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Förord

I

ndustriminnen och industrisamhällets kulturarv
har ingått i det offentliga kulturmiljöarbetet
sedan slutet av 1960-talet. Riksantikvarieämbetet
har sedan dess arbetat med frågor kring bevarande
och bruk av industrimiljöer och uppmärksammat
dem i strategier som en resurs för regional utveckling. Kunskapsuppbyggnad, dokumentation och
upprättande av digitala register startades tidigt
som grund för metodutveckling och handlingsplaner. Myndighetens arbete har bedrivits i samverkan med andra myndigheter, organisationer,
aktörer och forskarnätverk. Genom att fördela
FoU-anslag till forskning och kunskapsuppbyggnad om industriminnen och inom regional utveckling har kulturmiljöarbetet en stark vetenskaplig
grund att vila på.
I det treåriga FoU-projektet Brytpunkt Bergslagen har kunskaperna fördjupats och förmedlats
om Bergslagens industriella kulturarv som en
resurs i den regionala utvecklingen. Forskningen
har genomförts i anslutning till Bergslagssatsningen – Kultur och Turism. Med professor Maths
Isacson som projektledare har FoU-projektet

r esulterat i tre forskningsrapporter som med olika
frågeställningar analyserar Bergslagens industriella
kulturarv.
Rapporten Bergslagen – en industriregion i upplösning? är författad av tre kulturgeografer vid Örebro
universitet, professor Mats Lundmark, FD Mona
Hedfeldt och FD Max Jakobsson. Här presenteras
analyser av den förändrade industriregionen Bergs
lagen. Genom att följa utvecklingen i några bergs
lagsorter undersöker författarna förändringar inom
näringsliv och arbete. Frågeställningar om kapaciteten att skapa en ny framtid för regionen är centrala i relief mot reflektioner om möjligheter för
hela regionens framtida existens. För framförda
åsikter och sakupplysningar svarar författarna.
De andra två rapporterna från FoU-projektet är
Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen av Inger Orre, docent i informations
design vid Mälardalens Högskola och Industrihistoriska värden – formering och omförhandling av Jan af
Geijerstam, FD i industriminnesforskning.
Lars Amréus, riksantikvarie

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag FoU, syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om
kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik,
kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna.
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Maths Isacson:

Forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen

B

”

ergslagen – en industriregion i upplösning?”
är en av tre rapporter från det av Riksanti
kvarieämbetet finansierade f orskningsprojektet
Brytpunkt Bergslagen. Alla tre rapporterna fokuserar på Bergslagens industriella kulturarv, men på
olika sätt. Projektets övergripande frågeställning
har varit om industriarvet kan utgöra en resurs
vid en regional förnyelse av Bergslagen, den
gamla industriregionen i Mellansverige som efter
1970-talets mitt förlorat otaliga arbetstillfällen och
invånare. Forskningen har utförts i anslutning till
det av fem länsstyrelser, regionförbund, Riksantikvarieämbetet och EU stödda programmet Bergs
lagssatsningen – Kultur och Turism. Denna rapport
(nr 1) är en i huvudsak kvantitativ undersökning av
Bergslagen med fokus på socioekonomiska processer under åren 1990−2008. Rapport 2 är en kvalitativ undersökning av Bergslagssatsningens budskap och genomförande. Rapport 3 är en kvalitativ
undersökning av intresse- och värdekonflikter
relaterade till det industriella kulturarvet.
Rapporterna är utgivna av Riksantikvarieämbetet och finns tillgängliga på samla.raa.se.
Rapport nr 1 Bergslagen – en industriregion i upplösning? är författad av tre kulturgeografer vid
Örebro universitet, professor Mats Lundmark, FD

Mona Hedfeldt och FD Max Jakobsson. Forskarna har genomfört en kvantitativ undersökning
av 31 noga valda orter i olika befolkningsk lasser i
samtliga fem län, dels sådana som ingår i Bergs
lagssatsningen (Bergslagshistoriska centrum) och
– för att få en jämförelse – dels orter av samma
storlek som inte ingår i Bergslagssatsningen. Den
statistiska analysen (i första hand registerdata från
SCB) utgör en så kallad ”baseline study”. Tanken
är att forskarna med den som bas när Bergslagssatsningen formellt är avslutad år 2016 ska genomföra en uppföljning för att – trots svåra metodproblem – försöka ge svar på om en regional satsning
av detta slag och denna storlek kan ha bidragit till
nya företag och nya arbetsplatser och bromsat en
sedan mitten av 1970-talet pågående folkminskning. I den rapport som här presenteras analyseras
perioden från 1990 till och med 2008. Med hjälp
av en stor mängd individdata visar författarna dels
på ett positivt samband mellan befolkningsstorlek
och befolkningsutveckling och dels på ett negativt
samband mellan industrialiseringsgrad, åldersstruktur och avstånd till en större ort. Sammantaget kan konstateras att nästan alla orter ”drabbats
negativt” av utflyttningen av unga i studieåldern,
och att orternas befolkning blivit allt äldre, inte
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bara genom att den äldre befolkningen stannar
kvar utan också genom att många äldre personer
flyttar in. Noterbart är samtidigt att befolkningen
i barnafödande ålder (30–49 år) fyllts på genom
flyttningsrörelserna.
Svar ges också på frågan om det är män eller
kvinnor som flyttar ut. Det finns en utbredd före
ställning om att det i första hand är unga k vinnor
som lämnar Bergslagens industriorter, medan
unga män blir kvar. Detta får inte stöd i deras
analys. En tillväxt i kulturarbeten kan samtidigt
noteras på gamla industriorter. En tankeväckande,
smått provocerande slutats är också att det idag är
lättare att besöka än att bo i Bergslagen.

En vidsträckt men trängd region
Bergslagen är en vidsträckt region från Gästrik
land i nordöst till Värmland i sydväst vars invånare i sekler haft sin försörjning och identitet förankrad i exploateringen av bergens mineraler,
skogarna och det forsande vattnet i älvar och åar.
Bergs- och skogshanteringen har format en arbetets kultur som varit förhållandevis stabil över
seklerna men som har genomgått förändringar,
inte minst vid det industriella genombrottet från
1870-talet och den snabba ekonomiska tillväxten
efter 1945. De senaste årtiondenas globalisering
och teknikutveckling har slagit hårt mot Bergs
lagen, en region som alltsedan medeltiden varit
tydligt sammanlänkad med marknader utanför
Sveriges gränser och alltid påverkats av externa
förändringar. Många industriorter i Bergslagen

har från 1970-talet genomlidit en omfattande
avveckling av hela eller delar av den gamla bas
industrin med åtföljande befolkningsminskning.
Idag är det tveksamt om det är möjligt att urskilja
en sammanhållen region utifrån naturförutsättningar, näringsliv, samhällsbyggande och människors identitet. Företag och kommuner har fått
anpassa sig till det postindustriella globala tjänstesamhället och i växande utsträckning förlita sig på
nya marknader, verksamheter och kontakter.
Besöksnäringen lyfts idag av Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och kommunföreträdare
fram som en resurs på orter på tillbakagång med
en rik industrihistoria. Frågan blir då vilken roll
avställda industrimiljöer och berättelser har och
kan få i olika turism- och företagssatsningar. Har
spåren av och berättelserna om äldre tiders bergsoch skogsbruk någon plats i det globaliserade
tjänstesamhället och kan detta kulturarv bidra till
att bromsa, kanske till och med vända, den under
årtionden pågående befolkningsminskningen i
regionen? Och vad händer när kulturvärden ställs
mot produktions- och naturvärden?
Utöver att följa och tolka omställningens konse
kvenser för människor och lokalsamhällen har
forskarna i projektet Brytpunkt Bergslagen velat
blottlägga olika intresse- och värdekonflikter
under en period av snabb omställning. Konflikter i
anslutning till nedläggningar, satsningar och förnyelsearbeten är viktiga att analysera och utgör
också ett tema i delstudierna. Ett av delprojekten
granskar sålunda relationen mellan Bergslags-
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satsningens utsagor och dess praktiska genomförande. Forskningsprojektet har även haft en
ambition att utveckla metoderna att studera och
tolka effekterna av olika satsningar utgående från
det industriella kulturarvet.

Industriell avveckling och förnyelse
Lågkonjunkturen som snart gled över i en strukturkris efter att de oljeproducerande länderna
(OPEC-länderna) i två omgångar under 1970-talet
kraftigt höjt priset på olja slog hårt mot Bergslagens bergs- och skogsbruk och d
 ärmed otaliga
samhällen, familjer och individer. Nedläggningar
följde slag i slag. Järnmalmsgruvor stängdes, den
sista omkring 1990. Järn- och stålverken avskedade, styckades och sålde kvarvarande delar till
nya ägare. Fyra av tio jobb inom svensk järnoch stålindustri försvann fram till några år in på
1980-talet.1 Därtill kom trävaruindustrins personalminskning. Ålderdomliga massa- och pappers
bruk gick i graven när storföretag tog över och
koncentrerade driften till modernare större
anläggningar efter att riksdagen infört hårda
miljöbestämmelser.2 Sågverk, snickerifabriker
och hustillverkare gick en kärv tid tillmötes när
1. Se af Geijerstam, Jan & Nisser, Marie (red.), Bergsbruk – gruvor och
metallframställning¸ s. 170 ff. Sveriges Nationalatlas, Stockholm, Norstedts
förlag 2011.
2. Ronny Petersson (red.), Sågad skog för välstånd – den svenska
sågverksindustrins historia 1850–2010. Stockholm: Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien, 2015; Lars Karlsson, The incentive to abate – the
Swedish pulp and paper industry and the 1969 Environment Protection Act.
Uppsala universitet, 2012.

 ostadsbyggandet upphörde och fastighetspriserna
b
rasade under lågkonjunkturen i början av 1990talet.
Effekterna av industrinedläggningarna för
stärktes av ett nytt industriellt koncept med stor
spridning. För att överleva i den hårdnande internationella konkurrensen började industriföre
tagen från 1980-talet att koncentrera sig på
kärnverksamheten, som efterhand förfinades
och förädlades. Annan verksamhet såldes och
lagren krymptes i enlighet med tillverkningsfilosofin ”just-in-time”, det vill säga att komponenter och produkter skulle vara tillgängliga när de
behövdes och inte uppta plats i lagerbyggnader
med stora kostnader. Avsmalning, nedbantning,
utförsäljning och flöde blev bärande principer.
Tidigare anställda blev egenföretagare med ungefär samma arbetsuppgifter hos tidigare arbetsgivare men med ett ekonomiskt och administrativt ansvar. Rationaliseringar genomfördes och
färre personer behövdes både i produktionen och
för att betjäna kunderna. De nya serviceföretagen
var inte nödvändigtvis lokaliserade till den gamla
industriorten.
Industriavvecklingen har gått i vågor från mitten av 1970-talet, i Bergslagen, Sverige och i hela
den gamla i-världen. När svensk industri stod på
sin höjdpunkt i mitten av 1960-talet sysselsatte
industriföretagen drygt en miljon människor. Idag
är siffran halverad, men bolagen sysselsätter minst
lika många personer i fristående service- och
transportföretag. Dagens robotisering på fabriker
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och kontor minskar nu ytterligare antalet arbetstillfällen. Hos luttrade politiker och tjänstemän
i före detta industrikommuner står hoppet till
besöksnäringen och nya typer av tjänsteföretag
som kan fås att etablera sig på Bergslagsorter med
låga mark- och fastighetspriser samt stora kulturoch naturvärden.

Kulturarvet som resurs för tillväxt
Gamla industriländers produktionslandskap och
stadscentrum har under senare årtionden ömsat
skinn. Övergivna industriområden med fabriksbyggnader i långt framskridet stadium av förfall
präglade ännu för ett par årtionden sedan landskaps- och stadsbilderna i Europas och USA:s
gamla industricentrum liksom i andra delar av
världen med industriell tillväxt under 1900-talet.
Såren efter industrinedläggningarna har efterhand
läkt igen, åtminstone vad de fysiska lämningarna
beträffar. Sociala svårigheter i denna omvandlingsprocess har varit besvärligare att komma tillrätta med. Arbetslösheten sätter ännu sina spår
i människors vardag i form av utanförskap och
sociala problem. Åtgärder för att vända den negativa utvecklingen har länge varit angelägna. Stora
ekonomiska stödinsatser har bara delvis lyckats få
igång en regional förnyelse. Politiker och tjänstemän har varit tvungna att pröva nya verktyg och
åtgärdsprogram.
Industriområden har här och var tagits i anspråk
för nya ändamål efter en grundlig och kostsam
sanering. Kraften i förnyelsearbetet, den omfatt-

ning detta arbete fått under senare år och mångfalden av nya lösningar och idéer är imponerande.
Här handlar det i första hand inte om att bevara
och bruka det befintliga i nya former, utan om att
hitta kreativa lösningar för att skapa nya ekonomiska förutsättningar för städer och regioner som
länge brottats med sviktande ekonomi, vikande
befolkningsunderlag och allmän uppgivenhet.
Runt om i världen är byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter, stadsplanerare, landskapsarkitekter,
kommunal- och regionalpolitiker, mark- och fastig
hetsägare engagerade i detta förändringsarbete.
Ur ekonomisk synpunkt rör det sig om gigantiska
belopp som behöver skjutas till för att lägga grunden till en hållbar framtid. Förändringsprojekten
omfattar stundtals hela industriregioner som Ruhr
området och Industrielles Gartenreich i DessauBitterfeld i Tyskland, the Potteries Thinkbelt i
Midlands och gruvlandskapet i Cornwall bland
många andra nedlagda och övergivna industriområden i Storbritannien; det sistnämnda upphöjdes
till världsarv 2006. Ett svenskt världsarv från 2001
bör nämnas i detta sammanhang: Falu gruva,
stadslandskapet och den omgivande bergsmansbygden. Den stiftelse som förvaltar detta världsarv
har till uppgift att vårda och förmedla kunskap
om ett vidsträckt industrilandskap som formats
och förändrats under århundraden av gruvdrift.
Ingen helt lätt uppgift.
Andra projekt gäller omvandlingen av stadscentrum och stadsdelar. Hit hör hamnområden som
Arsenalen i Venedig, Bremerhaven i Tyskland,
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varvsområdet Dokken i Köpenhamn och stadskärnor som Manchester, området längs Akers
elva i Oslo, textilstaden Lowell i USA. Svenska
exempel är industrilandskapet längs Motala ström
i Norrköping, stadskärnan i Eskilstuna, Hammar
byhamnen i Stockholm och Kockumsområdet i
Malmö. Andra projekt har handlat om enstaka
byggnader som inneburit kostsamma ekonomiska
åtaganden, som den stora hyttanläggningen i
Völklingen, inkluderad i Unescos världsarvslista 1994, ångkraftverket i Västerås, som vill vara
”Nordens häftigaste upplevelsecenter”, eller kraftstationen i Vemork i Rjukan, nu Norsk arbeider
museum som av Unesco nyligen utnämnt till
del av världsarvet Rjukan-Notudden Industrial
Heritage.
Historien om industriarvets tillblivelse och om
hur begrepp och arbetsuppgifter omkodats har
skildrats nationellt och internationellt. I Sverige
har industriarvsdebatten och frågan om återanvändning av industriområden blivit föremål för en
lång rad studier och avhandlingar.3 Det har handlat om rena dokumentationer, om genomarbetade
analyser av diskurser, historiebruk och tolkningsföreträden men också om förslag på konkreta
3. Se till exempel de i not 4 nedan upptagna nationalrapporterna från
TICCIH (The International Committee for the Conservation of the
Industrial Heritage). Se också Nisser, M, Isacson, M, Lundgren, A
& Cinis. M (eds). Industrial Heritage Around the Baltic Sea: Uppsala
universitet, 2012 samt den guidebok som publicerats av TICCIH:
Industrial heritage re-tooled : the TICCIH guide to industrial heritage
conservation. Edited by James Doute. Lancaster Carnegie Publishing Ltd
2013; Storm, Anna, Post-industrial landscape scars. New York, Palgrave
Macmillan, 2014.

åtgärder i form av ombyggnadsprojekt och musealisering. En uppfattning av pågående arbeten förmedlas i den nationalrapport som publiceras inför
de återkommande internationella industriarvskonferenserna organiserade av TICCIH och i de rapporter som presenteras under konferenserna. Den
16:e TICCIH-konferensen ägde rum i september
2015, i Lille i Frankrike. Temat denna gång var
”Industrial Heritage in the Twenty-First Century
New Challenges”.4
Ett fåtal konkreta åtgärder har avsett en musealisering av industriarvet. Ibland i form av stora
projekt där ekomuseitanken fortlever och har
tagits upp i andra former som i Cornwall eller
Katalonien. I Cornwall är det de gamla lämningarna efter gruvbrytningen som är föremål för
bevarandeåtgärder. I Katalonien har Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Terrassa,
Barcelona, under några årtionden skapat något
som kan liknas vid ett ekomuseum. Nedlagda
fabriksbyggnader, industriområden och arbetarkolonier har tagits om hand och bildar ett nätverk
av industrimuseer som illustrerar viktiga steg i den
industriella utvecklingen i denna del av Spanien.
Till de mest uppmärksammade projekten i
Europa för bevarande, återanvändning och förnyelse hör IBA Internationale Bauausstellung
4. 30 länder är anslutna till TICCIH och världskonferenser hålls
vartannat år. 2013 i Taiwan, 2015 i Frankrike. Inför världskonferenserna
publiceras en ”National report”. Se www.ticcih.org. Svenska
Industriminnesföreningen är en obunden svensk organisation, bildad 1989
med uppgift att samordna och främja intresset för industrihistoria och
industriminnesvård. www.sim.se
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Emscher Park i Ruhromådet som startade 1989
och avslutades 1999. Målet var att återerövra en
hårt exploaterad industriregion med nedlagda kolgruvor, järn- och stålverk präglad av hög arbetslöshet och svåra sociala problem. I jämförelse med
Bergslagen var nedgången och problemen betydligt svårare. Å andra sidan var kraftsamlingen
och de ekonomiska medlen långt större. Med
nationella och europeiska anslag genomfördes en
omfattande marksanering och förnyelse av bebyggelsen men också ett bevarande av industribyggnader, karakteristiska för den industriella utvecklingen. Byggnaderna tjänar som ankarfästen för
det kollektiva minnet och bidrar till en förnyelse
av Ruhrområdet.5
Hur har då invånare, kommunledningar och
länsstyrelser i Bergslagen använt sitt industriarv
under de senaste årtiondenas nedläggningar? Förnyelse, en förutsättning för att kommuner och
orter inte helt ska förlora sin arbetsföra befolkning, har blivit allt angelägnare. I viss utsträckning har industriarvet använts från slutet av 1970talet, först av ideella krafter som dokumenterat,
byggt arbetslivsmuseer och ordnat program av
skiftande slag. Därefter av stat, kommuner, läns5. Borsdorf, Ulrich, Sonne, Mond und Sterne – Kultur und Natur
der Energie. Katalog zur Ausstellung auf der Kokerei Zollverein in
Essen, 13. Mai bis 13. September 1999 im Rahmen des Finales der
Internationalen Bauausstellung Emscher Park / Feuer-&-FlammeAusstellungsgesellschaft. Bottrop 1999.

museer, länsstyrelser och företag.6 Husbyringen i
Hedemora kommun tillkom redan 1970 som ett
ekomuseum, ett av de första med en miljö- och
industrihistorisk profil i världen. Initiativet togs av
Dalarnas museum och skogsbolaget Korsnäs AB.
Ekomuseum Bergslagen i Västerbergslagen med
ett 60-tal besöksmål startade år 1986 på initiativ
av Dalarnas museum och med två länsmuseer och
kommuner i två län som stiftare. Järnriket i Gästrikland med ett fyrtiotal miljöer i fyra kommuner
och med länsmuseet som sammanhållande enhet
etablerades något senare. Bergslagens industriella
kulturarv var både uppmärksammat och använt av
lokalsamhällen på tillbakagång när Bergslagssatsningen startade.

Bergslagssatsningen – Kultur och Turism
I mars 2006 hölls en tredagarskonferens i Avesta
om det svenska industriarvet i början av 2000-talet.
Initiativtagare var länsantikvarierna i Dalarna,
Västmanland och Örebro län, Riksantikvarieämbetet samt forskningsprojektet Industrisamhällets
omvandling − industriell växt och förändring i företagsbyggande och kommunal planering vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på KTH.
Konferensen var den tredje på samma tema och
gav en möjlighet att diskutera kontinuitet och förändring under de senaste 15 åren. De två tidigare
konferenserna (1990 samt 1999) hade i likhet med
6. En genomgång och analys av de statliga satsningarna från början av
1980-talet finns i Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige, kap. 20. Lund,
Studentlitteratur, 2007.
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den senaste, formen av en avstämning av pågående
industriarvssatsningar i och utanför Bergslagen.
Samtliga konferenser har avrapporterats i skrift.7
Ett centralt inslag vid konferensen 2006 var
länsantikvariernas analys av behovet av och formerna för en regional samordning av arbetet med
det industriella kulturarvet. I slutet på konferensen
tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta
en plan för en förstärkt samordning. Till gruppen
knöts snart länsantikvarierna i Värmlands och
Gävleborgs län, senare även turistorganisationer i
fem län samt i början av 2007 Intresseföreningen
Bergslaget med kansli i Falun. Den sistnämnda
är en förening med idag 23 kommuner (med cirka
450 000 invånare), ett landsting och tre regioner.
Föreningen arbetar för en långsiktig utveckling av
Bergslagen genom informationsinsatser, riktade
satsningar, samordning och deltagande i utvecklingsprojekt.8
Den utvidgade arbetsgruppen utarbetade en
plan för det fortsatta arbetet som sjösattes genom
att Riksantikvarieämbetet tillsköt medel för det
första året. Namnet för det mångåriga programmet blev Bergslagssatsningen – Kultur och Turism
med huvudmålet att fram till slutet av år 2016 få
7. af Geijerstam, Jan (red.), Bergslagens industriminnen. Högskolan
Falun/Borlänge, 1991; af Geijerstam, Jan (red.), Industriarvsmiljöer i
förändring. Ekomuseum Bergslagen skriftserie nr 8, 2000; af Geijerstam,
Jan (red.), Industriarv i förändring. Stockholm/Avesta, 2007.
8. Intresseföreningen Bergslaget har som uppdrag att arbeta aktivt
med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och
utvecklingsprojekt för att Bergslagen ska bli en livskraftig och attraktiv
region på kort och lång sikt. Se Intresseföreningen Bergslaget 15 år. 2010
eller www.bergslaget.se.

till stånd en långsiktigt hållbar struktur som stödjer och underlättar tillväxtmöjligheterna för företag och entreprenörer, främst inom besöksnäringen, samt att bidra till innovativa miljöer där
kulturmiljön och naturen inspirerar till kreativitet
och nyskapande. Det industriella kulturarvet ses
som en infrastruktur för entreprenörskap och hållbar tillväxt som åter ska göra Bergslagen till en
attraktiv region för varierad verksamhet, boende
och besök. Satsningen på det industriella kultur
arvet förväntas bidra till att bryta den successiva
minskningen av sysselsättning och folkmängd.9
Ett annat mål var att motverka sektorisering och
främja ”medskapande, mångfald och integration”.
Ett första steg när Bergslagssatsningen startade
var att etablera ett nätverk av Bergslagshistoriska
centrum (BHC), eller så kallade noder, i de fem
länen. Fjorton centrum valdes efter att berörda
kommuner och tilltänkta centrum hörts om deras
intresse att medverka.10 Under 2007 utarbetade
noderna utvecklingsplaner där de tydliggjorde
sina profilområden, hur dessa skulle utvecklas
samt hur de såg på samarbetet inom Bergslagssatsningen. Tanken var att noderna skulle utgöra
stödjepunkter för andra miljöer som inte var lika
etablerade och som behövde stöd och råd. Varje
nod skulle dessutom bli ett informationscentrum
9. Isacson 2007, kap. 20.
10. Pershyttan i Nora, Stripa Gruva i Lindsberg, Långban i Filipstad,
Degerfors, Sala silvergruva, Norbergs Bergslag med Engelsbergs
bruk, Grängesberg, Koppardalen i Avesta, Forsbacka bruk i Gävle,
Smedjebacken, Världsarvet Falun, Ekomuseum Bergslagen, Jernriket i
Gävleborg samt Husbyringen i Hedemora.
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med uppgift att vägleda besökare även till andra
noder och övriga industrihistoriska platser i Bergslagen.
Medel för 2008 beviljades även av EU:s strukturfonder (norra och östra Mellansverige). En ny,
betydligt större, strukturfondsansökan inlämnades
den 1 augusti 2008 och bifölls i början av 2009.
Däremot beviljades inga strukturfondsmedel för
åren 2012–2014. Med pengar från länsstyrelser och
regioner var det ändå möjligt att i mindre skala
driva verksamheten vidare fram till dess att EU
sommaren 2015 åter tillsköt pengar för en sista
period till och med utgången av år 2016.
Den koordinerande funktionen placerades vid
Intresseföreningen Bergslagets kansli i Falun som
samordnat arbetet med utvecklingsplanerna och
EU-medlen.

