsområde. I och för 
sig byggs alltfler daghem och fritidsinstitutioner för barn 
och ungsdom. Detta medför dock knappast, som man kan förledas 
att tro, att familjen i motsvarande grad avhänder sig ansvaret 
om barnen. Tvärtom torde det i dagens samhälle vara så att 
familjen relativt sett har ett större ansvar för barnen. I 
gamla tiders Rosvik , liksom i det övriga landet, var barndomen 
kort. I bondesamhället deltog barn redan från cirka 7 års 
ålder i produktionen - höbärgning, vedförsörjning osv. Vid 
12 års ålder, efter genomgången 6-årig folkskola, gick pojkarna 
ut i förvärvslivet. I dagens Rosvik är man som arbetslös eller 
studerande ofta beroende av föräldrahemmet till efter 20-års 
ålder. Dessutom håller sig dagens barn och ungdom med betyd
ligt dyrare konsumtionsmönster. Ungdomen har således lite till
spetsat övergått från att vara producenter till att bli kon
sumenter. Både samhället och familjen har på olika sätt fått 
bära bördan av denna utveckling. 

En andra "myt" rör påståendet att hemarbete idag helt skulle 
ligga utanför den produktiva sfären. Detta är riktigt endast 
med BNP-begreppets snäva innebörd, men med tanke på de alter
nativa kostnader som en familj skulle behöva spendera för att 
utifrån köpa tjänster - t ex äta ute - inses lätt att hem
arbetets och hemmafruns ekonomiska värde för familjen fort
farande är stort (en hemmafru har mer tid än en förvärvs
arbetande kvinna att hålla nere hushållskostnaderna genom att 
själv bereda mat från råvaror, odla grönsaker, sy kläder åt 
familjens medlemmar etc). 

En tredje och den kanske vanligaste "myten" hävdar att den 
senaste familjeformen, kärnfamiljen som social institution, 
tenderar att upplösas. Storkollektiv, enföräldersfamiljer och 
ensamstående skulle bli allt fler. I själva verket torde det 
snarast förhålla sig tvärtom.I ett allt rörligare samhälle 
framstår kärnfamiljen för många som oasen i kaos, som man 
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flyr tillbaka till så ofta som möjligt. Befolkningsomflytt
ningen, där man avskiljs från släkt och vänner, medför att famil
jen framstår som det främsta skälet till att man kan uthärda 
allt det nya. En flyttning från t ex Rosvik till en industri
ort i Mellansverige upplevs vara långt mer outhärdlig, om man 
inte har en familj som flyttar med. Framför allt upplevs detta 
av familjernas mödrar. En förklaring till att mödrarna oftare 
än fäderna accepterar en flyttning är att man på så sätt längre 
kan hålla ihop familjen, eftersom man upplever att barnen 
kommer att tvingas flytta från hemorten. 

Egentligen vill jag nog bo kvar men när nu sonen ändå 
skall gå skola i .... 

Familjen blir alltså ett medel att motverka den kulturchock 
som en flyttning många gånger innebär. Familjen ger fotfäste 
i tillvaron på en ny ort, som i annat fall skulle upplevas 
främmande och frustrerande. 

Centreringen på familjen kan försvåra en anpassning till nya, 
kanske oundvikliga och nödvändiga levnadsförhållanden i sam
hället. Den medför dock att talet om "familjens död" är betyd
ligt överdrivet, ja direkt felaktigt. Familjen är snarare, som 
Bierstedt framhåller: "den mest bestående och genomträngande 
av alla sociala institutioner" (Bierstedt 1974 s 400, min över
sättning). Liversage (1975) framhåller att visserligen har gamla 
band och släktskapsförhållanden börjat lösas upp, men att upp
lösningstendensen tycks stanna upp när man kommer till själva 
kärnfamiljen. Löfgren (1977) går för sin del längre och hävdar 
att inte ens denna upplösningstendens är entydig. Motsatta ten
denser existerar parallellt. Förbättrade kommunikationer under 
lättar pendling till släkt och vänner. Semestern blir för 
många en släktbjudning där fädernehemmet, numera kanske om
vandlat till en sommarstugekoloni, blir en naturlig samlings
plats. Han hävdar också att släkten i den traditionella bond
byn spelade en underordnad roll, eftersom man där hade en so
cial organisation som präglades av välintegrerade nätverk, 
dvs att alla kände alla och hade kontakter sinsemellan, ar
bete - boende - fritid - sociala kontakter var intimt samman
vävda. För en nyinflyttad stadsbo kan däremot perifiera 
släktingar och andra personer från hembyn - som man regel
bundet besöker - utgöra en viktig social resurs, ens lilla 
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räddningsplanka av social hemhörighet. Det är därför rimligt 
att utgå från att släktens betydelse för människors sociala ge
menskap fortfarande är betydelsefull. 

Maktstrukturen i det förindustriella samhället var synnerligen 
patriarkalisk. Slående var hur intimt kopplade till varandra 
de ekonomiska, politiska och religiösa livssfärerna var både 
reellt och ideologiskt. På det konkreta vardagsplanet var detta 
tydligt i Norrbotten där samma människa kunde fungera såväl 
som religiös, politisk som ekonomisk ledare i en bygd. 

Fromm (1945) anser att den patriakaliska auktoriteten som i 
ett äldre samhälle på ett konkret, ofta ganska brutalt men 
samtidigt intimt sätt kontrollerade människan, i ett nyare 
samhälle ersatts av en inre auktoritet som kräver liknande 
dygder, men där kontrollen fungerar inom människan genom ett 
samvete eller överjag som byggts upp med hjälp av bl a den 
protestantiska religionen. Många menar att även denna kontroll 
är på väg att upplösas i det senindustriella skedet, och att 
en tilltagande normlöshet breder ut sig. Skolan står alltför 
neutral och stillatigande osv. 

Lydnad, puritanism och flit är enligt Liversage (1975) några 
centrala dygder som kom att stärka familjefaderns auktoritet 
och därmed bilda grunden för den organisation av familjen som 
beskrivits tidigare. 

Kvinnans roll i detta utvecklingsförlopp är egentligen rätt 
motsättningsfylld. I en mer borgerlig familjetyp omgavs hennes 
person av en vördnad som knappast morsvarade hennes verkliga 
position ute i samhället. Denna status bestämdes genom mannens 
status och hade inte själv förvärvats. I kontrast till detta 
hade pigor och förvärvsarbetande kvinnor ur bonde- och arbetar
klasserna lägre social status, men en ekonomisk och maktmässig 
jämställdhet med männen som borgarfruarna saknade. 

För att förstå familjens generella ställning idag har jag för
sökt visa det nödvändiga i att från ett historiskt perspektiv 
granska främst kvinnans situation. En situation som fortfarande 
starkt präglas av motsättningen mellan ideal och verklighet, 
av rollkonflikter och frustation. Liljeström-Svensson (1977) 
beskriver detta på följande sätt: 
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Visst känns väl den föreställningen igen att en mor 
alltid skall finnas till hands, vara beredd att ställa 
upp med tröstande ord, med stimulans och värme. Hon 
är den absolut viktigaste personen för barnet, samtidigt 
som barnet i sin tur uppfyller alla hennes behov av 
kontakt och stimulans. Det här kallas en modersmyt. 
Den ställer upp en idealbild för hur kvinnan skall 
vara, utan att ta hänsyn till hur kvinnor verkligen 
är eller vill vara.... den påverkar många kvinnor, an
tingen försöker de leva upp till detta ideal eller 
också drabbas de av skuldkänslor när de inte förmår 
det (Liljeström-Svensson 1977 s 42). 

Denna modersmyt har kommit att stå för det bestående - för 
en slags trygghet. I takt med att samhället förändras och med 
att arbete och boende skiljs åt har avståndet mellan denna 
myt och den konkreta verkligheten ökat. Kvinnorollen blir allt 
svårare att fylla och allt mer konfliktfylld. Detta gäller 
många, kanske de flesta kvinnor och sätter sina spår oavsett 
om en kvinna väljer att vara hemmafru eller förvärvsarbeta. 
Kvinnors starkt ökade alkoholkonsumtion under senare år kan 
antas bero dels på denna konflikt, dels på ändrade umgängse-
former. Rollkonflikten har en speciell dimension i ett mo
dernt villasamhälle där lokal produktion praktiskt tag et sak
nas, och de flesta målinriktade vardagsaktiviteter har re
produktiv karaktär - banromsorg, skola, skötsel av hem, fara 
och handla m m. 

Låt mig mot denna bakgrund titta på den nuvarande situationen 
i Rosvik. 

Rosvik är alltså en ort med förortskaraktär och stor andel 
hemmaarbetande kvinnor, men också med förvärvsarbetande och 
pendlande kvinnor. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är endast 
36 %, vilket är nära 10 % lägre än för Piteå kommun som helhet. 
Boendet är starkt centrerat kring kärnfamiljen, som bärande 
enhet. Antalet barn per familj är jämförelsevis högt. Det 
gör också att andelen boende per hushåll är högre än i kommunen 
och landet. Det vanligaste mönstret är som nämnts att fyra 
personer ingår i samma hushåll. Hushållens disponibla inkomst 
är i genomsnitt lägre i Rosvik än i Piteå kommun som helhet. 
Detta gäller i speciellt hög grad yngre familjer. Däremot är 
endast omkring 4 % av barnfamiljerna trångbodda, vilket är 



190 

ovanligt lågt i Norrbotten. Andelen barn i förskoleåldern 
slutligen är nära 20 % av totalbefolkningen. 

På ett allmänt plan skulle kvinnornas problematik i Rosvik 
kunna beskrivas i termer av konflikten mellan hemarbete och 
förvärvsarbete, med andra ord mellan kraven att fylla repro-
duktiva och produktiva uppgifter. 

Det har känts naturligt att var hemma, åtminstone medan 
barnen är små , så har det alltid varit. Har aldrig 
haft en tanke på att söka jobb. 

När jag velat komma ut och jobba har det antingen inte 
funnits några jobb, eller också har barntillsynen verkat 
vara omöjlig att ordna. 

Skulle aldrig stå ut med att vara hemma. Både jag och 
ungarna skulle säkert bli tokiga. 

Rosvik har särskilda svårigheter, eftersom de tänkbara jobben 
nästan utan undantag förutsätter pendling. Dessutom är det 
svårt att ordna kommunal barnomsorg. 

Kön till daghemmet är lång. Att få daghemsplats i 
Rosvik kan jämföras med att få en högvinst på lotteriet. 

Föräldrarna försöker därför få in sina barn genom att få dem 
klassificerade i någon av de förtursgrupper som finns. Bland 
dem som fått in sina barn på det daghem som finns i Rosvik, 
är dock föräldrarnas inkomster över genomsnittet, inget av dag
hemsbarnen hade heller vid intervjutillfället ensamstående vård-
nadshavare. De flesta föräldrarna är heltidsarbetande, varför 
barnen vistas långa tider på daghemmet. Vistelser på upp till 
11 timmar förekommer. Orsaken ligger i de långa restiderna till 
jobben. Eftersom skiftesarbete inte är ovanligt bland rosviksbor 
löser några familjer problemet med barnomsorg genom at t makarna 
varvar sina skift. Detta medför begränsade möjligheter för 
familjen att var samlad samtidigt och risk för relationsstör
ningar. Många kvinnor väljer också att jobba deltid, eller 
söker deltidsarbete. 

Tycker det vore idealiskt att jobba deltid. Skulle 
hinna med barnen men ändå få komma ut. Kunde kanske 
gå upp till heltid senare när hon blir större. 
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Många framhåller dessutom deltidsarbets ekonomiska fördelar. 
Höga marginalskatter och bidragsmöjligheter betonas. 

Ja, fast det klart, var det så, skulle man ju kanske 
jobba heltid. Om det var ekonomiskt. Ja det där med 
skatten och bidrag.... Man tjänar kanske lika bra på 
att bara gå deltid. 

Många kvinnor väljer idag att fortbilda sig för att därigenom bli 
mer resursstarka på arbetsmarknaden. Det framhålls att detta 
alternativ blivit vanligare på senare år. 

En var in häromdagen och vi satt och pratade litegrann. 
Hon sa att hon varit hemmafru några år. Sedan fick 
jag höra av grannarna att hon sökt in på en kurs av 
något slag. Hon tänkte kan jag tro att kan hon så kan 
jag, så hon hade upplevt som en impuls när dom andra 
brutit sig ut lite grann.... 

Ett problem i en ort av Rosviks typ är också att sporadiska 
jobb av "inhoppar - karaktär", som en inkörsport på arbets
marknaden, är färre än på större orter. Detta ger upplevelsen 
att det är svårt "a tt få in en fot" på någon arbetsplats. 

När jag bodde i Luleå så kunde man hoppa in på ett 
arbete, stå som reserv då och då.... Där var det större 
chanser att lära sig ett rejält yrke och ta möjligheten 
när den kom. 

Svenning och Svenning (1979) hävdar, kanske något förenklat, 
att kvinnan tillhör den "inre sfären" i familjen och mannen 
den "yttre sfären". Kvinnan har huvudansvaret för hemmet och 
mannen för förvärvsarbete och familjeekonomin. En dubbelarbe-
tande kvinna sköter fortfarande ofta merparten av hemarbetet. 
Hennes arbetsbörda är mycket tung, trots samhällets bistånd 
i form av barnomsorg eller bättre tekniska hjälpmedel i hem
met. 

De bristande möjligheterna till arbete och kravet på pendling 
försvårar kvinnans frigörelse. Mot detta kan på plussidan 
ställas den goda boendemiljön i Rosvik och väl fungerande 
sociala nätverk, som till stor del upprätthålls genom kvinnorna. 
De nätverk som de hemarbetande kvinnorna bygger upp kring sig 
själva och sina barn kan dock ibland som en rosviksbo uttryckte 
det : 
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Leda till avundsjuka och baktaleri, det är nog för 
mycket hemmafruar i området ! 

På senare år har i debatten allt oftare pekats på de fördelar 
kvinnorollen fortfarande innebär - fördelar som är väl värda 
att slå vakt om. Man har framförallt pekat på orienteringen 
mot mänskliga och känslomässiga behov i det kvinnliga förhåll
ningssättet. Kvinnorna anses i högre utsträckning än männen 
vara inriktade mot att tillfredställa andras behov före sina 
egna. Detta betonar Stierlin (1977) och Prokop (1981). Det 
är överhuvudtaget en utgångspunkt för många psykoanalytiska 
orienterade forskare. 

Hurser då barnens och ungdomarnas uppväxtvillkor ut? I vad 
mån tillfredsställer Rosvik som boendemiljö barnens behov 
genom de förhållningssätt och relationsmönster som för när
varande råder på orten? 

6.3.5 "Jag skall bo kvar i Rosvik hela mitt liv." 

Det slog mig nä r vi intervjuade barn i Rosvik att de var så 
nöjda. Allt var bra och i den mån de kunde jämföra med boende 
på annan ort menade de genomgående att det var bättre i Rosvik. 

Det är bättre i Rosvik, det är mycket mindre folk och 
här kan man fiska. 

Även om man saknade erfarenhet av boende på annan ort var deras 
attityder klara. Rosvik är bäst. Barnen hade också oftast lätt 
att motivera varför. 

Hade man bott i Luleå, då hade man haft långt till 
att far ut och fiska. Det är så mycket bilar och det 
är inte så bra för de som är små. Husen står för tätt 
ihop, det är liksom fullpackat. 

överhuvudtaget andas våra intervjuer med barnen optimism och 
en fast tro att de skall kunna bo kvar. 

Jag skall bo kvar i Rosvik i hela mitt liv. 

Yrkesambitionerna är oftast knutna till de yrken som idag 
dominerar på orten. Pojkarna siktar på att bli bönder, snickare 
eller skogsarbetare. Flickorna tror på yrken inom vårdsektorn. 
Pendling upplevs inte som något problem och inte ens arbetslös
het står man svarslös inför, även om realismen i svaren kan 
diskuteras. 
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Man får jaga älg. 

Fritidsintressena är för pojkarna starkt knutna till idrott 
och friluftsliv som fiske, medan flickorna ofta nämner biblio
tek eller andra mer "finkulturella" aktiviteter. 

De problem man uppger rör en mer näraliggande framtid, och 
gäller ofta skolan. Framförallt är man litet rädd för högsta
diet som ligger i Norrfjärden. 

Man kommer att bli mobbad. 

9:orna, de brukar ställa de nya under duschen och spola 
kallvatten, snöbada och sådär. 

Dom som blir mobbade, det är de svagaste, de som känner 
sig borta. 

Redan hos barnen märker man också vilket fast och ganska 
slutet socialt system en ort som Rosvik utgör. Nyinflyttade 
barn har det inte alltid lätt, åtminstone under en övergångs
period . 

I början höll de på och slog honom. 

Barnen tenderar att vara negativa till en ytterligare ut
byggnad av orten. 

Det är inget roligt när de bygger hus såhär, det var 
bättre när det var skog. 

Könsrollerna är också tidigt utvecklade, trots att skolan 
försöker motverka detta bl a genom att inte bedriva slöjdunder
visningen på gammalt könssegrerat vis. 

Träslöjd är roligare för där får man knivar och så 
får man göra armband. 

Syslöjd är kvinnogrejer, det är inte nåt för killar. 

Man kan klart märka att barnen i ett lokalsamhälle som Rosvik 
fyller en viktig funktion i de sociala nätverken. Att ha barn 
medför ökad chans för de vuxna, och speciellt för kvinnorna, 
att komma i kontakt med andra människor. 
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Jag tror att barnen leder till att man kommer i kontakt 
med varandra. För det ser jag att om någon ung familj 
kommer hit, jaha då har dom barn och då börjar dom 
prata. Jaha bor ni där, jaså det är eran gård säger 
man då och sedan är resonemanget igång. 

Barnens uppväxtvillkor i en ort av Rosviks typ präglas av den 
åtskillnad som existerar mellan arbete och boende. Detta för
hållande är ännu mer markant i större moderna förorter i syd-
och mellan-Sverige, men även i Rosvik är det påtagligt. En central 
ingrediens saknas i allt väsentligt i barnens miljö - nämligen 
arbetet. Den kritik som riktas mot den moderna förortens ofullstän
dighet som livsmiljö är i planeringssammanhang rätt ny. 

Förorterna (som är en del av den funktionsuppdelade staden) 
motiverades enligt Forsberg och Pettersson (1978) framförallt 
med att barnen inte skulle behöva växa upp intill smutsiga fab
riker eller andra tråkiga arbetsmiljöer. Många sociologer, däri
bland Liljeström (1975), har tvärt emot denna uppfattning pekat 
på faror för barnen med en segrering mellan arbete och boende. 
Miljön riskerar att bli lite overklig, konstlad. Barnens förank
ring i verkligheten försvåras, övergången mellan barndom/lek 
och vuxenvärld/arbete kan bli mer drastisk och kännas svår att 
genomgå. 

Det är å andra sidan ingen tvekan om att de flesta undersökningar 
i Sverige pekar på att boende i villa ger fördelar jämfört med 
andra boendeformer som inte enbart är av ekonomisk natur. T ex 
fann Daun (1976) att både barns och vuxnas sociala kontakter 
är mer omfattande i villaområden än i områden med flerfamiljs
hus. Enkla och triviala ting som att angelägenheter kring den 
egna fastigheten och trädgården ger orsak till kontakt mellan 
människor anger Daun som förklaring. 

SUP-projetets levnadsnivåundersökning för Norrbotten (1979, 
1980) visar på samma tendens. Villaboendet är mer än dubbelt 
så vanligt i Piteå som i Kiruna kommun. Detsamma gäller ock
så i stort sett andelen grannkontakter och utbyte av tjänster 
i bostadsområdet. Detta förhållande kan ses som en av orsakerna 
till att andelen otrygga barn är avsevärt högre i Malmfälten 
än i Fyrkantsområdet.®'' Det finns skäl att påpeka att orsaks
mönstret givetvis inte är så enkelt att boendeformen är den 
enda faktor som skapar otrygga barn. Boendeformen samspelar 
med en rad andra faktorer, som inkomst, yrkestillhörighet 
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och utbildningsbakgrund. Boendeformens inneboende utslags
tendenser får snarast ses som en del av samhällets totala 
segreringsprocess. Människor med de bästa yrkena, högsta ut
bildningen och inkomsterna - de resursstarka - har större 
möjlighet än andra att själv frivilligt välja bostadsområde 
och boendeform. Detta förhållande förstärker i nästa led ojäm
likheten bland barnen. 

I detta avsnitt har jag hittills diskuterat barnens situation 
på ett ganska allmänt plan i förhållande till sin boendestruktur. 
Vad är egentligen viktigt för ett barn i dess uppväxtmiljö? 
Forskningen är långt ifrån enig. Många faktorer spelar in och 
samverkar. Barnens nuvarande situation får betydelse för deras 
framtid, liksom det omvända,att bedömningar av framtiden måste 
tas med i en kvalificerad analys av barnens nuvarande situation. 
Ett barn i glesbygden lever i en "bra" miljö under förutsätt
ningen att det kan leva kvar där. Vad händer vid en "tvångsför
flyttning" som vuxen? Johansson-Hedberg (1979) diskuterar detta 
i en studie och ställer två framtidsbilder mot varandra: Fram-
skrivs-Sverige och Framtids-Sverige. Hon påpekar att framtidens 
verklighet och välfärd i vidare mening,för människorna beror 
på en mångfald val, av vilka många redan görs idag. 

