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Titta tillbaks. Foto: LMN 

Hållbar utveckling i norra Sverige: bundna 
mönster och historiska brytpunkter 

Av Lize-Marié van der Watt och Lena Maria Nilsson, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) 

Introduktion 
Om vi ska kunna styra samhällsutvecklingen i 
en positiv riktning, måste vi först förstå de 
komplexa processer som formar samhället. Vi 
måste förstå samspelet mellan vår livsmiljö 
och dessa processer. Snabba förändringar både 
inom och utanför samhället gör att kraven på 
kunskap växer. Särskilt starkt är 
kunskapskravet inom ekonomiskt viktiga 
sektorer som samhällsplanering och 
näringsliv. För alla som arbetar med beslut 
kring en hållbar utveckling, får kunskap om 
samhällsprocesserna därmed en direkt 
praktisk betydelse. 

* 

De nordligaste delarna av Sverige och Norge 
räknas politiskt tillsammans med Finland som 
den europeiska delen av Arktisområdet. 
Jämfört med andra delar av Arktis finns både 
skillnader och likheter. Bland likheter kan 
nämnas ett kallt klimat, stora avstånd, en 
industri baserad på naturresurser, samt en 

* 

Luleå är en kommun i norra Sverige som på 
många sätt exemplifierar det europeiska 
Arktisområdet. Under den senare hälften av 
1800-talet växte industristaden fram formad 
av älven, havet, skogen och malmen. Stålverket 
SSAB är idag kommunens största privata 
arbetsgivare med cirka 1200 anställda. Den 
samlade IT-branschen är också 
betydelsefull med bland annat Facebooks  
europeiska datacenter grundad 2013. Luleå 
har de senaste åren haft en lägre 
arbetslöshet än riksgenomsnittet. Var 
fjärde av kommunens närmare 77 000 
invånare bor på landsbygden. 

historia av kolonialism i förhållande till 
den lokala befolkningen och  ursprungs-
befolkningen. Bland skillnader utmärker 
sig norra Skandinavien av en relativt 
välutbyggd infrastruktur och mindre 
utpräglade ekonomiska och sociala 
skillnader mellan olika samhällsklasser 
och etniciteter.
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Norrbotten Informationen har huvudsakligen hämtats från ”Fakta om
Norrbottens län” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2014). 

• Norrbotten är Sveriges nordligaste och största län. Det
bildades 1810 och består av 14 kommuner. Luleå är
Norrbottens residensstad och mer än hälften av
norrbottningarna bor inom några mils radie från
staden.

• Råvaruindustrin driver Norrbottens näringsliv, och är
dessutom viktig i nationella sammanhang. De flesta
industrierna i länet ligger vid kusten i Luleå, Piteå och
Kalix, medan inlandet har naturtillgångar i form av
skog, malm och vattenkraft. Cirka 90 % av Europas
järnmalm utvinns i länet, och en stor del av förädlingen 
av järn till stål sker också i Norrbotten. Europas största
koppargruva finns i Gällivare.

• Elproduktion i Norrbotten är till största delen (~91 %)
baserad på förnybar vattenkraft och länets vattenkraft
står för 10 % av den totala elproduktionen i Sverige.
Industrin är den största användaren av energi, följd av
transporter och bostäder. 

• Mer än 40 % av Norrbotten består av improduktiv
skogsmark, öppen myr och berg. I Sverige är det bara
Skåne län som har en lägre andel produktiv skogsmark. 
34 % av Norrbottens län är täckt av produktivt
skogsmark och skogsnäringen sysselsätter cirka 4000
personer i länet. 3,7 % av Norrbottens befolkning är
sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. I
dagsläget består mindre än 0,5 % av landarealen av
jordbruksmark.

• Norrbottens län har mest fiskevatten i Sverige,
och vattendraget står för 70 – 90 % av den totala 
mängd laxsmolt som naturlig produceras i
Östersjöområdet. Ovanför odlingsgränsen
bedriver samerna traditionellt fiske, och
parallellt utvecklas sportfiske och fisketurism. 
Yrkesfiske bedrivs vid kusten och Kalix-
löjrommen är den viktigaste produkten.

• Besöksnäring i Norrbotten har nästintill
fördubblats de senaste 10 åren, och
skatteintäkterna från besöksnäring har ökat
med 15 % sen 2010. Besöksnäringen anses
numera som en betydelsefull basnäring inom
regionen (Swedish Lapland Visitors Board 2016). 