Forskning och utveckling
Forskningen var från allra första början representerad i arbetsgruppen. Länsantikvarierna önskade
involvera Bergslagens högskolor och universitet i
satsningen.11 Idéer fanns också om tänkbara ”praktiknära” forskningsuppgifter, men pengar saknades
och intresset avtog snart bland länsantikvarier och
andra involverade. Därför samlades ett antal representanter från fem lärosäten i anslutning till Bergslagen i mars 2007 till ett seminarium i Örebro. En
FoU-grupp tillsattes i syfte att jobba vidare med
olika idéer i nära samarbete med noderna och den
11. Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola,
Karlstads universitet samt Örebro universitet.

styrgrupp som ersatte arbetsgruppen.12 Under 2008
genomförde FoU-gruppen en seminarieserie som
fördjupade kunskaperna om Bergslagens historia,
om kulturturism och gestaltning. Den riktade sig
till personer på noderna och i berörda kommuner, och alternerade mellan dessa. I slutet av serien
skrev deltagarna en uppsats som ventilerades vid
ett gemensamt seminarium. På så vis skapades en
kunskapsbas för ”frontpersonalen”.
Den forskning som FoU-gruppen ville få till
stånd måste finansieras via anslag från forskningsråd och fonder, efter sedvanlig vetenskaplig prövning. Därför har FoU-gruppen lagt ned stor energi
på att utveckla några få bra forskningsteman och
söka pengar. I december 2008 beviljade Riksantikvarieämbetet ett FoU-anslag till det treåriga projektet Brytpunkt Bergslagen. På så vis har forskarna på
deltid haft möjlighet att ge sig i kast med några viktiga aspekter av Bergslagens pågående omställning.
Forskarna har enskilt eller i grupp samlat in en
stor mängd data som de bearbetat och analyserat. Löpande har hela projektgruppen samlats och
diskuterat delstudier och utkast till kapitel och
sluttexter. Avslutningsvis anordnades ett vetenskapligt seminarium med professor emeritus Sune
12. För närvarande ingår följande personer i FoU-gruppen: Maths
Isacson, ekonomisk-historia, Uppsala universitet (ordf.), Magnus Bohlin
och Daniel Brandt, kulturgeografi, Högskolan Dalarna, Peter Olausson,
historia, Karlstads universitet, Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro
län, Mats Lundmark, kulturgeografi, Örebro universitet, Inger Orre,
informationsdesign, Mälardalens högskola, Ing-Marie Pettersson Jensen,
kulturchef Avesta kommun, Marie Östblom, Bergslagssatsningen –
Kultur och Turism samt Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget.
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Berger som extern opponent. Därefter har författarna bearbetat sina manuskript inför publiceringen.

Övriga två delstudier
Rapport nr 2 Industriarv som tillväxtmotor. Ännu
en satsning i luttrat Bergslagen är författad av Inger
Orre, docent i informationsdesign vid Mälardalens
högskola. Hon har granskat Bergslagssatsningen
under dess första sju år. Fokus ligger på budskapet,
dess innehåll och hur det har presenterats i olika
sammanhang, samt i vilken grad Bergslagssatsningen har nått ut och gjort avtryck på ett urval
orter i Bergslagen. En huvudkälla är dokument
som producerats inom och i anslutning till Bergs
lagssatsningen från våren 2006 när idén om ett
regionalt flerårigt program först presenterades av
länsantikvarierna. Dessutom har hon genomfört
fältstudier i regionen och intervjuat representanter
för Bergslagssatsningens målgrupper. En pilotstudie av turistbyråernas marknadsföringsmaterial år
2008, innan Bergslagssatsningen sjösatts, visar att
industriarv då inte lyftes fram. Sammanfattningsvis indikerar Orres undersökning att Bergslagssatsningens räckvidd varit begränsad under den
studerade perioden. Anmärkningsvärt är att så få
lokala entreprenörer engagerats, trots att potentiella och verksamma företagare tillhört och tillhör
Bergslagssatsningens primära målgrupper.
Rapport nr 3 Industrihistoriska värden – f ormering
och omförhandling har författats av Jan af Geijerstam, FD i industriminnesforskning och verksam

som skribent i industrihistoriska frågor. Geijerstam fokuserar på intresse- och värdekonflikter, det vill säga konflikter mellan produktions-,
natur- och industriarvsintressen på fyra platser
som under senare år genomgått stora förändringar:
återöppnandet av Dannemoras järnmalmsgruva,
ombyggnaden av Avestaforsens kraftverk, miljösaneringen av Hälleforsnäs bruksmiljö och dammsystemet vid Falu koppargruva. Hans huvudfråga
har varit vilka intressen och värden som aktualiseras i samband med dessa genomgripande förändringar och i vilken utsträckning företrädarna
för det industriella kulturarvet har förmått hävda
sina intressen. Inte minst den omfattande gruvprospekteringen med efterföljande ansökningar
om att få öppna gamla och nya gruvor bidrog till
konflikter mellan olika intressen. Det har även
problemen i anslutning till gamla deponier och
vattensystem bidragit till. Undersökningen visar
att det industrihistoriska värdet är utsatt för kontinuerliga omförhandlingar där ekonomiska och
naturvårdande intressen i regel har tolkningsföreträde, det vill säga att initiera och definiera frågorna. Naturmiljön bygger på värdegrunder, en
lagstiftning samt administrativa rutiner och strukturer som är betydligt mer självklart formulerade
och accepterade än kulturmiljöns.
De fyra fallstudierna i rapport nr 3 tyder på att
dessa motsägelser återspeglas och förstärks i länsstyrelsers och kommuners administrativa strukturer med separata enheter med ansvar för naturmiljö, näringsliv respektive kulturmiljö. De som
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är satta att värna de kulturhistoriska intressena
hamnar lätt i en defensiv roll. Samtidigt visar
undersökningen att kulturhistorisk medvetenhet
och noggrann bevakning av processen kan påverka
processen och slutresultatet.
De tre delstudier i Brytpunkt Bergslagen som
avrapporteras i tre separata rapporter har skilda
huvudfrågeställningar som författarna besvarar
med hjälp av olika teoretiska begrepp, källor och
metoder. Ändå bildar de en enhet genom att de
belyser forskningsprojektets övergripande fråga
om det industriella kulturarvets roll vid en förnyelse av en region vars invånare under århundraden
haft sin försörjning och identitet bunden till ett
framstående bergs- och skogsbruk med en internationell kundkrets.

Dagens förnyelsearbete är kantat av fram- och
motgångar som behöver beskrivas och analyseras
för att förbättra det framtida praktiska arbetet
med det industriella kulturarvet. Fler undersökningar på samma övergripande tema är önskvärda.
Som projektansvarig vill jag tacka forskarna/författarna för det värdefulla arbete de med ytterst
små medel lagt ner på att beskriva och analysera
nog så knepiga processer och företeelser. Våra
samtal under resans gång har gett nya insikter som
jag hoppas nu även kommer andra till del.
Maths Isacson är professor emeritus i ekonomisk
historia vid Uppsala universitet, och projektansvarig för Brytpunkt Bergslagen.
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Bergslagen – en industriregion i upplösning?

Mats Lundmark, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson:

Bergslagen – en industriregion i upplösning?

Inledning
P å ett övergripande plan handlar denna studie
om förutsättningarna för att finna nya strategier,
vägar och visioner för regioner som Bergslagen,
som genom århundraden präglats av gruvnäring
och järn- och ståltillverkning, med många små
orter där en enstaka stor arbetsgivare varit dominerande. Det är i regioner som Bergslagen som
behovet av nya strategier för utveckling är som
mest trängande, ändå förefaller det vara här som
det är svårast att slå in på nya vägar (exempelvis
att satsa på kunskapsbaserade näringar istället för
naturresursbaserade, och småföretagande istället
för storföretag). Arbetskultur, normer och attityder tenderar att förstärka redan existerande mönster. Inom ekonomisk-historisk och ekonomiskgeografisk forskning talar man om en tendens hos
företag och regioner att följa redan upptrampade
stigar. Företag tenderar att hålla fast vid gamla
produktionsformer och gammal t eknik trots att
det kan finnas andra sätt att arbeta som skulle vara
mer fördelaktiga. Likaså t enderar sociokulturella
mönster formade av näringsgrenar och arbetsformer som historiskt varit dominerande att sätta sin
prägel på en region även långt efter att dessa branscher minskat i betydelse.

Begreppsligt och teoretiskt diskuteras detta ofta
som path dependence (stig- eller spårberoende) och
lock-in, inlåsningseffekter.13 I litteraturen r efereras
också till olika former av, eller källor till, spårbundenhet i utvecklingen. Av särskild relevans i
en region som Bergslagen är (1) en bundenhet till
utnyttjandet av naturresurser, (2) omfattande fasta
investeringar i fysiskt kapital (i form av till exempel anläggningar, maskiner, infrastruktur och den
byggda miljön), och (3) regionspecifika institutioner, i form av exempelvis sociokulturella mönster,
socialt kapital och regionala ekonomiska och organisatoriska institutioner.14 När det gäller socio
kulturella mönster brukar vi i detta sammanhang
associera till välkända och sedan länge använda
begrepp som ”bruksanda” eller ” bruksmentalitet”.
I vilken mån dessa faktorer fortfarande präglar
och begränsar utvecklingen i Bergslagen kan
givetvis diskuteras. Naturresurserna spelar idag en
blygsam roll för den nischade och tekniskt avancerade stålindustri som finns kvar i regionen. Den
byggda miljön och infrastrukturen är bara delvis
13. Se till exempel Boschma (2004), Hassink (2005), Boschma & Frenken
(2006), Boschma & Martin (2010), Hassink (2005), Magnusson &
Ottoson (2009) eller Birch et al (2010).
14. Se Martin & Sunley (2006:420).
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Tabell 1. Några tänkbara vägar för att bryta inlåsning och spårberoende.
Källa: Baserad på Martin & Sunley (2006:420) och översatt till svenska av förf.
Källor till förnyelse/spårändring

Egenskaper

Inhemskt nyskapande

Framväxt av nya teknologier/industrier/företag i regionen, som inte
har några uppenbara föregångare.

Mångfald och diversifiering

Diversifiering av lokalt näringsliv som leder till innovation och 		
omstrukturering, och som undviker låsning till en bestämd struktur.

Överföring från andra regioner/länder

Import av nya teknologier/industrier/företag, vilket bildar grund för ett 		
nytt tillväxtspår.

Diversifiering mot (teknologiskt) besläktade sektorer

Befintlig och/eller tidigare dominerande industrier krymper, men deras 		
basteknologi kan utvecklas i nya relaterade verksamheter.

Uppgradering av befintliga industrier

Re-vitalisering av existerande företag och industrier genom teknisk 		
wutveckling och/eller introduktion av nya produkter och tjänster.

en begränsning (till exempel hävdas det att järnvägens kapacitet är för liten idag, om nya gruvor
skulle öppnas i Mellansverige), och förekomsten
av en kvardröjande bruksanda eller bruksmentalitet är fortfarande föremål för diskussion inom
forskningen.15
Det finns i det här sammanhanget emellertid
problem med teorierna om spårberoende och
inlåsningseffekter. De fokuserar framför allt på de
mekanismer som håller utvecklingen kvar i gamla
banor, inte på förutsättningar för spårändringar.
När det gäller gamla industriregioner pekar Martin & Sunley (2006) i allmänna ordalag på några
tänkbara källor till förnyelse. Dessa presenteras
15. Se till exempel Bergdahl et al (1997) eller Ekman (1995).

i tabell 1 ovan. Det kan exempelvis handla om
inhemskt eller internt baserat nyskapande som
inte bygger på tidigare teknologier eller branscher.
Det kan också handla om diversifiering av lokalt
näringsliv och mångfald av företagande. En annan
tänkbar väg till förnyelse går via en inflyttning
av nya företag och teknologier från andra platser.
Ytterligare en tänkbar väg kan gå genom en diversifiering baserad på teknologiskt närliggande industrigrenar. Slutligen skulle det kunna handla om
en uppgradering och re-vitalisering av existerande branscher och företag. Vi ska inte i detta
skede gå närmare in på vad dessa alternativ innebär, eller i vilken mån de är relevanta för en region
som Bergslagen. En sådan här uppställning säger
inget om vilka regionala förutsättningar som krävs
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eller vilka (lokala/regionala/nationella) aktörer
som skulle ha kapacitet till och intresse av att driva
utvecklingen i den ena eller den andra riktningen.
Det kan i detta sammanhang också vara på sin
plats att påminna om att ett antal satsningar med
i huvudsak offentliga medel redan har genomförts i Bergslagen i industrikrisens spår, framför
allt från 1980-talet och framåt. När krisen var som
mest akut, under 1970-talets andra hälft och början av 1980-talet, tog staten en aktiv roll i omvandlingen av de drabbade stål- och gruvföretagen,
både som ägare och som samordnare i p
 rocessen.
Under denna fas handlade det om att på kort sikt
”rädda det som räddas kan” i form av att skapa livskraftiga företagskonstellationer (till exempel konstruktionen av SSAB). Ett lokalt motagerande
skedde också i olika former på de enskilda orterna,
med kommuner och fackliga organisationer som
de viktigaste aktörerna. På vissa håll kom krishanteringen också att få karaktären av lokal mobilisering av bredare grupper i samhället.16 Under senare
delen av 1980-talet vidtog ett mer långsiktigt förändringsarbete i regi av de två Bergslagsdelegationer som tillsattes och som fick statliga medel för
att hantera problemen i olika delar av regionen.
Visserligen innehöll Bergslagsdelegationernas
arbete inte obetydliga satsningar på för regionen
icke-traditionella verksamheter och aktiviteter som utbildning och forskning, infrastruktur,
nyföretagande, kultur och turism, men de stora

insatserna riktades trots allt mot förnyelse och
utveckling i de kvarvarande storföretagen.17
Under 1990-talet kom det regionala utvecklingsarbetet att i huvudsak kanaliseras via EU:s
strukturfonder, och under den första tiden efter
Sveriges inträde i EU utgjorde Bergslagen en särskilt utpekad region (Mål 2 Bergslagen). Med
EU-medel och medfinansiering från framför allt
offentliga aktörer i regionen kom insatserna även
att omfatta projekt som syftade till att bryta beroendet av tillverkningsindustrin och de stora företagen, exempelvis i form av satsningar på nyföretagande och på besöksnäring. En stor del av medlen kom dock fortsättningsvis att gå till företags
utveckling, innovationssystem och forskning
med starka kopplingar till och medverkan från de
stora företagen i regionen. Under 00-talets programperioder var Bergslagen inte längre en sammanhållen region, men insatserna är i stora
delar desamma, det vill säga med en betoning på
näringslivsutveckling, företagsnätverk, innovationer och kunskapsutveckling. Vilken strukturpåverkan som de olika delegationerna och EUprogrammen haft är svårt att slå fast. Generellt
torde man dock kunna säga att utvecklingsinsatserna alltmer kommit att inriktas mot förnyelse och diversifiering av regionens näringsliv och
på att förbättra de generella förutsättningarna för
näringslivsutveckling, till exempel genom satsningar på infrastruktur och kunskapsutveckling.

16. Se till exempel Berger et al (1982).

17. Se till exempel Isacson (2007:259–275).
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Den starkt specialiserade industri som överlevt
fram till idag på vissa av orterna i Bergslagen är
visserligen internationellt konkurrenskraftig och
ofta framgångsrik, men sysselsätter allt färre. En
övergripande fråga är i vad mån en industriregion
som Bergslagen kan byta inriktning när det kommer till näringsliv och försörjningsmöjligheter och
om det är möjligt att få bukt med den negativa
befolkningsutvecklingen. Vad krävs för att växla
inpå nya spår, och vilka är hindren för nya verk
samheter att få fäste i regionen? Vilka tecken på
förnyelse och förändring i Bergslagens orter fram
till slutet av 00-talet kan skönjas när det gäller
företagande och sysselsättning, befolkningsunderlag och service?
Vår uppfattning är att det går att identifiera
tecken på nya inslag i traditionella industriregioner med hjälp av de data som vi har tillgång till (se
mer nedan om databasen). Det handlar om att nya
sektorer och branscher växer fram, att nya strukturer formas när det gäller offentlig och privat service, att nya grupper av företagare och entreprenörer tar större plats, eller att nya impulser kanaliseras via inflyttare till regionen. Samtidigt är det
viktigt att påminna om att de gamla strukturerna
sannolikt kommer att fortsätta att sätta sin prägel
på regionen under lång tid framöver. På vissa orter
kommer den framtida utvecklingen att fortsatt
vara nära förbunden med industrins och enskilda
industriföretags utveckling. På andra orter har den
traditionella industrins roll reducerats betydligt,
och utrymmet för nya inslag i näringslivet och på

arbetsmarknaden är större. På ytterligare andra
orter kan det finnas en möjlighet att de gamla
näringarna blommar upp igen, till exempel genom
att gruvindustrin ånyo får fäste. Vi kan således
förvänta oss att se stora variationer i utvecklingen
på lokal nivå, i ett Bergslagen som blir allt mindre
enhetligt.
Det finns en hel del enskilda fallbeskrivningar
att hitta i litteraturen om Bergslagen som skildrar tydliga förändringsförlopp. Ett exempel är
omvandlingen i Hällefors och Grythyttan som
beskrivits i flera rapporter och studier, ett annat
exempel är Avesta18. Det finns emellertid behov
också av mer översiktliga studier, som täcker flera
orter och platser, för att kunna bedöma omvandlingens omfattning och giltighet i ett större sammanhang. Ambitionen med föreliggande rapport
är att bidra till en sådan översiktlig kartläggning
av läget i slutet av 00-talet, och att lyfta fram ett
antal utvecklingsförlopp eller trender som präglat
regionen från 1990-talet och framåt.
Syftet med programmet ”Bergslagssatsningen –
Kultur och Turism” är, som nämns i det inledande
kapitlet, att skapa en långsiktigt hållbar struktur
som dels stödjer och underlättar tillväxtmöjlig
heterna främst inom besöksnäringen, och dels
bidrar till att skapa innovativa miljöer där kultur- och industriarvsmiljön och naturen inspire18. När det gäller Hällefors och Grythyttan, se till exempel Braunerhielm
(2006) eller Pettersson (2007). Omvandlingen av det gamla järnbruket
i Avesta till det nuvarande upplevelseområdet Koppardalen skildras av
Storm (2008) och Jakobsson (2009).
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Effekter på kort sikt
Lättkvantifierbara
effekter

Svårkvantifierbara
effekter

Effekter på lång sikt

Primär
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Sekundära
driftseffekter

Multiplikatoreffekter

Ökad attraktivitet,
imagehöjande effekt

Kreativitet, kompetens,
nätverk

Symboliskt identitets
skapande värden

Lokalt engagemang,
hög civilitetsgrad

Politiska miljöoch kulturmål

Fysiska och psykosociala
hälsoaspekter

Figur 1. Klassificering av tänkbara regionala utvecklingseffekter av kulturarvsbaserade satsningar.
Källa: Baserat på Weissglas, G, Paju, M, Westin, L och Danell, T Kulturarvet som resurs för regional utveckling
– en kunskapsöversikt. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:1, s. 32.

rar till kreativitet och nyskapande. Kulturarvet
ses i Bergslagssatsningen som en resurs för entreprenörskap och tillväxt som ska göra Bergslagen
till en attraktiv region för verksamheter, boende
och besökare. I förlängningen ska den breda satsningen på det industriella kulturarvet bidra till att
bryta den successiva minskning av sysselsättning
och folkmängd som pågått sedan slutet av 1970talet. Programmet bygger således på en föreställning om att kulturarvsbaserade satsningar kan ge
positiva effekter på den regionala utvecklingen i
Bergslagen.
Att identifiera dessa effekter är dock förenat
med betydande svårigheter; vissa uppstår på ganska lång sikt och/eller är svåra att mäta eller att
kvantifiera. I ett tidigare forskningsprojekt finan-

sierat av Riksantikvarieämbetet genomfördes en
kunskapsöversikt över hur sambanden mellan kulturarvsbaserade insatser och regional utveckling
ser ut.19 Baserat på denna kunskapsöversikt redovisas i figur 1 ett antal tänkbara effekter av kulturarvsbaserade insatser, grupperade efter hur kvanti
fierbara de är och efter vilken tidshorisont som de
kan väntas bli observerbara. Det bör tilläggas att
mer kvalitativa effekter givetvis, och särskilt på
lång sikt, kan återspeglas i de mer kvantifierbara
förändringsförloppen.
Besöks- och turismnäringen tas som exempel
på en sektor som det görs investeringar i, men det
är givetvis möjligt att tänka sig kulturarvsinrik19. Se till exempel Weissglas et al (2002).
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tade insatser som inte direkt är knutna till turismen. Till de mer kvantifierbara effekterna räknas
i figuren framför allt de sysselsättningsmässiga
resultaten av investeringar i samband med att till
exempel ett besöksmål iordningsställs (byggnader,
infrastruktur, anläggningar etc.), de anställningar
som dessa besöksmål genererar när de är i drift
(till exempel personal vid anläggningar, hotell
och restauranger, stödjande verksamheter) samt
de jobb som uppstår genom att de sysselsatta med
anknytning till besöksverksamheten genererar
efterfrågan på såväl offentliga som privata tjänster och varor (så kallade multiplikatoreffekter eller
inducerade effekter). Även om denna typ av förändringar betraktas som relativt lätt att mäta, är
det i praktiken förenat med betydande metodmässiga problem, bland annat genom att en del av de
ekonomiska flödena (vinster, skatteintäkter, efterfrågan på varor och tjänster) ”läcker ut” till andra
platser och regioner.
Den mellersta raden i figuren handlar om att
platsen får en ökad uppmärksamhet, attraktivitet
och förändrad image i såväl de potentiella besökarnas som de boendes perspektiv. Den ökade attraktiviteten drar, åtminstone i teorin, i sin tur
till sig kreativa personer med nya kompetenser
och nätverk av företagsamma människor skapas.
Ofta förknippas en sådan process med Richard
F loridas uppmärksammade begrepp ”den kreativa klassen”.20 På ännu lite längre sikt kan man

tänka sig att identitetsskapande värden genereras
hos lokalbefolkningen, som kan förändra både den
interna och den yttre regionala identiteten.
Den tredje och mest svårfångade kategorin av
potentiella effekter syftar på att ett ökat lokalt
engagemang, ökad gemenskapskänsla och ett ökat
civilt ansvarstagande kan skapas som en följd av
en utvecklingsinsats. I litteraturen talar man ofta
om att det byggs upp ett starkt ”socialt kapital” på
en plats eller i en region.21 Politiken på lokal nivå
påverkas också på sikt och kan leda till att politiska målsättningar formuleras och uppfylls på till
exempel miljö- och kulturområdet. Slutligen kan
man tänka sig att de effekter och den framtidstro som en positiv utveckling medför också lägger
grunden för en bättre fysisk och psykosocial hälsa
på den berörda platsen.
I föreliggande studie, och i ännu högre grad i
den kommande uppföljningen, är det framför allt
de effekter som illustreras i den övre raden som
står i fokus, det vill säg de mätbara effekter som
manifesterar sig i till exempel sysselsättnings-,
befolknings- och näringslivsutveckling. Det vanliga angreppssättet för att fånga dessa effekter är
genom fallstudier av enskilda satsningar, men vi
menar att det också är möjligt att avläsa förändringar på en mer aggregerad nivå för grupper av
orter och i ett sammanhållet regionalt perspektiv.