En sådan analys är komplicerad att göra och har självfallet 
stark politisk innebörd. På åtminstone två punkter har dock 
forskningen kommit till enhetliga resultat och ståndpunkter. 
Det har nämligen visat sig att två faktorer spelar avgörande 
roll för ett barns socialisation'nämligen klasstillhörighet 
och känstillhörighet. Dessa två faktorer slår fortfarande ige
nom oberoende av hur människor bor, skolors och daghems in
verkan, inkomst m m. Ve (1977) hävdar bl a att medelklass 
och arbetarklass har skilda värdesystem. Medelklassens 
förhållningssätt skulle vara mer individualistiskt och 
konkurrensinriktat, medan arbetarklassens är mer kollek-
tivistiskt och solidariskt. Mönstren är olika för pojkar 
och flickor. Två grupper upplever särskilt stora konflikter. 
Flickor från medelklassen upplever konflikten mellan å ena sidan 
en önskan att uppfylla förväntningar på sig som maka och mor, 
och å andra sidan en önskan att frigöra sig genom förvärvsar
bete. Pojkar från arbetarklassen upplever konflikten mellan soli
dariteten till sitt klassursprung^samt en strävan efter att 
socialt röra sig uppåt i systemet och därigenom förbättra sin 
egen position. Denna strävan märks mest vid en jämförelse mellan 
två generationer. Själv är man, låt oss säga, arbetare och 
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upplever en solidaritet med andra arbetare, men samtidigt vill 
man att ens barn skall få det bättre, vilket innebär social 
klättring uppåt. 

Föräldrarna satsar på barnens utbildning. Dessa kan därigenom 
som vuxna i flera fall överge sin sociala bakgrund och klass
tillhörighet. Denna process var avsevärt tydligare i sågverksam
hället Seskarö än i Rosvik. Däremot är den könsuppdelade upp
växten eller socialisationen mer påtaglig i Rosvik. Pojkarna 
förväntas,som Hessellund (1972) skriver,vara intresserade av 
sport, mekanik, jakt, fiske m m, medan flickorna förväntas in
tressera sig för stickning , broderi, matlagning och barn. Pojk-
rollen är aktiv, dominerande och prestationsinriktad. Flick-
rollen är passiv, foglig och fri från strävan efter makt. Med 
den politiska satsning på jämställdhet mellan könen som ägt 
rum - eller åtminstone eftersträvas - är det måhända förvån
ande att finna så måttliga förändringar. 

Barnens inlemmande i samhället är mer eller mindre konflikt-
fylld. De ordnas i sin närmiljö där "onda" tillstånd så långt 
möjligt är bör elimineras. Konflikterna äger inte bara rum under 
uppväxtåren, men de är särskilt betydelsefulla under denna tid. 
Man talar för denna ålder om primär socialisation som till 
skillnad från sekundär socialisation senare i livet anses ge 
djupare spår i människans grundläggande egenskaper och person
lighet . 

Socialisationen, dvs människans uppväxt eller stadiga ut
veckling till social varelse, innefattar två delar. För det 
första reproduceras nya generationer av arbetskraft genom 
uppfostran, omsorg och utbildning. Det gäller att hitta eller 
sortera ut "rätt man på rätt plats". En kritik går ut på att 
människan tvingas anpassa sig till yrkesroller och sociala 
positioner, snarare än tvärtom. Den andra delen gäller hur för
hållningssätt, normer och värderingar förs över (reproduceras) 
till ett uppväxande släkte. En kritik på denna punkt är att 
sådana normsystem tenderar bevaras, som är dåligt anpassade 
till den tekniska och ekonomiska utveckling som äger rum. 
Mycket av existerande konflikter såväl i samhället som in
om den enskilda människan brukar tillskrivas just en "efter
släpning" på värderingsområdet. Teorier kring socialisations-
processen rör alltså kopplingen mellan individ och samhälle. 
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Socialisation är en produkt av identitets-, erfarenhets- och 
samhällsformer. Självfallet är vars och ens syn på socialisa-
tionen färgad av politiska värderingar vilket medför att detta 
viktiga område för individers och gruppers välfärd upplevs 
kontroversiellt, och gärna helt undviks eller kringgås som 
underlag i samhällsplaneringen. 

Många forskare och politiker ser dock optimistiskt på utveck
lingen. De poängterar den tekniskt/ekonomiska utvecklingens 
positiva effekter för människors välfärd och lycka. Man jämför 
dagens välnärda och självständiga barn med svältande och för
tryckta barn, som tidigt tvingades ut i arbete vid seklets 
början. Ännu längre tillbaka illustreras barnens grymma situa
tion på 1700-talet av ett citat från Ambjörsson: 

Den svenske torparen, ja sjelve bonden, glädja sig 
vid tidningen om koppors annalkande, för att befrias 
från sina barn, såsom en olidlig börda. (Ambjörnsson 
1978, s 71). 

De problem som existerar bland barn och ungdom i dagens samhälle, 
ex vis missbruk av sprit och narkotika,betraktas som möjliga att 
med samhällsåtgärder reformera bort. 

Andra forskare och politiker har ett motsatt synsätt. Dessa 
framhåller utvecklingens avigsidor och ser ett 'kniariasamhäll^1 

präglat av främlingskap, normlöshet och med framväxt av en rep
ressiv offentlig kontrollapparat. Inom denna mer "pessimistiska" 
idétradition finns dels nostalgiska företrädare som betraktar 
det förflutna som bättre, som en "sörgårdsidyll", dels sådana 
som hävdar att kapitalismens utveckling i sig har inneboende 
destruktiva tendenser för samhälle och människor. Kvalöy (1979) 
är en målande talesman för det senare synsättet: 

Människan i de västliga industriländerna är så till 
den grad anpassade till moderna tillväxtmekanismer och 
de miljöer dessa har skapat att man nästan kan prata 
om avhängighet av typ narkomani. Människan i dessa 
länder har liten möjlighet att uppleva i vilken grad 
de själva, i de flesta av sina handlingar, bidrar till 
att förstärka samhällsupplösningen och undergräva sin 
egen trygghet och stärka etablerade maktcentra (Kvalöy 
1979, s 54, min översättning). 
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Jag har valt ett mer nyanse rat synsätt på denna punkt, där vare 
sig nuvarande situation eller den historiska utvecklingen ut
målas som vit eller svart, utan som mångfacetterad. Många socia
la problem som drabbat barn, ungdom och även vuxna har lösts, 
andra har tillkommit. Förbättringarna ligger schematiskt sett 
på det materiella planet, försämringarna på det mentala. Exemp
len kan mångfaldigas. Arbetet upplevs mindre fysiskt, men mer 
psysiskt ansträngande. 

Nog har barnen det bättre idag än vad vi var van. Men 
samtidigt är det som de aldrig vart nöjda. Det är som 
de har en oro i kroppen.... 

Agan har minskat men kanske ersatts av ett symboliskt våld som 
innebär mer raffinerade metoder att effektivt indoktrinera 
människor (främst barn) till att omfatta värderingar och atti
tyder som egentligen inte gynnar deras egna intressen, inte 
utvecklar aktiva människor och eliminerar orättvisor (Köhler 
1977). Det klargörs t ex inte att den sociala bakgrunden är 
den viktigaste orsaken till framgång eller bakslag i skol
arbetet. Istället växer en tendens hos barnen att lägga skul
den på sig själva: 

Jag är dålig i skolan för att jag är lat och dum. 

De viktigaste inslagen i samhällets utveckling rör fördel
ningsaspekten. Vissa grupper av vuxna och barn tenderar få 
betala höga pris för samhällets totala utveckling och ekonomis-
ka tillväxt. De sociala problemen ökar för vissa grupper, 
medan andra grupper genom samma tekniska/ekonomiska tillväxt 
får det bättre. Det kan konstateras att samhällets fördelnings
politik inte lyckats eliminera denna ojämlikhet i att kunna 
gottgöra sig de välfärdsmässiga resultaten av den ekonomiska 
tillväxten. 

Jag har i denna studie strävat efter ett förståelsein riktat 
framställningssätt.Jag har låtit den objektiva materiella 
utvecklingen i Rosvik konfronteras mot invånarnas subjektiva 
upplevelser av samma utveckling. Direkta citat och berättelser 
har bildat utgångspunkt för min diskussion och analys. Denna 
metod har givetvis sina risker. På samma sätt som det verkliga 
sociala livet innebär såväl samstämmighet som motsättningar, 
stabilitet och utveckling framträder motsägelsefullheter i 
mitt framställningssätt. 
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- arbetet framställs som en avgörande betingelse för det "goda 
livet". Samtidigt är det den enskilda faktor som oftast or
sakar sociala problem. 

- boendesegrationen framställs som en positiv betingelse 
för goda sociala nätverk. Samtidigt utgör boendesegrationen 
ett av de mer påtagliga exemplen på kvarstående ojämlikhet 
i samhället. 

- kvinnorollen framställs som ojämlik och konfliktfylid. Sam
tidigt erbjuder den förhållningssätt som är värda att värna 
om. 

Listan på skenbara motsägelser i rapporten kunde göras lång. 
De speglar den konkreta verkligheten, ömsesidigheten i sociala 
relationer. I ett historiskt perspektiv leder dessa motsätt
ningar till utveckling och social förändring. Denna process 
är dock varken ödesbestämd eller mekanisk. Den utformas i 
stället av de kollektiva handlingar som människorna företar 
sig. Den utformas i den politiska processen i vid mening. I 
den mån denna studie läses och inspirerar till diskussion och 
aktivitet har den vitaliserat denna process. Det är också dess 
syfte. 
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Notförteckning 

1. Påståendet har sin grund i den numera illa beryktade ras
forskning som pågick i Uppsala ända in på 1960-talet. De mest 
beryktade företrädarna torde vara Lundberg och Retzius som bl a 
beräknade indextal för människohuvuden. Piteborna tillhörde 
då i större utsträckning de s k äkta långskallarna. Något för
vånande återfinns Lundbergs, för Norrbotten i sin helhet pin
samma, beskrivningar i ett verk från 1921 utgivet av Norrbottens 
läns jubileumsutställnings bestyrelse (Norrbotten del:l, 1921). 

2. Samma iakttagelse gör också ex vis Korpi (1978). 

3. I 1976 års riksdagsval röstade 842 personer i Rosviks val
krets; partifördelningen blev m 3,9 %, cp 24,5 %, fp 3,8 %, 
kds 1,7 %, s 61,6 %, vpk 3,9 % och skp 0,6 %. 

I 1979 års riksdagsval röstade 1284 personer i Rosviks valkrets; 
partifördelningen (jämfört med 1976) blev m 6,4 %, (+2,5), cp 
15,1 % (-9,4), fp 5,4 % (+1,6 ), kds 1,9 % (+0,2), s 64,1 % 
(+2,5 ), vpk 6,2 % (+2,3), apk o,5 % och ogiltiga + diverse 
0,3 % . 

4. Enligt Sandelin, Söderman (1978) har Norrbotten näst Jämt
land den lägsta prisökningstakten på småhus i landet. 

5. Ex vis hävdar Christie (1975) att bostaden i det moderna 
samhället alltmer blivit en avskild miljö. Trots att människor 
bor alltmer tätt har samhället blivit glest i social bemärkelse. 

6. Ex vis var andelen gifta kvinnor i Sverige 1887 endast 30 % 
enligt Hertzberg (1888). 

7. I en undersökning i Luleå fann vi (Dahlgren, Styrborn 1977) 
ex vis att 90 % av hemarbetsfunktionerna ombesörjdes av kvinnorna 
oaktat att de förvärvsarbetade. 

8. Diderichsen (1981) redovisar i en senare studie i ett bostads
område i Luleå klara samband mellan boende och hälsa (såväl psy
kisk som somatisk ). 
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7 SAMMANFATTANDE ANALYS - DE TRE ORTERNAS LEVNADSSÄTT 

7.1 Inledning 

Föregående kapitel har primärt syftat till att beskriva lev
nadssätten i tre orter i Norrbotten och hur de har förändrats. 
När jag i detta kapitel jämför orterna med varandra gör jag 
det med utgångspunkt från detta begrepp, men nu något mer sys
tematiskt. Jag kommer att beskriva människors levnadssätt med 
hjälp av de tre dimensionerna; behov, resurser och verksam-
heter som presenterades i kapitel 4, samt diskutera relationer 
mellan dessa. 

Som kommer att framgå låter jag i detta kapitel de tre orterna 
framträda med sina mest uttalade drag och utvecklingsförlopp. 
Detta innebär att skillnaderna "förstoras upp", vilket motive
ras av att jag vill göra den jämförande analysen tydlig. I denna 
representerar som nämnts Korpilombolo de äldsta händelserna och 
processerna, medan Rosvik i betydande omfattning illustrerar 
framtiden. Detta leder bl a till att normativa diskussioner 
och framtidsvisioner i huvudsak återfinns i analysen av Rosvik. 
Till viss del präglade detta framställningssätt även kapitel 6, 
men inte i samma utsträckning som här. Som jag längre fram kom
mer att poängtera får inte denna metodik skymma det faktum att 
den nuvarande likheten mellan orterna är minst lika frapperande 
som skillnaderna. 

Motivet till denna perspektivförskjutning mellan orterna är 
också att jag velat lyfta fram deras sammantagna förmåga att 
spegla Norrbottens län i sin helhet. Det bör observeras att 
jag renodlat analysen till att omfatta de processer och struk
turer som jag funnit centrala för förståelse av utvecklingen. 
Det bör slutligen noteras att vissa tendenser, framför allt i 
de avsnitt som rör bedömningar om framtiden, saknar tillräck
ligt stöd i mina data. De står helt enkelt för vad de är, hypo
teser om framtiden av den typ som samhällsplanering har som en 
del av sitt naturliga kunskapsobjekt. 

7.2 Den bakomliggande proletariseringsprocessen 

Det är lätt att konstatera at t det existerar spänningar mellan 
ovanstående dimensioner av levnadssätt, samt att dessa ofta kan 
beskrivas som "generatorer" i sociala förändringsprocesser, 
Processerna kan vara generella och uppseendeväckande som in
dustrialisering och befolkningsomflyttning. De kan också vara 
mindre uttalade och mer ortsspecifika, samt framträda som lokalt 
definierade sociala problem av varierande svårighetsgrad. 
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Låt mig ge ett gammalt och smått klassiskt exempel för att il
lustrera dessa premisser. 1903 skriver kyrkoherde Bergqvist i 
Gällivare ned följande iakttagelse med anledning av problemet 
med bolagsköp av bondeskog: 

I allmänhet går det också ganska lätt att förmå bonden 
att realisera sin fasta egendom. Orsakerna härtill kunna 
vara många. Vid tiden för trävaruhanteringens begynnande 
uppblomstring i öfre Norrland blev han ofta av omständig
heternas tvång nödsakad därtill. Sedan han allt ditin
tills left ett lif i försakelse och många umbäranden, men 
nöjd med sin värld, emedan han icke ägde några anspråk på 
lifvet, öppnade sig genom trävarubolagens uppträdande i 
skogsbygderna med ens för honom så att säga en ny värld. 
Trävaruhanteringens målsmän, som visste bättre än han 
själv, hvilka rikedomar han ägde i sina skogar, gjorde 
inga svårigheter vid att förse honom med allt hvad han be-
hövfde och önskade. Den härigenom vunna lättheten att 
komma åt sig både varor och penningar gjorde, att hans 
anspråk på lifvet hastigt stegrades. Han betänkte icke 
att dessa allehanda rekvisita, med hvilka han försåg 
sig från bolagets föråder, lämnade spår efter sig på bo
lagets kontor i form av växande summor på debetsidan af 
hans konto. Men snart nog skulle han erfara detta... 

Ehuru det sved, hade han ingen annan utväg än att lämna 
sitt hemman i sticket, då skulden växt honom öfver öronen. 
(Bergqvist 1903 s 36 f) 

Denna beskrivning speglar hur människors levnadssätt förändras 
över tid. I detta fall - de självägande böndernas. I mitten av 
1800-talet är de en relativt sett burgen klass av människor 
med resurser och verksamheter som är väl anpassade till sin 
historiskt konstituterade, behovsstruktur. Så förändras deras 
handlingssituation drastiskt i och med att skogen som bytes
objekt får ett helt nytt och högre värde. En slumrande resurs 
har väckts på grund av behov på annat håll och därmed växande 
efterfrågan. Denna potentiella fördel vänds emellertid till en 
nackdel på grund av att man manipuleras till att ta ut behovs
tillfredsställelse i förskott. Därigenom kom en stor del av 
bondeklassen i övre Norrland att förlora sitt ägande av mark 
och som en logisk konsekvens så småningom också sin klasstill
hörighet. Att denna manipulation lyckas är i huvudsak en funk
tion av bristande kunskap och klassmedvetenhet - med andra ord 
individuella och kollektiva resursbrister. Relationen mellan 
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behovs- och resursstrukturernas utveckling kom att förändras 
negativt för bönderna under denna tidsperiod. 

Vilka effekter får då detta för deras konkreta verksamheter? 
Här kan först konstateras att processen för många bondefamiljer 
blev långdragen även om den relativt övriga Sverige gick snabbt. 
Den ledde inte omedelbart till en proletarioering. Den ovan be
skrivna skuldsättningen övergick så småningom till försäljning 
av marken till underpris. Trots detta innebar den i de flesta 
fall att bönderna kunde bygga upp såväl en mindre förmögenhet 
som en mer avancerad behovsstruktur. Ofta stannade man dess
utom på sina gårdar och fortsatte som jordbrukare. Skillnaden 
bestod primärt i att man "sålde" sin självständighet. Man för
vandlades från självägande bönder till åbor på bolagsmark, dvs 
ett slags arrendatorer. Detta får, som Bergqvist målande beskri
ver, konsekvenser för såväl människors vardagsliv som för moder
näringen i Norrbotten i största allmänhet: 

Det låter redan a priori tänka sig huru jordbruket blir 
tillgodosett på dessa hemman. Abon har intet annat intresse 
än att på lättast möjliga sätt afvinna den redan under bruk 
lagda jorden den afkastning den kan gifva. Det är godt. Om 
han håller vid makt de odlingar som existera. Det finns ingen 
sporre, som drifver honom att offra arbete och kostnader på 
att lägga nya områden under plogen. Då jorden icke är hans 
egen, har han intet intresse af att tänka på framtiden och 
den nytta kommande generationer kunde hafva af hans arbete, 
om han sträfvade att utveckla jordbruket (ibid s 39). 

Bolagsköpen tycks av allt att döma ha medfört förlust av kol
lektiva resurser genom att böndernas verksamheter förändrades 
med de nya ägarformerna. Även "moroten", det personliga till
fredsställandet av nya, importerade behov av "lyxkaraktär",^) 
visade sig innehålla den obehagliga egenskapen av förgänglighet. 
Visserligen kunde det ta lång tid eftersom köpeskillingen för 
skogen ofta var hög och ägorna stora,2) men mer än en generation 
förslog pengarna knappast. Bolagsåbornas ekonomiska situation ut
vecklades därför negativt över tid vilket fick som effekt en 
stark polarisering inom bondeklassen. De självägande bönderna 
var vid denna tid relativt sett välbärgade, medan andra och 
tredje generationens bolagsåbor blev allt fattigare. 

Han känner sin underlägsenhet under sin granne, bonden, 
som ännu bär hufvudet högt...Det är bolaget, som vid 
stämmorna förer hemmandets talan, och åboarrendatorn 
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existerar inte där... Trävarubolagens jordförvärf i öfre 
Norrland innebär en fara för denna landsända, om det får 
ohejdat fortgå som hittills. Dör skapas nämligen ett åbo
proletariat, som genom sitt armod blir för landet en börda, 
och som med tiden jämväl kan blifva ett oroligt element 
(ibid s 42 f). 

Förutom att denna proletariseringsprocess får politiska konse
kvenser, leder den också till en obalans mellan produktion och 
konsumtion^ ) vilket indikeras av det faktum att folkmängden 
ökar fyra gånger snabbare än ex vis nötkreatursstocken mellan 
åren 1850 och 1900 (ibid). 

Detta innebär att bondeklassens proletarisering i Norrbottens 
skogsland inte helt följer det tema som Marx och Engels anslår 
i sitt kommunistiska manifest (1848). Detta förklaras av den 
extremt snabba anpassning till externt importerad industrialism 
som Norrbotten genomgår. Visserligen blir allt fler bönder egen-
domslösa producenter under övergången från "enkel" till "kapi
talistisk" varuproduktion, men knappast på grund av att de rui
nerades som direkt följd av ökad konkurrens.^) 

Inte desto mindre ökade de icke-jordägande grupperna och där
efter de egendomslösa (de som inte ens ägde sina produktions
medel) . 

Bonden fick ensam sköta sin jord när sönerna och de lösa 
arbetarna drog till de industriella anläggningarna för att 
erhålla högre dagpenning och större frihet (Brunnström 1981 
s 32). 