• Av Sveriges totalt 51 stycken samebyar finns 32
stycken i Norrbotten. Varje sameby består av ett 
eller flera företag, som bedriver renskötsel med
traditionella och moderna metoder. Antalet
renar i Norrbotten uppgår till cirka 180 000
stycken, vilket är mer 10 gånger så många som
antalet nötkreatur i länet. Renbetesområdet
sträcker sig från kust till fjäll, och vissa delar av
året betar norrbottniska renarna även på
marker i Västerbotten och Norge. Ungefär 10 %
av samerna i Sverige är sysselsatta inom
rennäring. Frågor kopplade till rennäringen styrs 
delvis av Sametinget och delvis av Länsstyrelsen
i Norrbotten.

Under våren 2016 skickades en inbjudan till en 
workshop ut till experter från olika 
samhällsområden i norra Sverige och i 
Luleåtrakten. Tanken var att deltagarna skulle 
tänka bakåt i tiden och tillsammans försöka 
identifiera viktiga historiska brytpunkter och 
förändringar för lokalsamhället, med fokus på 
skogsbruk, rennäring, energi, gruvnäring och 
transporter. 
Vilka faktorer har legat bakom tidigare 
stora förändringar? Kan man använda 
förståelsen av tidigare händelser 
och förändringar för att analysera dagens 
situation och planera för framtiden, och i så 
fall hur? Sammanlagt 18 personer 
hörsammade inbjudan.  

Syftet med denna rapport är att kortfattat 
sammanfatta de tankar och 
reflektioner som dessa personer delade 
med sig av under workshoppen. 

Workshoppen var en del av 
forskningsprogrammet "Mistra Arctic 
Sustainable Development - New governance 
for sustainable development in the European 
Arctic” (MASD) som finansieras av 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA). Den bygger vidare på den 
scenariometodik som utvecklats inom 
projektet och som beskrivet mer i detalj i en 
tidigare rapport och artikel  (Nilsson et al 
2015, Nilsson et al 2017) 

http://mistra.org/
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Kunskapssyn. Foto: LMN 

Utgångspunkter 
Betydelsen av plats och tid och spårberoende 
är de två viktigaste teoretiska 
utgångspunkterna för vår workshop. Nedan 
förklaras därför dessa utgångspunkter mera 
utförligt.  

Betydelsen av plats och tid 
I en komplex värld är många fenomen och 
processer förknippade med varandra vare sig 
det handlar om regionala, nationella, 
internationella eller planetära skeenden. Att 
anlägga ett brett geografiskt perspektiv på de 
drivkrafter som påverkar den lokala 
utvecklingen blir därmed nödvändigt. 
Exemplen är många: internationella 
marknader som påverkar priser på energi och 
naturresurser, geopolitiska förändringar som 
får säkerhetspolitiska konsekvenser, 
migration och klimatförändringar. Somliga 
förändringar kommer plötsligt, andra är mer 
långsiktiga. 

* 

Det är också viktigt att anlägga ett brett 
tidsperspektiv. Samhällsdebatten om hållbar 
utveckling handlar ofta om hur dagens beslut 
kan påverka vilka förutsättningar vi har att 
agera i kommande decennier och längre fram. 
Samtidigt är tidsperspektivet för lokal och 

regional planering ofta betydligt mera 
kortsiktigt. Då blir det svårt att relatera de 
kortsiktiga besluten till långsiktiga globala 
förändringar i samhällslivet och livsmiljön 
(Brace and Geoghegan, 2010). Men vad händer 
om man tar ett längre tidsperspektiv och 
tänker även bakåt i tiden?  Genom att 
identifiera viktiga historiska skiften och 
diskutera hur dessa skiften har förändrat 
etablerade mönster, var vårt mål att få en 
bättre förståelse för samhällsutvecklingen i 
norra Sverige. Vi hoppades också att 
diskussionerna skulle ge oss en djupare 
kunskap om förändringens dynamik. 

Spårberoende 
I diskussionerna om förändringens dynamik 
använder vi oss av konceptet spårberoende. 
Spårberoende kan betyda olika saker i olika 
sammanhang. I forskningsprogrammet Mistra 
Arctic används begreppet spårberoende för att 
förklara varför utvecklingen tagit olika vägar; 
varför vi är där vi är, framför allt när vi hamnat 
på ett ställe där vi vet att vi inte borde vara. I 
efterhand inser vi att det finns bättre och mer 
effektiva lösningar, men på grund av tidigare 
beslut krävs det stora insatser för att förändra 
läget.  

*
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Grupp nummer 1 diskuterade gruvor.  Foto: AEN.