20. Se till exempel Florida (2002, 2005).

21. Se till exempel Putnam (2000).
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Syfte, metod och datamaterial
Syftet med detta kapitel är framför allt att skapa
en bild av utgångsläget för orterna vid starten av
Bergslagssatsningens arbete. Tanken är att i ett
senare skede kunna följa upp vad som hänt mot slutet av Bergslagssatsningens programperiod (cirka
2017). På så sätt kan föreliggande delstudie liknas
vid en så kallad ’baseline study’, där ett antal variabler eller indikatorer används för att beskriva situationen vid starten för ett projekt eller någon form
av insatser som görs i ett område eller en region.
Till skillnad från en renodlad baseline study kommer vi emellertid även att redovisa trender i utvecklingen bakåt i tiden (1990-talet och fram till 2008)
för många av de indikatorer som vi valt att arbeta
med. Ett viktigt skäl till detta är givetvis att försöka fånga upp förändringsförlopp som inletts
redan innan Bergslagssatsningen startar.
Av stor betydelse i detta sammanhang är att de
centrala indikatorerna väljs med omsorg, och att
dessa också är tillgängliga för en avläsning i ett
senare skede. Det är också viktigt att de variabler
som väljs har god kvalitet. Det är med andra ord
viktigt att en baseline study har såväl hög validitet (att de variabler som väljs faktiskt speglar de
väsentliga aspekter som Bergslagssatsningen avser
att påverka och som är relevanta för studiens övergripande frågeställningar) som hög reliabilitet (att
de variabler som används är pålitliga och stabila
över tid).
Nodernas/orternas utgångsläge kommer att
beskrivas med utgångspunkt i befolknings- och

sysselsättningsutveckling, flyttningar och arbetspendling, befolkningens sammansättning i termer
av kön, ålder, födelseland-/region och utbildning,
företagande i olika sektorer, verksamheter och
sysselsatta inom turism och upplevelsesektorerna
och säsongs- respektive heltidssysselsättning i
dessa sektorer. Dessutom kommer vi, framför
allt med hjälp av databasen men också med hjälp
av andra källor, att kartlägga serviceutbudet på
orterna inom ett antal strategiska områden (till
exempel skola, vårdinrättningar, bibliotek, livsmedelsbutiker och drivmedelsförsäljning). Särskild uppmärksamhet får också kulturnäringarnas
ställning och utveckling, med hjälp av en ny definition som tagits fram av myndigheten Tillväxtanalys, baserad på en kombination och yrken och
näringsgrenar.22
Den databas som används i denna studie har sitt
ursprung i ett antal offentliga register som Statistiska centralbyrån (SCB) upprätthåller. De register som används är i första hand LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkringsoch arbetsmarknadsstudier), kompletterad med
Geografidatabasen, Fastighetstaxeringsregistret, Sysselsättningsregistret, Yrkesregistret och
Högskoleregistret. Information från dessa register har länkats samman på individnivå, för samtliga individer 16 år och äldre, som under något av
åren 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 och 2008
arbetat eller varit bosatt i de fyra län – Värm22. Tillväxtanalys (2009).
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land, Örebro, Västmanland och Dalarna – som
grovt sett inrymmer det som normalt betraktas som Bergslagsregionen. Denna geografiska
begränsning i databasen innebär dock att noder/
orter inom Bergslagssatsningen som Forsbacka
och J ärnriket Gästrikland, som tillhör Gävleborgs
län, inte ingår i dataunderlaget. I källhänvisningar
i samband med tabeller och figurer refereras till
databasen som SCB/BeDa (BergslagsData).
En stor fördel med databasen är att den omfattar samtliga individer (totalt sett 1,3 miljoner individer i de fyra länen), det vill säga det finns i princip inget bortfallsproblem att ta hänsyn till. En
annan fördel är att informationen är knuten till
individer, vilket gör att friheten att aggregera till
större enheter (som orter, arbetsplatser, branscher/
sektorer etc.) är stor. Den individknutna informationen möjliggör också longitudinella analyser, där
individer kan följas över tid. I den följande redovisningen kommer dock framför allt tvärsnittsanalyser att tillämpas, det vill säga beskrivningar
som visar situationen enskilda år. Ytterligare en
fördel är att den geografiska upplösningen är hög,
det vill säga vi kan redovisa data för geografiska
enheter under kommunnivå, i detta fall för tätorter och småorter. Slutligen bör det påpekas att
det faktum att SCB har ansvar för de register som
datamaterialet baseras på allmänt sett borgar för
en god kvalitetssäkring av den information som
behandlas, även om det för enstaka variabler kan
finnas problem med datakvaliteten och informationens tillgänglighet över tid.

Det bör också tilläggas att vi i vissa fall kan
utnyttja andra källor än den ovan beskrivna databasen, bland annat används SCB:s tätorts- och
småortsstatistik för att inledningsvis beskriva
befolkningsutvecklingen i de 31 orter som valts ut
för analyserna i detta kapitel (se nedan).

Val av orter
I denna undersökning har vi valt att använda ortsnivån som utgångspunkt för den statistiska redovisningen. Skälet till detta är framför allt att den
geografiska precisionen blir större. Det innebär att orter som Grängesberg, Storå (med Stripa
gruva), Ängelsberg och Stjärnsund inte döljs i den
större kommun som de tillhör, och omvänt att
fokus hamnar på centralorterna i kommuner som
Degerfors, Sala, Avesta och Smedjebacken, och
inte på andra tätorter eller på landsbygden. Det
gör också att jämförelsen med platser av liknande
storlek och karaktär underlättas. Samtidigt bör
det påminnas om att det inte finns någon optimal
geografisk avgränsning. De aktiviteter och insatser som sker ”läcker” alltid ut till andra platser och
orter, till exempel genom att människor pendlar
in och ut ur enskilda orter och/eller genom att de
ekonomiska flöden som uppstår inte känner några
gränser.
I analysen har vi fastnat för en grupp av 31 orter
runt om i Bergslagsregionen (vilka orter det rör
sig om framgår i kartform av figur 2). En utgångspunkt har varit att få med ett relativt stort antal
orter för att göra urvalet mer representativt. Vi har
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Figur 2. De utvalda orterna i Bergslagen. Antal invånare år 2010. Källa: SCB:s tätortsstatistik 2010.
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Tabell 2. Ortsindelning efter befolkningsstorlek 2010. Källa: SCB:s tätortsstatistik.

Benämning

Ingående orter

Befolkningsstorlek 2010

1

Falun

Falun

37 291

2

Avesta–Hallstahammar

Avesta, Sala, Fagersta, Hallstahammar

Mellan 14 506 och 10 478 invånare (totalt 48 403)

3
Degerfors–Säter
		

Degerfors, Nora, Surahammar, Filipstad,
Hagfors, Smedjebacken, Hällefors, Norberg, Säter

Mellan 7 160 och 4 429 invånare (totalt 49 610)

4 Grängesberg–Lesjöfors
		
		

Grängesberg, Munkfors, Kopparberg, Storfors,
Skinnskatteberg, Storå (Stripa), Långshyttan,
Ramnäs, Horndal, Lesjöfors

Mellan 3 481 och 1 062 invånare (totalt 21 420)

5
Grythyttan–Stjärnsund
		

Grythyttan, Vikmanshyttan, Garpenberg,
Riddarhyttan, Stråssa, Ängelsberg, Stjärnsund

Mellan 891 och 138 invånare (totalt 3 288)

6 Noderna exkl. Falun
		
		

Avesta, Sala, Degerfors, Nora, Smedjebacken,
Norberg, Grängesberg, Storå (Stripa), Ängelsberg,
Stjärnsund

Mellan 14 506 och 138 invånare (totalt 55 812)

också strävat efter att välja orter av olika storlek
som berörs av Bergslagssatsningen. Storleksmässigt är spännvidden stor – från Falun med drygt
37 000 invånare år 2010 till Ängelsberg och Stjärnsund med vardera cirka 150 invånare. Det finns
också stora skillnader mellan orterna när det gäller näringslivets omfattning och sammansättning – från Avesta, Hagfors och Degerfors med
en stålindustri som fortfarande dominerar arbetsmarknaden, till orter som Grängesberg, Norberg
och Storå (Stripa) där verksamheten är nedlagd
eller kraftigt reducerad sedan 1970- och 80-talens

krisår. Valet av ett 30-tal orter betingas givetvis
också av möjligheterna att göra jämförelser mellan
orter av liknande karaktär och storlek som ingår
respektive inte ingår i Bergslagssatsningen.
I vissa delar av resultatredovisningen, framför allt när det gäller serviceutbudet och kultur
näringarna, använder vi oss också av en gruppering av de 31 orterna i sex grupper. Skälet till detta
är framför allt att vissa av de sektorer/branscher
som studeras består av så pass få arbetsställen
på de minsta orterna, att enskilda verksamheter
annars röjs i redovisningen. Grupperingen bygger
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i huvudsak på en storleksindelning av orterna, men
vi redovisar också gruppen av orter tillhörande
Bergslagssatsningen separat (se tabell 2).
Falun, som är den största orten, redovisas för sig.
Vidare redovisas de orter som är noder i Bergs
lagssatsningen som en egen grupp (dessa orter
ingår även i övriga grupper). I nodortsgruppen
ingår dock inte Falun, som exkluderats på grund
av att orten befolkningsmässigt är betydligt större
än övriga nodorter. Grupperna av orter har i analysen fått namn efter den befolkningsmässigt
största respektive minsta orten i respektive grupp,
exempelvis Avesta–Hallstahammar.
Avslutningsvis är det viktigt att uppmärksamma
de svårigheter som är förknippade med att mäta
eller på andra sätt bedöma de effekter på näringsliv, sysselsättning, service och befolkningsutveck-

ling som olika typer av insatser kan få. För det första
är det uppenbart att de strukturförändringar i regionen som programmet ytterst strävar efter att påverka
sannolikt är processer som tar längre tid än tio år
(det gäller givetvis i ännu högre grad förändringar i
form av ändrade normer, attityder och beteenden).
För det andra är det svårt att isolera effekterna av
insatser som görs inom ramen för ett specifikt projekt som Bergslagssatsningen från effekter av andra
(både inre och yttre) händelser, utvecklingsförlopp
och insatser. Det är inte problematiskt i denna första analys, som framför allt syftar till att kartlägga
läget vid starten för Bergslagssatsningen (2008) och
de trender i närtid (från 1990-talets början) som kan
skönjas. När situationen ett antal år framåt ska avläsas kommer vi dock att ställas inför detta problem.
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I

detta avsnitt behandlas ett antal befolkningsrelaterade faktorer som får bilda grund för
beskrivningen av läget 2008 och utvecklingen i de
31 orterna sedan början av 1990-talet.

Befolkningsutveckling
I tabell 3 återges befolkningsutvecklingen från
1990 till 2010 i absoluta tal, den relativa utvecklingen under 1990- respektive 00-talet samt orternas industrialiseringsgrad år 2008 (tillverknings
industrins och gruvnäringens andel av den
samlade sysselsättningen på orterna).23 Orterna är
för enkelhetens skull indelade i tre storleksgrupper för att underlätta läsningen av tabellen, och de
orter som berörs av Bergslagssatsningen är kursiverade.
Som framgår av tabell 3 uppvisar majoriteten av
orterna en kraftigt negativ befolkningsutveckling
under de senaste 20 åren. För de 31 orterna sammantaget minskar befolkningen med drygt 11 procent under 20-årsperioden, och huvuddelen av
23. I tabell 3 används SCB:s tätortsstatistik för befolkningstalen. När
det gäller industrialiseringsgrad används databasen BeDa, eftersom
tätortsstatistiken endast innehåller uppgifter om antal invånare och
orternas areal. Notera också att industrialiseringsgraden är beräknad
utifrån orternas dagbefolkning, det vill säga de på orten sysselsatta inom
tillverkningsindustri och gruvor.

denna tillbakagång sker under de första 10 åren –
under 1990-talet. På de allra flesta av orterna finner vi en viss återhämtning, eller snarare en mindre dramatisk tillbakagång, under 00-talet.
Endast ett fåtal orter ökar sin befolkning (Falun,
Sala och Nora) över perioden som helhet, och
ytterligare ett par under den senaste 10-årsperioden (Fagersta och Hallstahammar). De i relativa
tal största befolkningsminskningarna under perioden 1990–2010 finner vi i orter som Stråssa, Garpenberg, Smedjebacken, Riddarhyttan, Lesjöfors,
Långshyttan och Hällefors – det vill säga förutom Smedjebacken och Hällefors relativt små
orter. Det kan tilläggas att denna utveckling inte
är typisk bara för orter i Bergslagsregionen. Bilden
är likartad i mindre industriorter på andra håll i
landet, och utvecklingen är i många fall än mer
bekymmersam i mer glest befolkade regioner som
exempelvis inre Norrland.
I tabell 4 redovisas befolkningsförändringar i de
sex ortsgrupper som används i framför allt analysen av service och företagande. I denna tabell har
också tidsperioden sträckts ut till 1980–2010, det
vill säga en 30-årsperiod. Av tabellen framgår tydligt att orternas storlek har betydelse. Vi kan också
konstatera att ortsgruppen med de noder som ingår
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Tabell 3. De utvalda orterna sorterade efter antal invånare 2010. Kursivering anger att orten tillhör eller berörs av de
Bergslagshistoriska centrum som ingår i Bergslagssatsningen. Källa: SCB:s tätortsstatistik samt SCB/BeDa.
Ort
Bef. 1990
Bef. 1995
Bef. 2000
Bef. 2005
Bef. 2010
Bef. utv.
Bef. utv.
Industr.
						 % 90–00
% 00–10
grad, % 			
								
2008
Falun
Avesta
Sala
Fagersta
Hallstahammar

34 615
16 861
12 286
12 318
11 841

35 931
16 071
12 469
11 931
11 176

35 315
14 847
12 118
11 029
10 376

36 447
14 738
12 059
10 890
10 300

37 291
14 506
12 289
11 130
10 478

2,0
-11,9
-1,4
-10,5
-12,4

5,6
-2,3
1,4
0,9
1,0

13,2
30,9
16,0
51,3
42,2

Degerfors
Nora
Surahammar
Filipstad
Hagfors
Smedjebacken
Hällefors
Norberg
Säter
Grängesberg
Munkfors
Kopparberg
Storfors
Skinnskatteberg

9 013
6 306
7 083
7 098
6 701
7 286
6 278
5 310
5 015
4 545
3 987
3 763
3 016
2 938

8 669
6 648
6 919
6 951
6 378
6 657
5 654
5 103
4 847
4 223
3 811
3 716
2 900
2 808

7 897
6 398
6 350
6 307
5 725
5 660
5 128
4 644
4 479
3 788
3 376
3 310
2 542
2 487

7 418
6 496
6 276
6 177
5 403
5 121
4 797
4 634
4 438
3 532
3 224
3 189
2 442
2 395

7 160
6 526
6 179
6 022
5 146
5 100
4 530
4 518
4 429
3 481
3 054
3 016
2 337
2 287

-12,4
1,5
-10,3
-11,1
-14,6
-22,3
-18,3
-12,5
-10,7
-16,7
-15,3
-12,0
-15,7
-15,4

-9,3
2,0
-2,7
-4,5
-10,1
-9,9
-11,7
-2,7
-1,1
-8,1
-9,5
-8,9
-8,1
-8,0

40,9
20,7
33,4
34,9
41,1
40,8
35,3
22,8
7,5
49,2
46,1
28,7
50,7
18,8

Storå (Stripa)
Långshyttan
Ramnäs
Horndal
Lesjöfors
Grythyttan
Vikmanshyttan
Garpenberg
Riddarhyttan
Stråssa
Ängelsberg
Stjärnsund

2 434
2 360
1 585
1 468
1 508
966
1 099
783
613
485
106
191

2 288
2 146
1 622
1 383
1 377
975
1 118
633
505
471
151
154

2 078
1 882
1 552
1 239
1 247
899
961
543
511
408
139
174

2 010
1 764
1 489
1 127
1 117
916
897
564
500
349
144
158

1 933
1 671
1 465
1 114
1 062
891
843
518
431
306
138
161

-14,6
-20,3
-2,1
-15,6
-17,3
-6,9
-12,6
-30,7
-16,6
-15,9
31,1
-8,9

-7,0
-11,2
-5,6
-10,1
-14,8
-0,9
-12,3
-4,6
-15,6
-25,0
-0,7
-7,5

30,0
62,4
60,1
48,2
53,0
15,5
49,0
88,7
10,2
73,6
26,1
44,0

179 858

175 685

163 409

161 011

159 713

-9,1

-2,3

29,0

Totalt
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Tabell 4. Befolkningsutveckling i olika grupper av orter. Källa: SCB:s tätortsstatistik samt SCB/BeDa.
Bef. 1980

Bef. 2010

Absolut förändring		Relativ förändring %

Falun

32 612

37 291

4 679		

14,3

Avesta–Hallstahammar

57 397

48 403

-8 994		

-15,7

Degerfors–Säter

63 745

49 610

-14 135		

-22,2

Grängesberg–Lesjöfors

30 960

21 420

-9 540		

-30,8

Grythyttan–Stjärnsund

4 152

2 989

-1 163		

-28,0

67 554

55 513

-12 041		

-17,8

Noderna (exkl. Falun,
Ängelsberg och Stjärnsund)

i Bergslagssatsningen befinner sig i ett mellanläge,
med en befolkningsminskning på 12 000 personer,
eller närmare 18 procent, mellan 1980 och 2010.
Industrins relativa betydelse i de utvalda orterna
varierar kraftigt (tabell 3). På ett antal orter kan
vi år 2008 notera att industrins och gruvnäringens andel av den totala sysselsättningen uppgår
till minst 50 procent. De starkast industrialiserade
orterna utgörs av (i fallande ordning) Garpenberg,
Stråssa, Långshyttan, Ramnäs, Lesjöfors, Fagersta
och Storfors. Orter med förhållandevis låg industrialiseringsgrad är Säter, Riddarhyttan, Falun,
Grythyttan, Sala och Skinnskatteberg (samtliga under 20 procent). De flesta av de 31 utvalda
orterna har formats av det svenska industrisamhällets framväxt, men idag finner vi stora variationer när det gäller industrins lokala betydelse. Vi
ser således framför oss en grupp orter med likartad historia, men där avindustrialiseringen fram
till idag gått olika långt.

I den befolkningsutveckling som beskrivs i tabell
3 finns en viss systematik. Vi har redan antytt att
variationerna i befolkningsutvecklingen kan hänga
samman med orternas storlek, på så sätt att utvecklingen varit mest gynnsam i de större orterna. En
annan variabel som vi kan misstänka på ett systematiskt sätt påverkat befolkningsutvecklingen är
orternas industrialiseringsgrad. En stark ensidighet
i näringslivets sammansättning, dessutom med en
övervikt av industriell verksamhet där produktiviteten ökar och sysselsättningen minskar, kan antas
leda till en svag befolkningsutveckling. Vidare kan
befolkningsutvecklingen tänkas samvariera med
orternas geografiska läge; det är lättare att bo kvar
om det finns en större och mer varierad arbetsmarknad inom rimligt pendlingsavstånd. Slutligen
finns det skäl att tro att befolkningens ålderssammansättning spelar en roll för befolkningsantalets
förändring över tid. På orter med stor andel äldre
kan vi av naturliga skäl förvänta oss ett lägre barna
födande, och en högre dödlighet.
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Figur 3. Några grundläggande samband. Befolkningsutveckling 1990–2010 och befolkning 1990,
industrialiseringsgrad 2008, avstånd till större stad samt genomsnittlig ålder 2008.
Källa: SCB:s tätortsstatistik samt SCB/BeDa. Exklusive Ängelsberg och Stjärnsund.

I figur 3 ställs befolkningsutvecklingen 1990–
2010 i orterna mot dessa fyra variabler. Av figuren framgår att vi har relativt tydliga samvaria
tioner mellan variablerna och orternas befolkningsutveckling, med ett positivt samband mellan
befolkningsstorlek och befolkningsutveckling och
negativa samband mellan industrialiseringsgrad,

åldersstruktur och avstånd till större stad. Noteras bör att när det gäller industrialiseringsgrad och
genomsnittlig ålder är det situationen i periodens
slut som mäts. I fallet med åldersstrukturen innebär det att sambandet sannolikt ska tolkas som att
en negativ befolkningsutveckling tenderar leda
till en högre genomsnittlig ålder i befolkningen,
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genom att det i första hand är de unga som flyttar
ut och de äldre blir kvar på orten.
Även om sambanden mellan befolkningsutveckling och de valda variablerna är förhållandevis
entydiga och relativt starka 24, finns det ett antal
orter som inte helt följer mönstret. Det gäller som
redan nämnts Smedjebacken och Hällefors, som
är befolkningsmässigt relativt stora orter som haft
en mycket kraftig befolkningsminskning. Omvänt
finner vi två mindre orter som haft en förhållandevis hygglig befolkningsutveckling; Grythyttan
och Ramnäs. När det gäller industrialiseringsgrad
avviker framför allt Riddarhyttan från det generella mönstret genom en låg andel industrisysselsatta och en mycket svag befolkningsutveckling.
Exempel på orter som avviker i andra riktningen
– hög industrialiseringsgrad i kombination med en
moderat befolkningsminskning – är Ramnäs och
Fagersta. Några orter faller också utanför mönstret när det gäller avstånd till större stad; trots ett
relativt bra pendlingsläge (mindre är 50 km till
närmaste större arbetsmarknad) har befolkningsutvecklingen varit starkt negativ i Stråssa, Långs
hyttan, Smedjebacken och Garpenberg. Två av
dessa orter, Stråssa och Garpenberg, avviker också
genom en kombination av svag befolkningsutveckling och en relativt låg medelålder.
I det följande ska förändringar i befolkningens
sammansättning i de utvalda orterna belysas mer
24. I figur 3 anges också styrkan i sambandet i form av R2-värden. Vid ett
perfekt samband är R2 =1 och vid obefintligt samband är R2 =0. Samtliga
samband i de fyra diagrammen är statistiskt signifikanta.

i detalj utifrån demografiska faktorer som flyttningar, åldersstruktur och födelseland. Befolkningens utbildningsnivå kommer också att redovisas i detta avsnitt.

Flyttningar
Som framgått ovan har befolkningsutvecklingen
varit negativ för de allra flesta orterna. Vi kan inte
beräkna hur födelsenettot(det vill säga skillnaden
mellan antalet födda och döda) utvecklats på ortsnivå eftersom vi inte har uppgifter om antalet
födda. Vi kan dock vara rätt säkra på att födelse
nettot bidrar på ett negativt sätt till utvecklingen
på många av orterna genom att befolkningens
sammansättning successivt förskjuts i riktning
mot de äldre åldrarna (se avsnitt ”Åldersstruktur”,
sid. 36). Vi ska emellertid börja med att se närmare
på flyttningar in och ut ur våra utvalda Bergslagsorter.
Innan vi redovisar dessa flyttmönster finns det
skäl att nämna ytterligare ett par datamässiga
begränsningar i materialet. För det första har vi
inte uppgifter för varje enskilt år, utan endast för
vart tredje år från 1990 fram till 2008. De uppgifter som redovisas nedan gäller för den senaste
perioden, det vill säga förändringen mellan 2005
och 2008, och således för en treårsperiod.
För det andra är materialet begränsat till individer som är 16 år och äldre respektive år. Det innebär att vi inte kan få en fullständig och helt korrekt bild av antalet in- och utflyttare. Antalet inoch utflyttade barn under 16 år torde dock relativt
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väl spegla flyttningsmönstren i stort, genom att
de normalt sett flyttar tillsammans med sina äldre
familjemedlemmar. Andelen in- och utflyttare
relateras i figur 4 därför också till antalet boende i
respektive ort som är 16 år och äldre.
Med dessa reservationer i minnet kan vi i figur
4 notera att det finns relativt stora skillnader mellan orterna vad avser flyttningsmönster. I vissa av
orterna når andelen in- och/eller utflyttade upp
till 20 procent av den totala befolkningen, som i
Stjärnsund, Garpenberg, Ängelsberg, Riddarhyttan, Stråssa och Grythyttan, det vill säga relativt
små orter. Övriga orter ligger vanligtvis på en nivå
mellan 10 och 15 procent. Vi kan också konstatera
att Grythyttan avviker relativt markant med en
nivå på både in- och utflyttning under treårsperioden som överstiger 25 procent, något som sannolikt till en del hänger samman med studenter som
flyttar in och ut i samband med sin utbildning vid
Restauranghögskolan i Grythyttan, även om vi vet
att långt ifrån alla studenter är folkbokförda på sin
studieort.
I många av orterna råder en relativt god balans
mellan in- och utflyttning, med bara någon eller
ett par procentenheters skillnad. För några av
orterna är dock skillnaderna större. Två orter
framträder som inflyttningsorter under denna
period; framför allt Ängelsberg men också Horndal. I tre orter – Stjärnsund, Garpenberg och
Stråssa – är situationen den omvända, med betydligt fler som flyttar ut än som flyttar in.In- och
utflyttning får stor betydelse för befolkningsut-

Figur 4. Andel in- och utflyttade i förhållande till antalet
invånare 16 år och äldre 2005 och 2008. Källa: SCB/BeDa.
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Figur 5. Skillnad i procentenheter mellan in- och utflyttade
för olika åldersklasser 2005–2008. Källa: SCB/BeDa.

vecklingen eftersom det direkt påverkar åldersfördelningen på orterna. Det generella mönstret
i den typ av orter som finns i Bergslagen är, inte
förvånande, att utflyttningen är större i de yngre
åldersklasserna. I figur 5 har skillnaden mellan inoch utflyttning per åldersgrupp beräknats för respektive ort.
Figuren är konstruerad så att när inflyttningen
är större än utflyttningen hamnar åldersklassen
till höger om nollinjen, och omvänt till vänster om
utflyttningen är större. Det innebär till exempel att
sammantaget för de 31 orterna (kategorin ”Samtliga”) är utflyttningen cirka 7,5 procentenheter
större än inflyttningen inom åldersgruppen 20–29
år mellan 2005 och 2008. Detta mönster går igen
i de allra flesta orter, med undantag för endast två
orter; Grythyttan och Garpenberg. På vissa orter
är denna obalans betydande; det gäller till exempel för Horndal där det skiljer drygt 20 procentenheter mellan in- och utflyttade unga personer
mellan 20 och 29 år. Stora  flyttningsunderskott
i denna åldersgrupp uppvisar också orter som
Degerfors, Kopparberg, Stråssa och Smedjebacken.
Att utflyttningen är stor i denna åldersgrupp är
som sagt inte förvånande eftersom det för många
är vid denna ålder som man flyttar, till exempel
för att skaffa sig en utbildning. Grythyttans flyttningsöverskott förklaras som nämnts sannolikt av
Restauranghögskolans lokalisering till orten.
De flesta orter har ett inflyttningsöverskott i
åldersgrupperna 30 år och äldre, i vissa fall betydande överskott. I åldersgruppen 30–49 år (där
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Tabell 5. Unga utflyttare mellan 2005 och 2008, och som var 20–29 år 2005, fördelade på kön. Källa: SCB/BeDa.