Den "kapitalistiske" självägande bonden, med förmåga att pro
ducera överskott och utveckla sina produktionsmedel under kon
kurrens på en marknad, transformerades i Norrbotten i slutet 
av 1800-talet i princip om till endera av följande fyra former: 

1. Han prolétariseras direkt och blir ex vis sågverksarbetare 
på Seskarö. 

2. Han prolétariseras via en successiv övergång till andra 
ekonomiska verksamheter av lönearbeteskaraktär (marginali-
sering). Detta innebar, som Källtorp (1978) framhåller, en 
livsform präglad av verksamheter av många olika slag. 

"Dessa grupper kom till följd av lönearbetet i skogen att 
växla mellan skilda produktionssätt och sociala strukturer" 
(ibid s 42). 
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3. Han prolétariseras genom att bli arrendator på bolagsmark. 
Detta är en mycket markerad övergångsform inför ett slut
giltigt verksamhetsbyte. Det har i dag snarast försvunnit 
ur Norrbottens sociala klasstruktur. 

Han kan också bli åbo på kronomark eller längre fram krono-
torpare eller ägare till kolonat (vilket snarast innebär att 
han i mycket begränsad omfattning kvarstår i modernäringen. 
Hans huvudfunktion i detta historiska läge blir snarast som 
"reserv-arbetare" i skogsnäringen). 

4. Han kvarstår som självägande bonde med hjälp av marknads-
hämmande statliga subventioner. 

Låt mig utveckla de sistnämnda två transformationerna något. 
Det norrbottniska jordbruket riskerade tidigt under vårt sekel 
att konkurreras ut. För att förhindra detta fördes en protek
tionistisk jordbrukspolitik. Som Nilsson (1979) framhåller är 
det: 

Mot denna bakgrund införandet av ett omfattande prisreg
leringssystem för jordbruksprodukter i början av 30-talet 
skall ses. Systemet innebar i princip att Sverige avskär
mades från all utländsk konkurrens... Förutom den ovan 
nämnda prisregleringen, som syftade till att i stor ut
sträckning bibehålla den befintliga jordbruksbefolkningen, 
fick stödet i Norrland även ett expansivt syfte. Sålunda 
uppmuntrades, framför allt i Norrbotten och Västerbotten 
ända fram till 40-talet nyodling i form av s k kronotorp 
(kolonat). Avsikten var att skapa en lokal arbetskrafts
tillgång som kunde utnyttjas av i första hand Domänverket 
i deras skogsbruk. De statliga jordbruks- och egnahems
lånen var ett annat, kvantitativt betydligt mer väsent
ligt, instrument för expansionspolitiken (ibid s 74). 

Statens agerande får därmed i princip samma effekt som bolagens 
även om de direkta vinstintressena saknas. 

Som framgått har polariseringsteorin bara begränsat stöd i Norr
bottens utveckling. En huvudorsak till detta är den relativt 
sett stora roll som statsapparaten kom att spela under över
gången till industrialism. Detta förhållande påverkar såväl 
ägarstrukturen av mark och företag )̂ som efter hand klasstruk
turen, med en snabbt ökad numerär av offentliganställda (nya 
mellanskikt). Industrialismens genombrott innebar dock fram
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för allt en extremt snabb ökning av arbetarklassen, vilket 
fick markerade politiska konsekvenser. Norrbotten konstituerar 
sig under 1900-talet som den "rödaste" regionen i landet. 

7.3 Verksamheter som levnadssattens kärna 

Genom samtliga tre ortsstudier löper verksamhetsbegreppet som 
en röd tråd. Vad motiverar då detta? Och vilka verksamheter är 
det som bör betonas? 

Den första frågan är enkel att besvara. Jag har som framgått 
utgått från ett materialistiskt perspektiv på samspelet mellan 
individ och samhälle. Detta innebär att människors verksamheter 
och relationer betraktas som basen i utvecklingsprocesser så
väl när det gäller ideologier, normsystem och personlighetsdrag 
som ekonomiska, tekniska och ekologiska förlopp. Dessa samband 
är naturligtvis inte enkla eller mekaniska, vilket illustreras 
av att en speciell verksamhet getts dominerande vikt i framställ
ningen - nämligen lönearbetet. Jag betraktar nämligen detta val 
som motiverat av såväl vårt ekonomiska systems utveckling som 
vår kultur.6) 

När ex vis Leontjev (1979) hävdar att förståelse och kunskap 
om mänsklig verksamhet är en förutsättning för förståelse av 
både människors personlighetsförändring och de samhälleliga 
produktivkrafternas utveckling, följer han tankelinjer med 
rötter i såväl marxistisk teoribildning som Weberiansk. På 
samma sätt poängterar Marcuse (1933), som inspirerats av både 
Marx och Weber, med eftertryck arbetets helt dominerande roll 
som danare av den mänskliga personligheten. Följdaktligen får 
övrig mänsklig verksamhet en betydligt mer undanskymd roll. 
Framför allt poängterar han hur arbetets karaktär under kapita
listiska produktionsförhållanden föder såväl alienation som 
subjektiva känslor av främlingsskap. 

Jag har dock också försökt markera att det existerar parallella 
verksamheter som inte så lätt låter sig definieras av det domi
nerande produktionssättet. Dels existerar verksamheter vars mo
tiv formuleras av tidigare produktionsförhållanden. Dels existe
rar verksamhter som styrs av andra maktstrukturer, ex vis pat-
riarkala.7) 

Människors aktiva handlingar är såväl individuella som kollek
tiva. När det gäller individuella handlingar påverkas och gene
reras subjektens behov i de verksamheter de ingår. Till en del 
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leder denna process till anpassning. Till andra delar alstras 
motstånd eller intrapersonella konflikter på grund av att sub
jekten träder in i konflikterande verksamheter. Individer miss
lyckas med att integrera eller bearbeta de skiftande och mot-
sättningsfyllda karaktärsmasker de bär i sina samhälleliga verk
samheter. Ofta blir den logiska konsekvensen av denna handlings
situation någon form av flyktreaktion. 

Ett effektivt motstånd förutsätter därför oftast kollektivt 
handlande av mer eller mindre politisk natur. Detta kan också 
formuleras så att de samhälleliga behov som det kapitalistiska 
produktionssättet formulerar i form av mervärdeproduktion och 
utsugning, samtidigt och som en logisk följd, genererar kollek
tiva behov hos de förtryckta klasserna av kamp för ökad välfärd. 
Detta förhållande kan sägas vara den politiska "motorn" i utveck
lingsprocessen . 

7.4 Levnadssättets förändring 1 Rorpilombolo 

Orternas historia är deras kollektiva verksamheters. Det är dessa 
som bestämmer klasstrukturen vilken i sin tur strukturerar män
niskors livssammanhang, samt tillgång till resurser och behovs
tillfredsställelse. Dessutom, vilket ofta förbises, skapar verk
samheterna också deras behovsstruktur. I Korpilombolostudien har 
jag ex vis beskrivit hur marknadskrafterna i form av bolagens ut
låning, erbjudanden om köp av skog och slutligen förvärv skapade 
en behovsstruktur hos bönderna som kom att prolétarisera dem. Man 
bytte värdeskapande resurser mot direkt behovstillfredsställande. 
Detta innebar såväl individuell förlust av makt som en kollektiv 
dekvalificering av bondeklassen.®) Som framgått påverkades också de 
individuella verksamheterna negativt för stora grupper genom den pas-
sivisering som övergången från ägo- till åborätt medförde, en pro
cess som naturligtvis var ännu mer markerad för de människor som 
dekvalificerades till arbetslöshet i olika former. Slutligen fick 
processen negativa följder för modernäringen genom att mark "las 
för fäfot" till förmån för kortsiktiga, exploaterande vinstin
tressen. 

övergången till industrisamhället präglas av att konkurrenskapi
talismen slår ut produktionssättet i den tidigare samhällsforma
tionen - åtminstone i allt väsentligt. Detta innebar byten av 
levnadssätt. Det gamla bondesamhället präglades av " balans" mel
lan levnadssättets tre dimensioner; behov, resurser och verk
samheter om än på en "låg" nivå. 
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Verksamheterna styrdes till mycket stor del av naturgivna resur
ser och relationen mellan dessa två dimensioner präglades av eko
logisk balans. Behoven i sin tur anpassades mycket nära till de 
resurser som fanns tillgängliga. De strukturerades av människors 
konkreta verksamheter i vardagslivet och av deras sociala rela
tioner. Detta kan förefalla nostalgiskt, men det är inte min 
avsikt att göra ett sådant moraliskt/p olitiskt ställnings
tagande. Vad som kan konstateras är att detta balanserade 
system också präglades av stagnation, samt att ojämlikheten i 
fördelning av resurser och privilegier var mycket permanent. 
Den sociala strukturen var av "kast-karaktär", med mycket små 
möjligheter till social rörlighet. Även ideologiska förhållanden 
förändrades mycket långsamt och religion m fl normsystem hade 
därigenom lätt att legitimera skillnader i möjligheterna till 
behovstillfredsställelse. Man kan också, som nämnts, notera den 
individualism som utvecklades i samband med koloniseringen och 
som primärt baserades på en mycket outvecklad arbetsdelning.9) 

Ett kännetecken för tiden fram till industrialismen var att lev
nadssätten var få och renodlade, samt att polariseringen mellan 
fattig och rik, relativt sett var liten. De knappa kollektiva re
surserna delades på ett sätt som tycks ha varit tämligen unikt 
för Sverige. Utsugningsgraden var med andra ord relativt låg. 

Den "romantisering" som lätt framträder i denna analys får m a o 
inte undanröja det centrala faktum att den genomsnittliga levnads
nivån var mycket låg oberoende av vilken välfärdsresurs som 
sätts i fokus. "Fördelarna" med levnadssättet var att "lyxbehov" 
inte förmådde utveckla sig på de samhälleligt genomsnittliga be
hovens bekostnad.^) När levnadsnivån närmade sig existensmini
mum var detta avhängigt yttre faktorer som krig eller natura
problem, snarare än inre fördelningsproblem. När det gäller ar
bete och andra individuella verksamheter präglades levnadssätten 
av sin naturbundna karaktär. Man arbetade för att producera bruks
värden och för att tillfredsställa basbehov.Någon ideologi i 
syfte att legitimera andra motiv för arbete hade svårt att få 
fäste.12) Man arbetade för att leva och inte tvärtom. Medlen 
var medel och inte mål i sig. Följdaktligen existerade en god 
balans mellan människornas behov och aspirationer, samt de norm
system i lokalsamhället som reglerar dessa. Någon anomi i form 
av brustna illusioner eller frustration existerade därför knap
past. Samhällsnormerna föreskrev helt enkelt inga ouppnåeliga 
mål. 
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Levnadssätten kom, som jag har försökt visa, att drastiskt för
ändras med konkurrenskapitalismen - och detta av två skäl. Dels 
bröts de sönder inifrån på grund av att bönderna proletarisera-
des. Dels importerades förändringarna. En ort som Korpilombolo 
utvecklades primärt av den andra anledningen. Den kollektiva re
surs som totalt kom att dominera blev skogen och under efter
krigstiden upplevde orten ett extremt uppsving. De individuella 
resurserna ökade på alla områden samtidigt som samhällets ser
vice byggdes ut. övergången gick dock inte smärtfritt utan 
präglades under mellankrigstiden av svåra konflikter på arbets
marknaden. Proletariseringen har vid denna tid blommat ut och 
konstituerat sig i en militant klass av skogsarbetare med väl 
utvecklad klasskänsla. "Nya" sociala behov av typ solidaritet 
uppstod under denna tid. De förankrades i betingelser som när
het, likhet och gemensamma problem. Dessutom utvecklade "radi
kala" behov av frihet och universalitet - behov som dock aldrig 
kom att tillfredsställas fullt ut och därigenom hota samhälls-
fundamentet.13) Perioden kännetecknades dock framför allt av 
en våldsam utveckling av produktivkrafterna. Verksamheten i 
skogen genomgick en mycket snabb rationalisering, vilket efter 
hand skedde på bekostnad av arbetstillfällen. Detta leder på 
70-talet till att befolkningsexpansionen vänds i sin motsats 
- i utflyttning och förgubbning. För de enskilda människorna 
sker ånyo en polarisering. Denna gång mellan de som kvarstår 
i arbete och de som tvingas flytta eller förvandlas till ren
odlade "konsumenter".) 

Båda dessa grupper får betala ett pris. De förra tvingas be
tala för sin ökade levnadsstandard i form av isolering, främ
lingsskap och uttunnade sociala relationer. De senare tvingas 
antingen avstå från sin på lönearbete baserade sociala iden
titet eller från sin lokala förankring. Drömmen om radikal 
behovstillfredsställelse i form av frihet och självförverk
ligande avförs från den politiska dagordningen och blir till 
utopi. Även om motsatsen ofta hävdas blir den politiska reak
tionen mot "flyttlasspolitiken" uppseendeväckande liten. 

Levnadssättens utveckling under denna tid kännetecknas kanske 
främst av ett ökat beroende av omvärlden. På resurssidan ut
märks detta av ett utflöde av produktivkrafter, först i form 
av naturtillgångar och därefter i form av arbetskraft. I gen
gäld får man en kulturell nivellering. Med andra ord en im
port av normer, värderingar och ideologier som påverkar männi
skors behovsstruktur. Beroendet ökar på alla fronter men ab-
gtraktgörs samtidigt. Anomi som begrepp får substans i Korpi
lombolo . 
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Utvecklingen i slutet av 70-talet kännetecknas av att dessa 
tendenser fortsätter. Verksamhetsstrukturen präglas av en ner
gång i skogsarbete, annat industriellt arbete, företagssamhet 
och jordbruk som inte kompenseras fullt ut av offentlig sektor, 
ens om man räknar in beredskapsarbeten och omskolning. Korpilom-
bolo börjar uppvisa alla de karaktäristika som kännetecknar u-
länder, främst genom sitt ensidiga beroende (öström 1978). Be
hovsstrukturen börjar allt mer domineras av individuell kon
sumtion av varor och massmediautbud. Människor börjar passivi-
seras. Grovt förenklat går bondens levnadssätt över i proletä
rens och därefter i konsumentens. 

Korpilombolos beroendeförhållanden och levnadssätt visade sig 
ha varit synnerligen sårbara även under "storhetstiden på 50-
och 60-talen. Därefter framträder den manifest i form av en 
mängd sociala problem. 

7.5 Levnadssättet för sågverksarbetare - mot bakgrund av 
exemplet Seskarö 

Jag har hittills primärt försökt spegla en grupps (bondeklassens) 
situation och utveckling i samband med industrialismens genom
brott i Norrbotten. I huvudsak har jag gjort detta genom att 
beskriva hur deras levnadssätt har förändrats, samt hur inre 
motsättningar i detta (motsättningsfyllda relationer mellan 
gruppens behovs- och resursstruktur samt verksamheter) gene
rerat polarisering och proletarisering. Samtidigt har jag 
poängterat utvecklingens avgörande beroende av externa krafter. 

Denna utveckling har som framgått (i kapitel 5) varit typisk för 
Norrbotten i dess egenskap av perifier region med attraktiva na
turresurser. Den utgör den bakgrund mot vilken de tre orternas 
specifika historia kan förstås. Den är mycket typisk för Korpi-
lombolo med omnejd. Det bör dock än en gång framhållas att ut
vecklingen i Korpilombolo kommer väldigt sent och att staten 
som markägare får dominerande inflytande över utvecklingen. 
Långt in på 1900-talet expanderar orten och tillförs människor. 
Den direkta kopplingen till sågverksorten Seskarö låter därför 
vänta på sig. När Seskarösågarna etablerar sig kring sekelskif
tet baseras såväl deras råvarutillförsel som arbetskraft på 
tillgångar som finns betydligt närmare än Korpilombolo. Detta 
konkreta faktum hindrar inte att de båda orterna har en "ge
mensam" historia, samt att de illustrerar två centrala och 
komplementära processer i Norrbottens utveckling. 
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Låt mig därför gå vidare och sammanfatta levnadssättets utveck
ling för en annan grupp människor, nämligen sågverksarbetarna 
på Seskarö. 

Det levnadssätt som utvecklats på Seskarö är extremt betingat av 
sågverksarbetets villkor. Expansionen vid sekelskiftet blev exp
losionsartad och de tidigare levnadssätten hos ortsbefolkningen 
slogs ut helt enkelt beroende på att de människor som tidigare 
bodde på ön var så fåtaliga att de saknade möjlighet att påverka 
utvecklingen. Däremot saknade de som flyttade in inte historia. 
Olika levnadssätt blandades följdaktligen i den sjudande kultu
rella smältdegel som orten utgjorde vid denna tid. De nyinflyt
tade kom i huvudsak från tre håll. Dels utgjordes de av redan 
proletariserade människor från områden i Sverige och Finland 
som industrialiserats betydligt tidigare än Norrbotten. Dessa 
människor var bärare av ett proletärt levnadssätt. De var ofta 
mycket klassmedvetna. De hade tom stötts ut just på grund av 
detta från ex vis sågverksindustrin i Ådalen. Den tredje gruppen 
var lantarbetare från Seskarös omland som nyss proletariserats 
eller säsongarbetade. Dessa bar med sig det levnadssätt som be
skrivits i Korpilombolo. Denna smältdegel innebar givietvis 
många konfrontationer. Ett slående exempel var mötet mellan 
politisk radikalitet och gammalkyrklig religiositet. Ett möte 
som mer ägde rum i intimsfären än mellan olika samhällsskikt 
och grupperingar. Kvinnorna (fruarna) hade med sig "gud i hem
giften" och "tvingades" på den "röda" ön resocialiseras. Denna 
process skedde inte smärtfritt och för många inkapslades kon
flikten i deras personlighet under mycket lång tid. 

Det mest påtagliga i Seskarös utveckling är dock att sammansmält
ningen av olika levnadssätt gick snabbt. På några decennier kring 
sekelskiftet manifesterar sig ett levnadssät t baserat på de spe
cifika förhållanden som industrialismen skapade på ön. 

I ännu högre grad än i Korpilombolo baseras det framväxande lev
nadssättet på en speciell verksamhet, nämligen lönearbetet som 
sågverksarbetare. Jag har i Seskaröstudien försökt lyfta fram 
det faktum att lönearbetet och sågverken intervenerar och får 
hegemoni över i stort sett alla de kollektiva och individuella 
verksamheter som existerar och utvecklas. De psykologiska ges
taltlagarnas betingelser om närhet och likhet får i samspel med 
extremt utpräglade gemensamma problembetingelser historiskt sett 
unika effekter i den typ av ort som Seskarö utgör. De kulturella 
aktiviteterna av typ föreningsliv, teater, studiecirklar, musik 
och gemensamhetsbad blomstrar under det paraply av gemenskap som 
den sociala miljön skapar. 
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Den gemensamma handlingssituationen för Seskarös sågverksarbe
tare grundas primärt på konflikten mellan arbete och kapital. 
Ett specifikt kännetecken på denna generella konfl ikt var att 
den var ytterst konkret och polariserad. Någon buffert av mel
lanskikt existerade i stort sett inte. Detta får i första hand 
betydelse på den politiska arenan - én arena som Seslcarö som 
framgått spelat upp ovanligt påtagliga exempel på.^6) Människors 
hela föreställningsvärld påverkas av deras erfarenheter i arbets
livet och av existerande produktionsförhållanden. 

Motståndet och kampen föder en ny behovsstruktur hos befolk
ningen. Nya samhälleliga behov genereras och blir genomsnitt
liga även på Seskarö. Behov av solidaritet, gemenskap, social 
förankring baserad på klasstillhörighet m fl upplever en re
nässans. Man skulle kunna hävda att det faktum att dessa behov 
tillfredsställs av en grupp människor i en hårt segregerad och 
homogen miljö skapar betingelser för mer materiella och indi
viduella behovs tillfredsställande på längre sikt. Man skulle 
tom kunna hävda att detta förhållande var extremt påtagligt 
på Seskarö. De tydligaste exemplen är kampen vid hungerkraval
lerna 1917, men framför allt det kollektiva motstånd mot tvångs
förflyttningar som efter fyra års konfrontation 1932 kröntes 
med framgång när staten lät sågverket återuppstå i Domänverkets 
regi. Dessa fyra år speglar också ortsbefolkningens resistens 
mot yttre krafter. 

De hårda livsvillkor som utmärkte livet på ön kring sekelskif
tet ökade människornas beroende av varandra. De skapade inte 
bara ett arbetarkollektiv, utan också en vi-känsla som knöts 
till lokalsamhället som helhet. Samtidigt som dessa sociala 
nätverk kom att tillfredsställa sociala behov var de instrumen-
tella i den meningen att de kunde mobiliseras i kamp mot såväl 
motparten på den inre arbetsmarknaden, som storsamhället. Det 
som denna kamp gällde var arbetarrörelsens klassiska mål av 
jämställdhet, kontroll över produktionsmedlen och höjd levnads
standard . 

Uppnåddes då detta och vilka effekter fick det i så fall för 
levnadssättet på ön? 