Om man till exempel svänger höger istället för 
vänster i en korsning, kan man ofta utestänga 
möjligheterna att i framtiden utforska vad som 
var längst den vänstra vägen, inte för att 
möjligheten att vända om och ta den andra 
vägen inte längre finns, men för att det kanske 
har blivit för dyrt eller för jobbigt att åka 
tillbaka (Pettersson, 2011).  

* 

Ett mer konkret exempel är den svenska 
järnvägens norra stambana. När den byggdes 
för mer än 100 år sedan, placerades den av 
militära säkerhetsskäl ett antal mil från kusten. 
Fortfarande idag tvingas därför miljövänliga 
järnvägstransporter till onödiga omvägar för 
att nå alla slutmål norr om Umeå. Då är det inte 
svårt för fossildrivna landsvägstransporter att 
vinna i konkurrensen. Och för beslutsfattare i 
norr blir det extra svårt att i framtiden leva upp 
till de mål om minskade koldioxidutsläpp som 
klimattoppmötet COP21 i Paris 2015 enades 
om. 

* 

När vi nu ser en massa exempel på 
spårberoende i vårt samhälle och bland våra 
institutioner, så måste vi fråga oss själva: När 

blev det så här? Hur blev det så här? Vill vi ha 
det så här? Och om vi inte vill det: Vad behöver 
vi göra för att riktningen ska kunna ändras 
igen?  

* 

I ett sådant här resonemang är det viktigt att 
kunna titta både bakåt och framåt. I sökandet 
efter lösningar för framtiden behöver vi 
reflektera över våra gemensamma 
erfarenheter av sådant som skett i historien. 
Vad hände? Varför hände det? Hur påverkar 
detta vår situation idag? Och hur vill vi ha det i 
framtiden? På så sätt får vi en tydligare 
överblick över begränsningar för och 
möjligheter med de förändringar som vi 
diskuterar (jfr. Tennberg 2009) 

* 

I tidigare scenarioworkshopar har vi framför 
allt fokuserat på framtiden och vi har fokuserat 
på samhällssektorerna skogsbruk, rennäring, 
energi, gruvnäring och transporter (jfr. Nilsson 
et al 2015 och van Oort et al 2015). Denna gång 
ville vi istället fokusera på historien, och 
undersöka betydelsen av plats och tid och 
spårberoenden som påverkat Luleå-regionen.  

“Path dependence is to mean, if it is to mean anything, that once a country or region has started down a track, the 
costs of reversal are very high. There will be other choice points, but the entrenchments of certain institutional 

arrangements obstruct an easy reversal of the initial choice. Perhaps the better metaphor is a tree, rather than a 
path. From the same trunk, there are many different branches and smaller branches. Although it is possible to turn 

around or to clamber from one to the other – and essential if the chosen branch dies – the branch on which the 
climber begins is the one she tends to follow.“ 

/ Margaret Levi 1997 
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Grupp nummer 2 diskuterade skogsbruk. Foto: AEN 

Metod 
Samproduktion av kunskap var den metod som 
vi huvudsakligen använde vid vår workshop. I 
viss mån kombinerade vi även denna metod 
med en mer styrande (top-down) process.  
Kortfattat ville vi, med hjälp av denna metod, ta 
reda på hur lokala aktörer tolkar och kan 
använda sig av sin regionala historia. 

Samproduktion av kunskap med 
lokala aktörer och experter 
Samproduktion av kunskap är inte ett enhetligt 
begrepp. Förenklat kan man säga att det finns 
två olika områden där begreppet används; 
inom politik och samhällsplanering och inom 
forskning.  

* 

Inom politik och samhällsplanering betyder 
samproduktion ofta ett arbetssätt där 
beslutsfattare och praktiker samarbetar för att 
åstadkomma resultat. Samarbetet bygger på 
ett socialt partnerskap där kunskapandet ses 
som en förhandling mellan flera system och 
aktörer, inklusive mellan myndigheter och 
befolkning (Bovaird, 2007; Nerlich, 2015).  

* 

När man i forskningen pratar om 
samproduktion av kunskap ingår ofta även 
gemensam planering i kunskapandet. 
Avnämare (t.ex. förvaltare och företrädare för 

industri och allmänhet) samarbetar då med 
forskarna redan från planläggningen av 
forskningsprojektet och ända fram till 
tolkningen av resultatet.  