Ort

Män

Kvinnor

Totalt

Kvot män/kvinnor

Filipstad

102

95

197

107,4

Hagfors

113,3

94

83

177

Lesjöfors

7

10

17

70,0

Munkfors

38

31

69

122,6

Storfors

40

36

76

111,1

Degerfors

105

86

191

122,1

Grythyttan

62

63

125

98,4

Hällefors

81

77

158

105,2

Kopparberg

40

46

86

87,0

Nora

111

115

226

96,5

Storå

42

33

75

127,3
300,0

Stråssa

6

2

8

Fagersta

170

142

312

119,7

Hallstahammar

166

137

303

121,2

Norberg

67

54

121

124,1

Ramnäs

23

17

40

135,3

9

6

15

150,0

Riddarhyttan
Sala

225

257

482

87,5

Skinnskatteberg

59

46

105

128,3

Surahammar

98

72

170

136,1

1

4

5

25,0

250

259

509

96,5
101,4

Ängelsberg
Avesta
Falun

1 094

1 079

2 173

Garpenberg

7

8

15

87,5

Grängesberg

53

42

95

126,2

Horndal

10

9

19

111,1

Långshyttan

19

20

39

95,0

Smedjebacken

73

58

131

125,9

Säter

77

70

147

110,0

Stjärnsund
Vikmanshyttan
Samtliga

3

4

7

75,0

17

8

25

212,5

3 149

2 969

6 118

106,1
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barnafödandet normalt är som störst) finner vi
relativt stora överskott under denna period på
orter som Degerfors, Stråssa, Ramnäs, Stjärnsund
och Lesjöfors. Många orter har också ett överskott
i den äldsta åldersgruppen; det gäller till exempel
Säter, Horndal, Långshyttan, Skinnskatteberg,
Nora och Kopparberg.
Sammantaget kan vi konstatera att nästan alla
orter ”drabbas negativt” av en utflyttning av unga
i studieåldern. Vi kan också se att orternas befolkning blir allt äldre (se avsnitt ”Åldersstruktur”,
nedan), inte bara genom att den äldre befolkningen stannar kvar utan också genom att det är
fler i de äldre åldersgrupperna som flyttar in till
orterna än som flyttar ut. Noterbart är samtidigt
att befolkningen i barnafödande ålder (30–49 år)
fylls på genom flyttningsrörelserna.
En annan fråga som kan väckas är om det är
män eller kvinnor som i första hand flyttar ut. Det
finns en utbredd föreställning om att det i f örsta
hand är de unga kvinnorna som lämnar Bergs
lagens industriorter, medan de unga männen blir
kvar. Denna föreställning får dock inte fullt ut stöd
i de data som finns.25 I tabell 5 har utflyttarna mellan 2005 och 2008 fördelats på de män och kvinnor
som år 2005 var mellan 20 och 29 år gamla.
25. En liknande slutsats kommer vi till i en studie av 22 kommuner i
Bergslagen mellan 1990 och 2005. I studien följs en kohort ungdomar
(16–18 år 1990) mellan 1990 och 2005, och resultaten visar att skillnaderna
mellan män och kvinnor inte är särskilt stora, och att den övervikt som
finns av utflyttade unga kvinnor i början av perioden nästan har jämnats
ut efter femton år, se vidare Lundmark (2009). För en uppdatering av
studien med data fram till 2008, se Forsberg et al (2012).

För gruppen av orter som helhet framgår att
antalet manliga och kvinnliga utflyttare är ungefär lika stort, med en viss övervikt för männen
(cirka 6 procent). Vi kan också konstatera att i 21
av de 31 orterna går detta mönster igen, det vill
säga det är fler unga män än unga kvinnor som
flyttat från orten.
Könsbalansen varierar dock betydligt mellan de
olika orterna. I vissa fall är antalet som flyttat litet
vilket ger stora utslag i kvoten mellan män och
kvinnor, som i fallet med Stråssa, Ängelsberg och
Stjärnsund. Bland de något större orterna hör till
exempel Vikmanshyttan, Ramnäs, Surahammar
och Skinnskatteberg till dem med en stor övervikt
av unga män som flyttar ut. Den omvända situationen – fler unga kvinnor som flyttar ut – finner
vi i exempelvis Sala, Lesjöfors och Kopparberg.
Vi kan med andra ord inte hävda att det finns en
systematisk tendens till ”överutflyttning” för unga
kvinnor från de typiska Bergslagsorterna, även om
det finns enskilda orter med obalans mellan könen
i detta avseende.

Åldersstruktur
Orternas ålderssammansättning påverkar, som
redan nämnts, på ett direkt sätt antalet födda och
döda i orterna. I figur 6 är orterna rangordnade
efter andel invånare som är 65 år eller äldre år 2008.
Observera att andelen här beräknas utifrån en
totalbefolkning som är 16 år eller äldre.. Andelen invånare i den äldsta åldersgruppen varierar
relativt kraftigt mellan orterna. I den övre delen
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av figuren finner vi kommuner som Munkfors,
Hällefors och Lesjöfors, där mer än en tredjedel
av befolkningen är 65 år eller äldre. I andra änden
av figuren återfinns orter som Falun, Garpenberg,
Stjärnsund och Surahammar där andelen 65 år
eller äldre understiger 25 procent.
Som jämförelse kan nämnas att enligt SCB:s
befolkningsstatistik (beräknat på samma sätt som
ovan) uppgick 2008 andelen personer som är 65 år
och äldre i riket som helhet till 21,8 procent, och
i de fyra länen (Värmland, Örebro, Västmanland
och Dalarna) till 24,2 procent. Jämförelsen haltar
dock en del eftersom det i dessa två jämförelsetal
inte bara ingår tätorter utan även glesbygd. Siffrorna för såväl riket som de fyra länen skulle sannolikt ha varit något lägre om den rena glesbygden
rensats bort. Under alla omständigheter är befolkningen i de flesta av de Bergslagsorter som analyseras här mer åldersstigen än i landet som helhet.
Vi kunde tidigare konstatera att Grythyttan
avviker från det generella mönstret när det gäller
flyttningar i de unga åldrarna (med fler som flyttar
in än som flyttar ut). Detta avspeglar sig också i
att andelen invånare i gruppen 20–29 år är väsentligt större än i andra orter, drygt 23 procent jämfört med 13 procent för samtliga orter samman
taget (även i Falun är denna andel relativt stor,
drygt 17 procent).
Hur har då utvecklingen sett ut sedan 1990?
Grundmönstret, som inte på något sätt är unikt
för Bergslagens industriorter, är att befolkningen
över tid blir äldre till sin sammansättning. Detta
framgår av figur 7.

Figur 6. Andel invånare (16 år och äldre) fördelade på
åldersgrupper 2008. Källa: SCB/BeDa.
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Figur 7. Andelsförskjutningar mellan olika åldersgrupper
1990–2008 i Bergslagsorterna. Källa: SCB/BeDa.

Figuren är konstruerad på samma sätt som figur
5 ovan. Det betyder att de äldsta åldersgrupperna
(50–64 och 65 år och uppåt) gör andelsv inster som
sammantaget motsvarar drygt 8 procentenheter.
Motsvarande minskning sker i de yngre grupperna, framför allt 20–29 år och 30–49 år. För
orterna som helhet, och även i de enskilda fallen/
orterna, är förändringarna för gruppen 16–19 år
marginella.
Vi kan också konstatera att detta grundmönster
går igen i de allra flesta av de orter i Bergslagen
som ingår i vår studie, även om det finns undantag. Ett sådant undantag är de orter där den äldsta
åldersgruppen minskar i betydelse; det gäller särskilt orter som Riddarhyttan och Grythyttan
men i mindre grad också ett antal andra orter. En
annan avvikelse, som vi redan kunnat konstatera,
gäller gruppen 20–29-åringar i Grythyttan, som
ökar sin andel med cirka 7,5 procentenheter.
Vidare visar figuren att det finns skillnader mellan orterna när det gäller åldersförskjutningarnas
storlek. I vissa fall är andelsförändringarna betydande, som i Stjärnsund, Garpenberg och Riddarhyttan, medan förändringarna är relativt små i
orter som Fagersta, Avesta, Falun och Munkfors.
Vi kan ana ett mönster som består i att förändringarna är större på mindre orter och mer begränsade
på de större orterna. Delvis kan detta förklaras
av att det handlar om små absoluta tal på de allra
minsta orterna, vilket gör att även små förändringar får stort andelsmässigt utslag. Men det är
också rimligt att tänka sig att processerna bakom

Bergslagen – en industriregion i upplösning?

åldersförändringar går snabbare på mindre orter,
där en snabbt åldrande befolkning får mer omedelbara och observerbara effekter på till exempel serviceutbud av olika slag och gör det ännu mindre
attraktivt att som ung stanna eller flytta dit.
Bergslagens industriorter, såväl de mindre som
de större, är lika utsatta för ett förändringstryck i
termer av en successivt ökande försörjningsbörda
– befolkningen i arbetsför ålder i relation till unga
och gamla – som Sverige som helhet, och stora
delar av Europa för den delen. För att inte ytter
ligare öka denna börda är det givetvis av stor betydelse att en så stor del som möjligt av befolkningen i arbetsför ålder också är sysselsatt. Förhållandena på arbetsmarknaden ska vi återkomma till
i kommande avsnitt. Dessförinnan ska vi se närmare på en faktor som också påverkar den framtida åldersstrukturen och därigenom också den
framtida försörjningsbördan, nämligen inflyttning
från andra länder.

Födelseland
Bergslagen har en lång tradition av invandring.
Går vi långt tillbaka i tiden, under 1500- och
1600-talet, spelade inflyttningen av yrkeskunniga
tyskar och valloner en viktig roll i regionens förindustriella utveckling. Under efterkrigstidens
industriella högkonjunktur, framför allt under
1960- och 1970-talet, löstes den rådande arbetskraftsbristen med en relativt omfattande – både
organiserad och spontan – invandring från framför allt Finland men också från länder som Tysk-

land, Jugoslavien, Italien, Grekland och Ungern.26
Under de senaste decennierna har invandringen
dominerats av flyktinginvandring från länder
utanför Europa, från både Mellanöstern, Afrika
och i viss mån Asien. Till detta kan läggas den
inflyttning till Sverige som utlöstes av kriget på
Balkan under 1990-talet, och den ofta uppmärksammade, men än så länge i antal begränsade,
inflyttningen av holländare till Bergslagen i allmänhet och till Värmland i synnerhet.
Figur 8 sammanfattar i kvantitativa termer den
översiktliga beskrivning som görs ovan. I figuren anges individernas senaste invandringsår27 för
ett urval av födelseländer/ländergrupper för samtliga de 31 utvalda Bergslagsorterna. Det förtjänar
att påminna om att de siffror som återges i figuren
avser befolkningen 16 år och äldre. Det betyder att
antalet invandrade i respektive grupp i verkligheten är uppskattningsvis 10–15 procent högre än vad
diagrammet anger.
De vågor av invandring som skett till Bergs
lagsorterna är relativt tydligt urskiljbara. Den finska invandringen nådde sin topp runt 1970 och
minskade snabbt därefter. Den finska vågen
avlöstes vid mitten av 1980-talet av en tilltagande invandring från länder i mellanöstern som
Libanon, Syrien, Turkiet, Iran och senare Irak
26. Se till exempel Jansson (2014) när det gäller efterkrigstidens
arbetskraftsinvandring till industrin i Västmanland.
27. Enskilda individer kan ju i praktiken ha in- och utvandrat flera
gånger över tid. Här avser siffrorna dock varje enskild individs senaste
invandringsår.
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Figur 8. Senaste invandringsår för boende i de 31 Bergslagsorterna år 2008. Källa: SCB/BeDa.

(framför allt efter 2003). Invandringen från Balkanområdet startade på allvar 1993 men klingade av redan 1996, medan inflyttningen från afrikanska länder kom igång i början av 00-talet. Det
i absoluta tal minsta invandringsflödet som redovisas i figuren gäller holländare och kom igång en bit
in på 00-talet. Att observera är att den h
 olländska
invandringen i hög grad skett till platser utanför tätorterna (något som inte gäller för de övriga
grupperna av invandrare i figuren), varför antalet invandrade holländare till regionen som helhet

är större. Mellan 2000 och 2008 hade närmare 900
personer (16 år och äldre) invandrat från Holland
till de fyra länen (Värmland, Örebro, Västmanland
och Dalarna) som våra orter ingår i.28
De inflyttade holländarnas fördelning på kommuner år 2008 i Bergslagsregionen framgår av
figur 9. Att vi väljer att lyfta blicken till kommunnivå i detta fall hänger samman med att hollän28. Den holländska invandringen till bergslagsregionen från år 2000 och
framåt studeras bland annat i ett doktorandprojekt vid Örebro universitet,
se Eimermann el al (2012) och Eimermann (2013).
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Figur 9. Inflyttning av holländare till kommuner i de fyra Bergslagslänen. Källa: SCB/BeDa.
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darna till relativt stor del bosätter sig på landsbygden, och därmed inte framträder fullt ut vid
en analys på tätortsnivå. Kartbilden ger tre typer
av information. Av cirklarna framgår det absoluta antalet personer (16 år och äldre) år 2008 som
har Holland som födelseland. Cirkeln är dessutom
uppdelad efter de som invandrat fram till år 2000
och de som kommit till Sverige under 00-talet.
Därtill anges i relativa tal hur stor andel holländarna utgör av den totala befolkningen (i promille).
Av kartbilden framgår den relativt starka dominansen av Värmlandskommuner, med Hagfors i
spetsen. Utanför Värmland finner vi ett relativt
stort antal inflyttade i kommuner som Hällefors,
Ludvika och Lindesberg (om vi bortser från residenskommuner som Örebro och Västerås). I dessa
kommuner har också den helt övervägande delen
av inflyttningen skett under 00-talet, medan holländare som återfinns i de större residenskommunerna i högre grad har kommit till landet före år
2000.
I relativa termer är det fyra kommuner som
utmärker sig med en andel som överstiger 5 holländare eller fler per 1000 invånare; Hagfors, Torsby,
Munkfors och Hällefors. Andelen är också förhållandevis hög i flera av de övriga traditionella industrikommunerna i Bergslagens kärnområde.
Inflyttningen av holländare till Bergslagens tätorter och landsbygd är förvisso begränsad i absoluta termer än så länge, men den är trots allt av
olika skäl intressant att följa upp framöver. Det
är inte omöjligt att den inflyttning som vi hit-

tills bevittnat kan vara början på en större våg av
invandring från Holland, och kanske också från
andra delar av norra Europa. De holländska familjer som flyttat till denna del av Sverige har dessutom en demografisk sammansättning som är
gynnsam för Bergslagens orter genom att det till
stor del är fråga om barnfamiljer. En ytterligare
anledning är att det är relativt vanligt att man försörjer sig som småföretagare och entreprenör, och
till viss del gör man det inom områden som är
relevanta i en omvandling i riktning mot kulturoch naturbaserad besöksnäring.29
Den utrikesfödda befolkningen uppdelad i ländergrupper i de 31 orterna år 2008 framgår av figur
10. Sammantaget för de 31 orterna svarar de nordenfödda invånarna för närmare 50 procent av
samtliga utrikes födda. Huvudparten av dessa är
finlandsfödda.
Andelen nordenfödda varierar stort mellan
orterna, med höga andelar för orter som till exempel Vikmanshyttan, Långshyttan, Skinnskatteberg och Stråssa. Generellt sett är den nordenfödda befolkningen starkast representerad i de
mindre orterna, medan andra kategorier ofta får
större genomslag i lite större orter, som Falun,
Sala och Nora. I dessa kommuner utgör också ofta
befolkning med rötter i länderna i Mellanöstern
ett större inslag.
Den finlandsfödda befolkningen är särskilt
intressant att uppmärksamma, eftersom det är den
29. Se vidare Eimermann et al (2012).
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befolkningsgrupp som är störst i både absoluta och
relativa tal på i stort sett samtliga orter i Bergs
lagen (tabell 6).
Vi kan för det första konstatera att även om
invandringen från Finland i princip avstannat
idag, utgör denna grupp fortsatt en betydande del
av befolkningen på många orter. I tabellen har
orter där den finlandsfödda befolkningen uppgick till minst 10 procent år 1990 markerats med
kursiv stil. Orterna har i tabellen sorterats länsvis,
vilket på ett tydligt sätt visar att det framför allt
är i orter i Västmanlands län som den finlandsfödda befolkningen är som störst, till exempel i
orter som Ramnäs och Skinnskatteberg. Samtidigt
ser vi också att andelen finlandsfödda minskar i
de allra flesta orter, och denna minskning är som
mest uttalad i de västmanländska orterna i vårt
urval. Bakom denna förändring står en, som tidigare nämnts, avstannande invandring från Finland som i kombination med en åldrande befolkning leder till en negativ befolkningstillväxt för
denna grupp, men också en hög grad av återflyttning tillbaka till Finland på ålderns höst.

Utbildning
Utbildningsnivån har under en relativt lång period
successivt höjts i landet som helhet. Exempelvis var det år 2008 drygt 18 procent av landets
befolkning som hade en eftergymnasial utbildning längre än 3 år. Samtidigt har Bergslagsregionen länge släpat efter riksgenomsnittet. År 2008
uppgick andelen högutbildade, enligt samma defi-

Figur 10. Andel invånare (16 år och äldre) i olika
födelselandsgrupper år 2008. Källa: SCB/BeDa.
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Tabell 6. Antal och andel finlandsfödda i de utvalda orterna 1990 och 2008. Källa: SCB/BeDa.
Ort

Antal finlands
-födda 1990

Antal finlands-			
födda 2008
Andel 1990, %
Andel 2008, %

Andelsförändring
1990–2008

Filipstad

138

128

2,3

2,5

0,2

Hagfors

102

81

1,8

1,8

0,0

Lesjöfors

72

54

5,6

6,0

0,4

Munkfors

18

18

0,5

0,7

0,2

Storfors
279
161
11,4
8,2
-3,2
					
Degerfors

442

301

6,1

5,0

35

33

4,4

4,4

0,1

Hällefors

419

288

7,9

7,3

-0,6

Kopparberg

146

128

4,7

4,9

0,2

Nora

131

135

2,6

2,6

0,0

Storå

140

103

7,1

6,1

-1,0

Grythyttan

-1,1

Stråssa
18
14
4,7
5,1
0,5
					
Fagersta

1 477

1 093

14,3

11,9

-2,4

Hallstahammar

1 222

893

12,7

10,5

-2,2

Norberg

314

234

7,4

6,2

-1,2

Ramnäs

250

169

19,6

13,8

-5,8

26

35

5,2

8,3

3,1
-0,3

Riddarhyttan
Sala

323

295

3,2

2,9

Skinnskatteberg

433

308

18,9

15,5

-3,3

Surahammar

769

573

14,0

11,3

-2,7

Ängelsberg
5
4
3,6
3,0
-0,6
					
Avesta

994

695

7,2

5,5

-1,6

Falun

428

383

1,5

1,3

-0,3

Garpenberg

33

15

5,6

3,6

-2,0

Grängesberg

274

179

7,2

6,1

-1,2

46

49

3,9

4,9

1,0

Långshyttan

248

165

12,7

11,4

-1,3

Smedjebacken

445

286

7,5

6,6

-0,9

85

64

2,1

1,7

-0,4

4

5

4,3

3,7

-0,6

74

55

8,3

7,5

-0,9

Horndal

Säter
Stjärnsund
Vikmanshyttan
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nition, till 10,6 procent i de 31 utvalda orterna.
Tänkbara förklaringar till den låga utbildningsnivån och det ”utbildningsmotstånd” som utmärker
Bergslagens industriorter diskuteras ibland i termer av sociala strukturer formade av bland annat
bruksandan och synen på vad som är ett ”riktigt” arbete.30 Det finns också ett samband mellan orternas åldersstruktur och deras utbildningsnivå; den överrepresentation av äldre som finns i
många av Bergslagens industriorter gör också att
utbildningsnivån blir lägre än i andra delar av landet. Men även i Bergslagen har utbildningsnivån
ökat över tiden. Motsvarande siffra för år 1990 var
för den utvalda gruppen av orter som helhet drygt
5 procent. I figur 11 har ålderseffekten reducerats
genom att de uppgifter som redovisas gäller för
gruppen 25–65 år. Som framgår av figuren är ändå
skillnaderna mellan de olika orterna betydande.
Några av de större orterna har en högre utbildningsnivå än de andra, det gäller till exempel
Falun, Säter och Nora. Men även på en del av de
små orterna i regionen finner vi en relativt hög
utbildningsnivå, till exempel Grythyttan, Stjärnsund och Ängelsberg.
Det är också intressant att notera att i flera av
orternas invandrargrupper är utbildningsnivån
högre än för den svenska och nordiska befolkningen. Det visas i figur 12 där olika ländergruppers fördelning efter utbildningsnivå redovisas.
30.Se till exempel Brismark (2006). Se också Iveners (2014) avhandling,
som handlar om framför allt männens syn på kunskap och utbildning i
Lesjöfors.

Figur 11. Utbildningsnivå i åldersgruppen 25–65 år
i de utvalda orterna år 2008. Källa: SCB/BeDa.
(Låg = upp till två års gymnasiestudier,
Medel = upp till kort eftergymnasial utbildning,
Hög = minst tre års eftergymnasiala studier).
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Som framgår av figuren är det en relativt stor
andel vars utbildning inte är känd för flera av ländergrupperna, det gäller särskilt personer födda
i Afrika, men även för personer från Mellan
östern, Asien och Östeuropa är andelen med
okänd utbildning relativt stor. Trots detta är andelen högutbildade förhållandevis stor i grupper som
invandrat från Östeuropa, Västeuropa, Mellan
östern, Asien och Mellan- och Sydamerika.
Befolkningens utbildningsnivå har också en
könsmässig dimension. Av personer i samma
åldersgrupp som analyserats ovan (25–65 år) är 17,8
procent av kvinnorna i dessa orter högutbildade
(minst treårig eftergymnasial utbildning) år 2008,
medan motsvarande andel för männen uppgår till
11,4 procent.

Figur 12. Utbildningsnivå för olika befolkningsgrupper
år 2008 i de 31 orterna sammantaget. Samma definition
som i figur 11. Källa: SCB/BeDa.
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I

ndustrins relativa betydelse i de utvalda orterna
varierar idag kraftigt (se tabell 3 i inledningen).
På ett antal orter kan vi år 2008 notera att industrins och gruvnäringens andel av den totala sysselsättningen uppgår till minst 50 procent. De starkast industrialiserade orterna utgörs av (i fallande
ordning) Garpenberg, Stråssa, Långshyttan, Ramnäs, Lesjöfors, Fagersta och Storfors. Orter med
förhållandevis låg industrialiseringsgrad är Säter,
Riddarhyttan, Falun, Grythyttan, Sala och Skinnskatteberg (samtliga under 20 procent). I förvånansvärt många av orterna har industrins andel ökat
mellan 1996 och 2008. Orterna har i de flesta fall
varit typiska representanter för det svenska industrisamhället, men vi går mot en utveckling där det
blir större och större skillnader orterna emellan när
det gäller industrins lokala betydelse. På vissa orter
är det möjligt att vi kommer att se en (åter-)industrialiseringsprocess, där det finns potentiella risker för framtida värdekonflikter mellan å ena sidan
effektiv gruv- och industriverksamhet och å andra
sidan en besöksnäring baserad på det tidigare
industri- och kulturarvet (se af Geijerstams studie
om värde- och intressekonflikter31).
31. af Geijerstam (2016), som också ingår i projektet Brytpunkt Bergslagen.