Det mest slående i utvecklingen har varit förhållandet att 
människors individuella resurser förstärkts. På dagens Seskarö 
är t o m spåren efter bostadsmisär, trångboddhet och umbäran
den effektivt bortsopade. Polariseringen mellan fattig och rik 
döljs effektivt av minskad boendesegregering och nivellerade 
livsstilar. Relationen mellan arbete och kapital har abstrakt-
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gjorts och klassmedvetandet därmed uttunnats, utan att vare 
sig ägandet eller kontrollen genomgått några större föränd
ringar sedan 30-talet.1^) Detta har inneburit en ny typ av po-
larisering. Paradoxalt nog tycks såväl individualitet som kol-
lektivitet ha frodats i den allt abstraktare arbetsdelningens 
skugga. Låt mig förtydliga detta något. En tydlig tendens på 
Seskarö är som framgått att arbetsdelningen blivit mer avance
rad. På sågverket har verksamheten specialiserats. Alla är inte 
längre de mångsysslare de en gång var. Samma förhållande gäller 
också inom andra sfärer av mänskliga verksamheter. Inom repro
duktionen har mycket av ansvaret förflyttats från privatsfären 
till offentligheten. Samma förhållande gäller för fritid och 
konsumtion. Allt mer börjar köpas på marknaden. Man producerar 
allt mindre för eget bruk och informella arbetsbyten får allt 
mindre relativ betydelse. Samma förhållande gäller inom den 
politiska sfären där "kampen" institutionaliserats och initia
tivet flyttats från lokal till central nivå.-*-®) Sammantaget ka
raktäriseras denna utveckling av att människors beroenderelatio
ner segregerats, funktionsuppdelats och kanske framför allt ab-
straktgjorts. Samtidigt förhåller det sig inte så att dagens 
Seskaröbor är mindre beroende av andra människor än gårdagens. 
Tvärtom torde beroendet ha ökat, men däremot är det mer indirekt 
och abstrakt. Även om den utveckling som här skisserats för Ses
karö är långt tydligare på andra håll - ex vis i moderna föror
ter, så innebär den att individualitet kunnat frodas samtidigt 
som det kollektiva beroendet ökat. 

Denna utveckling är åtminstone normativt positiv^) 0ch kan öka 
människors möjligheter till frihet, universialitet och självför
verkligande. Hed andra ord skapa en objektivt förankrad frigö
relsepotential. Utan tvekan har utvecklingen också inneburit 
tendenser åt detta håll - åtminstone för vissa grupper av män
niskor som politiskt aktiva, manliga sågverksarbetare. För 
andra, förmodligen merparten, har individualiseringen snarare 
inneburit tendenser till tolkningar av sociala problem som per
sonliga misslyckanden, minskad medvetenhet om problemens rötter 
och klassmässiga fördelning, samt därigenom passivitet och/éller 
irrationella handlingsmönster. Det ökade abstrakta kollektiva 
beroendet kännetecknas av dubbelhet. Produktivkrafterna har ut
vecklats och resurser har tillväxt. Â andra sidan framträder en 
allt mer mångfacetterad flora av sociala problem. 

För ortens levnadssätt yttrar sig dessa tendenser i att de plu-
raliseras (ökar i mångfald) samtidigt som de allt mer påverkas 
utifrån, framför allt i sina behovs- och resursdimensioner. En 
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glidning från en inre verksamhetsorienterad bestämning av lev
nadssättet mot en yttre resursorienterad gör sig allt mer märk
bar. 

Dessa förhållanden får på Seskarö en rad effekter för människors 
behovstillfredsställelse som sedan länge observerats som gene
rella utvecklingstendenser. Arbetsdelning och funktionsuppspjälk-
ning medför "nya" sociala problem som isolering, känslor av främ
lingskap, utbytbarhet och meningslöshet. Denna typ av sociala 
problem framställs ofta som den ekonomiska tillväxtens baksida. 
Som det pris vissa grupper av människor får betala för kollek
tiv resurstillväxt. Uttryckt på annat sätt tycks en "effektiv" 
arbetsdelning polarisera utvecklingen på flera olika plan. Sam
tidigt som den ökar samhällets totala resurser genererar den 
kostnadskrävande sociala problem och regional obalans. Samtidigt 
som det abstrakta beroendet mellan människor ökar skapas upple
velser av oberoende och främlingsskap. 

Det är dock ingen tvekan om att Seskarö bibehållit en relativt 
hög grad av autonomi och självständighet gentemot omvärlden. De 
sociala nätverken och människors sociala och lokala förankring 
är fortfarande anmärkningsvärt intakta. Detta innebär att orten 
måste bedömas ha lättmobiliserade kollektiva resurser av såväl 
ekonomisk som politisk natur. Levnadssättet är fortfarande re
lativt homogent och präglat av en jämförelsevis hög grad av kol-
lektivitet. För människors behovsstruktur innebär detta att orten 
fortfarande utmärks av fasta normer och gemensamma värderingar. 
Den indirekta sociala kontrollen är stark, vilket som framgått 
kan upplevas negativt av vissa grupper (ex vis ogifta mödrar 
och ungdomar). På det hela taget måste därigenom levnadssättet 
bedömas vara avsevärt mer balanserat på Seskarö jämfört med 
dagens Korpilombolo mellan de tre dimensioner som jag disku
terar . 

När jag nu går vidare och sammanfattar de levnadssätt som präg
lar Rosvik tar jag min utgångspunkt i förhållandet att denna 
ort speglar modern tid och aktuella sociala problem på ett be
tydligt mer påtagligt sätt än såväl Korpilombolo som Seskarö. 
Rosvik gör detta till trots att den som framgått har den äldsta 
historien som kulturmiljö. 



215 

7.6 Levnadssättet i en modern förort - mot bakgrund av exemplet 
Rosvik 

Det börjar bli dags att slå fas t att det mest påtagliga i jäm
förelsen mellan mina tre orter är deras nuvarande likhet (se 
bilaga 1). Trots mycket olika utgångslägen och historia är de 
i dag uppseendeväckande lika. I vart fall har skillnaderna ut
jämnats påtagligt, vilket speglar en generell likriktningspro
cess i landet som helhet. Även en ort som Korpilombolo präglas 
i dag av en bebyggelse- och infrastruktur som är mycket lik den 
som man stöter på i andra delar av landet. På samma sätt är or
ter av denna storleksordning i relativt likartad grad beroende 
av omvärlden såväl i materiell bemärkelse (ex vis importeras 
standardiserade varor i likartad omfattning överallt) som poli
tisk (ex vis den ansvarsförskjutning till centra som blev följ
den av den senaste kommunreformen). Slutligen äger som nämnts 
en likriktningsprocess rum i samhället i stort, när det gäller 
behovsstrukturer och normsystem. Detta centrala förhållande -
kulturnivellering i vid mening - leder lätt fram till förenkla
de antaganden om framtiden. Den ort som kommit längst i utveck
lingen antas utgöra en indikation på vilket samhälle som kan för
väntas eller befaras i framtiden. 

I tidsperspektivet igår, idag, i morgon symboliserar Korpilom
bolo igår, Seskarö idag och Rosvik i morgon, vilket har visst 
fog för sig, men samtidigt innebär en förenkling av verklig
heten. Man riskerar negligera betydelsen av specifika egenska
per i lokalsamhällenas fysiska och sociala miljö, samt hur de 
vuxit fram. 

Tillhör då Rosvik framtiden? Erbjuder den möjligheter att lösa 
de problem som hittills diskuterats? Nej, knappast reservations-
löst. 

Som framgick i Rosviksstudien är ortens kanske viktigaste känne
tecken dess mycket markerade övergång från gammalt till nytt. 
Den har det äldsta kulturlandskapet och jordbrukets omvandling 
över skiftesreformer och hemmansklyvning är mer typisk för denna 
ort än för Korpilombolo. Att detta faktum tonats ner beror på 
dess mycket begränsade betydelse för ortens moderna utveckling 
och nuvarande struktur. Rosviks utveckling tycks i större ut
sträckning vara avhängig sin närhet till städerna Luleå och 
Piteå än sin egen boendehistoria. Mer avhängig externa behov 
än egna. 

Den proletarisering som bondeklassen genomgick ledde på 
grund av ortens närhet till städerna till utveckling av hant
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verk och framför allt till byggnadsarbete.^) Tre faktorer 
bäddar för ortens expansion och nuvarande sociala struktur: 

- Bystrukturen hade i tillräckligt stor utsträckning bevarats 
trots skiftesreformerna. Detta förhållande gjorde den till 
ett attraktivt alternativ när det i Fyrkanten^) uppstod be
hov av en ny förortsbildning. 

- Dess geografiska läge mitt i en lokal arbetsmarknad med rim
liga pendlingsavstånd. 

- Den sociala och lokala förankring som framför allt byggnads
arbetare hade i Rosvik eller dess närhet. Denna historiska 
förankring har inneburit att kulturkonfrontation i samband 
med expansionen på det hela taget uteblivit. 

Rosvik materialiserar under 70-talet arbetarklassens dröm om 
en boendeform som varit förbehållen bönder eller borgerlighet. 
Den symboliserar arbetarrörelsens ideologiska krav på bostaden 
som en social rättighet och jämlik individuell välfärdsresurs. 
Ett påtagligt faktum syns också vara att markförvärv, husköp 
och byggnation kunnat genomföras på ett förhållandevis billigt 
sätt, vilket bottnar i att många hade rötter eller i vart fall 
kontakter på orten, samt kunnat lägga ner eget arbete i ovan
ligt stor omfattning. Man återfinner en mycket handfast och 
konkret koppling mellan ideal och verklighet i människors an
passningsmönster. "Småhuslyckan"^) framstår därigenom inte 
primärt som en ideologi som köpts från småborgerligheten -
inte som någon härmad livsstil. Den bottnar i stället i män
niskors tradition av privat bostadsägande i det gamla bonde
samhället, samt i deras konkreta verksamheter och kunskaper 
som framför allt byggnadsarbetare. För Rosviksbor blev däri
genom småhusboendet en ekonomiskt rationell och kulturellt 
naturlig boendeform. Man fick även bruk för den "smålandsanda" 
som historiskt präglat bygden. 

Som nämnts blev boendet genom flera lyckliga omständigheter en 
kraftig individuell resurs. Genom detta skapades tom möjlig
het till privat sparande i större grad än genom människors 
övriga verksamheter.23) Levnadsstandarden utvecklades rela
tivt sett mycket positivt för en genomsnittlig Rosviksbo och 
det moderna samhällets typiskt sociala problem har hittills 
i stort sett lyst med sin frånvaro. Det är dock ingen tvekan 
om att allt detta positiva också har en baksida. Det goda livet 
i Rosvik är naturligtvis inte bara följden av människornas egna 
verksamheter, ansträngningar och eventuella smålandsanda. Det 
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är också avhängigt inomregionala fördelningar av kollektiva 
resurser med kraftiga subventioner i form av skattereduktion 
och infrastruktur. Bosättningen torde också ha försvårat kvin
nornas möjligheter på arbetsmarknaden, vilket kanske inte är 
så märkbart i ett läge där familjerna är unga och barnen små. 
När "hemmafrutillvaron" för de flesta upplevs självvald och 
meningsfull. I ett längre tidsperspektiv är det dock knappast 
någon tvekan om att många kvinnor riskerar få betala ett högt 
pris. Orten är också sårbar genom att den i så stor utsträck
ning präglas av sitt beroende till omvärlden. Vad händer om 
det nuvarande subventionsmönstret bryts? Om dubbelarbete blir 
en ekonomisk nödvändighet? Om energipriserna fortsätter att 
stiga? I vart fall är situationen sårbar för de enskilda fa
miljerna. Pendlingen, framför allt till arbetet, men också 
till skola och fritidsaktiviteter, utgör typexempel på sårbara 
verksamheter. Även om den idag inte upplevs som ett problem 
kan den lätt bli det. Det är exempel på hur behov föder nya 
behov. Boendet kräver för de flesta människor bil, minst en 
per hushåll, samtidigt som kommunen tvingas organisera kollek
tiva transportmedel. Situationen är sårbar i så måtto att alla 
centrala verksamheter, såväl individuella som kollektiva, är 
beroende av att transportekonomin inte genomgår drastiska för
ändringar, samt att familjernas eller kommunens ekonomiska re
surser inte minskar. 

I Rosvik kan man också, vilket är synnerligen notabelt, kons
tatera att trenden mot en utflyttning från privatsfären av så
väl produktiva som reproduktiva verksamheter börjar brytas. 
Produktionen börjar återigen förläggas till hemmen i form av 
arbete på det egna husen, arbetsbyten med grannarna och in
satser av "gör det själv"-karaktär. Även om offentlighetens 
reproduktiva verksamheter fortfarande tenderar öka finns 
en tendens mot att en expansion också äger rum i privat
sfären, bl a beroende på större och mer arbetskrävande 
lägenheter och förlängd omsorg om ungdomar. Det tycks med 
andra ord finnas fog för den intressanta hypotesen att pri
vatsfären börjar återta terräng på offentlighetens bekostnad. 
En sådan förändring i levnadssätt innebär positiva effekter 
för många människor, kanske speciellt bland männen. Deras 
egenarbete på villan, sommarstugan och bilen upplevs och är 
av icke-alienerad natur.24) Många hävdar att det erbjuder 
möjligheter till individuellt självförverkligande. 

Den allt extremare arbetsdelningen inom produktivt och repro-
duktivt lönearbete tycks med andra ord motverkas av en mer 
helhetsorienterad verksamhetsstruktur på fritiden.^5) 
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Som framgick i Rosviksstudien finns en markerad tendens mot en 
ökad individualisering av människors behovsstruktur, samt en 
ökad tillgång till individuella resurser, främst av materiell 
natur. Denna tendens har, som jag försökt visa, sin grund i 
förändringar i Rosviksbornas verksamhetsstruktur. Parallellt 
existerar dock också en tendens till förskjutning i de poli
tiska värdemönstren. Man intresserar sig som nämnts mer för 
att värna om den egna orten än om mer riksomfattande eller 
klassbaserade politiska problemställningar. Det tycks med 
andra ord uppstå ett växande intresse för lokalsamhället, 
som inte bara har med ortsegoism i kommunala fördelnings
frågor att göra.26) Knappast heller med förborgerligande i 
levnadssätt och livsstil. Snarare tycks detta nyväckta in
tresse bottna i upplevda risker av den sårbarhet som jag 
diskuterat och i behovet att kollektivt, genom egna verk
samheter, kunna lösa ortens problem och minska det ensidiga 
beroendet till omvärlden.Denna tendens tycks existera i 
en rad svenska lokalsamhällen av Rosviks typ, men baseras i 
Rosvik också på den homogenitet med avseende på klasstill
hörighet och social förankring som visat sig vara ett av 
ortens mer uttalat specifika karaktäristika. 

Ortens problem står till betydande del att finna i det faktum 
att olika sfärer för mänskliga verksamheter är segregerade, 
vilket kan ses som konsekvens av en arbetsdelning som inte 
längre enbart utmärker produktionssfären. Samhällen av Rosviks 
typ kännetecknas fortfarande, av funktionell differentiering sna
rare än territoriell integration.2^) Familjemedlemmarna vistas 
på olika håll och förflyttningar mellan arbete, boende och 
fritid blir svårbemästrade praktiska problem. Denna tendens 
drabbar kvinnor i avsevärt högre grad än män, då den försvå
rar deras tillträde till arbetsmarknaden. Den drabbar också 
barnen eftersom de avskiljs från en central ingrediens i sin 
uppväxtmiljö, nämligen lönearbetet. Ingen av dessa två grup
pers problem har i dag hunnit blomma ut eftersom Rosviks ex
pansion är av så sent datum. De kan däremot förväntas blir 
synliga när barnen kommit upp i tonåren och kraven på kvin
nornas reproduktiva insatser därigenom minskar. 

Även om en utflyttning till Rosvik för en konkret byggnads
arbetarefamilj inneburit en ökning av deras indivduella re
surser och behovstillfredsställelse har den samtidigt inne
burit ett öka t beroende till omvärlden på flera olika sätt. 
Boendemönstret reproducerar därigenom ett sårbart levnads
sätt. Däremot är det knappast så att förortsbildningar av 
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typ Rosvik hjälper till att reproducera ett kapitalistiskt pro
duktionssätt i sin idealtypiska form. Snarare tycks det vara så 
att patriarkatet i Rosvik kunnat återvinna förlorad terräng. I 
familjerna reproduceras de könsdominansrelationer som har sin 
grund i att mäns verksamheter äger rum i produktions- och kvin
nors i reproduktionssfären. I lokalsamhället reproduceras dess
utom underordningsförhållanden till storsamhället genom det 
ökade och allt mer abstrakta beroendet. Förenklat känneteck
nas denna patriarkala dubbelhet av att män i privatsfären vin
ner makt över kvinnor, medan man samtidigt förlorar kontroll 
över utvecklingen i lokalsamhället och i offentligheten. Del
vis är detta frukten av att kollektiva behov hos män^) trans
formerats om från att gälla angelägenheter i produktionssfären 
(facklig och politisk kamp) till att gälla "oskyldigare" verk
samheter på fritiden. 

Även om det i Rosvik i dag är svårt att se påtagliga indika
tioner på hur mäns könsmässiga dominans över kvinnor är "hotad" 
så saknas de inte. Ett betydande "hot" utgör förhållandet att 
arbetsmarknaden är så extremt könssegregerad. I ett läge där 
hotet mot sysselsättningen främst gäller den produktiva sek
torn, speciellt industri-och byggnadsarbete, riskerar män att 
hamna i den historiskt sett tämligen unika situationen att bli 
beroende av kvinnors utträde på arbetsmarknaden. Denna utveck
ling är i dag redan en realitet i många familjer i Korpilombolo 
där män först slagits ut från jordbruket och sedan skogsarbetet, 
vilket i familjeekonomin kompenserats av att deras kvinnor fun
nit arbete inom åldringsvård och annan kommunal service. 

Här sluts, åtminstone symboliskt, cirkeln mellan mina tre orter. 
Indikationer på framtida sårbarhet framstår tydligast i ett his
toriskt perspektiv. Manifesta problem i Korpilombolo, medvetenhet 
om sårbarhet på Seskarö och latent sårbarhet i Rosvik gestaltar 
olika faser i de utvecklingsprocesser som jag skall försöka sam
manfatta nedan. 

7.7 Orternas gemensamma karaktäristika 

Historien är, säger den italienska författarinnan Elsa Morante 
(1979), en skandal som varat 10 000 år. 

Liksom tidigare århundraden och årtusenden på jorden rät
tar sig även detta sekel efter den oföränderliga principen 
om historiens dynamik: åt somliga makt, åt andra slaveri 
(ibid s 11). 
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Detta är, som framgått, ett mönster som också illustreras av 
Norrbottens utveckling. Jag har försökt visa hur inre motsätt
ningar mellan grupper av människor i tre orter i länet skapat 
utveckling och förändrade levnadssätt. Jag har också försökt 
visa hur yttre makt intervenerat i och fått betydelse för ut
vecklingen - åtminstone som utlösande faktor. 

Huvudsyftet med ansatsen har varit att beskriva vilka speci
fika framträdelseformer dessa generella mekanismer antagit i 
Korpilombolo, Seskarö och Rosvik. 

Under den långa tidsrymd jag behandlat har en mängd positiva 
skeenden och sociala problem passerat revy. Människor har kon
fronterats och samarbetat. Deras verksamhets- och behovsstruk
tur har förändrats. I den sociala strukturen har rolltagare 
bytt plats, förvisats från arenan eller tillkommit. Resurser 
har tillväxt, försvunnit och omfördelats i en ständig kamp 
under begränsade livsvillkor. Jag har låtit de tre orterna 
illustrera centrala moment i olika sociala förändringspro
cesser. 

Som en röd tråd genom hela framställningen löper människans 
beroendeförhållanden, vilka diskuterats såväl i ett rumsligt 
som klassmässigt perspektiv. 

Med facit i hand är det lätt att konstatera at t ensidiga be
roendeförhållanden utgjort rötter till sårbarhet i orterna 
som sociala system. Sårbarhet frodas med andra ord när or
terna präglats av ensidiga beroenderelationer till andra 
system, men också när relationerna mellan delar i systemet 
(grupper) haft denna karaktär. Denna sårbarhet har under his
toriens gång ofta övergått i sociala problem (speciellt mar
kerat i Rorpilombolostudien). Detta har medfört att sårbar
heten övergått från att vara dold till att anta manifesta 
framträdelseformer. 

Ensidiga beroenderelationer kan dock också förpuppas under 
lång tid och den konkreta utvecklingen bestäms till stor 
del av hur medvetna människor har varit om de hot som sår
barheten inneburit. Denna kollektiva medvetenhet har ex vis 
medfört att Sesk arö, trots sitt närmast totala beroende av en 
externt kontrollerad verksamhet, kunnat fungera relativt in
takt. 30) Man har i kritiska situationer kunnat mobilisera 
motstånd mot negativ intervenering. Orten är dock fortfaran
de sårbar och därigenom utsatt för ett tillstånd av kroniskt 
hot. För Rosvik slutligen har sårbarheten i stor utsträck
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ning annan karaktär. Där är snarare enskilda individer och fa
miljer sårbara än orten i sig. Rent fysiskt förefaller det o-
sannolikt att Rosvik kommer att möta de problem som blivit tyd
liga i Korpilombolo och som hotar Seskarö. Dess geografiska 
belägenhet och det samhällskapital som finns nerplöjt i boende-
och infrastruktur kan ses som en garant för fortlevnad. Däremot 
är sårbarheten påtaglig på den individuella nivån. Innevånarna 
baserar i stor utsträckning sina välfärdsresurser på skuldsätt
ning och förhoppningar om fortsatt tillväxt och bostadssubven-
tionering. Situationen påminner i oroväckande hög grad om den 
som präglade de självägande böndernas förhållande till skogs
bolagen, med den skillnaden att levnadsnivån i dag baseras på 
inteckningar i framtiden i stället för i avverkningsrätter 
eller försäljning av tidigare generationers arbete och mark
innehav. Individualiteten har med andra ord återkommit i Ros
vik, men med en ny dimension av sårbarhet. Till skillnad mot 
levnadssättet i det gamla bondesamhället har beroendet för
flyttats från naturgivna betingelser till storsamhällets. 
Mycket av denna sårbarhet är latent och dold för de människor 
som berörs. 

Proletariseringen innebar i Korpilombolo förlust av ägande och 
kontroll, men mindre ett uppbrott från gamla livsmönster base
rade på lokal och social förankring. Man var inte bara fri som 
vara på en framväxande kapitalistisk arbetsmarknad utan också 
relativt fri att kontrollera sina egna produktionsmedel och 
sitt liv vid sidan av lönearbetet.i) Seskarö symboliserar som 
framgått en intensifierad proletarisering. Där har successivt 
allt fler sfärer av mänsklig verksamhet inlemmats i en kapita
listisk produktionsordning. Även om situationen inte innebar 
den "fullblodsproletarisering" som utmärkte arbetarnas levnads
sätt i Europas storstäder vid sekelskiftet så påminde de in
flyttande arbetarnas situation i långa stycken om Sombarts (1911) 
klassiska skildring av proletariatets tillvaro och inre liv.32) 

För att få veta hvars andas barn proletären är göra vi 
bäst i att se till hvad han icke är. Detta erfar man 
lättast genom att undersöka hvad hand idke längre är, 
det vill säga hvad han under tidernas lopp och genom de 
för honom egna livsvillkorens utveckling förlorat ( ibid 
s 7). 

Proletären förlorar enligt honom allt mer av kontrollen över 
sitt liv samt sina relationer till de naturgivna betingelserna. 
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Den lokala förankringen bröts upp och möjligheterna till själv
hushåll minskade. Betingelserna för individualism upphörde. De 
sociala banden slets sönder i urbaniserings- och omflyttnings
processer. 

Kapitalismen har med sin tunga järnfot trampat sönder 
alla de gemenskapsband, af hvilka människorna i äldre 
tider...visserligen voro bundna men också uppehöllos och 
stöddes både ekonomiskt och moraliskt (ibid s 12). 

Individualitet baseras givetvis på tillgång till individuella 
resurser och möjligheter. En avgörande bastiljon i ett sam
hälle där den kan frodas är familjen. I Korpilombolo utgjorde 
den både en produktions- och konsumtionsgemenskap. Inom sig 
samlade den alla sfärer för mänskliga verksamheter. Den sociala 
förankringens territorium var synnerligen begränsat, men därigenom 
konkret och helhetligt. Familjen var inte endast en bostadsge
menskap. På Seskarö vid sekelskiftet existerade inte dessa för
utsättningar. Produktionen slets ut från privatsfären och re
produktionens möjligheter beskars drastiskt. Trångboddheten 
var enorm och möjligheterna till avskildhet och intimitet 
snarast obefintliga. 

Den fattigare befolkningens bostadselände stiger emeller
tid till sin höjdpunkt...därigenom att till och med i de 
trånga lägenheterna, som icke ens förtjäna namn af bostad 
ej blott familjen själf får rymmas utan äfven främmande 
personer, 'inneboende' skola kampera med (ibid s 22). 

För alla parter i familjen begränsade produktionssättet deras 
handlingsutrymme. Mannen, sågverksarbetaren, hade en arbets
tid och arbetssituation som reducerade hemmet till en plats 
för reproduktion av de nödvändigaste livsbetingelserna - i 
huvudsak sömn. För kvinnorna innebar livet på Seskarö oav
lönat reproduktionsarbete under vidriga förhållanden eller 
ett utträde i produktionen på samma eller sämre villkor än 
männen. För barnen slutligen kan konstateras att de i såg
verksindustrin långt in i vårt sekel inledde sin yrkesbana 
före 12 års ålder.33) För alla proletära familjemedlemmar var 
fritid snarast ett okänt begrepp. 

Det kapitalistiska produktionssättet fick också andra fram-
trädelseformer som jag tidigare berört. De nya beroende
relationer som utvecklades på arbetsmarknaden innebar en ut
veckling från det konkreta till det abstrakta. Arbetet blev 



223 

en vara vars värde mättes i pengar. Arbetets produkt utveckla
des från bruks- till bytesvärde.34 ) Detta innebar att arbeta
rens verksamhet abstraktgjordes. Hans möjligheter att agera 
fritt eliminerades i stor utsträckning genom att lönearbetet 
tog större delen av hans vakna tid av dygnet i anspråk. Givet
vis är det dessa konkreta förhållanden som på Seskarö mycket 
snabbt medför andra och mer "positiva" förändringar i männis
kors levnadssätt. Kollektivet blir en nödvändighet i ett läge 
där individens egna krafter och verksamheter inte räcker till 
för att skapa balans mellan hennes behov och de resurser hon 
har eller kan förvärva. Jag har i Seskaröstudien försökt visa 
hur denna ökade kollektivitet fyllde åtminstone två funktioner. 
Dels en politisk som syftade till jämlikare resursfördelning, 
bättre arbetsförhållanden och större kontroll. Dels också en 
social/kulturell där syftet snarare var bildning, förståelse 
av en alltmer abstrakt verklighet och gemenskap i rekreations
syfte. Ur de gemensamma problemen uppstod som nämnts nya be
hov av social natur, men också radikala behov av frihet från 
industrialismens band och universiell förståelse av en allt 
mer abstrakt livssituation.35) 

Utvecklingen under denna tid speglar också en övergång från 
patriarkala till kapitalistiska beroendeförhållanden. Levnads
sättet i det förindustriella samhället präglades som Liljeström 
(1981) framhåller av ett "fadersvälde" som präglades av en per
sonlig överhet. Makten var konkret och beroendeförhållanden ut
talat hierarkiska och stabila. Det mest påtagliga är naturligt
vis den könsdominans som de patriarkala produktionssätten inne
bar, men patriarkatet innebar också mer allmänt "de besuttnas 
makt över de obesuttna" (ibid 1981 s 52). 

Denna patriarkala struktur beskrivs av Sombart i synnerligen 
romantiska ordalag och i bjärt kontrast till hans obehag och 
kritik inför proletariseringsprocessen. 

Det rent proletära arbetsförhållandet vet ingenting af 
allt detta etiska och patriarkaliska, som förr hörde till. 
Det är helt och hållet genomträngdt af kapitalismens grund
satser... Ideellt innebär det att han (arbetaren, min anm) 
icke mera har några inre, gemytliga beröringspunkter med 
arbetsgifvaren; han skyller honom ingen slags tillgifven-
het och trohet mer, men har inte heller att göra räkning 
på något slags välvilja, något slags råd och skydd, nå
gon art af faderlig omsorg (Sombart 1911 s 56 f). 
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Den tidiga industrialism och konkurrenskapitalism som känne
tecknade Seskarö vid sekelskiftet skapade ett levnadssätt som 
ligger nära Sombarts beskrivning. Kapitalismen tycktes ha ta
git ett slutgiltigt struptag på patriarkatet. Denna utveck
ling blommade dock aldrig ut i den riktning som Sombart före-
skickade. Den blev givetvis heller inte så påtaglig på Seskarö 
som i de proletärmiljöer i Breslau och Berlin som han beskri
ver. Orsakerna till detta är flera. Ortens litenhet, närvaron 
av en svag men dock statsapparat, människors förankring i om-
landet med dess patriarkala kultur m m. 

Det konkreta händelseförloppet blev i stället att utvecklingen 
mot extrem konkurrenskapitalism bröts. Något "Manchesterlibe-
ralt" politiskt system fick aldrig slutgiltigt fotfäste. Po
litiska reformer som rösträtt, gav avstamp för en socialpolitik 
som efterhand undanröjde ex vis bostadsmisären. En allt mer 
centraliserad arbetarklass intervenerade successivt i produk
tionssättet genom socialdemokratiska partiet och fackföre
ningsrörelsen. Såväl marknadskrafter som enskilda individer 
blev allt mer beroende av en växande statsapparat. Kapitalis
men fick med andra ord inte den hegemoni över samhällssystem 
och levnadssätt som Sombart m fl befarade. 

I stället präglas utvecklingen av att patriarkatet tycks åter
ta mycket av sina förlorade positione r. Denna process indike-
ras av två förhållanden. Det första rör det faktum att andra 
maktstrukturer än kapitalistiska växer fram. Framför allt 
exemplifierar den framväxande fackföreningsrörelsen detta 
förhållande, men också en växande och allt mer centraliserad 
statsapparat (inklusive dess samhällsplanering). 

Det andra är mer socialpsykologiskt till sin natur. Med kvin
nors utträde på arbetsmarknaden försvagas onekligen patriar
katet (om än långsamt) i familjerna, men samtidigt utvecklas 
det i offentligheten. De konkreta arbetsplatserna börjar upp
visa samma patriarkala könsdominans som privatsfären (se ex 
vis Lindgren 1982). 

Denna senare process är bara delvis synlig i mina tre or
ter. Inte ens Rosvik präglas i någon större utsträckning av 
kvinnors utträde på arbetsmarknaden eller av arbetsplatser 
med könsblandad arbetskraft. Indikationer saknas dock inte 
på en utveckling åt detta håll. Det allt dyrare konsum
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tionsmönstret (behovsstrukturen)i kombination med minskat ut
rymme för offentliga subventioner (till boende och pendling) 
kan i Rosvik som annorstädes förväntas leda till behov av ökat 
dubbelarbete i familjerna. 

Även om kvinnors utträde på arbetsmarknaden innebär en fri
görelseprocess från det könsmässiga, patriarkala familjemönst
ret så innebär det knappast slutet för patriarka tet som socialt 
mönster. Den arbetsmarknad de går ut på är, som Qvist (1980) 
framhåller, den hårdast könssegregerade i den kapitalistiska 
världen och när de går ut på arbetsplatser med könsblandad 
arbetskraft bär de med sig och reproducerar det patriarkala 
mönstret eller levnadssättet. Det är detta fenomen som får 
ex vis Hartmann (1981) att tala om en utveckling mot ett ka
pitalistiskt patriarkat. En syntes av två sociala system, präg
lade av effektivitetsbaserad (ekonomiskt rationell) abstrakt 
arbetsdelning å ena sidan och en på "fadersvälde" i allt abst
raktare form präglad centralism å den andra. 

Dessa utvecklingstendenser är analoga med den diskussion jag 
förde i kapitel 3 om planeringens dubbla dilemma. Den konkreta 
utvecklingen i samhället kan karaktäriseras med hjälp av be
greppen horisontell och vertikal arbetsdelning. Den har inne
burit ett effektivare samhälle mätt i BNP eller kollektiva/in
dividuella materiella resurser. Dess baksida är de sociala 
problem den genererat vilkas framträdelseformer som framgått 
är av rumslig, organisatorisk, könsmässig och socialpsykolo
gisk natur. Arbetsdelningen har som den italienska bokföringen 
två sidor - debet och kredit. 

Den genererar en "kronisk" inbyggd motsättning mellan ekono
misk tillväxt och sociala kostnader, med varierande politiska 
reaktioner som konsekvens. Lösningen på detta dilemma har, åt
minstone sedan kriserna under mellankrigstiden, varit en ex
panderande statsapparat. En utveckling som är speciellt fram
trädande i en perifier region som Norrbotten. 

Som jag tidigare framhållit är det därför ingen slump att 
samhällsplaneringen expanderat kvantitativt och kvalitativt 
via försöksverksamheter i perifiera delar av landet, inte 
minst i Norrbotten. 
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Notförteckning 

1. Begreppet lyxbehov är hämtat från Heller (1978). Hon defi
nierar dem som behov som inte är möjliga att tillfredsställa 
hos samtliga människor i ett samhälle p g a knappa resurser. 

2. Enligt Bergqvist (1903) kunde köpeskillingen för skog vid 
sekelskiftet uppgå till 1 000 kronor/skälsland (1/64 dels man
tal). Värdet av skogen var dock nära sex gånger så stort vid 
denna tid. 

3. Med denna utveckling "upphör" bondeklassen i Norrbotten att 
vara de "eviga" bönder som Wolf (1971) beskriver. Dvs bönder 
som för att lösa sina försörjningsproblem har att välja mellan 
att öka sin produktion eller minska sin konsumtion (se också 
Chayanovs (1966) balansteori). 

4. För en analys av polariseringsteorins generella tillämpbar-
het i Sverige, se Seyler (1983). 

5. Statlig intervenering har i modern tid väsentligen ägt rum 
i krisbranscher eller perifiera regioner, vilket naturligtvis 
är det samhälleliga motivet för statens stora intresse för Norr
botten relativt sett. Statliga investeringar tycks dock enligt 
Waara (1980) inte användas i konjunkturpolitiskt syfte även 
om motsatsen ofta hävdas. Ingreppen är i huvudsak av defensiv 
karaktär. Ju lägre utvecklingsnivå desto större statlig före-
tagssamhet. 

6. Jämför Webers klassiska analys av samspelet mellan kapita
lismens anda och protestantismens etik (1958). 

7. Det dialektiska samspelet mellan materiellt förankrad verk
samhet och ideologi framgår relativt tydligt över tid. I ett 
långt tidsperspektiv är det påtagligt hur den ideologi som be
tonar arbetets värde (ex vis den protestantiska etiken) trans
formeras om till att omfattas också avateistiska socialister. 
"Man mår inte bra förrän man är blöt av svett". Sysselsättning 
och tillgång till arbete blir en politisk huvudfråga och löne
arbete ett mål i sig. "Samma" etik som under industrialismens 
uppbyggnadsskede användes för att "motivera" människor till an
passning i de mest vidriga arbetsmiljöer, innebär i dagens 
automatiserade samhälle en hämsko för en kollektiv anpassning 
till förkortad arbetstid. Detta förhållande torde vara en vik
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tig för klaring till att patriarkala dominansförhållanden kun
nat revitaliseras i de verksamhetsnischer som det kapitalis
tiska produktionssättet successivt överger. När sysselsättning 
inte motiveras av mervärdeproduktion och vinstintresse kan den 
motiveras av att "den som fåfäng går görer mycket ont". I häg
net av denna ideologiskt/kulturella definition av verksamhet 
frodas terapier och andra auktoritära dominansförhållanden av 
patriarkal natur. 

8. Dekvalificeringen av bondeklassen i den mening som här an
tyds är som framgått nära analog med den dekvalificering som 
under senare år drabbat olika mellanskiktsgrupper (se Braver-
man 1977 för en teoretisk analys). 

9. Arbetsdelningens utveckling kan med fördel beskrivas med 
hjälp av Dürkheims (1965) kategorier. Den traditionella ar
betsdelningen med mekanisk solidaritet är av utpräglat pat
riarkal natur. Den ersätts under industrialismen med vår mo
derna arbetsdelning som är betydligt abstraktare, samtidigt 
som den solidaritet den utvecklar kan beskrivas som organisk. 
Denna arbetsdelning är kännetecknande för det kapitalistiska 
produktionssättet. Utvecklingenhar, precis som Durkheim (och 
för övrigt också Marx) förutsåg, medfört en extremt snabb till
växt av produktivkrafterna och varit effektiv i så måtto. Sam
tidigt har den medfört processer av negativ natur som aliena
tion, anomi, patologiska former av arbetsdelning och sociala 
problem. Allt detta har (vid sidan av strikt ekonomiska or
saksfaktorer) medfört att marknadssystemet angripits poli
tiskt, först av socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, 
men under senare år också av rörelser som krävt en återgång 
till mer traditionell arbetsdelning och territoriellt baserad 
integration. Man har angripit idéen om funktionell differentie
ring. Även om dessa senare rörelser ännu inte avsett några 
tydliga spår i samhället innebär de enligt många bedömare en 
ny dimension i svensk politik (se ex vis Holmberg m fl 1977). 

10. Med samhälleligt genomsnittliga behov avses behov som är 
genomsnittliga vid en viss historisk tidpunkt i ett konkret 
samhälle (se Heller 1978). 

11. Med basbehov avses behov som i en viss kultur betraktas 
som berättigade att få tillfredsställda för att man skall 
kunna leva ett "värdigt" liv (Ghai, Alfthan 1977). När Ba
beuf är 1797 myntar den klassiskt socialistiska tesen "till 
var och en efter hennes behov" är det snarast dessa basbehov 
som avses (Scott 1967). 
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12. Här avses ex vis ideologier av typ "Jantelagen" eller 
religiösa motiveringar av den typ protestantismen i olika 
former introducerat - ex vis laestadianismen i Tornedalen. 
(Se ex vis Eriksson 1975 som diskuterat jantelagens effek
ter på sociala relationer). 

13. De radikala behovens tillfredsställande som hot mot det exis
terande samhällssystemet diskuteras av Lilja (1982) med utgångs
punkt i Heller (1978). Problematiken utvecklas också av Dahlgren, 
Mårtensson (1983) i samband med en analys av möjligheterna att 
generera lokala självtillitsprocesser. 

14. Tendenser mot en reproduktion av arbetarklassens utslagna 
till renodlade konsumenter diskuteras av Hultqvist, Marklund & 
Sundgren (1979). 

15. Denna utveckling definieras här som: en process genom vilken 
sårbarhet som latent fenomen ackumuleras intill den stund då en 
kvalitativ förändring omvandlar sårbarhet till öppna sociala 
problem (Dahlgren, Mårtensson 1983 b). 

16. Efter vår datainsamling på ön har detta symbolspråk materia
liserats i form av ett bygdespel, där hungerkravallerna 1917 
spelats upp på havsbadets utomhusscen (somrarna 1981 och 1982). 

17. Reformer av typ MBL har måhända haft generella effekter i 
Sverige, men knappast på Seskarö där en militant fackförening 
redan från tiden för Domänverkets övertagande av driften 1932 
väl förmått hävda sina intressen. 

18. Ett slående exempel på denna utveckling är det faktum att 
den lokala fackföreningen med klar kommunistisk dominans kom 
att välja en socialdemokratisk ordförande. Denna strategi moti
verades av behovet av bättre central förankring. 

19. Ex vis brukar jämvikt mellan jag, vi och detcentrering i 
smågrupper betraktas som idealiska i gruppdynamisk teoribild
ning. 

20. Många proletariseradebönder fann även i Rosvik sin utkomst 
i arbetsvandringar och skogsarbete. Framför allt hos Domänver
ket och dess storavverkningar i inre Norrbotten. 

21. Den s k fyrkanten består av Boden, Älvsbyn, Luleå och Piteå. 
Den är som Söderberg och Lundgren (1982) framhåller ett exempel 
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i norr på idéen "att söka fördela olika typer av investeringar, 
serviceutbud etc mellan näraliggande mindre orter" (ibid s 54). 
Denna regionala utvecklingsidé inrymmer en decentraliserings
tanke och syftar till att skapa konkurrenskraftiga tillväxt
poler. 

22. Begreppet är hämtat från Gillwik (1979). 

23. Prisökningen och värdestegringen på småhus var åtminstone 
för Norrbottens vidkommande mycket hög i just Fyrkanten under 
70-talet (se Alfredsson m fl 1979 för en jämförande analys). 

24. Denna typ av verksamhet innebär egen kontroll och eget 
ägande över produktionsmedlen. Samtidigt innebär den natur
ligtvis en svåruppskattad kriminalitet i form av svart arbete. 
Det bör observeras att dessa tendenser i Rosvik är svaga. De 
tycks dock ha förstärkts efter det att min ortsstudie genom
fördes och har också observerats på andra håll i landet under 
de senaste åren. 

25. Detta fenomen diskuteras ex vis av Grahm (1979). 

26. Detta nyväckta intresse är förvisso inte Rosvik ensamt om. 
Ex vis har mängder av lokala studiecirklar i Sverige de senaste 
åren förkovrat sig med hjälp av underlag som Lindqvists bok 
Gräv där du står (1978), eller SUP-projektets; Leva i Norr
botten (Håkansson 1978). 

27. Denna typ av problem diskuteras av Dahlgren, Mårtensson 
(1983) med hjälp av begreppet självtillit, vilket hämtats 
från Galtung (1980). Begreppet rymmer följande aspekter: 

- Självförtroende i meningen förtröstan på egna kulturella 
värden. 

- Möjligheter att vara självförsörjande vad gäller basbehov. 

- Oräddhet, dvs en försvarsstruktur mot yttre maktutövning. 

28. Friedmamoch Weaver (1979) beskriver teritoriell integra
tion som ett tillstånd där människors kulturella, politiska och 
ekonomiska verksamheter förläggs till samma geografiska område. 
De hävdar att samhällsplaneringen i de västliga ekonomierna allt 
mer börjar arbeta utifrån problemuppfattningen att territoriell 
integration är eftersträvansvärd, samt driver tesen att detta 
ihdikerar ett paradigmskifte inom regional planeringsforskning. 