Branschförändringar
Samtliga branscher/sektorer och deras andelar av
sysselsättning år 2008 redovisas i bilaga 1. I tabell
7 har vi valt att fokusera på ett urval av branscher.
De utvalda branscherna representerar både de
traditionellt sett stora och ledande branscherna
i Bergslagsregionen (industri och sjukvård), och
några av de branscher som kan förknippas med
Bergslagssatsningens inriktning mot besöksnäring (handel, hotell och restaurang samt rekreation och personliga tjänster). Företagstjänster har
också tagits med eftersom denna sektor representerar en tidigare relativt outvecklad del av Bergs
lagens näringsliv.
Vi kan konstatera att industrisysselsättningen i de
31 orterna utvecklas i olika riktning under perioden 1996–2008. Sysselsättningen minskar kraftigt under de 12 åren i flera av de värmländska
orterna (Filipstad, Hagfors och Munkfors) liksom i Degerfors, Hällefors och Smedjebacken.
På förvånansvärt många orter ökar dock antalet
industrianställda, i synnerhet på orter som Fagersta, Ramnäs, Surahammar, Avesta och Vikmans
hyttan, men även i Storfors, Garpenberg och
Grängesberg. Perioden ger således en mycket
splittrad bild när det gäller industrins utveckling.
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Tabell 7. Sysselsättningsförändring i de utvalda orterna i absoluta tal mellan 1996 och 2008. Källa: SCB/BeDa.
Ort
Industri
Handel
Hotell &
Företagstj. Sjukvård,
Rekreation,
Totalt för de		
			
restaurang		 sociala tj
pers. tj
utvalda
							
branscherna
Filipstad

-416

-36

14

78

-44

-1

-429

Hagfors

-237

7

14

13

80

43

-96

Lesjöfors

96

-6

-3

-13

37

0

105

Munkfors

-247

-24

2

-23

-99

18

-366

124

4

3

-50

-63

27

113
-200

Storfors
Degerfors

-105

-34

45

48

-43

37

Grythyttan

-69

9

-2

-17

-8

7

-8

Hällefors

-147

-29

11

5

34

18

-64

Kopparberg

28

59

-2

21

9

13

86

Nora

92

55

1

28

-143

39

214
141

Storå

57

6

1

0

36

15

Stråssa

39

-1

0

-3

0

0

35

304

2

23

-114

-246

-3

93

Hallstahammar

-10

-35

5

-139

-27

20

-375

Norberg

-29

12

-19

-20

44

55

74

Ramnäs

259

15

9

-4

-21

4

258

Fagersta

Riddarhyttan
Sala
Skinnskatteberg

-4

-5

0

2

0

14

-21

-134

80

23

311

-241

121

387

58

16

6

-12

5

13

127

Surahammar

274

-25

0

-102

11

28

105

Ängelsberg

-5

2

7

-4

7

0

15

Avesta
Falun

280

85

47

-32

-191

140

427

17

370

150

571

739

349

2 369

Garpenberg

104

0

-3

-9

4

3

93

Grängesberg

86

-52

18

-12

-150

18

-90

Horndal
Långshyttan
Smedjebacken
Säter
Stjärnsund

54

-25

0

2

-18

7

12

-59

-13

9

-4

24

1

-22

-267

-63

11

-115

63

10

-361

35

-31

-3

-22

572

53

593

6

0

0

-5

0

0

-13

Vikmanshyttan
186
-13
0
65
11
2
246
							
Samtliga

370

330

367

444

382

1 051

3 448
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 ysselsättningen inom handeln visar en vikande
S
trend på de flesta av orterna, men några av de
större orterna hade en positiv utveckling, exempel
vis Falun, Avesta, Sala, Nora och även Kopparberg. Antalet sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen ökar däremot måttligt på de flesta
av de 31 orterna, i absoluta tal förstås mest i Falun.
En ännu starkare utveckling finner vi inom rekreation och personliga tjänster, totalt sett med 1 000 fler
arbetstillfällen 2008 jämfört med 1996, och även
i detta fall uppvisar de allra flesta orter en positiv
utveckling. Den totalt sett positiva utvecklingen
för företagstjänster bärs i huvudsak upp av en stor
ökning i två av de större städerna, Falun och Sala.
I övrigt är bilden splittrad, med stora minskningar
i Smedjebacken, Fagersta, Hallstahammar och
Surahammar. Även inom sjukvården har vi en liknande situation, där två av orterna uppvisar en
markant ökning (Falun och Säter) medan utvecklingen är negativ i de flesta andra orter. Samman
taget ökar antalet sysselsatta med över 3 000 personer, men fem orter uppvisar en betydande
minskning av antalet jobb; Filipstad, Munkfors,
Degerfors, Hallstahammar och Smedjebacken.
Även om vi kan se betydande strukturförändringar på många av Bergslagens orter, är fortfarande branschensidigheten stor på sina håll. I
bilaga 4 listas de fem största branscherna i respektive ort och deras andel av den totala syssel
sättningen. En ensidig näringsstruktur med
inriktning mot stålindustri och gruvverksamhet präglade fortfarande år 2008 mindre orter

som Garpenberg, Långshyttan och Ramnäs, liksom även en del större orter som Fagersta, Hällefors, Degerfors och Hagfors. Även i Filipstad och
Grängesberg är branschensidigheten stor, men då i
form av livsmedelsindustrins dominans.
Den kulturella ekonomin, kulturella produkter och
kulturella näringar, har under senare årtionden fått
en allt mer framskjuten roll i diskussionerna kring
regional och lokal utveckling. Det gäller även
Bergslagsregionen, där sysselsättning inom kulturella verksamheter och närliggande branscher
ökade med drygt 30 procent från början av 1990talet och fram till mitten av 2000-talet.32. Att statistiskt kartlägga och mäta kulturens betydelse för
sysselsättning och försörjning är dock problematiskt och förutsätter att någon slags operationell
avgränsning av en kulturbransch eller kulturnäring
görs. Att avgränsa kulturnäringar är svårt bland
annat för att många av de som i sitt yrke producerar kulturella värden av olika slag kan finnas i
branscher som inte har definierats som kulturbranscher. Dessa kan alltså ”gömmas” i flera andra
typer av branscher. Samtidigt kan andra yrkesgrupper än vad som definieras som kulturskapande
yrken i sin tur ”gömmas” inom kulturnäringarna.
Genom att kombinera och korsköra statistik för
näringsgrenar och yrken har myndigheten Tillväxtanalys försökt att hantera detta. Sammantaget
har man avgränsat 32 delbranscher och 42 yrkesgrupper att ingå i vad man kallar k ulturnäringar.33
32. Se Jakobsson (2009).
33. Se Tillväxtanalys (2009).
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Betydelsen för sysselsättning inom en sådan
avgränsning beror självklart på vad som definieras
som kultur, kulturell verksamhet och kulturella
näringar. En mer ”generös avgränsning” av den
kulturella ekonomin i Bergslagen görs till exempel i Jakobsson (2009), där ett antal delbranscher
inom bland annat turism, måltid och kulturarvs
relaterade branscher tillsammans bildar en regional upplevelseindustri.34
Mätning med utgångspunkt i den snävare definition som Tillväxtanalys har använt visar att
1 210 sysselsatta återfinns i kulturnäringarna i de
31 utvalda orterna. De största volymerna finner vi,
inte oväntat, i Falun. Av dessa var 559 verksamma
inom kulturyrken. Med andra ord var majoriteten
av de sysselsatta i kulturnäringar, 651 individer,
verksamma inom andra yrken. Samtidigt visar
kartläggningen att 1 891 individer var verksamma
inom kulturyrken år 2008. Det innebär att 1 332
individer var verksamma inom kulturyrken i andra
branscher än kulturnäringar. Sammanfattningsvis är alltså mellan 559 individer (personer som är
verksamma inom kulturyrken och finns inom kulturnäringar) och 2 542 individer (samtliga verksamma inom kulturnäringarna samt individer
verksamma inom kulturyrken och som finns i
andra branscher är kulturnäringar) sysselsatta
34. Till exempel Måltid och turism ingår inte i Tillväxtanalys’ definition
av kulturnäringar vilket gör Jakobssons definition av upplevelseindustrin
Bergslagen betydligt vidare sett till sysselsättningen. Utifrån Jakobssons
avgränsning återfanns 2 806 individer sysselsatta inom den kulturella
ekonomin i noderna år 2008.

inom den kulturella ekonomin i orterna. I bilaga 3
redovisas antal och andel sysselsatta inom kulturnäringarna på kommunnivå 2007, enligt den definition som Tillväxtanalys använder.
En utgångspunkt när man diskuterar kulturnäringarnas och kulturyrkenas roll är att de ofta
används för att marknadsföra och stärka platsers attraktivitet för såväl invånare som besökare
och företagare. Även om turism inte ingår i definitionen av kulturnäringar handlar det ofta om
branscher och yrken som har en nära koppling till
besöksnäringen. I tabell 8–10 redovisas därför sysselsättningen i kulturnäringarna tillsammans med
besöksnäringen i de olika grupperna av orter.
I tabellerna utgår vi från en snävare definition
av såväl hotell- och restaurangsektorn som när det
gäller kulturverksamheter. Konkret innebär det att
cateringverksamhet och storkök inte ingår i hotelloch restaurangsektorn. Skälet till det är att denna
typ av verksamhet till stor del snarare vänder sig
till den lokala marknaden och i mindre utsträckning till turister.
I Tillväxtverkets definition av kulturnäringar
ingår ett antal branscher som vi har valt att ta bort
i vår undersökning, till exempel bok- och tidningsutgivning, produktion och distribution av
film och video, reklamfoto, dataspel samt arkitektbyråer. Skälet till det är även här att dessa verksamheter i mindre utsträckning är kopplade till
besöksnäringen. Den definition som tillämpas
i tabell 8–10 är istället koncentrerad till musei
verksamhet, kulturminnesvård och olika former av
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artistisk verksamhet. I gruppen turism- och reseaktiviteter ingår till exempel researrangörer och
resebyråer, turist- och bokningsservice, nöjesoch temaparker och drift av skidanläggningar (för
en detaljerad beskrivning av vilka branscher som
ingår i de tre grupperna, se bilaga 2).
En konsekvens av denna förhållandevis snäva
definition är att det absoluta antalet individer blir
litet, framför allt i gruppen med de allra minsta
orterna. Därför kan vi av sekretesskäl inte alltid redovisa exakta antal för denna grupp av orter.
I tabellerna har vi valt att redovisa de tio noderna
(exklusive Falun) för sig. I tabellerna redovisas
antal sysselsatta 2008, förändring av antalet syssel
satta mellan 1996 och 2008, andelen sysselsatta
2008 (per tusen sysselsatta), andel företagare samt
andel högutbildade.

Av tabell 8 framgår att hotell- och restaurangsektorn svarar för cirka två tredjedelar av syssel
sättningen i de tre branschgrupperna och att
turism- och reseaktiviteter utgör en mycket liten
del av sysselsättningen i ortsgrupperna. Hotell och
restauranger står också för en ökning av sysselsättningen i alla grupper av orter utom Grythyttangruppen. Även kulturnäringarna uppvisar en
ökning under perioden, framför allt i noderna där
den kulturrelaterade sysselsättningen mer än fördubblas. Turism- och reseaktiviteter minskar dock
i flera av ortsgrupperna.
Även om antalet sysselsatta inom hotell- och
restaurangnäringen ökat relativt markant mellan
1996 och 2008, är dess andel av samtliga sysselsatta
fortsatt låg, endast 1,7 procent för gruppen av orter
som helhet år 2008 (se tabell 9). Noterbart är att

Tabell 8. Antal sysselsatta 2008, samt förändring av antalet sysselsatta 1996–2008, inom tre branschgrupper
relaterade till besöksnäringen. Källa: SCB/BeDa. För detaljerad redovisning av delbranscher, se bilaga 2.

Ort/Ortsgrupp		Hotell och restaurang		Turism- och reseaktiviteter
		Antal 2008 Förändring
Antal 2008
Förändring

Kulturnäringar
Antal 2008
Förändring

Falun		448

135

75

-26

251

26

Avesta–Hallstahammar		

377

95

36

-13

116

22

Degerfors–Säter		194

7

31

2

86

8

Grängesberg–Lesjöfors		
94

32

8

-3

30

-3

Grythyttan–Stjärnsund		
58

-3

-

-

-

-

103

55

9

153

88

483

53

därav
Noderna (exkl. Falun)		

377

						
Totalt		

1 171

266

151

-41
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Tabell 9. Andel sysselsatta inom respektive bransch (%), samt andel företagare per sysselsatta (%).
Källa: SCB/BeDa. För en detaljerad redovisning av delbranscher, se bilaga 2.

Ort/Ortsgrupp		
Hotell och restaurang		
		
Andel
Andel
		sysselsatta
företagare

Turism- och reseaktiviteter
Andel
Andel
sysselsatta
företagare

Kulturnäringar
Andel
Andel
sysselsatta
företagare

Falun		2,1

11,2

0,4

6,7

1,2

11,6

Avesta–Hallstahammar		

27,3

0,2

0

0,5

10,3

Degerfors–Säter		1,2

42,3

0,2

3,2

0,5

19,8

Grängesberg–Lesjöfors		

1,5

30,9

0,1

-

0,5

33,3

Grythyttan–Stjärnsund		

4,6

5,2

-

-

-

-

1,6

30,0

0,2

1,8

0,7

13,7

Totalt		1,7

22,8

0,2

4,6

0,7

14,1

1,7

därav
Noderna (exkl. Falun)		

Tabell 10. Andel högutbildade (minst 3-årig högskoleutbildning) inom respektive bransch år 2008.
Källa: SCB/BeDa. För en detaljerad redovisning av delbranscher, se bilaga 2.

Ort/Ortsgrupp

Hotell och restaurang

Turism- och reseaktiviteter

Kulturnäringar

Falun

14,1

20,0

Avesta–Hallstahammar

10,3

13,9

42,2

8,2

16,1

50,0

Grängesberg-Lesjöfors

12,8

37,5

30,0

Grythyttan–Stjärnsund

39,7

-

-

Noderna (exkl. Falun)

9,3

10,9

44,4

Totalt

13,1

19,2

52,0

Degerfors–Säter

59,8

därav
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andelen sysselsatta inom hotell- och restaurang
branschen uppgick till 4,6 procent i den befolkningsmässigt minsta ortsgruppen (Grythyttan–
Stjärnsund), en andel som torde hänga samman
med de restaurang- och hotellinriktade universitetsutbildningarna i Grythyttan.
Andelen företagare inom både hotell- och restau
rangbranschen och kulturnäringarna är påtagligt
hög, och betydligt lägre inom turism- och resebranschen. Vi kan också notera att andelen företagare inom hotell- och restaurangverksamhet är
väsentligt lägre i Falun än på de b
 efolkningsmässigt
mindre orterna (med undantag för Grythyttangruppen). Noderna har en företagarandel som
motsvarar genomsnittet för hela gruppen av orter.
En påtalig skillnad mellan kulturnäringarna och
de andra två branschgrupperna är utbildnings
nivån, som är väsentligt mycket högre inom kulturnäringarna (tabell 10). För samtliga 31 orter
uppgår andelen med minst 3-årig utbildning på
högskolenivå till drygt 50 procent, en andel som är
högre än inom de flesta andra branscher i Bergs
lagsregionen. Inte oväntat har Falun den högsta
andelen, något som bland annat hänger samman
med att Falun som residensstad och regionalt centrum har många övergripande funktioner på länsnivå inom kulturområdet. Vi kan också notera att
Grythyttangruppen utmärker sig inom hotell- och
restaurangnäringen med en stor andel högutbildade. Återigen torde detta vara en återspegling av
Örebro universitets utbildningar inom hotell- och
restaurang i Grythyttan.

Sammanfattningsvis kan vi säga att de tre
branschgrupperna som är relaterade till besöks
näringen år 2008 svarade för ett relativt begränsat antal jobb på orterna, även om sysselsättningen
uppenbart har ökat sedan mitten av 1990-talet. Väl
så intressant att uppmärksamma är dock att företagande och entreprenörskap är högt inom hotelloch restaurang och inom kultursektorn, liksom att
andelen högutbildade är jämförelsevis hög inom
främst kulturnäringarna.

Arbetspendling
Ofta tas det för givet att en positiv sysselsättningsutveckling alltid genererar en positiv befolkningsutveckling i regioner, kommuner och på enskilda
orter. Att sambandet inte är så enkelt framgår av
figur 13, där den relativa befolknings- och sysselsättningsutvecklingen mellan 1996 och 2008 redovisas för de 31 utvalda orterna. Bland orter med en
svag befolkningsutveckling finner vi både sådana
som haft en gynnsam sysselsättningsutveckling
och sådana med mindre gynnsam utveckling. På
samma sätt har inte alla orter med relativt god
befolkningsutveckling haft en stark sysselsättningstillväxt. En betydande del av förklaringen till
detta svaga samband står att finna i arbetspendling
in och ut från orterna ifråga. Exempel på orter där
antalet arbetstillfällen ökat men antalet invånare
samtidigt minskat är Garpenberg, Ramnäs, Stråssa
och Vikmanshyttan. Dessa har i hög grad utvecklats till inpendlingsorter. På vissa orter går dock
sysselsättning och befolkning i samma riktning,
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Figur 13. Befolkningsutveckling och sysselsättningsutveckling för de utvalda orter i relativa tal (procent)
1996–2008. Källa: SCB/BeDa.

det gäller exempelvis på orter som Smedjebacken,
Munkfors, Degerfors och Hällefors, där både antalet jobb och invånare minskat.
Vi vet att arbetspendlingen har ökat stadigt
sedan en lång tid tillbaka, och att pendlingsresor
nas längd tenderar att öka över tid. I industrikrisens spår i slutet av 1970-talet och första delen
av 1980-talet var också ökad utpendling en av de
möjligheter som erbjöds de som förlorade sina jobb
inom industrin på orten.

Figur 14 ger en ögonblicksbild av utpendlingens skiftande roll för de valda Bergslagsorterna
år 2008. I figuren har samtliga sysselsatta år 2008
fördelats på den grupp som bor och arbetar på
samma ort, de som pendlar till annan ort (eller
utanför tätort) i samma kommun, samt de som
pendlar för arbete i annan kommun.
Arbetspendlingens omfattning varierar kraftigt. Hälften eller mer av de sysselsatta pendlar ut från sin boendeort i orter som Horndal,

Näringsliv, arbetsmarknad och sysselsättning

Går det att få med denna udde

Figur 14. Andel sysselsatta med arbete på samma ort, i samma kommun
respektive i annan kommun år 2008 i de utvalda orterna. Källa: SCB/BeDa.

| 55

56 | Näringsliv, arbetsmarknad och sysselsättning

Figur 15. Förändring 1996–2008 i olika pendlings
kategorier för de utvalda orterna. Förändring i
procentenheter. Källa: SCB/BeDa.

 ikmanshyttan, Grängesberg och Garpenberg
V
i södra Dalarnas län. Bland de västmanländska
orterna är utpendlingen stor i Ramnäs, Surahammar, Skinnskatteberg och Riddarhyttan. Orter
i Örebro län med stor utpendling är Nora, Storå
och Grythyttan. Ingen av de värmländska orterna
på kartan har däremot särskilt stor utpendling.
Det finns två huvudsakliga faktorer som påverkar arbetspendlingens omfattning. Dels hänger
andelen utpendlare samman med storleken på
orterna, där de befolknings- och arbetsmarknadsmässigt större orterna i högre grad är självförsörjande på jobb, dels kan vi notera att närheten till
större regionala centrum spelar en roll i många fall.
Det innebär att orter av Faluns, Avestas, Salas och
Fagerstas storlek i hög utsträckning försörjer den
egna befolkningen med arbetstillfällen. Närheten
till större orter spelar en stor roll för orter som
Surahammar och Hallstahammar i Västmanland
(nära Västerås), liksom för Nora och Degerfors i
Örebros närhet. För vissa av de mindre orterna, till
exempel Hagfors, Munkfors och Filipstad i Värmland, eller Hällefors och Kopparberg i Örebro län,
är dock det kommunikationsmässiga avståndet till
större centrum fortfarande för stort (tidsmässigt)
för att generera någon större ström av utpendlare.
Därtill kommer att pendlingsbenägenheten varierar mellan olika grupper, exempelvis är det allmänt
sett fler män än kvinnor som arbetspendlar längre
sträckor, och det kan också finnas ett mentalt motstånd bland äldre att pendla långt.35
35. Se till exempel Friberg (2002) eller Gil Solá (2013).
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Som nämndes tidigare har både andelen pendlare och pendlingsavstånden ökat över tid. I figur
15 används samma kategoriindelning som i kartan
på föregående uppslag, för att illustrera denna förändring över tid i våra Bergslagsorter. I figuren
redovisas således andelsförändringarna för dessa
kategorier (Samma ort, Annan ort i samma kommun
och Annan kommun) uttryckt i procentenheter.
Vi kan först konstatera att det för orterna sammantaget (”Samtliga”, längst upp i figuren) är den
mer långväga pendlingen som ökat, det vill säga
gruppen som pendlar till annan kommun ökar sin
andel med knappt tio procentenheter. Vi ser också
att denna grupp ökar sin andel i varje ort. När det
gäller jobb på ”den egna” orten och andra platser
i samma kommun är dock bilden mer splittrad. I
de flesta fall minskar andelen pendlare till annan
plats i samma kommun. Stora förändringar över
tid finner vi i orter som Ramnäs, Lesjöfors, Vikmanshyttan och Säter.

Sysselsättning och arbetslöshet
Sysselsättningsgraden mäts normalt sett som den
andel av befolkningen i arbetsför ålder som har
en inkomst från arbetsgivare (eller är företagare)
under november månad respektive år. Att november månad använd som indikator på att man är
sysselsatt beror på att man därmed undviker att
räkna med de som har säsongsbaserad sysselsättning, till exempel under sommarmånaderna.
I figur 16 redovisas både andelen med inkomstuppgift under november (Novembersyss), de som

Figur 16. Andel av befolkningen i arbetsför ålder
(20–64 år) som har olika sysselsättningsstatus år
2008 i de utvalda orterna. Källa: SCB/BeDa.
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Figur 17. Andel av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)
som har olika sysselsättningsstatus år 2008 efter födelseland.
Samtliga 31 orter. Källa: SCB/BeDa.

endast har inkomster under andra delar av året
(Övr syss) och de som inte har någon kontrolluppgift från arbetsgivare under året (Ej syss).
Andelen novembersysselsatta uppgår i genomsnitt för samtliga utvalda orter till 76,4 procent,
kategorin övriga sysselsatta 7,2 procent och andelen som saknar kontrolluppgift från arbetsgivare
är år 2008 16,5 procent.36 De flesta av orterna ligger relativt nära dessa genomsnittliga värden, men
i några fall finner vi större avvikelser. En relativt
låg sysselsättningsgrad (kring 70 procent) utmärker orter som Stjärnsund, Kopparberg, Storfors
36. Som jämförelse kan nämnas att sammantaget för de fyra län som
databasen innehåller uppgår motsvarande andelar till 77,2 procent, 8,1
procent respektive 14,7 procent.

och Munkfors. Hög sysselsättningsgrad (kring
80 procent) finner vi istället i större orter som till
exempel Falun och Säter. Orter med en hög andel
”säsongsinriktade” anställda är Stjärnsund, Ängelsberg, Riddarhyttan och Grythyttan. En hög
andel utan inkomst från arbetsgivare finner vi
bland annat i Kopparberg, Storfors och Horndal.
Vi kunde tidigare konstatera att utbildningsnivån var väl så hög, ibland också högre, bland vissa
invandrargrupper jämfört med den svensk- och
nordenfödda befolkningen. När det gäller sysselsättningsgraden är bilden dock en annan. I figur 17
redovisas de olika sysselsättningskategorierna för
orterna som helhet, men här uppdelat på födelselandsgrupper.
Skillnaderna mellan de olika befolkningsgrupperna är slående. För personer födda i Afrika och
Mellanöstern är andelen med novembersysselsättning lägre än 50 procent, och för personer födda
i Östeuropa, Asien och Mellan- och Sydamerika ligger andelen under 60 procent. Något förvånande är kanske att födda i andra nordiska länder
liksom i Västeuropa också uppvisar en låg syssel
sättningsgrad.
Slutligen visas i figur 18 anknytningen till
arbetsmarknaden med hjälp av arbetslöshetssiffror.
I detta fall dock inte mätt som andelen arbetslösa,
utan istället antalet arbetslöshetsdagar per invånare på de olika orterna. I figuren visas detta mått
för tre årtal; 1993, 2002 och 2008.
På ett övergripande plan illustrerar figuren tre
skilda konjunkturlägen och därmed tre skilda
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situationer på den svenska arbetsmarknaden. Den
kraftiga lågkonjunkturen och den därmed sammanhängande höga arbetslösheten i början 1990talet i Sverige som helhet framträder med stor
tydlighet. I många av Bergslagsorterna nådde
antalet arbetslöshetsdagar/invånare värden mellan 30 och 20 arbetslöshetsdagar, som högst i orter
som Grängesberg, Lesjöfors, Stråssa och Kopparberg. Lågkonjunkturen i början på 2000-talet var
nära förknippad med den uppblåsta IT-bubblan
som växt fram under 1990-talets senare del, och
fick inte nödvändigtvis sina tydligaste konsekvenser i Bergslagens industripräglade orter. Värdet för
många orter tangerar den nivå som gäller för år
2008, som kan sägas vara en period med god konjunktur strax innan finanskrisen får sina återverkningar på arbetsmarknaden. Ett antal orter uppvisar dock relativt höga arbetslöshetssiffror även år
2002, det gäller Grängesberg och Smedjebacken,
och ett par mindre orter som Storå, Stråssa och i
synnerhet Stjärnsund. För de flesta orter är arbetslöshetsnivån, mätt på detta sätt, lägre 2008 än
2002. Hit hör till exempel Degerfors, Filipstad,
Hällefors och Storfors, och några mindre orter
som Ramnäs, Stråssa och Horndal.
I denna första del har vi koncentrerat oss på
befolkningsförändringar och näringslivsutveckling i de utvalda orterna. Vi kan så här långt kon-

Figur 18. Antal arbetslöshetsdagar per
invånare i de utvalda orterna 1993, 2002 och
2008. Källa: SCB/BeDa.

statera att utvecklingen under 1990- och 00-talen,
liksom det läge som framträder vid slutet av
00-talet, till stora delar ger intryck av en splittrad region. Det är visserligen delvis en effekt av att
gruppen av orter rymmer en mycket stor spännvidd, från Falun till Stjärnsund, men vi ser också
betydande olikheter även bland orter av ungefär
liknande storlek.
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Service och företagande på orterna

Service och företagande på orterna

S

om visades i kapitel 2 har befolkningsutvecklingen varit kraftigt negativ under 1990-talet
och 2000-talet. Ett fåtal orter (större) har positiv
befolkningsutveckling, och minskningen är störst
i de mindre orterna. Vad betyder det sviktande
befolkningsunderlaget för serviceutbudet? Och
vad betyder det i sin tur för människorna som bor
kvar på orterna?
I detta kapitel fokuseras tecken på förnyelse och
förändring från mitten av 1990-talet till slutet av
00-talet, dels när det gäller tillgången till olika former av service på orterna, dels när det gäller företagande. Den huvudsakliga frågeställningen här är:
Vilken service finns på orterna och hur har denna
förändrats över tid? Ett annat delsyfte är att kartlägga företagandet i ett urval av orter samt förändringen över tid. Den huvudsakliga frågeställningen
här är vilka tecken på förnyelse och förändring som
finns i företagandet och vilka är företagarna?