230 

29. Kollektiva behov hos män diskuteras av ex vis Dahlgren, 
Lindgren (1982) med hjälp av begreppet homosocialitet. 

30. Motståndet på Seskarö har dock som framgått långt ifrån 
lyckats till 100 %. Befolkningen har minskat kraftigt. Ett 
sågverk har lagts ner och snarast får man väl se det så att 
det var dessa erfarenheter som utgjorde basen i att ett "hit 
men inte längre" - medvetande utvecklades. 

31. Denna beskrivning speglar inte ortens snabba retardation 
under de senaste decennierna, även om många hävdar att de 
kvarvarande människorna kommer att ta med sig sitt levnads
sätt i graven den dag den sista utflyttaren "släcker ljuset". 

32. Även om Seskarö inte når upp till Breslaus nivå som pro-
letariserad ort år bör framhållas att sågverksorterna vi d 
Norrlandskusten tillsammans med Malmfälten och Bergslagen 
var Sveriges mest industrialiserade områden i början av sek
let (Söderberg och Lundgren 1982). 

33. Nygren (1982) hävdar att barn i början av vårt sekel bör
jade tas i anspråk som arbetskraft i hemmen vid ungefär 8 års 
ålder. Fortfarande förekom vid denna tid att torparbarn bör
jade "gå i herrgården" vid 9 års ålder. Arbetstiden uppgick 
i många fall till mer än 12 timmar/dag. (Szabó 1979 s 24). 
Arbete i fabrik för barn under 12 år förbjöds i mitten av 
1800-talet. 1882 skärptes lagen till att omfatta även reg
ler om maximering av arbetstid och arbetstidens förläggning 
för barn mellan 12 och 14 år. Notabelt är dock att bl a såg-
verksbranchen lyckades utveckla dispens från denna reglering 
(Nygren 1982). 

34. Denna beskrivning är starkt förenklad. Såväl produktion 
av bruks- och bytesvärden expanderar under den tidsrymd som 
undersökningen omfattar, och merparten av produkterna har 
såväl bruks- som bytesvärdekaraktär. Vad som här avses är 
en relativ förskjutning i form av att allt fler verksamheter 
belönas via marknaden. 

35. Se Heller (1982) eller Lilja (1982) för en diskussion av 
radikala behov. 



DEL 4 SLUTORD & 
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8 ATER TILL FRÅGESTÄLLNINGEN 

Mina empiriska ortsstudier i föregående kapitel har, som nämn
des i inledningen, fyllt ett dubbelt syfte. De har utgjort exem
pel på den typ av planeringsverktyg som jag argumenterat för i 
kapitel 4. De har samtidigt varit avsedda att kasta ljus över 
den konkreta samhällsutveckling som motiverat olika former och 
innehåll i planeringsprocessen. 

Givetvis är användandet av ortsstudier i konkret samhällsplane
ring av marginell betydelse, jämfört med de organisatoriska och 
metodologiska kunskapsproblem som diskuterats, framför allt i 
kapitel 3. De utgör endast ett bland många bidrag i försök att 
effektivisera samhällsplaneringen. 

Arbetsdelningsproblematiken har gått som en röd tråd genom min 
framställning och gjort det på två sätt. Jag har beskrivit ar
betsdelning som en central orsak både till den utveckling som 
ägt rum i samhällsplaneringen och i samhället i allmänhet. 

I min kartläggning av orternas levnadssätt har arbetsdelnings
delningsprocessen spelat en viktig roll för förståelsen av för
ändringar i människors verksamheter. ) Jag har klassificerat den 
som både klass- och könspräglad.^Arbetsdelningsprocessen är 
också central för de övriga två dimensionerna; behovs- och re-
sur s strukturen. Här har den, som nämnts, fungerat effektivitets-
höjande i så måtto att resurser tillskapats och den materiella 
välfärden därmed kunnat höjas.3) Däremot har den fungerat "nega
tivt" genom att den skapat fler behov än den lyckats tillfreds
ställa. ̂  Dessa två förhållanden har skapat och skapar obalans 
och inre motsättningar i orternas levnadssätt. 

Det är denna "tyranny of unralisable desires" (Giddens 1971 
s 230) som Durkheim ser som en av de mest påtagliga riskerna 
med en utvecklad arbetsdelning. En övergång från ett patriar
kalt (traditionellt) system baserat på "the tyranny of the ri
gid moral conformity" (ibid s 230), löser med andra ord inte 
de inre motsättningarna i levnadssättet med mindre än att män
niskor accepterar sina speciella roller i arbetsdelningsproces
sen och den sociala strukturen. 

Min argumentering har här lett fram till att någon sådan gene
rell accept knappast föreligger, vilket indikeras i många olika 
sammanhang och tidpunkter i ortsstudierna. Det avgörande krite
riet för detta är att det ekonomiska och politiska syste met inte 
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upplevs som legitimt av alla grupper av människor. När så inte 
är fallet reagerar man, som framgått, under vissa betingelser 
med politisk kamp, under andra med passivitet eller avstånds
tagande . 

Den ortodoxa marxismen utgår i sin analys av människans generel
la natur från relationen mellan hennes förmåga, anlag, resurser 
och kapacitet (kraft) samt behov (bedtlrfnis). Man hävdar att 
mänskliga verksamheter alstras ur denna relation. Såväl resur
serna som behoven har dels en naturlig form (en form som exis
terar i alla befintliga samhällen och under alla tidsepoker), 
dels en specifik form som varierar. De har också både en objek
tiv sida och en upplevelsesida. De mänskliga behoven är direkt 
kopplade till de resurser som är nödvändiga för deras tillfreds
ställande. Behov och resurser är med andra ord ett begreppspar 
som reflekterar varandra ömsesidigt. Då det gäller relationens 
specifika form hävdas att varje steg i historien skapar sina 
egna distinkta behov hos människor. När ett sådant steg är pas
serat försvinner dessa behov tillsammans med sina bärare (sin 
generation). De ersätts av nya människor och nya behov.Detta 
visar sig också konkret inom en region som Norrbotten, främst i 
ett långt historiskt perspektiv. Mänskliga verksamheter är medel 
i kampen att tillägna sig vad som krävs för behovstillfreds
ställelse. Detta gäller när hon agerar och planerar kollektivt 
eller individuellt. Oavsett om verksamheten tar sig uttryck i 
anpassning, flykt eller kamp. 

Den svenska arbetarrörelsens kamp illustreras speciellt tydligt 
i Seskaröstudien.Den tillfredsställde sociala behov av solidari
tet, gemenskap och medvetandegörelse, samtidigt som den tillförde 
arbetarklassen ökade resurser av främst ekonomisk natur. Under 
efterkrigstiden har en växande del av dessa resurser såväl gene
rerats som tagits i anspråk av statsapparaten. En mängd verksam
heter och institutioner har växt upp och expanderat. Institutio
ner vars verksamhet bl a innehåller planering. Denna expansion 
har samtidigt ökat behovet av styrning och samordning. 

Som en följd av detta utvecklas samhällsplaneringen på det sätt 
som jag beskrivit, framför allt i kapitel 2. Dess verksamhet ge
nereras med andra ord ur behovet att skapa, förvalta och fördela 
kollektiva resurser. I takt med att dessa behov eller krav ökar, 
blir samhällsplaneringen allt mer resurskrävande. Resurser 
tillförs i form av pengar, tjänster och andra kapacitetstill
skott, ex vis av metodologisk kunskapsnatur. Det är i detta 
perspektiv min diskussion i kapitel 3 får ses. Min argumenta-
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tion har, som framgått, byggt på hypotesen att det existerar ett 
kunskapsintresse bland medborgare, planerare och politiker. Det 
bör dock poängteras att jag i detta arbete inte undersökt denna 
hypotes. Jag har ex vis inte systematiskt utvärderat hur ortsstu
dierna kommit till praktisk användning. Det är, som nämnts, idag 
drygt två år sedan SUP-projektet avslutades och ännu längre se
dan ortsstudierna (i förenklad form) presenterades i berörda kom
muner. Vid SUP-projektets avslutning förutsattes att en utvärde
ring skulle komma till stånd. Ännu har dock inte resurser ställts 
till förfogande för detta ändamål. 

När jag i kapitel 4 argumenterade för ortsstudier som ett komple
ment i samhällsplaneringen genomförde jag en begränsad "ex-ante-
bedömning" av förmodade konsekvenser (Nilstun 1983). Den var be
gränsad så till vida att jag inte bedömde vilken specifik nytta 
olika aktörer kunde förväntas få av ortsstudierna. Vad som dis
kuterades var vilken ny kunskap som ortsstudier kan tillföra pla
neringsprocessen samt hur denna kunskap mer principiellt kan öka 
medborgarnas möjligheter att utvärdera politiska målsättningar 
och åtgärder. Däremot diskuterades inga specifika frågor av föl
jande typ: 

- Vilka konkreta effekter kan ortsstudierna förväntas få i ex vis 
Pajala kommun och Korpilombolo? 

- Vilka insatser behövs för att förankra ortsstudietekniken på 
olika planeringsnivåer? 

- Vilka politiska och administrativa förändringsprocesser kan för
väntas om dessa insatser sätts in? 

- Vilka hinder kommer lancerandet av ortsstudier att möta i be
fintligt planeringsklimat? 

Jag skall här avslutningsvis kort diskutera denna typ av fråge
ställningar, som en opretantiös ansats inför en eventuellt kom
mande "ex-post-bedömningM av faktiska effekter av tillämpade 
ortsstudier. 

Den kunskap som kommer ut av ortsstudier bör primärt vara använd
bar på lokal nivå, d v s i den kommun där orten ligger. Den in
lämnas i dess sektorsövergripande planering - ex vis i anslutning 
till GPF (sektorernas gemensamma planeringsförutsättningar). Även 
om enskilda sektorer (som socialsektorn) kan ha nytta av kunska
perna, så är de primärt av intresse när kommunen skall styra och 
fördela sina resurser och verksamheter till olika sektorer och 
geografiska områden eller bedöma sin totala sårbarhet och sina 
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totala möjligheter på sikt. För planerarna i kommunen borde en 
huvudpoäng med orsstudier vara att de ger ny och kvalitativt för
djupad kunskap om olika problem. Dessa kan därefter kvantifieras 
och inlämnas i kommunens samlade problembild. 

Om ortsstudietekniken blev mer allmän borde den också ha sitt vär
de i den regionala planeringen. I Norrbotten har den redan utnytt
jats till vissa delar i länsprogrammen, men då endast för att 
kvalitativt illustrera välfärdsutvecklingen i länet. Blev tekni
ken allmänt vedertagen skulle beslutsunderlaget för fördelning 
av regionalpolitiska medel fördjupas, dels inom länet, men också 
i viss mån för klassificering av stödområden och andra generella 
statliga fördelningsinsatser. 

För medborgarna kan ortsstudier förväntas ge ökad kunskap av den 
typ Johansson (1978) diskuterat. Dvs öka deras möjlighet att be
döma sin egen orts utveckling mot utvecklingen i andra orter och 
därigenom kunna utvärdera de politiska insatserna för orten. Den
na demokratiseringsprocess förstärks i takt med att de själva tar 
aktiv del i kunskapsproduktionen. I Norrbotten har ex vis en rad 
studiecirklar initierats, vilka med varierande ambitionsnivå för
söker beskriva och analysera den egna ortens livsbetingelser. 

Även om dessa tendenser existerar i Norrbotten är de inte speciellt 
markerade. Lanceringen av ortsstudier, kvalitativ planeringsmeto
dik och analys är besvärlig och förändringsarbetet kommer att ta 
tid. SUP-projektet har haft stora problem med att förankra sina 
erfarenheter och rekommendationer både bland politiska aktörer, 
planerare och vanliga människor. 

Det existerar en mängd hinder som försvårat implementeringsan-
satserna. De viktigaste har redan berörts. De handlar om de sam
ordningsproblem som är föranledda av den långtgående sektorise-
ringen, hierarkiska maktstrukturer baserade på centraliserad ar
betsdelning och politiska alienationstendenser hos medborgarna. 
På den konkreta nivån framträder dessa i en mängd former: 

- Planerare och tjänstemän har samarbetssvårigheter över för
valtningsgränserna . 

- Politiker och tjänstemän har oklara och flytade förväntningar 
på varandra. 

- Kompetensbrister p g a alltför snäv kunskaps- och erfarenhets
bakgrund . 

- Oklara ansvarsförhållanden. 
- Ont om tid att utveckla och tillämpa nya metoder. 
- Bristande kunskapsintresse hos många aktörer på olika nivåer. 
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Listan på konkreta hinder skulle kunna göras lång. 

Det tillvägagångssätt som statsapparaten f n ofta använder när 
det gäller att lancera och pröva olika metoder är försöksverk
samheter av skilda slag. SUP-projektet var en sådan med social 
planering som objekt. Förhoppningsvis kommer dess effekter att 
utvärderas förutsättningslöst och objektivt. Detta är speciellt 
angeläget eftersom samhällsplaneringens utveckling f n (som så 
mycket annat) befinner sig i en brytningstid. De nya vägar som 
prövas, av vilka kvalitativ planeringsmetodik i form av orts
studier är en, har mött svårare hinder än förväntat och däri
genom haft svårt att få fäste i den konkreta planeringsproces
sen i kommuner och regioner. Detta leder lätt till slutsatsen 
att de nya vägarna inte är framkomliga. Samtidigt kvarstår de 
behov av effektivisering som jag analyserat och den kritik mot 
centraliserings- och sektoriseringstendenserna som dessa gene
rerar . 



236 

Notförteckning 

1. Verksamhetsbegreppet avser som framgått inte enbart aktivite
ter av löneårbetskaraktär, även om dessa bedömts vara de vik
tigaste under den period som analysen omfattar. 

2. Som framgått har kvinnoperspektivet utvecklats endast i be
gränsad omfattning i detta arbete, vilket jag i efterhand upp
lever som en brist. I den uppföljning av ortsstudierna som 
planeras kommer detta perspektiv att ges betydligt större 
vikt. 

3. Utvecklingen av produktivkrafterna med åtföljande resurstill
växt har givetvis inte bara positiva effekter. Den mest genom
gripande kritiken mot "tillväxttänkandet" artikuleras enligt 
min mening av företrädare för ekologiska perspektiv. Inom des
sa teoribildningar används begreppet extraktiv produktionsform 
för att beskriva tillstånd som försvagar livsmiljön i vid be
märkelse. Många hävdar att det i dagens samhällen existerar en 
ohelig allians mellan kapitalets strävan efter maximala profi
ter och löntagarnas strävan efter maximal konsumtion som har 
lett till en "cowboy-ekonomi" med tillväxt och imperialism 
som överordnad ideologi. Prärierna tar aldrig slut - nytt land 
finns att tillgå bortom horisonten när betet i det gamla tar 
slut. 

"Lösningen" på dessa konflikterande ambitioner ligger i en ut
sugning i futurum som Saetra (1977) uttrycker det. Han hävdar 
att denna sker i tre tempus. Utsugning i förfluten tid gäller 
det mervärde som kapitalister lyckats tillgodogöra sig över 
flera generationer arbetskraft. Detta får när det används till 
maskiner, robotar och automatisering karaktär av "stelnad 
svett". Det möjliggör extraprofiter av kumulativ natur. Ut
sugning i nutid tolkas med hjälp av en mer strikt användning 
av den marxistiska arbetsvärdeläran med komplettering av den 
rumsliga arbetsdelningen. Utsugning av framtiden slutligen in
nebär ett extraktivt utnyttjande av produktionsvillkoren. Eko
loger som Saetra hävdar med andra ord att den historiska mate
rialismens betraktelsesätt har klara begränsningar i ett eko
logiskt perspektiv och att ex vis tesen att produktionsvillkor 
är invariata faktorer utan större betydelse för produktions
sättets förändring bör omvärderas. Det är också slående hur 
s k socialistiska stater under åberopande av ortodox historie
materialism är minst lika fixerade vid tanken på optimalt re
sursutnyttjande som marknadsekonomierna. 
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4. I fotnot 3 ovan konstaterades att resurstillväxt också har ne
gativa sidor. På analogt sätt kan behovstillväxt betraktas som 
positiv beroende på val av perspektiv. Ex vis betraktar Heller 
(1982) behovstillväxt under kapitalismen som "positiv" när den 
alstrar s k radikala behov hos människor av frihet och univer-
sialism. 

5. Detta perspektiv ligger ex vis till grund för Marx analys i 
hans ekonomiska och filosofiska manuskript från 1844 (Marx 
1956). Det bör dock framhållas att hans behovsdefinitioner är 
synnerligen knapphändiga, åtminstone i hans senare, "tunga" 
verk, där de snarare har karaktär av implicita bakgrundsanta
ganden (Springborn 1981). 
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9 SAMMANFATTNING 

I bakgrunden till detta avhandlingsarbete finns den klassiska 
frågeställningen om sociala missförhållanden kan elimineras med 
hjälp av rationellt statligt handlande. För att kunna lösa denna 
uppgift behöver staten verktyg och social planering är ett i en 
allt större medelarsenal. 

En konkret utgångspunkt för mitt arbete är konstaterandet att 
planering som offentlig verksamhet expanderat.kraftigt från 
mellankrigstiden - såväl till form som innehåll. Detta kan be
traktas både som uttryck för en offensiv statlig ambition att 
bygga färdigt välfärdssamhället och som ett defensivt försvar 
för marknadsekonomin - strategier som nödvändiggjorts av kris
tendenser av olika slag. 

Mitt arbete syftar till att ge ett bidrag i arbetet att skapa 
en effektivare samhällsplanering, även inom ramen för vårt nu
varande produktionssätt. 

Syftet har formulerats på följande sätt: 

1. Att beskriva hur samhällsplaneringen utvecklats i Sverige, 
samt vilken roll sociologisk kunskap spelat i denna process. 

2. Att analysera de samhälleliga motiven till denna utveckling. 

3. Att konkretisera samhällsutvecklingen med hjälp av tre orts
studier i Norrbottens län. Dessa empiriska studier fyller ett 
dubbelt syfte. Dels utgör de exempel på den typ av planerings
verktyg som jag argumenterar för. Dels avser de kasta ljus 
över den konkreta utveckling som motiverat olika former och 
innehåll i planeringsprocessen. 

Jag skall nedan sammanfatta innehållet i föreliggande arbete 
med hjälp av figur 10, som inspirerats av Friedman och Weaver 
(1979 s 2). 
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ideologi 

PLA ING NER 

teori teori 

planerings
verksamhet, 

existerande sam 
hällsorganisation 

Figur 7 Planering i ett samhälleligt kontext. 

Figuren beskriver i mycket förenklad och abstrakt form det 
synnerligen komplexa samspelet mellan samhällets konkreta 
struktur och utveckling, samt det kunskapsobjekt (planering) 
som jag syftar till att belysa. 

Fokus i mitt arbete ligger på de arenor som i figuren omgär
das med dubbla streck, nämligen existerande smahällsorganisa-
tion och tillämpad planeringsteori. Det senare perspektivet ut
vecklas framför allt i kapitel3 och 4, där jag teoretiskt och 
metodologiskt argumenterar för hur planeringsverksamheter bör 
organiseras för att bäst möta vissa effektivitetsproblem, samt 
för ortsstudier som planeringsmetod. Det förra perspektivet ut
vecklas i min empiriska del (kapitel 5-7) där jag söker den so
ciala planeringens rötter i konkreta drag i samhällsutvecklingen. 
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Efter att inledningsvis ha presenterat mitt kunskapsobjekt 
och mina problemställningar, beskriver jag i kapitel 2 kort
fattat samhällsplaneringens historia i Sverige. Jag konsta
terar att den är en tämligen ny företeelse, åtminstone i for
mell mening. Den expanderar mycket snabbt kvantitativt sett 
från 30-talet och utvecklingen kännetecknas av centralisering 
och sektorisering, m a o av en ökad vertikal och horisontell 
arbetsdelning. Det materiella motivet till denna utveckling 
återfinns primärt i kristendenser av framför allt ekonomisk 
natur. Under 70-talet artikuleras dock allt kraftigare kri
tik mot denna utveckling från framför allt två håll; från 
sociala sektorsorgan samt från perifiera regioner, som båda 
börjar känna av effekterna av strukturomvandlingen. Man efter
lyser bl a en mer social planering av kvalitativ natur. Detta 
får bl a till effekt att samhällsplaneringens intresse för so
ciologisk kunskap ökar. 

I kapitel 3 tar jag min utgångspunkt i ovanstående utveckling. 
Jag diskuterar inledningsvis tre normativa möjligheter utifrån 
premissen att samhällsplanering i nuläget präglas av såväl cent
ralisering som sektorisering. Min argumentation syftar till att 
visa hur en av dessa möjligheter; en samordnad decentralise
ring och desektorisering kan göra samhällsplaneringen effektivare. 
Fortsättningsvis diskuterar jag två aspekter på effektivitets
problematiken. Det första perspektivet är produktivitetsbaserat 
och handlar om i vad mån samhällsplanerande verksamheter produ
cerar kunskap på ett "optimalt" sätt utifrån sina resurser. Det 
andra perspektivet diskuterar samhällsplaneringens förmåga att 
hjälpa medborgarna att utvärdera politiska beslut. Kapitlet ut
gör en teoretisk bakgrund till de normativa förslag till plane
ringsmetoder som jag presenterar i kapitel 4. 