Service på orterna: förutsättningarna
för att bo och leva
Möjligheterna att organisera sitt vardagsliv på ett
fungerande sätt är delvis platsbundna. Behoven
är å anda sidan desamma för människor oavsett
om man bor i en storstad, en mellanstor stad eller

i glesbygd. För den som arbetar är det viktigt att
kunna ta sig mellan sitt hem och sitt arbete på ett
rimligt sätt och inom en rimlig tid. För den som
har barn är det viktigt att det finns f örskolor och
skolor inom en rimlig radie. För oss alla är det
viktigt att det finns mat att köpa där vi normalt
sett rör oss, och om vi blir sjuka är det viktigt att
sjukvård finns inom rimligt avstånd. Vad som är
ett rimligt avstånd till arbete, skola, försäljning
av livsmedel och sjukvård beror delvis på hur rörliga vi är som individer. Vår geografiska rörlighet
och radien inom vilken vårt vardagsliv utspelar sig
hänger i sin tur ihop med vilken livsfas vi befinner
oss i, men också med kön och utbildningsnivå.37
Inom kulturgeografi används tidsgeografin för att
studera och förstå människors organisering av sitt
vardagsliv ur ett kombinerat rums- och tidsperspektiv.38 I tidsgeografin är begreppet projekt centralt. Som Tora Friberg skriver handlar vardagslivet om att hantera projekt och om konsten att
foga samman.39 Med en populärvetenskaplig terminologi skulle vi kunna kalla det ett livspussel ur
ett geografiskt perspektiv. En rapport från Gles37. Friberg (2008), Sandow (2011), Sandow & Westin (2007).
38. Åquist (1992).
39. Friberg (2002).
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bygdsverket visar att den viktigaste faktorn för
människor när det gäller att ha möjlighet att bo i
landsbygder och glesbygder är att det finns lokal
service som affärer, skolor och sjukvård.40 Detta
kan ställas i kontrast till regionförstoring och
människors ökade rörlighet, där utvecklingsidealet
är större och mer dynamiska lokala arbetsmarknader.41 Även om pendlingsmöjligheterna ökar och
arbetsmarknaderna kan växa geografiskt, utspelar
sig stora delar av våra liv lokalt.42
Jordbruksverkets publikation Allt om landet visar
att skillnaderna när det gäller tillgång till service
ofta är större mellan gles- och tätortsnära landsbygd
än mellan tätortsnära landsbygd och stad. Den
visar också att skillnaderna mellan stad och land
förstärks inom vissa områden och suddas ut inom
andra och att landsbygden präglas av glesa strukturer som påverkar livet där, inte minst när det gäller
tillgängligheten till service och infrastruktur.43
Ur individ- och livskvalitetsperspektiv finns
alltså anledning att analysera detta närmare. Men
även ur ett platsperspektiv är frågorna relevanta.
I den Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
fastslås att välfärd i vid mening innefattande
exempelvis inkomst, boende, hälsa och tillgänglighet till olika former av service, offentlig och kommersiell, är en förutsättning för ekonomisk tillväxt
på flera sätt. Välfärdens variation över landet är en
40. Glesbygdsverket (2000).
41. Westholm (2008:14).
42. Kåks & Westholm (1994), (2006).
43. Jordbruksverket (2013).

regionalpolitisk fråga som har kopplats ihop med
hur befolkningsunderlaget ser ut och frågan om
hur välfärdsförutsättningarna ändras med befolkningsutvecklingen.44

Att kategorisera och analysera
grundläggande service
Vi har valt att fokusera på det som ingår i vad som
kan karaktäriseras som grundläggande service,
det vill säga livsmedel, drivmedel, läkemedel,
systembolag, bibliotek, förskolor och skolor, samt
vård och omsorg. Givetvis finns det annat som
också kan räknas som grundläggande service i ett
modernt samhälle, inte minst tillgång till bredband. Vad som har inräknats i grundläggande service har också förändrats över tid. I den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande framgår
att en statlig utredning från i början av 1970-talet
(SOU 1970:14) konstaterade att:
ett fullgott serviceutbud på en ort borde inkludera lanthandel, livsmedelsaffär, järnhandel,
färghandel, el-, radio- och TV-service, varuhus, ekiperingsaffär, skoaffär, hårfrisör, läkare,
tandläkare, bank, postkontor, kyrkolokal, biograf, kafé, kommunalkontor, arbetsförmedling
och försäkringskassa. Man kom vidare fram till
att ett serviceutbud av denna omfattning skulle
kräva ett minsta befolkningsunderlag motsvarande knappt 3 000 personer.45
44. SOU (2000:87).
45. SOU (2000:87:233).
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Fram till början av 2000-talet hade den grundläggande servicen blivit betydligt mindre omfattande: grundskola, dagligvaruhandel, drivmedelsförsörjning, post (inklusive betalningstjänster),
läkemedel, sjukvård, barn- och äldreomsorg samt
kommunikationer46, vilket är ungefär den service
som inkluderas i vår analys. Vår analys av service
är samtidigt kompletterad med en studie av utbudet av restauranger, hotell etc. Här har vi jämfört registerdata för 1996 och 2008. I analysen har
utbudet satts i relation till befolkningsunderlaget
(antal invånare per typ av service). När det gäller befolkningsstorlek har uppgifter från 1995 respektive 2010 använts; de har hämtats ur SCB:s tätortsstatistik som innehåller data för intervaller
om fem år, till skillnad från BeDa-databasen som
innehåller data för intervaller om tre år. Befolkningsunderlaget är därmed inte exakt för en viss
tidpunkt. Det visar dock ett slags tröskelvärde, det
vill säga hur många invånare som behövs för att en
viss form av service ska finnas. Genom att jämföra
befolkningsunderlaget över tid kan vi se om tröskelvärdena förändras, det vill säga utvecklings
tendensen. Befolkningsunderlaget har därmed likheter med centralortsteorin som formulerades av
geografen Walter Christaller på 1930-talet.47 Centralortsteorin var en viktig utgångspunkt i kommunsammanslagningarna och ortssystempolitiken i Sverige på 1960- och 70-talen. En utgångspunkt här var att utifrån befolkningsunderlaget
46. SOU (2000:87:234).
47. Johnston et al (2000).

komma fram till vilken service som behövdes. I
praktiken visade det sig svårt att styra serviceutbudet på detta sätt.48
I vår analys av serviceutbud har tre av SCB:s
variabler kombinerats: arbetsställens identitetsnummer, näringsgrenstillhörighet och ort. Genom
kombinationen av variabler kan vi finna vilka
arbetsplatser som finns på en viss ort och till vilken näringsgren som arbetsplatsen är kategoriserad. Därmed får vi också kunskap om vilken service som finns på orterna. Det är dock viktigt
att påpeka att vi har tittat på förekomsten av just
arbetsplatser och att vi inte fångar in vilken kapacitet som erbjuds (till exempel hur många förskollärare som arbetar på förskolan).49
Orterna har analyserats i grupper efter de storleksklasser som presenteras i tabell 2. Orterna
i urvalet, förutom Falun, kategoriseras av Jordbruksverket som landsbygdskommuner.50

48. SOU (2000:87).
49. Värt att påpeka är också att även om registerdata är heltäckande, kan
vi konstatera att fel ändå kan smyga sig in avseende service. Ett exempel
på fel i kartläggningen som vi har upptäckt är att det enligt registerdata
inte skulle finnas försäljning av drivmedel i Grythyttan år 2008. Själva
vet vi att det finns och fanns 2008. Hur ett sådant fel uppstår känner vi
däremot inte till.
50. Enligt Jordbruksverkets indelning i regiontyper kategoriseras 11
av kommunerna i de fyra bergslagslänen som stadsområden (förutom
residenskommunerna Falun, Karlstad, Västerås och Örebro även
Forshaga, Hammarö, Kil, Kumla, Lekeberg, Borlänge och Säter). Fem
kommuner kategoriseras som gles landsbygd: Torsby, Malung-Sälen,
Orsa, Vansbro och Älvdalen. Övriga 15 kommuner kategoriseras som
landsbygdskommuner ( Jordbruksverket 2013).
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Enligt Jordbruksverket är livsmedelsbutiken den
form av service som är mest tillgänglig på landsbygden och apotek den form som är minst tillgänglig. Antalet serviceställen har minskat sedan
2003, både i städer och på landsbygden, exempelvis antalet livsmedelsbutiker och antalet bankkontor. Att konsekvenserna av ett minskat service
utbud kan vara olika i städer och på landsbygd
påtalas av Jordbruksverket.51 I avsnittet nedan presenteras utvecklingen när det gäller grundläggande service i form av apotek, bibliotek, driv
medel, systembolag och livsmedel.
Vår analys visar att antalet apotek har ökat på
orterna från 26 till 31, ökningen har framförallt
skett i Falun. Genom befolkningsminskning ser vi
att antalet invånare per apotek har minskat under
perioden. Idag (2015) har sannolikt tillgången till
receptfria läkemedel ökat ännu mer genom att
apoteksmonopolet upphörde 2009 och det numera
även går att köpa receptfria läkemedel i exempelvis livsmedelsbutiker. En artikel i Dagens Nyheter den 24 januari 2014 pekar på att glesbygden har
överlevt ”apoteksdöden”. Mycket få (endast 2 av
110) apotek i glesbygden har lags ner sedan privata
apotekskedjor släpptes in på marknaden. Artikeln
pekar med hänvisning till uppgifter från branschföreningen Sveriges Apoteksförening på att glesbygdsapoteken är lönsamma och att nedläggningar framförallt förekommer i storstäder där

konkurrensen är mycket större. Tabellen nedan
visar antal apotek, förändringen i antal samt antal
invånare per apotek.
Vår analys visar vidare att antalet bibliotek har
minskat under perioden. I två ortsgrupper har
antalet bibliotek minskat med två och i en ortsgrupp har antalet bibliotek ökat med ett. Totalt
sett har antalet invånare per bibliotek ökat.
Antalet systembolag har totalt sett ökat med ett
under perioden. Ett har försvunnit från ortsgrupp
tre och två har tillkommit i ortsgrupp fyra. Detta
har medfört att det finns mindre än hälften så
många invånare per systembolag i den fjärde ortsgruppen jämfört med tidigare.
Eftersom strukturen är glesare på landsbygden,
avstånden längre och kollektivtrafiken sämre är
tillgång till bil, drivmedel (och bra vägar) viktigt.
Som Jordbruksverket skriver så kör landsbygdsbor
mer bil och har fler bilar än stadsbor. Tillgängligheten till drivmedel är dock sämre, vilket i synnerhet gäller tillgängligheten till alternativa drivmedel som etanol. Sedan 2003 har antalet tankställen minskat på landsbygden med ungefär en
fjärdedel.52
Vår analys visar att tolv ställen som säljer driv
medel försvunnit, varav tre i noderna. Genom
befolkningsminskningen är dock förändringen i
antal invånare per försäljningsställe inte särskilt
markant. Här bör påpekas att endast försäljningsställen med personal har kartlagts eftersom variabeln vi utgår från i analysen är människors arbets-

51. Jordbruksverket (2013:11).

52. Jordbruksverket (2013:11–12).

Apotek, bibliotek, drivmedel,
systembolag och livsmedel
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Tabell 11. Apotek. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
Bef.underlag
				1995/1996
Falun
3
7
Avesta–Hallstahammar
7
7
Degerfors–Säter
9
9
Grängesberg–Lesjöfors
7
8
Grythyttan–Stjärnsund			
Totalt
26
31
Noderna exkl. Falun
9
10

4
0
0
1
0
5
1

Bef.underlag
2008/2010

11 977
7 378
6 425
3 753

5 327
6 915
5 512
2 678

6 757
6 937

5 152
5 551

1996
2008
Förändring
Bef.underlag
				1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

Tabell 12. Bibliotek. Källa: SCB/BeDa.

Falun
2
Avesta–Hallstahammar
5
Degerfors–Säter
5
Grängesberg–Lesjöfors
6
Grythyttan–Stjärnsund		
Totalt
18
Noderna exkl. Falun
4

2
0
3
-2
6
1
4
-2
0		
15
-3
5
1

17 966
10 329
11 565
4 379

18 646
16 134
8 268
5 355

9 760
15 608

10 648
11 103

1996
2008
Förändring
Bef.underlag
				1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

Tabell 13. Systembolag. Källa: SCB/BeDa.

Falun
1
Avesta–Hallstahammar
4
Degerfors–Säter
9
Grängesberg–Lesjöfors
2
Grythyttan–Stjärnsund		
Totalt
16
Noderna exkl. Falun
6

1
0
4
0
8
-1
4
2
0		
17
1
6
0

35 931
12 912
6 425
13 137

37 291
12 101
6 201
5 355

10 980
10 406

9 395
9 252
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platser. Tillgången till drivmedel är alltså i praktiken bättre.
Livsmedelsbutiken är den form av service som
många anser är viktigast att ha på eller nära sin
bostadsort.53 På landsbygder och glesbygder har
den något av en särställning när det gäller utbud
av varor och tjänster. Ofta har den flera servicefunktioner, förutom försäljning av livsmedel kan
där även finnas läkemedelsförsäljning (och/eller
apoteksombud), posttjänster, systembolagstjänster osv. Butiken kan också vara en naturlig mötesplats och fylla en social och symbolisk funktion.54
Mellan 2000 och 2005 lades 290 livsmedelsbutiker ner på hela den svenska landsbygden och 50
livsmedelsbutiker i glesbygden.55 Att livsmedels
butiker på landsbygden stänger påverkar dock varken in- eller utflyttningen, tvärtemot vad man
skulle kunna tro, visar en kartläggning av Amcoff,
Möller & Westholm.56 Snarare är det så att den
negativa flyttrenden pågått i 10–12 år när butiken
stänger. Författarna menar att det kan vara så att
den negativa flyttrenden orsakar butiksnedläggning, snarare än tvärtom. De platser där butiken
finns kvar har i genomsnitt ett större befolkningsunderlag än de platser där butiken stänger. Mönstret gäller även om man beaktar att pendlare och
barnfamiljer tenderar att handla på stormarknader
i tätorterna. De visar också att landsbygdsborna,
53. Najib (2008).
54. SOU (2000:87:234), Amcoff et al (2009).
55. Najib (2008:234).
56. Amcoff et al (2009).

när butiken stänger, har en strategi för livsmedels
inköp och att de som flyttar till landsbygden är
beredda på att servicen är begränsad. Vi kan dock
tänka oss att en butiksnedläggning ”spär på” den
negativa befolkningsutvecklingen.
Vår kartläggning visar att antalet livsmedelsbutiker totalt sett har minskat, även om det lilla
antalet stormarknader har ökat med två. I tabellen
nedan har livsmedelsbutiker med brett sortiment
och stormarknader slagits ihop till en kategori.
När det gäller livsmedelshandeln hittar vi här den
största minskningen när det gäller antal butiker
jämfört med andra typer av varor. Antalet invånare per livsmedelsbutik har totalt sett ökat, så
även i noderna. I några ortsgrupper har dock antalet invånare per livsmedelsbutik minskat genom
att befolkningen samtidigt har reducerats.
Sammantaget visar vår kartläggning att tillgängligheten till olika typer av varor både har förbättrats något och försämrats under tidsperioden
1996 till 2008, beroende på vilken typ av vara vi
tittar på. På några punkter skiljer sig de orter som
utgör noder i Bergslagssatsningen från urvalet av
orter som helhet, men inte på alla punkter. Tillgången till apotek har förbättrats, såväl i noderna
som i orterna totalt sett, och sannolikt har tillgången till receptfria läkemedel än mer förbättrats
i och med att apoteksmonopolet upphörde 2009.
Tillgången till bibliotek har försämrats totalt sett,
men blivit något bättre i noderna genom att ett
bibliotek har tillkommit (samtidigt som befolkningen har minskat). Tillgången till systembo-
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Tabell 14. Drivmedel (bemannade stationer). Källa: SCB/BeDa.
Förändring

Bef.underlag

				

1996

1995/1996

Falun

2008

Bef.underlag 		
2008/2010

8

6

-2

4 491

6 215

Avesta–Hallstahammar

14

14

0

3 689

3 457

Degerfors–Säter

21

16

-5

2 754

3 101

Grängesberg–Lesjöfors

13

9

-4

2 021

2 380

Grythyttan–Stjärnsund

-1

4 007

Totalt

57

1		
45

-12

3 082

3 549

Noderna exkl. Falun

17

14

-3

3 673

3 965

1996
2008
Förändring
				

Bef.underlag
1995/1996

Tabell 15. Livsmedel. Källa: SCB/BeDa.

Falun

19

17

Bef.underlag		
2008/2010

-2

1 891

2 194

Avesta–Hallstahammar

31

22

-9

1 666

2 200

Degerfors–Säter

43

33

-10

1 345

1 154

Grängesberg–Lesjöfors

23

19

-4

1 142

931

Grythyttan–Stjärnsund

7

3

-4

572

996

Totalt

123

94

-29

1 428

1 699

Noderna exkl. Falun

40

30

-10

1 561

1 850

lag har förbättrats något genom att ett systembolag har tillkommit, men bakom den förbättrade tillgången till systembolag mätt i antal invånare per systembolag finns också befolkningsminskningen även här. När det gäller livsmedel
och drivmedelsställen med personal har tillgängligheten försämrats, både i noderna och i orterna

totalt sett. Antalet försäljningsställen har minskat,
och drivmedelsförsäljningen och livsmedelsförsäljningen verkar vara känsligast för ett minskade
kundunderlag i form av boende på orterna. Samtidigt som vi därmed konstaterar att tillgängligheten till livsmedel har försämrats för människor
som bor på de orter där livsmedelsbutiker har lagts
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ner, finns också en annan sida av myntet. Utbudet
av varor kan ha blivit större i och med att butiker
med en större kundkrets kan hålla ett mer diversifierat sortiment än butiker med en liten kundkrets. Ett möjligt scenario för människor som bor
på orter där livsmedelsbutiken har lagts ner är
att de samtidigt som de har fått längre till närmaste butik dock har fått ett större utbud av varor
att välja mellan i sin ”nya” butik. Effekterna av
den försämrade tillgängligheten till vissa typer av
varor är därmed inte självklara.

Förskola, grundskola och gymnasieskola
Jordbruksverket konstaterar att antalet förskolor
och grundskolor minskar på landsbygden. Sedan
2003 har en minskning med mellan en och två
grundskolor per kommun skett. Följden av detta
blir att restiden ökar för barn som går i förskola

och grundskola.57 I den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande påtalas att tillgången
till grundskolor har en särställning när det gäller
offentlig service, de alternativa lösningarna är få
på detta område.58
När det gäller förskolor säger vår kartläggning
att antalet har minskat från 192 till 136 (och från
75 till 44 i noderna). Antalet invånare per förskola
har ökat, och särskilt tydlig är ökningen i de orter
som ingår i noderna: från 832 till 1 262 jämfört
med från 915 till 1 174 i orterna totalt sett.
Antalet grundskolor har också minskat men förändringen är inte lika stor som för förskolor: från
94 till 83 (och från 33 till 28 i noderna). Antalet
invånare per grundskola har ökat, men inte lika
markant som när det gäller förskolorna. Å ena
57. Jordbruksverket (2013:11).
58. SOU (2000:87:234).

Tabell 16. Förskola. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
				

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

Falun

48

36

-12

749

1 036

Avesta–Hallstahammar

52

32

-20

993

1 513

Degerfors–Säter

58

46

-12

997

1 078

Grängesberg–Lesjöfors

26

17

-9

1 011

1 260

Grythyttan–Stjärnsund
Totalt
Noderna exkl. Falun

8

5

-3

501

598

192

136

-56

915

1 174

75

44

-31

832

1 262
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Tabell 17. Grundskola. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
Bef.underlag
				1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

Falun

14

15

1

2 567

2 486

Avesta–Hallstahammar

26

22

-4

1 986

2 200

Degerfors–Säter

32

27

-5

1 807

1 837

Grängesberg–Lesjöfors

17

15

-2

1 546

1 428

Grythyttan–Stjärnsund

5

4

-1

801

747

Totalt

94

83

-11

1 869

1 924

Noderna exkl. Falun

33

28

-5

1 892

1 983

Tabell 18. Gymnasieutbildning. Källa: SCB/BeDa.
							
Bef. underlag		
Bef. underlag
1996		2008		Förändring		1995–1996		2008–2010
Studieförberedande

Yrkesförberedande

Studieför- Yrkesförberedande beredande

Studieförberedande

YrkesförStudieförberedande beredande

Yrkesförberedande

Studieförberedande

Yrkesförberedande

Falun

2

2

3

6

1

4

17 966

17 966

12 430

6 215

Avesta–Hallstahammar

3

4

3

2

0

-2

17 216

12 912

16 134

24 202

Degerfors–Säter

5

3

4

4

-1

1

5 255

11 565

12 403

12 403

Grängesberg–Lesjöfors

2

1		

3

-2

2

13 137

26 274		

7 140

Grythyttan–Stjärnsund					0

0				

Totalt
Noderna exkl. Falun

12

10

10

15

-2

5

14 640

17 569

15 971

10 648

2

2

2

3

0

1

31 217

31 217

27 757

18 504

sidan kan detta ses som en anpassning till åldersstrukturen, å andra sidan väcker förändringen frågor kring dessa orters attraktivitet för barnfamiljer
som potentiella inflyttare.
Antalet skolor där det går att läsa studieförberedande program har minskat, till skillnad från skolor där det går att läsa yrkesförberedande program.

Antal invånare per skola med studieförberedande
program har ökat, medan antalet invånare per
skola med yrkesförberedande program har minskat. Värt att påpeka i sammanhanget är att denna
analys inte säger någonting om storleken på barngrupper i förskolor eller klasser i skolor.
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När det gäller barnomsorg i form av förskola liksom utbildning i form av grundskola ser vi en försämring i tillgången under perioden 1996–2008
både i noderna och i de studerade orterna totalt
sett. Detta hänger sannolikt ihop med både befolkningsminskningen som innebär ett minskat underlag för förskolor och skolor, och med förändringar i
befolkningens ålderssammansättning mot en ökad
andel äldre. När det gäller gymnasieutbildning är
utvecklingen inte lika entydig. Tillgången till studieförberedande program, mätt i antal skolor som
erbjuder denna typ av program, har försämrats i
orterna totalt sett, men inte i noderna, medan tillgången till yrkesförberedande program har förbättrats både i noderna och totalt sett.

Äldreomsorg
I en kortare forskningsöversikt på området att åldras på landsbygden konstaterar Hjorth Aronsson
att temat kan ses ur olika perspektiv. Frågan har
varit på forskningens dagordning i många länder.
Att kunna bo kvar och åldras på landsbygden kan
vara en önskan hos de äldre. Den tidigare forskningen har också handlat om omsorgsbehov och
om att kunskaperna kring åldrande just på landsbygden behöver utvecklas bland socialarbetare.
Från politiskt håll finns ambitioner om att landsbygden ska leva och att hela befolkningen ska ha
en god livskvalitet. Mål formuleras också om att
äldre ska ha hög livskvalitet och få god social och
medicinsk omsorg. Avstånden på landsbygden gör

Tabell 19. Äldreomsorg. Källa: SCB/BeDa.
							 Bef. underlag
1996		
2008		
Förändring		
1995–1996		
Servicehus
		

Falun

Äldre- och
Servicehandikapp- hus
omsorg		

Äldre- och
Servicehandikapphus
omsorg		

17

5

29

8

12

Äldre- och
Servicehandikapp- hus
omsorg		

Bef. underlag
2008–2010

Äldre- och
Servicehandikapphus
omsorg		

3

2 114

7 186

1 286

Äldre- och
handikappomsorg

4 661

Avesta–Hallsta-hammar

18

25

40

30

22

5

2 869

2 066

1 210

1 613

Degerfors–Säter

23

31

51

25

28

-6

2 514

1 865

973

1 984

Grängesberg–Lesjöfors

17

18

19

6

2

-12

1 546

1 460

1 127

3 570

Grythyttan–Stjärnsund

1

1

4

1

3

0

4 007

4 007

747

2 989

Totalt

76

80

143

70

67

-10

2 312

2 196

1 117

2 282

Noderna exkl. Falun

28

44

48

35

20

-9

2 230

1 419

1 157

1 586
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också att hemtjänst och vårdpersonal får långa resvägar mellan de äldre. Det gäller särskilt äldre
som behöver tillgång till hemtjänstpersonal dygnet
runt, eftersom man kan behöva besöka dessa flera
gånger per dag.59
När det gäller äldreomsorgen ser vi två t ydliga
förändringar under perioden 1996–2008: dels att
antalet servicehus ökar och dels att antalet verksamheter inom äldre- och handikappomsorg
(exempelvis hemtjänst) minskar. Antalet servicehus
har ökat från 76 till 143 i orterna totalt sett och från
28 till 48 i noderna. Antalet invånare per servicehus
har minskat från 2 312 till 1 117 i orterna totalt sett
och från 2 230 till 1 157 i noderna. Detta är ett tydligt tecken på en åldrande befolkning som behöver
omsorg. Samtidigt har antalet enheter med annan
äldre- och handikappomsorg minskat och lett till
fler invånare per enhet 2008 jämfört med 1996:
från 2 196 till 2 282 i orterna totalt sett och från
1 419 till 1 586 i noderna. Dessa förändringar när
det gäller äldreomsorg speglar en åldrande befolkning, och kanske också förändrade behov hos de
äldre (äldre blir ännu äldre, och omsorgsbehoven
täcks inte längre av hemtjänstens tjänster) liksom
en omstrukturering av äldreomsorgen mot större
enheter, exempelvis inom hemtjänsten.

59. Hjorth Aronsson (2015).

Hälso- och sjukvård och tandläkare
I Jordbruksverkets sammanställning framkommer
flera intressanta mönster när det gäller hälso- och
sjukvård. Om tillgången till vård mäts i antal vårdcentraler är den sämre i gles landsbygd jämfört med
i landsbygd; i kommuner som kan kategoriseras som
glesa landsbygdskommuner finns i genomsnitt tre
vårdcentraler jämfört med i genomsnitt åtta i landsbygdskommuner. På landsbygden har närheten till
vårdcentraler ökat. Vilken vård som finns att tillgå
i kommunerna skiljer sig dock åt mellan kommuntyperna, exempelvis nämner Jordbruksverket att det
finns specialistsjukvård i ungefär dubbelt så många
stadskommuner som i landsbygdskommuner.60 När
det gäller hälso- och sjukvård påpekas i den regionalpolitiska utredningens slutbetänkande att specialiserade tjänster (och den arbetsdelning som är
del av detta) ofta kräver ett stort befolkningsunderlag. Man hänvisar här exempelvis till att Socialstyrelsen anser att bäst resultat av barnhjärtkirurgi fås
om detta koncentreras till en plats i landet eftersom
antalet fall är så litet.61
När det gäller tillgängligheten till olika former av hälso- och sjukvård visar vår kartläggning tydliga förändringar under perioden 1996–
2008, även om förändringarna är av olika karaktär. Antalet tandläkarmottagningar har minskat (och a ntalet invånare per tandläkarmottagning
ökat, och är något fler i noderna än i orterna totalt
60. Jordbruksverket (2013:11).
61. SOU (2000:87:232).
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sett). Såväl den slutna sjukvården som den öppna
hälso- och sjukvården har färre enheter. Antalet invånare per hälso- och sjukvårdsenhet har
ökat (gäller både sluten och öppen hälso-/sjukvård), och allra störst relativt sett är ökningen av
antal invånare per öppen hälso- och sjukvårdsenhet i noderna (från 2 601 till 4 270). Samtidigt ser
vi en markant ökning när det gäller utbudet av det
som kategoriseras som ”annan hälso- och sjukvård”, som innefattar exempelvis distriktssjuksköterskevård, mödra- och barnavårdscentraler och
paramedicinsk vård (alternativ eller komplementär
medicin). 1996 var antalet enheter 51 och 2008 var
antalet 107. Utvecklingen är lika tydlig i noderna:
från 19 enheter till 39 enheter.

Hotell och restaurang
En avhandling som delvis behandlar den växande turismnäringen i Bergslagen är Max Jakobssons Från industrier till upplevelser – En studie
av symbolisk och materiell omvandling i Bergslagen (2009). Turism är en dominerande gren inom
upplevelseindustrin, i synnerhet på landsbygden
och i mindre orter. I Bergslagen har satsningar
gjorts på såväl vildmarksturism som kulturarvsturism.62 Jakobsson beskriver det som skapande av
motbilder till en region i kris.63 Gamla industri
miljöer har fått nytt värde som platser för upplevelser och turism och Jakobsson nämner med referens till Storm (2008) begreppet ”rostturism”.64
Delvis har turismsatsningarna skett inom ramen
för Bergslagssatsningen. Jakobsson konstaterar
att sysselsättningen inom branschen har ökat, och
62. Fridolfsson (2015).
63. Jakobsson (2009:61).
64. Jakobsson (2009:14), med referens till Storm (2008).

Tabell 20. Tandläkarmottagningar. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
				
Falun
18
12
Avesta–Hallstahammar
19
15
Degerfors–Säter
17
15
Grängesberg–Lesjöfors
9
7
Grythyttan–Stjärnsund			
Totalt
63
49
Noderna exkl. Falun
22
18

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

-6
1 996
-4
2 718
-2
3 402
-2
2 919
0		
-14
2 789
-4
2 838

3 108
3 227
3 307
3 060
3 259
3 084
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Tabell 21. Sluten sjukvård. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
				

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

0
-4
-6
-1
0
-11
-4

17 966
5 739
6 425
13 137
4 007
7 639
6 937

18 646
9 681
16 537
21 420
2 989
13 309
11 103

1996
2008
Förändring
				

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

-12
-12
0
4
-4
-24
-11

1 437
1 986
3 402
3 284
1 002
2 196
2 601

2 869
3 457
2 918
1 785

1996
2008
Förändring
				

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

Falun
Avesta–Hallstahammar
Degerfors–Säter
Grängesberg–Lesjöfors
Grythyttan–Stjärnsund
Totalt
Noderna exkl. Falun

2
9
9
2
1
23
9

2
5
3
1
1
12
5

Tabell 22. Öppen hälso- och sjukvård. Källa: SCB/BeDa.

Falun
Avesta–Hallstahammar
Degerfors–Säter
Grängesberg–Lesjöfors
Grythyttan–Stjärnsund
Totalt
Noderna exkl. Falun

25
13
26
14
17
17
8
12
4		
80
56
24
13

2 852
4 270

Tabell 23. Annan hälso- och sjukvård. Källa: SCB/BeDa.

Falun
14
Avesta–Hallstahammar
12
Degerfors–Säter
17
Grängesberg–Lesjöfors
8
Grythyttan–Stjärnsund		
Totalt
51
Noderna exkl. Falun
19

37
32
25
10
3
107
39

23
2 567
20
4 304
8
3 402
2
3 284
3		
56
3 445
20
3 286

1 008
1 513
1 984
2 142
996
1 493
1 423

| 73

74 | Service och företagande på orterna

Tabell 24. Restaurang. Källa: SCB/BeDa.
1996
2008
Förändring
				
Falun
Avesta–Hallstahammar
Degerfors–Säter
Grängesberg–Lesjöfors
Grythyttan–Stjärnsund
Totalt
Noderna exkl. Falun

55
62
49
19
3
188
59

58
97
65
26
4
250
98

Eimermann (2013) pekar på ett samband mellan
turismsektorn, livsstilsentreprenörskap och livsstilsmigration.65
När det gäller restauranger visar vår kartläggning en tydlig positiv utveckling. Antalet restauranger har ökat från 188 (1996) till 250 (2008) och i
noderna från 59 (1996) till 98 (2008). Antalet invånare per restaurang har sjunkit från 935 till 639 i
orterna totalt sett och från 1 058 till 566 i noderna.
Här kan vi påpeka att vår statistik inte talar om
för oss vilken typ av restaurang det handlar om.
Bakom siffrorna döljer sig allt från Gästgiveriet
i Grythyttan till korvkiosker. Korvkiosker och
pizzerior är sällan turistmagneter, men precis som
när det gäller livsmedelsbutikens betydelse på en
liten ort eller på landsbygden, kan även en pizzeria spela en roll. Najib påpekar att på platser som
är glest befolkade och där avstånden är långa kan
en pizzeria ha stor betydelse för befolkningen på
grund av avsaknad av alternativ.66
65. Eimermann (2013).
66. Najib (2008).

3
35
16
7
1
62
39

Bef.underlag
1995/1996

Bef.underlag
2008/2010

653
833
1 180
1 383
1 335
935
1 058

643
499
763
824
747
639
566

Vi ser också en positiv utveckling när det gäller
hotell och liknande. Antalet hotell, konferens
anläggningar, vandrarhem och campingplatser har
ökat något under perioden, men inte lika mycket
som antalet restauranger. Antalet hotell har ökat
med tre (ett i noderna), antalet konferensanläggningar har ökat med sex (en i noderna) och antalet vandrarhem och campingplatser har ökat med
åtta (fem i noderna). Antalet invånare per hotell,
konferensanläggning, vandrarhem och campingplats har också minskat under perioden. Antalet
invånare per hotell har minskat från 6 058 till
4 991 i orterna totalt sett (och från 6 937 till 5 551 i
noderna). Antalet invånare per konferensanläggning har minskat från 58 562 till 17 746 i orterna
totalt (och från 62 433 till 27 757 i noderna). Antalet
invånare per vandrarhem/campingplats har minskat från 58 562 till 12 286 i orterna totalt sett (och
från 31 217 till 7 930) i noderna. Här bör tilläggas
att det i första hand förstås inte är ortsinvånarna
som nyttjar hotellen.
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Tabell 25. Hotell, konferensanläggningar, vandrarhem och campingplatser. Källa: SCB/BeDa.
1996			2008			 Förändring		
Hotell
		
		

Konferens- Vandrarhem Hotell
anlägg
och		
-ningar
camping		

Konferensanlägg
-ningar

Vandrarhem Hotell
och		
camping		

Konferensoch
-ningar

Vandrarhem
och
camping

Falun

6			 5

2

2

-1

2

2

Avesta–Hallstahammar

8

1

7

3

3

-1

2

2

Degerfors–Säter

11		3

11

2

5

0

2

2

Grängesberg–Lesjöfors

3

1		7

Grythyttan–Stjärnsund

1

1

29
9

Totalt
Noderna exkl. Falun

1

1

1

4

0

1

1

2

1

2

1

0

1

3

5

32

9

13

3

6

8

1

2

10

2

7

1

1

5

Bef.underlag 1995/1996		

Bef.underlag 2008/2010

Hotell
Konferens- Vandrarhem Hotell
		
anlägg
och		
		
-ningar
camping		
		

Konferensanlägg
-ningar

Vandrarhem
och		
camping

Falun

5 989			

7 458

18 646

18 646

Avesta–Hallstahammar

6 456

51 647

51 647

6 915

16 134

16 134

Degerfors–Säter

5 257		

19 275

4 510

24 805

9 922

26 274		

21 420

Grängesberg–Lesjöfors

8 758

3 060

21 420

Grythyttan–Stjärnsund

4 007

4 007

4 007

1 495

2 989

1 495

Totalt

6 058

58 562

58 562

4 991

17 746

12 286

Noderna exkl. Falun

6 937

62 433

31 217

5 551

27 757

7 930

Slutsatser om service på orterna och
förutsättningarna att bo och leva
I denna del av kapitlet har serviceutbud på orterna
och tecken på förnyelse och förändring mellan
åren 1996 och 2008 fokuserats. Det sviktande
befolkningsunderlaget och den förändrade åldersstrukturen får konsekvenser, och hänger också

ihop med serviceutbudet och olika aspekter av vardagslivet för människorna på orterna.
Vi kan konstatera att tillgången till olika former
av service för invånarna har förändrats. Exempelvis
har antalet livsmedelsbutiker minskat, liksom antalet förskolor och grundskolor och antalet hälsooch sjukvårdsenheter. Samtidigt visar vår kartlägg-
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ning att antalet hotell och restauranger har ökat.
Vi ser alltså att tillgången till social infrastruktur
har försämrats i termer av antal enheter och tillgänglighet, samtidigt som den turistiska servicen
visar en positiv utveckling. Det är frestande att dra
slutsatsen ”det går att besöka Bergslagen, men det
går inte att stanna kvar”. Det vore naturligtvis väl
tillspetsat. Analysen visar dock ett tydligt mönster.
Det hänger förstås ihop med utflyttning och en
förändrad åldersstruktur, men situationen i sig kan
också göra det svårare för människor att stanna
kvar på orterna och intresset hos potentiella återflyttare och inflyttare kan minska.

Företagandet på orterna
Bergslagen är inte en region som brukar förknippas
med småföretagande, utan snarare med bruk och
storföretag, arbetarkultur, arbetslöshet och utflyttning. Dock finns det variationer mellan kommuner,
och tecken på att företagande inte är ovanligare
bland kvinnor i Bergslagen än i Sverige över lag.67
Samtidigt konstaterar Jordbruksverket att det finns
ett generellt samband mellan befolkningstillväxt och
ökat antal arbetsställen på landsbygden. De konstaterar vidare att det är vanligt med kombinationsverksamhet på landsbygden, exempelvis nämner de
att 13 procent av företagarna som arbetar med jordbruk även arbetar med entreprenad, och att 7 procent av företagarna som arbetar med jordbruk även
arbetar med turism. Företagen är små sett till antalet
sysselsatta; de flesta har få eller inga anställda.68
67. Hedfeldt (2008).
68. Jordbruksverket (2013:14).

I denna del av kapitlet fokuseras företagandet på
orterna och förändringar som skett under perioden 1996–2008. Här fokuseras de som har företagande som sin huvudsakliga inkomstkälla, i form
av aktiebolag eller enskild firma. Det betyder att
både företagare och kombinatörer (det vill säga
de som är både företagare och anställda) ingår i
vår analys, även om alla kombinatörer inte finns
med, det vill säga vi har inte fångat in dem som
har en högre inkomst från anställning än från
företagande. Vi undersöker förändring inom företagandet med avseende på bransch, liksom frågan
om vilka som utgör gruppen företagare i termer av
kön, ålder och etnicitet.

Ett ökat företagande
Företagandet på orterna har ökat under perioden
mellan 1996 och 2008 både i antal och i andel av
sysselsatta. Som tabell 26 visar har antalet företagare ökat från 4 008 personer till 5 800 och den
genomsnittliga andelen företagare i orterna från
4,6 procent 1996 till 6,8 procent 2008. I noderna
var motsvarande andel 4,9 procent respektive 7,2
procent. Andelen företagare av samtliga sysselsatta
i noderna var alltså något högre båda åren.
Det finns emellertid större skillnader på ortsnivå
än vad tabellen ovan visar. Exempelvis varierar
andelen mellan mycket låga 1,3 procent i Garpenberg och jämförelsevis höga 7,9 procent i Stjärnsund 1996. Garpenberg avviker från de andra
orterna här, och det är värt att påminna om att
både Garpenberg och Stjärnsund är orter med ett
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Tabell 26. Antal respektive andel företagare 1996 och 2008 samt förändring 1996–2008 (nattbefolkningen). Källa: SCB/BeDa.
Ortsgrupp
Falun

Antal			
1996
2008
Förändring

Andel (%)		
1996
2008

Förändring (%)

880

1 521

641

4,6

7,1

Avesta–Hallstahammar

1 165

1 598

433

4,6

6,3

1,7

Degerfors–Säter

1 302

1 768

466

4,6

6,8

2,2

Grängesberg–Lesjöfors

584

769

185

4,8

7,0

2,2

Grythyttan–Stjärnsund

77

144

67

4,0

7,8

3,8

4 008

5 800

1 792

4,6

6,8

2,2

1 502

2 127

625

4,9

7,2

2,3

Totalt
Noderna exkl. Falun

litet antal invånare. Stjärnsund är också lite av en
avvikare, även om det finns fler orter med en relativt hög andel företagare, exempelvis Kopparberg
(6,9 procent) och Storå (Stripa) (6,1 procent).
Även 2008 ser vi stora variationer mellan
orterna: då varierar andelen mellan som lägst 4,7
procent i Storfors och som högst 13,3 procent i
Riddarhyttan. Låga andelar finner vi då även i
exempelvis Ramnäs (5 procent) och höga andelar
i exempelvis Ängelsberg (13 procent) och Stjärnsund (10,3 procent). Den låga andelen företagare år
1996 i Garpenberg har fram till år 2008 ökat från
1,3 procent till 5,8 procent.

Vilka är företagarna? Kön
Vid vår analys av vilka som är företagare har vi
koncentrerat oss på orterna sammanlagt, alltså inte
delat upp analysen på ortsnivå. Precis som företagande är vanligare bland män än bland kvinnor i
landet som helhet, så är det också det i vårt urval
av orter. Här visar dock vår analys att företagan-

2,5

det har ökat bland både män och bland kvinnor;
andelen företagare bland män i Bergslagsorterna
har ökat från 6,3 procent till 8,8 procent, och bland
kvinnor från 2,8 procent till 4,6 procent.

Vilka är företagarna? Ålder
Ofta startas företag av människor med erfarenhet,
såväl arbetslivserfarenhet som livserfarenhet. Den
genomsnittliga åldern bland företagare är därför
något högre än den genomsnittliga åldern bland
anställda.69 I vårt urval av orter i Bergslagen har
medelåldern ökat både hos anställda och företagare mellan åren 1996 och 2008, vilket speglar
befolkningsutvecklingen, men mer så bland företagare än bland anställda.

Vilka är företagarna? Etnicitet
I Sverige är andelen företagare relativt sett låg i
en internationell jämförelse, och personer som
invandrat till Sverige startar oftare företag än
69. Hedfeldt (2008).
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 ersoner födda i Sverige. Samtidigt är andelen
p
företagare i vissa invandrargrupper relativt låg –
Abbasian (2003) tar upp frågan om huruvida det
kan vara en myt att invandrare oftare startar företag jämfört med personer födda i Sverige.70 Inom
några branscher är dock invandrarföretagen märkbara, exempelvis hänvisar Najib (2008) till statistik
som visar att invandrarföretag inte sällan utgör
30–50 procent av företagen inom exempelvis restaurang, vandrarhem, stugbyar och camping i
glesbygdskommuner.71
Vår analys visar att andelen företagare är relativt lika oavsett födelseland. Den varierar mellan
4,3 procent och 6,5 procent 1996. Två avvikelser
finns dock, varav den ena är stor. Andelen företagare bland personer födda i länder i Afrika är låg,
1,6 procent, och andelen företagare bland personer födda i Nordamerika och Oceanien är hög,
28,4 procent. År 2008 är variationen större samtidigt som avvikelserna har blivit mindre. Den högsta andelen finner vi bland personer födda i Nordamerika och Oceanien, 15,5 procent, och den lägsta
andelen finner vi bland personer födda i Afrika, 2
procent. I övrigt varierar andelen mellan 3 procent
och 12,1 procent.
Tittar vi på förändringen över tid ser vi att antalet anställda födda i Sverige, Norden, Östeuropa
och Ryssland har minskat, medan antalet företagare har ökat. I övriga grupper efter individernas
70. Abbasian (2003:12).
71. Najib (2008:232).

födelseland har såväl antalet anställda som antalet
företagare ökat. Andelen företagare har ökat bland
personer födda i Sverige, Norden, Östeuropa och
Ryssland och Afrika, men minskat bland personer
födda i Västra Asien, N
 ordamerika och Oceanien
och Syd- och Mellanamerika.
I denna del av kapitlet har företagandet på
orterna fokuserats, liksom vilka som utgör gruppen företagare i termer av kön, ålder och etnicitet. Vår analys pekar på ett ökat företagande på
orterna, både i antal och i andel av sysselsatta. Vi
finner samtidigt variationer på ortsnivå. Vidare
visar analysen att företagandet ökar både bland
män och bland kvinnor, att medelåldern bland
företagare är högre än bland anställda och dessutom har ökat mer bland företagare än bland
anställda. Analysen av företagarnas födelseland
pekar på att andelen företagare bland sysselsatta är
relativt lika oavsett födelseland, men vi finner här
också ett par förhållandevis stora avvikelser.

Slutsatser om service och företagande
I detta kapitel har vi fokuserat på tecken på förnyelse och förändring under perioden från mitten av
1990-talet till en bit in på 2000-talet när det gäller olika former av service och företagande. Såväl
serviceutbudet som företagandet uppvisar förändringar. Den demografiska strukturen är också en
utmaning i regionen och hänger nära samman
med den sociala infrastrukturen i regionen. Jordbruksverket pekar på den demografiska strukturen på landsbygden som ett generellt problem som
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Tabell 27. Antal respektive andel anställda och företagare bland män respektive kvinnor 1996. Källa: SCB/BeDa. Källa: SCB/BeDa.

Anställda
Företagare
Totalt

Män		Kvinnor		
Antal
Andel
Antal
Andel

Totalt
Antal

Andel

42 430

93,7

40 459

97,2

82 889

96,4

2 840

6,3

1 168

2,8

4 008

4,6

45 270

100

41 627

100

86 897

100

Tabell 28. Antal respektive andel anställda och företagare bland män respektive kvinnor 2008. Källa: SCB/BeDa.
Män		Kvinnor		
Antal
Andel
Antal
Andel
Anställda
Företagare
Totalt

Totalt
Antal

Andel

40 560

91,2

39 230

95,4

79 790

93,2

3 928

8,8

1 872

4,6

5 800

6,8

44 488

100

41 102

100

85 590

100

Tabell 29. Anställdas och företagares medelålder 1996 respektive 2008. Källa: SCB/BeDa.
1996
Anställda
Företagare

2008

40,7

42

47

54,4

behöver lösas snarast, men pekar också på landsbygdernas olikheter och på möjligheterna när det
gäller landsbygdens utveckling och tillgången till
olika former av service:
Landsbygden [kan] vara en föregångare i att
hitta alternativa sätt att lösa service och omsorg.
Häri ligger också en möjlighet i att försöka få till
en bättre demografisk struktur genom inflyttning. Något som sker i flera landsbygder, men inte
i andra.72
72. Jordbruksverket (2013:3).