I kapitel 4 diskuteras ortsstudier som komplement i samhälls
planeringen. Framför allt deras förmåga att förstärka plane
ringen på kommunal nivå, men också deras förmåga att generera 
ny och generell kunskap. Kapitlet utgör samtidigt en metodolo
gisk avstamp till den empiriska delen av denna avhandling. 

I kapitel 5-7 redovisas tre ortsstudier som utförts i Korpilom-
bolo, Seskarö och Rosvik i Norrbottens län. Datainsamlingen har 
ägt rum inom ramen för försöksprojektet; Social utvecklingspla
nering i Norrbottens län (se bilaga 3). Den teoretiska referens
ramen i dessa studier tar sin utgångspunkt i begreppet levnads
sätt, vilket definieras som den helhet som bildas av människors 
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levnadsöden, livsverksamhet, vardagsliv och relationer. Lev
nadssätten i de tre orterna beskrivs med hjälp av tre dimen
sioner; verksamheter, behov och resurser. Mina centrala hypo
teser är att levnadssätten förändras på grund av spänningar 
mellan dessa tre dimensioner, samt på grund av orternas be
roendeförhållande till omvärlden. Jag finner också empiriskt 
stöd för detta i deras konkreta utveckling. 

I kapitel 7 genomför jag en sammanfattande analys som syftar 
till att ge kunskap på en högre aggregeringsnivå. Jag försöker 
lyfta fram orternas sammantagna förmåga att spegla Norrbottens 
län i sin helhet. I denna komparativa analys representerar Kor-
pilombolo de äldsta händelserna och processerna. Den represen
terar primärnäringens utveckling och nergång via processer som 
proletarisering, marginaiisering och polarisering. Seskarö rep
resenterar sekundärnäringen och processer som klasskamp, poli
tisk socialisation och alienation. Rosvik slutligen represen
terar den moderna förorten med dess karaktäristika i form av 
ex vis funktionell differentiering och pendling. Kapitlet av
slutas med en kort presentation av aktuella utvecklingstenden
ser. 

I kapitel 8 försöker jag knyta ihop trådarna genom att återvända 
till min problemdefinition i del 1. Jag gör detta med utgångs
punkt från arbetsdelningsproblematiken och de klassiska perspek
tiv på denna som framför allt Marx och Durkheim utvecklat. Av
slutningsvis antyder jag mycket summariskt hur man kan gå vidare 
från föreliggande arbete; Ex vis genom att utföra "ex-post-be-
dömningar av faktiska effekter av tillämpade ortsstudier. 
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10 SUMMARY 

In this dissertation the fundamental issue is related to the 
classical question: Can social evils be eliminated through ra
tional governmental action? In order to reach this goal the go
vernment needs special means, and social planning is one of these 
amongst an increasing number of resources. 

A tangible starting point for my work is to establish the fact 
that social planning has expanded rapidly after the inter-war 
period - both in form and substance. This can be looked at in 
two ways; firstly as an expression of an offensive programme by 
the government to complete the welfare state and secondly as a 
defensive justification of the market economy - strategies which 
have caused by various tendencies towards crises. 

The purpose of my work is to make a contribution to the crea
tion of more efficient social planning, even within the frame
work of our present mode of production. I have formulated my 
aims in the following way: 

1. To describe how social planning has developed in Sweden and 
what role sociological knowledge has played in this process. 

2. To analyse the social causes of this development. 

3. To illustrate the development of our society through the study 
of three communities in the county of Norrbotten. These empi
rical studies serve a double purpose. They are examples of the 
kind of planning-tools for which I argue. They are also meant 
to throw a light on the specific social evolution, which has 
created different forms and contents in the planning process. 

The following model sums up the content of my work. I refer to 
Friedman and Weaver (1979). The model describes in very simpli
fied and abstract form the highly complex relationship between 
the tangible structure of society and its development as well as 
the theme (planning) which I intend to discuss. 
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PRGŒDURAL 

PLANNING THEORY 

REGIONAL j 

PLANNING DOCTRINE^ 

EXISTING SOCIO-ECONWIC, POLITICAL 
m SPATIAL ORGANIZATION OF 
SOCIETY 

Figure 7 Dimensions of planning and their interrelations. 

My work focuses on the areas of the model which are surrounded 
by two lines, the existing social organization and the applied 
planning theory. The latter is mainly developed in chapters 3 
and 4, where I theoretically and methodologically discuss how 
planning activities ought to be organized in order to solve 
certain kinds of efficiency problems. At the same time I pro
pose the study of communities as a planning method. The former 
perspective is developed in the empirical part of the disserta
tion (chapters 5-7), where I search for the origins of social 
planning in specific forms of social evolution. 
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After the introduction of my theme and issues for discussion 
I briefly outline (chapter 2) the history of social planning 
in Sweden. I establish the fact that planning is a fairly new 
phenomenon, at least in the formal sense. It quickly expands 
quantitatively after the thirties and the development is cha
racterized by centralisation and division into sectors. In 
other words, it is distinguished by increased vertical and 
horizontal division of labour. 

The material cause of this development is primarily to be 
found in tendencies towards crises of an economic nature. 

During the seventies, however, a growing criticism of this 
process was articulated, particularly from two directions: 
agencies in the social sector and districts in the periphery 
areas which begin to experience the consequences of structu
ral rationalisation. Among other things they want more social 
and qualitative planning to take place. An increasing interest 
in sociological knowledge can be seen as a response to this 
criticism. 

In chapter 3 I take as my starting point the development just 
described. I begin with a discussion of three normative pos-
siblities on the assumption that social planning for the time 
being is characterized by centralisation as well as division 
into sectors. 

My argument aims to show how one of the normative possibilities, 
a co-ordination between de-centralization and a reduced division 
into sectors, can make public planning more effective. 

Furthermore I discuss two aspects of the efficiency problem. 
The first perspective is based on productivity and deals with 
the question to what extent social planning activities are pro
ducing optimum knowledge from investigated resources. The other 
perspective focuses on the ability of social planning to help 
citizens form an opinion of political decisions. Finally this 
chapter deals with the theoretical background to the normative 
recommendations for planning methods which I present in chapter 
4. 

In chapter 4 I discuss community studies as a complement to so
cial planning, above all their ability to strengthen planning 
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at local level, but also their ability to generate new and ge
neral knowledge. This chapter also deals with a methodological 
'take-off' relevant to the empirical part of this dissertation. 

In chapters 5-7 1 present community studies carried out in 
Korpilombolo, Seskarö and Rosvik, all three communities in the 
most northern county of Sweden, Norrbotten. The collection of 
data took place within the framework of the pilot project: 

Social development planning in the county of Norrbotten (appen
dix ). The theoretical frame of reference of these studies is 
based on the concept 'Way of Life', which is defined as the to
tality of peoples' destinies, activities, everyday life and re
lationships. The way of life in the three villages is outlined 
in three dimensions, activities, needs and resources. My main 
hypotheses are that the way of life changes because of tensions 
between these three dimensions and because of the villages' de
pendency on the surrounding world. I find empirical support for 
these hypotheses in the tangible evolution of the villages. 

In chapter 7 I present an analytical summary for the purpose of 
providing information on a higher level of aggregation. I try 
to emphasize the villages' joint ability to reflect the develop
ment of the county of Norrbotten as a whole. In this compara
tive analysis Korpilombolo represents the oldest events and 
processes, the development and retrogression of farming and 
forestry through processes such as proletarization, margina-
lization and polarization. Seskarö represents the industrial 
socielty and processes like class struggle, political sociali
sation and alienation. Rosvik finally represents the modern 
suburb and can be defined in terms of individualization, func
tional differentiation and commuting. The chapter ends with a 
brief presentation of current developmental tendencies. 

In chapter 8 I conclude by returning to the initial definition 
of my theme, the basis of which is the problem of division of 
labour and its classical perspectives especially developed 
by Marx and Durkheim. 

Finally I briefly suggest future studies following on from this 
work, for instance, 'ex-post' estimates regarding actual con
sequences of applied community studies. 
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Statistisk jämförelse mellan Korpilombolo, Seskarö och Rosvik 
med avseende på några centrala resursområden och omgivnings-
villkor . 

Följande statistiska material utgör ett urval från den kommun-
dokumentation som SUP-projektet utförde i Norrbotten åren 1977-
78. Materialet finns i sitt ursprungsskick redovisat i projek
tets rapporter: II:I, 11:10 och 11:12. 

1. Befolkningsstatistik 

Samtliga orter är relativt små. Störst i nuläget (1975) är 
Korpilombolo med 1422 innevånare, varefter följer Rosvik 
(1100) och Seskarö (661). Denna situation tycks dock, som 
framgår av figur 8 vara på väg att förändras. Rosvik präglas 
av en mycket snabb befolkningstillväxt, medan Seskarö stagne
rat och Korpilombolo retarderar. Man bör dock vara försiktig 
när man tolkar dessa trender. Förmodligen kommer ex vis Rosvik 
att "frysas" på en något högre nivå, medan Seskarö mycket väl 
kan gå en renässans till mötes, men då som tätort till Haparanda. 
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Figur 8 Befolkningsutvecklingen i Korpilombolo, Se skar ö och 

Intressantare och mer påtagligt är att som i figur 9 titta på 
befolkningspyramiderna för respektive ort och kommun. Här kan 
tydligt observeras att "förgubbningen" gått längst på Seskarö. 
Befolkningspyramiden speglar den kris som orten genomlidit och 
som yttrar sig i att befolkningsunderlaget minskat från ungefär 
3000 personer som mest till nuvarande siffra. Dagens akuta prob
lem är i första hand att andelen människor i pensionsåldern eller 
strax intill är så stort. Under denna ålderspuckel är däremot be
folkningen "välbalanserad". Sågverket finns kvar och eventuellt 
kan nyinflyttning av pendlare till Haparanda och Kalix ske sedan 
en bro byggts. 

X 965 ' 1975 

Rosvik 1965 - 1975 
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För Rosvik är befolkningssammansättningen något mer komplex. 
Den relativt Haparanda kommun i stort höga andelen äldre be
ror på ortens gamla struktur - här återfinns den gamla bonde
befolkningen. Den markerade midjan för medelålders beror på 
att "bondbyn" Rosvik starkt ratarderat, medan den relativt 
höga frekvensen yngre människor är nyinflyttade i samband med 
f örort setableringen. 

För Korpilombolo slutligen är befolkningspyramiden den typiska 
för glesbygdskommuner. Den relativt stora gruppen tonåringar 
kommer knappast att gå in i ortens arbetskraft utan flyttar ut. 
Andelen "närande" i relation till andelen "tärande" kan för
väntas bli plågsamt låg också fortsättningsvis. 

2. Arbetsstatistik 

Som framgår av fig 10 är förvärvsfrekvensen för män betydligt 
högre i Rosvik jämfört med Korpilombolo och Seskarö. Detta för
hållande gäller inte för kvinnor, där Korpilombolo toppar om än 
på en i riksjämförelse mycket låg nivå. Det mest slående och ge
mensamma:: problemet är dock att förvärvsfrekvenserna är låga 
(utom för män i Rosvik). 
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Figur 10 Förvärvsfrekvenser 16 - 64 år 20 W T1a 
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Näringslivsstrukturen framgår av fig 11. Här är orterna lika 
i det avseendet att de har en mycket ensidig arbetsmarknads
struktur. Rosvik präglas av byggarbetet, Seskarö av sågverket 
och Korpilombolo av offentliga arbeten. Endast Seskarö har 
lyckats bevara sitt "ursprungliga" näringsliv. Säväl i Rosvik 
(jordbruk) som i Korpilombolo (skogsarbete) har modernäringen 
upphört att dominera. 
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Figur 11 Förvärvsarbetande dAgbafolkning. POrdalnlng pé 

nlringsgranar 

Den disponibla inkomsten (fig 12) är naturligtvis en högst 
osäker indikator på ekonomisk levnadsnivå, eftersom den bort
ser från en rad verksamheter i den s k informella ekonomin. 
För mina tre orter tycks situationen, med denna reservation, 
vara relativt likartad, med en tendens till högre inkomster 
i Rosvik. 
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Figur 12 "Disponibel" medelinkomst 

3. Boendestatistik 

Som framgick av befolkningsstatistiken ovan existerar stora 
skillnader mellan de tre orterna. Detta återverkar givetvis 
på hushållens storlek och därigenom boendesituation. I Rosvik 
är de nyinflyttade barnfamiljerna många och följdaktligen är, 
som framgår av fig 13, hushållsstorleken stor relativt Rorpi-
lombolo och framför allt Seskarö. Andelen ensamstående är dock 
relativt lika och hög i de tre orterna. 
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Figur 13 Hushåll efter antal boende 1 statistiska tatorter 
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I samtliga orter är som framgår av fig 14 småhusboendet mycket 
vanligt. Framför allt i Rosvik 
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rikninoin If75, 
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Figur 14 Procentuell fordelning småhus - övriga hu8, 1975 

Trots bebyggelse- och hushållsstrukturen är ett relativt stort 
antal människor trångbodda, speciellt i Korpilombolo och på 
Seskarö (se fig 15). Här bör dock observeras att normen för att 
räknas som trångbodd är synnerligen exklusiv. Familjer med 
många barn får därigenom svårt att undvika trångboddhet i 
statistisk bemärkelse. 
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Andel trångbodda individer* år 1975 i statistiska 
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Lägenhetsbeståndets ålder framgår av fig 16. Rosvik, med sin 
sena expansion, har det klart nyaste bostadsbeståndet, medan 
Seskarö har det äldsta. 

ao 40 

=3 

IMtMÖ KoarnoMaoto KHVIK 

Figur 16 1975 års bostadsbestånd fördelad efter byggnadsperiod 

Bostäderna är dock tämligen moderna (har tillgång till vatten
ledning, avlopp, vattenklosett och centralvärme) vilket spe
ciellt utmärker Rorpilombolo (0,4% omoderna lägenheter mot 3,8% 
för Norrbotten som helhet). Detta tyder på att bostadsförbätt
ringsinsatserna fungerat mycket bra. 

4. Omgivningsstatistik 

Samtliga tre orter måste bedömas ha fullgod samhällsservice i 
förhållande till sitt befolkningsunderlag. Serviceutbudet fram
går av fig 17. Samma förhållande gäller för fritidsanläggningar, 
där utbudet måste bedömas vara stort, åtminstone i Rorpilombolo. 
Förhållandet är analogt vad beträffar samlingslokaler. 
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Detta medför att föreningslivet ges möjlighet att blomstra, 
vilket det också gör, framför allt i Korpilombolo (37 före
ningar ). 

När det slutligen gäller samhällets sociala och hälsovårdande 
service så kan den betraktas som tillfredsställande. Givetvis 
får denna service en annorlunda karaktär i perifiera områden, 
men detta behöver inte nödvändigtvis innebära någon kvalita
tiv försämring. Ett undantag finns dock, vilket framgår av 
fig 18. Kötiderna till tandvården har ökat uppseendeväckande 
mycket under 70-talet i såväl Korpilombolo som Seskarö, medan 
motsatsen gäller för Piteå kommun (för Rosvik saknas tyvärr 
uppgifter). 
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Figur 18 Väntetider för tandvård i Korpilombolo, Seskarö 
och Piteå (Källa: Landstingen i siffror 1972-76) 



274 

BILAGA 2 

Några centrala statistiska utvecklingstendenser i Norrbotten. 

Tvärtom vad mänga människor säkert föreställer sig präglas 
Norrbotten ända fram till 1960 av expansion. Visserligen var 
denna måttlig fram till länets tillkomst 1810, men därefter 
ökade folkmängden, som framgår av fig 19, i acclererad takt 
under hela förra seklet. Mellan år 1900 - 1960 låg tillväxten 
kvar på genomsnittligt mycket höga tal. Denna trend bryts på 
ett abrupt sätt i samband med strukturomvandlingen av det 
svenska näringslivet på 60-talet. Uppgången under 70-talet 
betraktas av de flesta bedömare inom och utom länet som till
fällig eller i vart fall osäker. 
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Fig 19 Befolkningsförändringar per tioårsperiod i Norr
bottens län 1810 - 1990 
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"Motorn" i denna befolkningsprocess har varit näringslivets 
utveckling. I slutet av förra seklet slår industrialismen 
igenom också i Norrbotten. 

Redan omkring 1960 förändras dock denna bild. Industrin stag
nerar relativt tjänstesektorn, vilken som framgår av fig 20 
f n står för nära 70% av antalet sysselsatta i länet. Jord-
brukarsamhället har m a o även i Norrbotten övergått till 
ett tjänstesamhälle.. Denna utveckling har ägt rum utan att 
industrisektorn dominerat. Länet har därmed förändrats 
på ett extremare sätt än övriga Sverige. Mycket tyder dock 
på att tjänstesamhället redan idag har nått sitt tak och 
att en ny omstrukturering står för dörren. 

Speciellt i Norrbotten pekar många indikatorer på att den 
icke-lönearbetande befolkningen ökar relativt den lönearbe-
tande. Kolberg (1981) menar att denna höga "avhängighets-
grad" beror på faktorer som låg kvinnlig sysselsättnings
grad, hög andel gamla, hög andel av befolkningen i utbild
ning samt stor andel utslagna från arbetsmarknaden. Samtliga 
dessa faktorer är, relativt övriga Sverige, i hög utsträck
ning för handen i Norrbotten. Den "närande" delen av befolk
ningen kan m a o förväntas sjunka p g a att: 

1. Unga människor allt längre "förvaras" i utbildningssys
temet ( i Norrbotten tillhör det ovanligheterna att ung
domar slutar sin skolgång efter grundskolan. Enligt Ander-
stig (1979) skulle i slutet av 70-talet endast två perso
ner av 10 bland de tillkommande i arbetsför ålder kunna 
beredas sysselsättning på Norrbottens arbetsmarknad). 

2. Allt fler människor förtidspensioneras (se fig 21). 

3. Allt fler människor slås ut från arbetsmarknaden i pro
duktiv ålder, blir föremål för olika arbetsmarknadsåtgär
der eller bildar en grupp "dolt arbetslösa" (se fig 22). 

4. Allt fler blir öppet arbetslösa (se fig 23). 
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Fig 20 Näringsgrensutveckling 1950 - 1990. Norrbottens län 
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21 Beståndet förtidspensionärer i riket respektive 
Norrbotten; män och kvinnor 
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• Arbetslösa 

• Beredskapsarbete 
• Arbetsmarknadsutbildning 

Fig 22 Andel av arbetskraften utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden (dec 1980) 
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Fig 23 Arbetskraftsreserv 1963 - 1977 
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Av allt att döma tycks Norrbottens möjligheter att "lösa" sitt 
avhängighetsproblem genom "människoexport" samtidigt minska på 
grund av att problembilden spritt sig söderut. På samma sätt 
som jordbrukets marginalisering skapade förutsättningar för 
industrialiseringsprocessen och industrin skapade utrymme för 
en ökad gemensam sektor, tycks som framgått den nya reservarmén 
av "tärande" skapa betingelser för något nytt. Eftersom såväl 
jordbruks- som industriproduktiviteten varit och är tillräckligt 
hög för att undvika ekonomisk retardation borde eventuellt denna 
"frihet" från arbete kunna betraktas som någonting positivt. Att 
så inte är fallet torde snarast bero på politiska problem av re
sursfördelningskaraktär . 

Norrbottens inomregionala arbetsmarknad uppvisar fortfarande 
den klassiska centrum/periferisituationen. Som framgår av fig 24 
är sysselsättningsutvecklingen negativ bara i inlandet (här bör 
observeras att prognosen är mycket optimistisk och inte tar 
hänsyn till de strukturella problem jag diskuterade ovan). Detta 
beror bl a på att de industriella verksamheterna i Malmfälten 
och Jokkmokk (friställning av vattenkraftspersonal) trappas ner. 
Denna utveckling speglar den extrema sårbarhet som Norrbottens 
industri präglats av och som nu börjar ge utslag i form av öppen 
sårighet. Företagen har varit och är stora och råvaruproduce-
rande (se fig 25) och någon mångsidig småföretagsstruktur har, 
i merparten av länet, inte utvecklats. 

Sammanfattningsvis måste arbetsmarknadsstrukturen, som framgår 
av fig 26, bedömas vara mycket obalanserad. Utifrån individens 
perspektiv kan endast 39% förvänta sig att få arbete inom länet 
mot 72% i övriga riket. I ett arbetsgivarperspektiv är bilden 
en helt annan och ljusare (siffrorna har tagits fram av Åberg 
för SUP-projektets räkning, 1981). 