Frågan är hur detta kan lösas i Bergslagsregionen och de orter vi har studerat. Vad kan det innebära för förutsättningarna att bo, leva och arbeta
i regionen i framtiden? Tillgången till olika former av service och social infrastruktur skapar förutsättningar för människor att bo och leva, samtidigt pekar Jordbruksverket på kreativitet och förmåga hos människor att lösa problem och utmaningar där de bor. Vår kartläggning av service
respektive företagande och förändringarna
inom dessa områden ger upphov till frågor om
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Tabell 30. Antal respektive andel anställda och företagare bland personer i arbetskraften efter födelseland 1996.
Källa: SCB/BeDa.
Anställda		Företagare		
Antal
Andel
Antal
Andel

Totalt
Antal

Andel

Sverige

75 313

95,5

3519

4,5

78 832

100

Norden

5 136

95,7

231

4,3

5 367

100

Östeuropa inkl. Ryssland

728

93,5

51

6,5

779

100

Västeuropa

359

95,2

18

4,8

377

100

Västra Asien

434

95,4

21

4,6

455

100

94

94,9

5

5,1

99

100

Övr. Asien
Nordam. inkl. Oceanien

368

71,6

146

28,4

514

100

Syd- o mellanamerika

277

95,2

14

4,8

291

100

Afrika

179

98,4

3

1,6

182

100

1

100.0

0

0,0

1

100

82 889

95,4

4 008

4,6

86 897

100

Okänd
Totalt

Tabell 31. Antal respektive andel anställda och företagare bland personer i arbetskraften efter födelseland 2008.
Källa: SCB/BeDa.
Anställda		Företagare		
Antal
Andel
Antal
Andel

Totalt
Antal

Andel

Sverige

71 773

93,3

5 155

6,7

76 928

100

Norden

3 440

93,5

238

6,5

3 678

100

Östeuropa inkl. Ryssland

714

87,9

98

12,1

812

100

Västeuropa

631

93,9

41

6,1

672

100

Västra Asien

816

97,0

25

3,0

841

100

Övr. Asien

350

96,4

13

3,6

363

100

1 032

84,5

189

15,5

1 221

100

Syd- o mellanamerika

Nordam. inkl. Oceanien

742

95,5

35

4,5

777

100

Afrika

291

98,0

6

2,0

297

100

1

100.0

0

0,0

1

100

79 790

93,2

5 800

6,8

85 590

100

Okänd
Totalt
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Tabell 32. Förändring andel anställda respektive företagare bland personer i arbetskraften efter födelseland mellan 1996 och 2008.
Källa: SCB/BeDa.
Förändring
antal anställda

Förändring
antal företagare

Procentuell förändring
andel företagare

Sverige

-3 540

1 636

2,2

Norden

-1 696

7

2,2

Östeuropa inkl. Ryssland

-14

47

5,6

Västeuropa

272

23

1,3

Västra Asien

382

4

-1,6

Övr. Asien

256

8

-1,5

Nordam. inkl. Oceanien

664

43

-12,9

Syd- o mellanamerika

465

21

-0,3

Afrika
Okänd
Totalt

112

3

0,4

0

0

0,0

-3 099

1 792

2,2

f örändringar i förhållandet mellan offentligt till
privat. Möjligen går det att utläsa en tendens här.
En form av service och kommunikation som
inte har undersökts i denna studie, men som ofta
framhålls som en viktig förutsättning både för
inflyttning och för företagande på landsbygden, är
tillgången till bredband. Jordbruksverket konstaterar att nästan alla hushåll i Sverige har möjlighet
till bredbandsuppkoppling och att runt en femtedel av landsbygdshushållen har tillgång till anslutning med fiberkabel. De konstaterar att användningen av internet delvis är en åldersfråga, men
också att det ändå är vanligt bland äldre på lands-

bygden (som är de som använder internet i minst
utsträckning) att göra sina bankärenden på internet: mer än hälften gör det.73 Vår databas ger inte
möjlighet att undersöka tillgången till bredband,
men vi kan förmoda att det är något som, precis
som Jordbruksverket konstaterar, påverkar företagandet positivt. Vi kan också anta att det ökar tillgången till viss form av service (i form av internettjänster), men inte påverkar all form av service och
infrastruktur som människor i olika åldrar behöver för att kunna bo och leva.
73. Jordbruksverket (2013).
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Befolkning, näringsliv och arbetsmarknad
I majoriteten av orterna i vår studie har det skett
en kraftigt negativ befolkningsutveckling under
perioden 1990–2010. Totalt sett minskar befolkningen i de 31 orterna med drygt 11 procent under
20-årsperioden, och denna tillbakagång sker
främst under de första tio åren under 1990-talet.
Mönstret går igen på de flesta orter.
I orternas befolkningsutveckling finns en relativt stark systematik. Variationerna i befolknings
utvecklingen hänger på ett tydligt sätt samman
med orternas storlek, på så sätt att utvecklingen
varit mest gynnsam i de större orterna. Befolkningsutvecklingen samvarierar också med orternas
industrialiseringsgrad. Generellt gäller att i orter
där näringslivet är ensidigt dominerat av industriell verksamhet finner vi ofta en svag befolkningsutveckling. Befolkningsutvecklingen samvarierar
också med orternas geografiska läge, genom att
kvarboende på orten underlättas av att det finns
en större och mer varierad arbetsmarknad inom
rimligt pendlingsavstånd. Slutligen spelar orternas ålderssammansättning en roll för befolkningsantalets förändring över tid. En svag eller negativ
naturlig befolkningstillväxt sammanfaller med
en stor andel äldre, och i orter som under lång tid

haft en stor utflyttning ökar medelåldern eftersom
benägenheten att flytta är som störst i de lägre
åldrarna.
Industrins betydelse i de utvalda orterna varierar
stort. På flera orter kan vi notera att industrins och
gruvnäringens andel av den totala sysselsättningen
fortfarande var hög i slutet av 00-talet. I orter
som Garpenberg, Stråssa, Långshyttan, Ramnäs, Lesjöfors, Fagersta och Storfors uppgick år
2008 andelen industrisysselsatta till mer än 50 procent. En låg industrialiseringsgrad utmärker istället orter som Säter, Riddarhyttan, Falun, Gryt
hyttan, Sala och Skinnskatteberg (samtliga under
20 procent).
De flesta av de orter som vi undersöker i denna
studie har under mycket lång tid ha formats av
och varit starkt beroende av industrins framväxt,
även om vi idag ser stora variationer när det gäller industrins lokala betydelse. Det är orter med
relativt likartad historia, men där avindustriali
seringen fram till idag gått olika långt. Vi kan
också se att industrins betydelse ökat i vissa orter
mellan 1996 och 2008. Två kommentarer kan vara
på sin plats i detta sammanhang. Det är för det
första viktigt att konstatera att den stålindustri
och skogsindustri som finns kvar i Bergslagen idag
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är starkt nischad och högteknologiskt avancerad.74
De verksamheter som överlevde problemen för
basindustrin mellan 1975 och 1985 kom stärkta ur
krisen och många är idag världsledande inom sitt
produktområde. Många av dessa företag är dessutom utlandsägda, det vill säga de har visat sig
attraktiva för internationella företag att investera
i. Dessa företag är emellertid inte längre själva de
sysselsättningsskapare de var innan krisen slog till
i mitten av 1970-talet, inte minst på grund av att
omfattande rationaliseringar och automatiseringar
av tillverkningsprocesserna gjort det möjligt att
reducera arbetsstyrkan.
För det andra hänger en del av denna sysselsättningsminskning i den kvarvarande storskaliga
och processinriktade industrin också samman
med en betydande avknoppning av delar av verksamheten. Denna så kallade ”outsourcing” handlar om att man överlåter vissa arbetsuppgifter till
andra företag, för att kunna koncentrera sig på
det som man uppfattar som sin kärnverksamhet.
Det kan gälla både direkta arbetsmoment i processen som tas över av andra industriföretag, men
också olika typer av tjänster som tidigare sköttes
internt i företaget, till exempel transporter, dataservice, catering, städning, underhåll av olika slag
m.m. Till detta kommer att det blivit vanligare att
man använder sig av konsultföretag eller bemanningsföretag för att hantera kompetens- och
arbetskraftsförsörjning.
74. Se till exempel Sveriges Nationalatlas (2011:8–17 och 172–199).

Framtidsoptimism och långt gångna investeringsplaner har också präglat gruvnäringen under
en period, både i Bergslagen och i nordligaste Sverige. De allra senaste åren (2013–2015) har dock
utmärkts av stora problem för de gruvor som nyligen öppnats (Northland i Pajala och Dannemora
Mineral i norra Uppland är numera stängda) och
betydande osäkerhet råder kring de projekt som
ännu inte realiserats i exempelvis Bergslagen. Det
är framför allt en minskad efterfrågan på världs
marknaden och inte minst från Kina, och en därmed förknippad nedgång i priset på metaller, som
förändrat situationen.
Vid sidan av industrin ser vi viss tillväxt i andra
näringar. Det gäller branscher och sektorer som
rekreation och personliga tjänster, och det gäller
besöksnäringen och den kulturella näringen. Även
om det är vanskligt att på ett entydigt och självklart sätt definiera besöks- och kulturnäringarna
i statistiken, är det uppenbart att de förutom en
expansion i försiktig takt, också för med sig ökat
företagande och en högre utbildningsnivå i vissa
fall.

Företagande och service på orterna
I denna studie har företagande och sysselsättning
samt tillgång till service och varor på orterna och
tecken på förnyelse och förändring mellan 1996
och 2008 kartlagts. Vad betyder det sviktande
befolkningsunderlaget för serviceutbudet? Och
vad betyder det i sin tur för människorna som bor
kvar på orterna? Utbudet av varor och service har
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satts i relation till befolkningsstorleken. Detta
visar ett slags tröskelvärde, det vill säga hur många
invånare som behövs för att en viss form av service
ska finnas.
Utbudet av varor har både förbättrats och försämrats, och nodorterna skiljer sig i vissa fall från
andra orter. Tillgången till (bemannade) driv
medelsstationer och livsmedel har försämrats,
både i noderna och i orterna totalt sett. Dessa
varor verkar känsligast för minskande kundunderlag i form av boende på orterna. Tillgången till
bibliotek har försämrats, men blivit något bättre
i noderna. Tillgången till apotek har förbättrats
(även innan avregleringen av apoteksmonopolet),
likaså tillgången till systembolag (även om befolkningsminskning ligger bakom färre invånare per
systembolag). Tillgången till förskolor och grundskolor har försämrats, både i noderna och totalt
sett. När det gäller gymnasieutbildning är utvecklingen inte lika entydig, Tillgången till studieförberedande program (antal skolor som erbjuder
denna typ av program) har försämrats i orterna
totalt sett men inte i noderna, medan tillgången
till yrkesförberedande program har förbättrats
både i noderna och totalt. Tillgången till äldre
omsorg har förändrats tydligt: dels har antalet servicehus ökat markant, dels har antalet verksam
heter inom äldre- och handikappomsorg (exempelvis hemtjänst) minskat. Befolkningsminskning
och den förändrade ålderstrukturen sätter naturligtvis sina spår.

När det gäller tillgängligheten till hälso- och
sjukvård är förändringarna tydliga: antalet tand
läkarmottagningar och antalet enheter med hälsooch sjukvård minskar. Antalet invånare per hälsooch sjukvårdsenhet ökar, inte minst i noderna.
Samtidigt har utbudet av annan hälso- och sjukvård (det vill säga distriktssjuksköterskevård,
mödra- och barnavårdscentraler och paramedicinsk vård/alternativ/komplementär medicin) ökat
markant.
När det gäller restauranger ser vi en tydlig positiv utveckling. Antalet ökar, såväl i noderna som i
orterna totalt sett, och antalet invånare per restaurang sjunker. Antalet hotell, konferensanläggningar,
vandrarhem och campingplatser har ökat något
under perioden, men inte lika mycket som antalet
restauranger.
Vi ser att företagande (som huvudsaklig
inkomstkälla) blir vanligare, både i orterna totalt
sett och i noderna, och att det är något vanligare
i noderna jämfört med i orterna totalt sett. 1996
var andelen företagare bland sysselsatta 4,6 procent totalt (och 4,9 procent i noderna) och 2008
var andelen 6,8 procent totalt (och 7,2 procent i
noderna). Ökningen är relativt likartad för män
och kvinnor. Företagarnas medelålder ökar, även i
jämförelse med anställda, och också i relation till
den totalt sett åldrande befolkningen. Analysen
av företagarnas födelseland visar stora variationer
och det är svårt att finna entydiga mönster. Vad
vi kan se är dock att en grupp som invandrat från
Östeuropa (inkl. Ryssland) uppvisar en betyd-
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ligt högre frekvens av företagare än andra, något
som i viss mån också gäller Nordamerika (inklusive Oceanien).
En tentativ slutsats är att utvecklingen går mot
att det blir allt lättare att besöka Bergslagen, samtidigt som det blir svårare att bo och leva sitt liv
där. Antalet restauranger och hotell ökar, sam
tidigt som den sociala infrastrukturen f örändras.
Det hänger förstås ihop med utflyttning och
en förändrad åldersstruktur, men situationen i
sig gör det kanske också svårare för boende att
stanna kvar och intresset för orterna hos potentiella inflyttare kan minska. Vi anar en tendens till
att möjligheterna att konsumera upplevelser förbättras (”sällankonsumtion”) medan möjligheterna
att konsumera social infrastruktur (”varjedagskonsumtion”) försämras.
Avslutningsvis kan vi ställa frågan om det framskymtar några tecken på att Bergslagen som
region är på väg att byta spår. Det vi ser är att
regionen i vissa avseenden uppvisar en allt mer
splittrad bild. Det gäller till exempel industrins
roll som den dominerande arbetsgivaren på arbetsmarknaden. Vi ser att andelen industrisysselsatta
idag varierar på ett avsevärt sätt mellan orterna,
och i vissa fall har andra näringar redan tagit över
när det gäller att erbjuda f örsörjningsmöjligheter.
Erfarenheterna från den senaste krisen, med start
2008–2009 och som delvis fortfarande påverkar
utvecklingen, säger att effekterna ofta är såväl
orts-, som bransch- och företagsspecifika. En
provocerande fråga är om vi, mot bakgrund av att

kommande kriser och eventuell re-industrialisering sannolikt inte påverkar alla orter på samma
sätt, kan räkna med en sammanhängande och likformig Bergslagsregion i framtiden. Kommer det
överhuvudtaget att vara meningsfullt att tala om
Bergslagen som region år 2050?
Vi kan också se att företagandet som försörjningskälla ökar i betydelse, något som bryter mot
tidigare bilder av Bergslagen som en icke-entreprenöriell region. Det finns tecken på att kultur
näringarna växer i Bergslagsregionen, liksom i
landet som helhet, men vi kan samtidigt konstatera att andelen sysselsatta i kultur- och upplevelse
sfären endast motsvarar några få procent av den
totala sysselsättningen. Men, i ett längre perspektiv kan denna sektor sägas rymma en potential till
mer betydande strukturförändringar genom att de
sysselsatta är jämförelsevis bättre utbildade.
Vi kan också skönja en tilltagande strukturomvandling inom den offentliga sektorns verksam
heter. Den offentliga servicen sviktar på många
av de orter som ingår i denna studie, framför allt
de minsta orterna. För sysselsättning liksom för
service (både vad gäller varor och tjänster) kommer avståndet, eller rättare sagt närheten, till närmaste större ort eller stad att spela en allt större
roll. Förutsättningarna för att bo kvar på de mindre orterna kommer till stor del att vara beroende
av möjligheterna och viljan att pendla.
Om vi blickar tillbaka till tabell 1 som presenterades i det inledande kapitlet, ligger det nära
till hands att betrakta det som skett i Bergslagen
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de senaste 10–15 åren som tecken på en tilltagande
mångfald och differentiering av näringslivet. Detta
representeras framför allt av ett ökat företagande,
och en viss tillväxt i näringar som ligger vid sidan
av den traditionella industrin och den offentliga
sektorn. En inte obetydlig del av denna förnyelse
finner vi i sådana näringar som projektet Bergs

lagssatsningen försöker stimulera. Samtidigt kan
vi konstatera att industrin fortsätter att spela en
viktig roll i regionen, och att detta sker i former
som för tankarna till den sista kategorin i tabell 1,
en uppgradering av befintlig industri genom avancerad teknisk utveckling och förnyelse
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Bilaga 1
Branschernas andelar av sysselsättningen per ort. Dagbefolkning 2008.
Källa: SCB/BeDa..

93

Bilaga 2
Indelning av besöksrelaterade näringar enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007.
SNI2007
55101
55102
55103
55202
55201
55300
55900
56100

Hotell- och restaurangverksamhet
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Drift av konferensanläggningar
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Stugbyverksamhet m.m.
Vandrarhemsverksamhet
Campingplatsverksamhet
Annan logiverksamhet
Restaurangverksamhet

79120
79110
79900
93210
93290
93111

Turist- och reseaktiviteter
Researrangemang
Resebyråverksamhet
Turist- och bokningsservice
Nöjes- och temaparksverksamhet
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
Drift av skidsportanläggningar

90010
90020
91040
90030
90020
91020
91030
90040
91011
85522

Kulturnäringar
Artistisk verksamhet
Stödtjänster till artistisk verksamhet
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Litterärt och konstnärligt skapande
Stödtjänster till artistisk verksamhet
Museiverksamhet
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
Drift av teatrar, konserthus o.d.
Biblioteksverksamhet
Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
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Bilaga 3
Antal och andel (%) sysselsatta i kulturnäringar 2007 enligt Tillväxtanalys’ definition.
Källa: SCB/BeDa.
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Bilaga 4
De fem* största arbetsställena i respektive ort år 2008.
Branschkoder- och beteckningar, antal sysselsatta, total sysselsättning på orten samt branschernas andel av total sysselsättning på orterna.

Ort
Näringsgren
		

Ant syss Tot syss
2008
2008

Filipstad
Filipstad
Filipstad

Andel,
%

Andel fem
största

Knäckebrödstillverkning
496
2719
18,2
34,1
Diverse övriga företagstjänster
118		
4,3
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra
livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
116		
4,3
Filipstad
xVård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
112		
4,1
Filipstad
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
85		
3,1
					
Hagfors
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
948
3227
29,4
42,5
Hagfors
Tillv. av maskiner för produktion av massa, papper och papp
150		
4,6
Hagfors
Öppna sociala insatser för äldre personer
134		
4,2
Hagfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
70		
2,2
Hagfors
Utbildning inom gymnasiesärskola
69		
2,1
					
Lesjöfors
Tillv. av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
93
345
27,0
80,9
Lesjöfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
67		
19,4
Lesjöfors
Tillv. av dragen ståltråd
57		
16,5
Lesjöfors
Förskoleutbildning
43		 12,5
Lesjöfors
Metallegoarbeten
19		 5,5
					
Munkfors
Tillverkning av kallvalsade stålband
193
1331
14,5
33,2
Munkfors
Tillverkning av kallvalsade stålband
75		
5,6
Munkfors
Tillverkning av elektroniska komponenter
59		
4,4
Munkfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
59		
4,4
Munkfors
Tillverkning av övriga verktyg och redskap
56		
4,2
					
Storfors
Tillverkning av stålrör
165
949
17,4
54,5
Storfors
Tillverkning av stålrör
128		
13,5
Storfors
Grundskoleutbildning och förskoleklass
104		
11,0
• För de minsta orterna redovisas ett färre antal arbetsställen på grund av litet antal sysselsatta.
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Storfors

Tillv. av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni
och trådtelegrafi
70		
7,4
Storfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
50		
5,3
					
Degerfors
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
534
2423
22,0
40,0
Degerfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
154		
6,4
Degerfors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
107		
4,4
Degerfors
Gymnasial yrkesutbildning m.m.
96		
4,0
Degerfors
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
78		
3,2
					
Grythyttan
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
47
330
14,2
51,5
Grythyttan
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
46		
13,9
Grythyttan
Utbildning vid universitet och högskolor
31		
9,4
Grythyttan
Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
24		
7,3
Grythyttan
Grundskoleutbildning och förskoleklass
22		
6,7
					
Hällefors
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
530
1776
29,8
45,9
Hällefors
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
94		
5,3
Hällefors
Vägtransport av gods
79		
4,4
Hällefors
Grundskoleutbildning och förskoleklass
57		
3,2
Hällefors
Vård och omsorg i bostad med särskild service för
personer med funktionshinder
55		
3,1
					
Kopparberg
Framställning av öl
144
1148
12,5
37,5
Kopparberg
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
99		
8,6
Kopparberg
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
82		
7,1
Kopparberg
Diverse övriga företagstjänster
55		
4,8
Kopparberg
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
51		
4,4
					
Nora
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
132
1931
6,8
22,2
Nora
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
95		
4,9
Nora
Grundskoleutbildning och förskoleklass
86		
4,5
Nora
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
59		
3,1
Nora
Grundskoleutbildning och förskoleklass
57		
3,0
					
Storå
Gjutning av järn
140
617
22,7
56,7
Storå
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
96		
15,6
Storå
Grundskoleutbildning och förskoleklass
61		
9,9
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Storå
Grundskoleutbildning och förskoleklass
31		
5,0
Storå
Öppna sociala insatser för äldre personer
22		
3,6
					
Stråssa
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
23
53
43,4
66,0
Stråssa
Diverse tillv. av specialmaskiner
12		
22,6
					
Fagersta
Tillverkning av skärverktyg
1381
5908
23,4
47,5
Fagersta
Tillverkning av skärverktyg
698		
11,8
Fagersta
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
335		
5,7
Fagersta
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
249		
4,2
Fagersta
Studieförberedande gymnasial utbildning
146		
2,5
					
Hallstahammar Framställning av andra metaller
590
3700
15,9
32,4
Hallstahammar Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
190		
5,1
Hallstahammar Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner
180		
4,9
Hallstahammar Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
140		
3,8
Hallstahammar Studieförberedande gymnasial utbildning
99		
2,7
					
Norberg
Öppna sociala insatser för äldre personer
82
1363
6,0
23,8
Norberg
Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål
76		
5,6
Norberg
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
64		
4,7
Norberg
Grundskoleutbildning och förskoleklass
52		
3,8
Norberg
Polisverksamhet
50		 3,7
					
Ramnäs
Diverse övrig metallvarutillverkning
136
466
29,2
66,5
Ramnäs
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
98		
21,0
Ramnäs
Öppna sociala insatser för äldre personer
28		
6,0
Ramnäs
Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar
27		
5,8
Ramnäs
Grundskoleutbildning och förskoleklass
21		
4,5
					
Riddarhyttan
Konsumenttvätt
12
49
24,5
44,9
Riddarhyttan
Förskoleutbildning
5		
10,2
Riddarhyttan
Tillv. av instrument o apparater för mätning, kontroll,
provning, navigering
5		
10,2
					
Sala
Kriminalvård
326
5691
5,7
19,6
Sala
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
230		
4,0
Sala
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
209		
3,7
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Sala
Öppna sociala insatser för äldre personer
190		
3,3
Sala
Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård
158		
2,8
					
Skinnskatteberg Sågning
100
660
15,2
51,5
Skinnskatteberg Grundskoleutbildning och förskoleklass
70		
10,6
Skinnskatteberg Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
69		
10,5
Skinnskatteberg Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
60		
9,1
Skinnskatteberg Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering
41		
6,2
					
Surahammar
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
235
1463
16,1
36,2
Surahammar
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
90		
6,2
Surahammar
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
76		
5,2
Surahammar
Grundskoleutbildning och förskoleklass
67		
4,6
Surahammar
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
61		
4,2				
Ängelsberg
Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård
27
69
39,1
84,1
Ängelsberg
Tillverkning av kranar och ventiler
18		
26,1
					
Avesta
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
1131
7474
15,1
28,3
Avesta
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
449		
6,0
Avesta
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation
199		
2,7
Avesta
Studieförberedande gymnasial utbildning
197		
2,6
Avesta
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
137		
1,8
					
Falun
Specialiserad sluten somatisk sjukvård
3585
21310
16,8
22,8
Falun
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer
417		
2,0
Falun
Utbildning vid universitet och högskolor
350		
1,6
Falun
Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
258		
1,2
Falun
Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering
251		
1,2
					
Garpenberg
Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm
338
382
88,5
96,1
Garpenberg
Förskoleutbildning
17		
4,5
Garpenberg
Grundskoleutbildning och förskoleklass
12		
3,1
					
Grängesberg
Framställning av öl
333
1203
27,7
57,2
Grängesberg
Öppna sociala insatser för äldre personer
130		
10,8
Grängesberg
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
104		
8,6
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Grängesberg
Grundskoleutbildning och förskoleklass
67		
5,6
Grängesberg
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
54		
4,5
					
Horndal
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
54
367
14,7
54,0
Horndal
Sågning
44		 12,0
Horndal
Grundskoleutbildning och förskoleklass
38		
10,4
Horndal
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
34		
9,3
Horndal
Sågning
28		 7,6
					
Långshyttan
Tillverkning av kallvalsade stålband
281
889
31,6
69,0
Långshyttan
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
168		
18,9
Långshyttan
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
75		
8,4
Långshyttan
Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier
45		
5,1
Långshyttan
Dagbarnvård (fritidshem, dagmammor, öppen förskola,
parklek o.d. ej för funktionshindrade)
44		
4,9
					
Smedjebacken Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
430
2308
18,6
177,5
Smedjebacken Tillverkning av maskiner för metallurgi
114		
4,9
Smedjebacken Grundskoleutbildning och förskoleklass
107		
4,6
Smedjebacken Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
92		
4,0
Smedjebacken Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus (läkarmottagning,
vårdcentral o.d.)
67		
2,9
					
Stjärnsund
Grundskoleutbildning och förskoleklass
11
25
44,0
80,0
Stjärnsund
Metallegoarbeten
9		
36,0
					
Säter
Specialiserad sluten psykiatrisk vård
507
1730
29,3
49,4
Säter
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
156		
9,0
Säter
Stats- och kommunledning
73		
4,2
Säter
Grundskoleutbildning och förskoleklass
60		
3,5
Säter
Grundskoleutbildning och förskoleklass
59		
3,4
					
Vikmanshyttan Annan teknisk konsultverksamhet
91
508
17,9
62,4
Vikmanshyttan Tillverkning av kallvalsade stålband
89		
17,5
Vikmanshyttan Annan plastvarutillverkning
64		
12,6
Vikmanshyttan Tillverkning av maskiner för metallurgi
47		
9,3
Vikmanshyttan Tillverkning av metallstommar och delar därav
26		
5,1

K

  an en gammal industriregion som Bergslagen byta  inriktning när det gäller näringsliv och arbete, och är det möjligt
att vända den negativa befolkningsutvecklingen? Vilka tecken på
förnyelse och förändring i Bergslagens orter kan skönjas när det
gäller företagande och sysselsättning, befolkningsunderlag och
service? Kommer det överhuvudtaget att vara meningsfullt att
tala om Bergslagen som sammanhängande region år 2050? Denna
studie inom projektet Brytpunkt Bergslagen bygger på en statistisk
analys av ett 30-tal utvalda orter i Bergslagen, varav ett tiotal ingår
i Bergslagssatsningen – Kultur och Turism. Vi följer utvecklingen i
dessa orter från tidigt 1990-tal fram till år 2008, och avsikten är
att senare kunna följa upp utvecklingen när Bergslagssatsningen
avslutas omkring 2017. Studien visar att företagandet ökar i betydelse, något som bryter mot tidigare bilder av Bergslagen. Kulturoch turismnäringarna växer i Bergslagsregionen, men de svarar
för en liten del av sysselsättningen. Tillgången till olika former
av service har förändrats. Antalet livsmedelsbutiker har minskat,
liksom förskolor, grundskolor och sjukvårdsenheter. Samtidigt
har antalet hotell och restauranger ökat. Det är frestande att dra
slutsatsen ”det går allt bättre att besöka Bergslagen, men det går
inte att stanna kvar”.
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Mona Hedfeldt är FD i kulturgeografi och nu verksam vid Region Örebro län
Max Jakobsson är FD i kulturgeografi och verksam vid Örebro kommun
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”Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen”
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