Uppgifterna i denna bilaga är, när annan källa inte anges, 
hämtade från länsprogramen för Norrbotten eller SUP-pro
jektets två sammanfattningsrapporter. 
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NORRBOTTEN MEDELVÄRDE SAMTLIGA LÄN 

Andel av de arbetssökande som kan f& arbete inom 
länet 

• 
Andel av de arbetssökande som kan få arbete 1 
övriga riket 
Andelen arbetssökande utan sysselsättningsalternativ 
exklusive andelen som kan få arbete i länet efter om
skolning, "långtidsarbetslösa" 

Andelen av de arbetssökande som skulle kunna få arbete 
inom länet efter omskolning 

a) Sett ur individens perspektiv 
b) Sett ur arbetsgivarens perspektiv 

NORRBOTTEN MEDELVÄRDE SAMTLIGA LÄN 

•
Andelen lediga arbeten son kan besättas mmå 
länets arbetskraft 

•
Andelen lediga arbeten mom kan besättas ned 
extern arbetskraft 

Andelen lediga arbeten son inte kan besättas 

Fig 26 Arbetsmarknadens struktur 1 Norrbottens län 
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BILAGA 3 

Sammanfattning av SUP-projektet (Social utvecklingsplanering 
i Norrbottens län). Texten utgör en något nedbantad version 
av ett kapitel i Socialstyrelsen redovisar (1982;9). 

Bakgrund och syfte 
I denna rapport kommer att redovisas erfarenheter av metodfrågor i 
samband med genomförandet av projektet "Social utvecklingsplanering 
i Norrbottens län". Projektet kom till på gemensamt initiativ av 
kommunala och statliga organ i Norrbotten samt socialstyrelsen. 

Mot bakgrund av bland annat de regionala olikheterna i landet 
utformades under 1960-talet riktlinjer och stöd för samhällets lokalise
ringspolitik, vilken sedermera utvecklats till en regionalpolitik. Läns-
planeringen kom till mot slutet av 1960-talet som ett led i denna 
utveckling. 

Norrbotten genomgick under 1960-talet en mycket snabb struktur
omvandling i näringslivet; genom bristen på arbeten förlorade länet en 
stor del av sin befolkning till andra delar av landet. Inom länet skedde 
också en kraftig omflyttning. Länsplaneringen uppfattades tidigt som ett 
alldeles otillräckligt instrument för att beskriva vad denna omvandling 
betydde för länets invånare. Olika initiativ togs både i BD-80 
(länsplanering -67) och länsplanering -74 för att utveckla synsätt och ge 
underlag för en välfärdsinriktad planering. 

Socialstyrelsen tog i början av 1970-talet flera initiativ till insatser för 
att främja en social planering. På olika sätt sökte man ge innehåll och 
form åt socialsektorns medverkan i planeringen. Detta skedde mot 
bakgrund av dels en allmän kritik mot samhällets planering och bristen 
på sociala mål som den exempelvis formulerades av några LO-
ekonomer , dels diskussionen bland socialarbetarna om samhällsut
vecklingen och orimligheten i socialvårdens "städgummeroll". Socialar
betarnas kritik kom till uttryck bland annat i skrifter från samarbets-
kommittén för socialvårdens målfrågor . Genom socialutredningens 
principbetänkande "Socialvården - mål och medel" anvisades princi
piella vägar för socialvårdens medverkan i samhällsplaneringen. Allt
mer kom också att uppmärksammas bristen på hälsopolitiska inslag i 
sjukvården. 
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Erfarenheter från bland annat det utvecklingsarbete som bedrivits i 
länet och inom socialstyrelsen låg till grund för projektet. Gemensamma 
utgångspunkter och ett gemensamt underlag skulle formuleras för de 
olika planeringsformer som användes i länet och kommunerna. Projek
tets syfte angavs på följande sätt: 

"Att ge berörda samhällsorgan ett vidgat underlag för sin ordinarie 
planeringsverksamhet - som grund för målformuleringar, resursprioritering
ar samt verksamhets- och programområdesplanering. Underlaget skall 
beskriva dels invånarnas sociala problem och levnadsförhållanden samt 
sociala konsekvenser av regionens utveckling, dels resurser och styrmöjlig
heter varigenom förändrade sociala villkor kan uppnås. Att precisera 
formerna för användningen av ett socialt planeringsunderlag inom sektors
planering och nivåplanering och att därvid pröva former för samarbete och 
samverkan mellan organ på skilda nivåer." 

Syftet var vittomfattande. Projektet skulle inriktas på den praktiska 
planeringen och ge ett nytt och vidgat underlag för den regionala och 
kommunala planeringen. Detta påverkade uppläggningen på flera 
sätt: 
• Projektet gavs från början en grov struktur, där inriktning och 

avgränsning fortlöpande skulle preciseras genom projektarbetet. 
• Referensramen, välfärdssynen, skulle arbetas fram av projektorga

nisationen. 
• Projektarbetet skulle utföras av arbetsgrupper med företrädare för 

bland annat kommuner, landstinget och statliga sektorsorgan på 
regional nivå samt socialstyrelsen. 

Projektets arbetssätt 
Redan tidigt markerades att projektet skulle ha en s k processkaraktär, 
dvs projektarbetet skulle bygga på medverkan mellan kommuner, 
sektorsorgan och människor inom och utom länet. Projektets värde 
skulle därmed inte ligga i enbart rapporter och dokument. 

De många kontakterna under p rojekttiden har varit stimuleran de. 
Medvetenheten både i projektet och ute i länet om de sociala 
förhållandena i olika delar av länet och om planeringens innebörd har 
höjts. En rad nya projekt och verksamheter har startat som bygger på 
tankar som liknar pro jektets. Erfarenheter har återförts och lagts till 
grund för nya ställningstaganden om projektets arbetsinsatser. Särskilt 
har synen på den sociala planeringens utvecklingsmöjligheter breddats. 
Medverkan av och förankring h os vanliga människor och planerare 
framstår som viktiga förutsättningar. Där igenom har projektets meto
der, synsätt och resultat successivt förbättrats och utvecklats. 
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Under arbetets gång har prövats metoder för att samla in och beskriva 
kunskaper om välfärden och villkoren för välfärdens utveckling. 
Arbetssättet beskrivs kortfattat i det följande. Olika aspekter på de 
metoder som använts redovisas i de följande kapitlen . 

Problemidentifiering och val av arbetssätt 
Inledningsvis (1976) bildade projektet några grupper som skulle stödja 
arbetet med att ringa in projektets arbetsområden. De olika ämnena var 
"arbete och arbetsmiljö", "boende och boendemiljö", "barnens och 
familjens villkor" respektive "planering och välfärdsfrågor". Vidare 
bildades en vetenskaplig referensgrupp. Grupperna fick en blandad 
sammansättning med såväl teoretiskt skolade som praktiskt erfarna 
personer - forskare, planerare, socialvårdare m fl. Detta uttrycker 
projektets strävan att arbeta tvärsektoriellt snarare än sektorsinriktat. 
Deltagarna i grupperna kommer från alla typer av kommuner i 
Norrbotten . 

Uppläggningen av arbetet skedde tillsammans med arbetsgrupperna. 
Diskussionerna i grupperna ledde till att framträdande problem i olika 
delar av länet kunde preciseras. Det fortsatta utredningsarbetet gavs 
också form. Bland annat blev det tydligt att en rad olika undersöknings
metoder skulle behöva användas. Människor med olika kunskaper och 
erfarenheter kom på så sätt att medverka i projektet. 

De inledande problemformuleringar som kom fram ur gruppernas 
arbete sammanställdes i "Rapport: 1 Konferensunderlag" , som låg till 
grund för en "upptaktskonferens" i Luleå 1976. Denna var viktig bland 
annat för att pröva om det fanns stöd för inriktningen av arbetet, som 
ställde anspråk på medverkan från många i länet. Projektidéerna 
behövde också granskas. I konferensen deltog mer än 200 personer från 
kommuner, landsting, länsmyndigheter, centrala myndigheter, organi
sationer etc. En slutsats från konferensen var att projektet kunde arbeta 
vidare efter de riktlinjer som drogs upp i konferensunderlaget . 

Utredningsarbetet 
Projektet har genomfört en rad olika undersökningar, nämligen 
levnadsnivåundersökning, ortsstudier, kommundokumentation, sär
skilda studier av sociala problem och särskilda studier av planeringsme
toder. 

Undersökningarna har i huvudsak genomförts under perioden 
1977-1979. 
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Levnadsnivåundersökning 
En levnadsnivåundersökning i form av en enkät har riktats till över 6 000 
norrbottningar. Ett 50-tal frågor ställdes. Frågorna rör ett antal 
livsområden och utgår från proje ktets helhetssyn. Enkäten gällde 

• arbete och arbetsmiljö 
• boende och boendemiljö 
• trygghet och service, hälsa 
• kommunikationer 
• utbildning 
• fritid och rekreation 
• barnens och familjens situation. 

Genom det stora urvalet blev det möjligt att med en undersökning av 
denna typ för ett helt län göra analyser och dra slutsatser ner på 
kommun- och kommundelsnivå. 

Projektet har också kunnat göra en jämförelse med riket i sin helhet 
genom att specialköra Norrbottensdata i SCB:s riksomfattande under
sökning av levnadsförhållandena (ULF). Resultaten, motsvarande de 
projektet kom fram till, har sedan bekräftats genom en bearbetning av 
socialforskningsinstitutets levnadsnivåundersökning . 

I av snittet "Projektets dokumentationsmetoder" förs en diskussion 
om levnadsnivåundersökningens bidrag till projektets kunskapsunder
lag. 

Ortsstudier 
Ortsstudier har genomförts på Seskarö, i Korpilombolo och i 
Rosvik. 

Ca 30-talet intervjuer genomfördes på varje ort med människor med 
olika bakgrund, exempelvis unga, gamla, arbetare, tjänstemän, hem
mafruar, förtidspensionärer, nyinflyttade, arbetslösa etc. Intervjuerna, 
som hade en informell karaktär, varierade från en till tre à fyra timmar. 
Projektet deltog dessutom i olika aktiviteter på orterna inom förenings
livet, i studiecirklar et c. 

Avsikten var att närma sig ortsborna på ett obyråkratiskt sätt, men 
med respekt och hänsyn till dem. Hur projektet gick till väga för att 
inleda kontakten med invånarna på Seskarö kan tjäna som ett exempel. 
Någon vecka före projektets ankomst annonserades på ön "Var med om 
att beskriva Seskarö igår - idag - imorgon". 
För att sprida kännedom om projektet och nå kontakt med så många 
som möjligt anordnades en tillställning i öns Folkets Hus första kvällen. 
Ortsborna inbjöds till kaffe, musik av ett populärt folkmusiklag -
Norrlåtar - samt information och diskussion om den aktuella studien. 
Många ortsbor berättade händelser och anekdoter ur öns historia. 
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Den informella upptakten underlättade den fortsatta kontakten med 
ortsborna. Efter att ha avslutat bearbetningen av undersökningsmate
rialet tog projektet återigen kontakt med ortsborna för att stämma av 
materialet. 

I ortsstudierna skildras arbete, boende, vardagsliv och umgänge etc. 
Varje ort representerar en unik social miljö. Ortsstudierna dokumen
terades såväl i ord som i bild. 

Kommundokument 
Kommundokument har sammanställts för länets samtliga 14 kommu
ner. 

Kommundokumenten är uppbyggda kring tre olika informations
källor. Dessa är 
• offentlig statistik och verksamhetsstatistik, 
• levnadsnivåundersökningen för varje kommun samt 
• intervjuutsagor från socialarbetare, arbetsförmedlare, företrädare 

för distriktsvård m fl sektorer. Uppgifterna inhämtades under 
sammanlagt tre besök i varje kommun. 

Socialsektorns medverkan har varit ett viktigt inslag i beskrivningsar
betet. Varje kommun har fått besök tre gånger. Vid varje tillfälle har 
samtal förts med socialarbetare, personal inom skolhälsovården, 
SYO-konsulenter, personal inom fritids-och kulturförvaltningarna, 
arbetsförmedlare, distriktssköterskor och försäkringskassetjänstemän. 
Dessutom har den politiska ledningen, företrädare för kommunkansliet 
eller planerare i kommunerna tillfrågats. I avs nittet Projektets doku
mentationsmetoder redovisas metoden närmare. 

Studier av särskilda soc iala problem 
Utöver det nämnda arbetet har ytterligare studier av sociala problem 
genomförts. För flertalet sådana studier har personer utanför sekreta
riatet utnyttjats, bland annat för att bredda kunskaper och erfarenheter 
ytterligare i projektet. Bland dessa kan nämnas studier som rör 

• arbete och arbetsmiljö 
• förtidspensionering 
• konsekvenser av flyttning 
• familjeisolering och barns uppväxtvillkor 
• brister i sama rbetet mellan socialvården och hälso- och sjukvården 
• äldreomsorg 
• psykisk eftervård 
• missbruksproblem 
• regionala utvecklingsalternativ 
• framtiden i Norrbotten 
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* Särskilda studier av plan eringsmetoder 
Olika metodfrågor har studerats i projektet. Exempel på studier som 
genomförts är 

• undersökningsmetoder i social planering 
• sociala indikatorer i socialt planeringsarbete 
• beskrivning och värdering av konsekvenser 
• kommunplanering - styrmedel, möjligheter, begränsningar 

Under projektarbetets gång har önskan ökat att föra ut resultaten och ge 
möjlighet för andra ta del i projektarbetet. Främst visar s ig detta i 
samarbetet med Norrbottens Bildningsförbund och samtliga studieför
bund. Studieaktiviteter på materialet "Leva i Norrbotten" har förekom
mit i hela länet. Efter kontakter med lärare i samhällskunskap vid 
gymnasie-, grund- och folkhögskolor samt AMU-centra och KOMVUX 
har delar av projektets material använts i skolundervisningen. Projektet 
har också haft nära kontakt med länsskolnämnden i dess arbete med 
norrbottensinriktade studier i skolan. 
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APPENDIX 

Social Development planning in Norrbotten - summary 

The project "Social Development Planning In the Province of Norrbotten" 
(SUP) was carried out during the period 1976-80 with the objective of 
developing a socially-oriented plan for the county, primarily on the re-
glonal-local level but also 1n co-operation with the central authorities. 
The aim has been to provide a basis for planning which would make It 
possible to shape the activities of society on the basis of social and 
humanitarian criteria. 

At the outset It was emphasized that the project as such should be looked 
upon as a process. It was not, therefore, to be limited to producing a 
number of reports and documents. Equal Importance was given to the related 
activities that the project could Initiate as well as the growing con
sciousness 1t could promote among decisionmakers, planners, researchers, 
politicians and the public. 

The aim to bring something new to the social planning has been formulated 
as follows. 

- To bring a social and humanistic approach to planning for people and 
municipalities as a complement to a purely technical-economical view, 
which previously dominated the decision-making process concerning the 
economic policy, physical planning and the regional development policy. 

- Produce new and deeper knowledge 1n order to provide a more precise pic
ture of the situation of the "exposed" people and districts with the 
help of several different methods of research. 

- Elucidate the situation of the "exposed" with the aid of Information 
which they have provided themselves or urtilch have been presented by per
sons who a re well aqualnted with their situation. Traditional technocra
tic planning Imputes Interests and preferences to people fro« outside 
without defining their own values, wishes or standpoints. It can often 
hide Important probi ens through Its choice of superficial techniques 
such as descriptions 1n the fon of sunmary statistics and misleading 
averages. 

- Increase the people's participation and mobilisation with a view to 
making them aware of and more Involved 1n their situation. This has, 
Inter alia, been achieved through the study material "To live In Norr
botten", and other project reports, five exhibitions, Information In the 
media, participation In debates and lectures as well as contacts with 
different organisations. 

- Contribute to a diffusion of the role of the experts through an Increa
sed and active part1cpat1on of people In general. 

- Provide Inspiration for work towards change on the local level In diffe
rent parts of Norrbotten, to make people's social lives and "habi
tat" richer with the support of the knowledge which the project has pro
vided and through people's own efforts, Individually and collectively. 

- Connect 1n a more clear way the planning which Is carried out locally 
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and regionally and take a strong position on which aspects of welfare 
ought to be Included In the social planning process. In this w*y the 
scope of action of the planning should be more clearly explained. 

In the preparatory work for the project, which was carried out through 
working groups and conferences, It was established that the project 
should adopt the overall value concepts of democracy, equality and secu
rity. 

The concept of democracy was expresed In the sense that people should 
have the possibility of being able to Influence the process and those 
decisions which are of Importance to them 1n their own lives. This means 
that the planning process at all levels must be open to local Influ
ence. 

Equality refers to equal possibilities to assimilate the .material as 
well as the non-material values which are created 1n society. This 
Implies demands for a distribution of the resources and an expres.» d 
willingness to change the situation of those who Uve under unfavourable 
social conditions. 

Security Implies the right to a permanent Job, which 1n turn prov lies a 
feel 1ng of self-respect, of being appreciated and further offers a 
secure work environment. The employment policy must not exclude certain 
groups. The concept of security also Implies a social and physical en
vironment rich 1n resources. 

It was further decided that planning should be directed towards tho eli
mination of social problems for the Inhabitants of Norrbotten. In the 
choice between different planning alternatives one has to look at bow 
they affect the Inhabitants possibilities to shape their lives collecti
vely. 

The project Intends to Initiate a planning process which works for these 
values and which Implies planning aimed at peoples welfare. The diffi
culty In measuring the psychological needs which are of Importance to 
people's well-being Is obvious. The project had to Investigate the qua
lity of life, that Is to say such conditions which more relate to wishes 
and "happiness". 

The perspective on welfare, which has been the basis for the project, 
Includes the concepts "to have", "to love" and "to be" as presented by 
the Finnish sociologist Erik Allard. "To have" corresponds to welfare 
components In accordance with Investigations of the standard of living. 
"To love" concerns the network of social relations between people, the 
solidarity and how " kindness" Is given a practical expression In society 
and between people. One of the Intentions of the project was to clarify 
the situation of Isolated and outcast groups and to what extent these 
can expect support and assistance In their social environment. "To be", 
finally, refers to conditions such as self-fulfillment, the possibility 
to develop oneself 1n accordance with one's Inherent qualifications. 
This Includes aspects such as alienation and Influence on one's own work 
and home s ituation. 

The project grouped vital components Into four categories: 
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- work and work environment 
- housing and housing environment 
- health and care/security and service 
- planning of the society from the perspective of children. 

In Its work the project used several parallel methods of Investigation, 
which have proved to complement each other: 

I, An Investigation of the standard of living Intended to measure the 
welfare and Its distribution within different parts of the county as 
well as a comparison between the county and the national average. 
This was carried out among 5 000-6 000 Inhabitants, on the basis of a 
questionnaire with 50 questions. The return frequency amounted Vo 
75-80 %. Compared to the whole country, Norrbotten has a negative 
situation within the following spheres of life: 

work, security and health, communications as well as power and , es-
ponslbllIty. 

The possibilities of education are by and large the same. The condi
tions for the children are more positive In terms of environment 
factors, but more negative through the Insecurity and the thre.i of 
moving which 1s a permanent reality for all the Inhabitants of 'ne 
region. 

With regard to housing and the housing environment, resources fo»* the 
leisure-time activities, supportive social contacts and certain other 
service assets, Norrbotten Is better off than the rest of Sweden. 
These positive components fon« the basis for the unwillingness to 
move South. 

The Investigation of the standard of living at the same time shows 
that the differences between living conditions In different parts of 
Norrbotten are greater than between Norrbotten and the rest of Swe
den. The coastal area represents better conditions than the 1nlc.nd, 
the mining area and the Torne River valley close to Finland. The 
conditions In the sparsely populated districts are worse than 1n the 
towns and cities. 

II. Another Instrument In the Investigation 1s represented by the studies 
of different places. These studies have been carried out In Seskard, 
Korpllombolo and Rosvlk. 

Seskarft represents a sawmill community with traditions of political 
struggle while Korpllombolo represents the strongly retrogressive 
forestry districts with their aging population and extensive depopu
lation. Rosvlk, finally, represents the modem, expansive Industrial 
suburb with a high proportion of pre-school children and many house
wives. 

These studies have given people a possibility to present themselves 
and their own evaluations of their housing environment as well as 
their expectations of the future. It provides a more differentiated 
picture and shows how people with different qualities appreciate 
different elements of the environment 1n these three communities. 
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III. The third Instrument of Investigation, the munlclp«! (Swedish 
"kommun") documents describe all the municipalities 1n the county In 
a new way. SUP has attempted to describe the conditions In a mora 
accurate and subtle way than 1s possible by easily available sunroary 
statistics. This has, firstly, been done with the aid of traditional 
statistics, secondly with data on the standard of living and thirdly 
by verbal descriptions of the reality following Interviews with per
sons who meet people 1n their every-day-s1tuat1ons - social workers, 
district nurses, employment officersj the school health workers, the 
social Insurance workers, study groups and cultural leaders. This 
provides models for how a more probi em-oriented local planning pro-
granme could function. 

IY. SUP did not stop at social planning as some new form of social engi
neering. Thus the results have been presented In an easily accessible 
form In the book "To Live In Norrbotten". This has been used by study 
associations, organisations and schools troughout the county. It has 
contributed to an Increased awareness - people have been able to 
truly participate In the discussion concerning the planning of the 
society and an Increased regional and political mobilisation has been 
promoted. 

V. Fifthly and finally, a number of special studies have been undertaken 
concerning the care of the aged, people with mental problems, the 
work environment, the position of the municipalities, visions of the 
future Norrbotten, regional development policy alternatives and many 
other aspects. 
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