* 

Samproduktion av kunskap är också en 
hörnsten urfolksmetodik, där de etiska 
principerna att ”dela”, ”inte skada” och ”ge 
tillbaka” betonas. I urfolksmetodik belyser 
man särskilt de utmaningar som uppstår, när 
det finns stora kulturella, koloniala och 
maktrelaterade skillnader mellan det samhälle 
som forskaren är en del av och det samhälle 
som hen studerar (MacNeil and Marsh, 2015).  

* 

Slutligen kan man även se samproduktion av 
kunskap i ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 
I detta perspektiv betonas hur forskningen 
själv är en del av det system som den ska 
skildra och analysera. Våra tankar om världen 
(både naturen och samhället) går inte att skilja 
från det sätt som vi väljer att leva i världen. 
Vetenskaplig kunskap både omfattar och är en 
del av våra sociala gemenskaper, identiteter, 
normer, konventioner, diskurser, instrument 
och institutioner (jfr. Jasanoff, 2004, pp. 2–3; 
Nerlich, 2015).  

*
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Grupp nummer 3 diskuterade fiske, turism och renskötsel. Foto: AEN

I början av workshoppen beskrev vi 
vår vetenskapsfilosofiska bakgrund för 
deltagarna. Vi beskrev idén att kunskap 
är en social konstruktion, och att det 
finns ett samband mellan vetenskaplig 
förståelse och vårt sätt att vara i världen.  
I detta fall begränsade vi samproduktionen av 
kunskap till aktiviteterna under vår workshop, 
där forskare och avnämare (i det här fallet 
lokala experter) alltså kunskapade 
tillsammans.  Ett centralt mål med 
workshoppen var att ta fram en gemensam 
syn på bundna mönster och historiska 
brytpunkter, som har lokal relevans och som 
bygger på lokal kunskap. Dessutom var 
avsikten att testa om reflektioner kring 
historiska bundna mönster är användbara när 
man planerar för framtiden.

Intresset för att delta i workshoppen var 
dock inte så stort som vi hoppats. Inga 
företrädare för rennäringen hade möjlighet 
att komma. De 

datum vi valt för workshoppen 
krockade nämligen med två andra 
workshopar om rennäringsfrågor.  

* 

Gruppen som till slut fanns tillgänglig för 
workshoppen bestod av 9 beslutsfattare, 
4 experter från LTU, och 6 forskare, samt 
en kommunikatör från forsknings-
programmet Mistra Arctic  (Tabell 1).

Som framgår av tabellen, så dominerade 
gruppen forskare och experter. Några av 
beslutsfattarna var i ledande roller 
(enhetschefer osv) med ett visst professionellt 
ansvar för långsiktig planering 

Inbjudan 
I Inbjudan till workshoppen 
informerades enbart om praktikaliteter 
som tid, plats och reseersättning. Det var ett 
medvetet beslut att inte bifoga information 
att läsa igenom innan mötet. Skälet till detta 
var dels att det är vanligt att personer avstår 
från att läsa igenom bifogad information i 
förväg. Dels ville vi uppmuntra 
spontaniteten i workshoppen och 
undvika bruket av jargong och facktermer 
(till exempel spårberoende och 
samproduktion). De som var intresserade 
av att förbereda sig inför mötet fick dock 
en länk till Mistra Arctic’s hemsida, där 
scenarioarbetet i Pajala beskrivs i en 
engelskspråkig 2015). rapport (Nilsson et 
al., 

Deltagare 
Till deltagare i workshoppen bjöd vi in 
tjänstemän och beslutsfattare från kommuner 
och länsstyrelser i Norrbottens och 
Västerbotten. Till hjälp använde vi 
nätverken kring Arcum, Arktiskt centrum 
vid Umeå universitet, och 
forskningsprogrammet Mistra Arctic 
(www.mistraarctic.se). 

Förberedelser 
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Forskare, experter* Beslutsfattare 

Grupp 1: 
(gruvor) 

Lars Bäckström, LTU 
Maria Pettersson, LTU 
Curt Persson, LTU 

Mats Lindell, Länsstyrelsen Norrbotten 
Lennart Gustafsson, Georange 

Grupp 2: 
(skog) 

Jan Kunnas, KTH 
Olle Stjernström, UmU 
Kristina Söderholm, LTU 

Jörgen Naalisvaara, Länsstyrelsen 
Norrbotten 
Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen Norrbotten 

Grupp 3:  
(fiske, turism, renskötsel) 

Lize-Marié van der Watt, 
UmU 
Lena Maria Nilsson, UmU 
Dolly Jörgensen, LTU 

Virve Sallisalmi, Gränsälvskommissionen 

Grupp 4: 
(näringsliv) 

Niklas Eklund, UmU Carina Roos, Polarbröd 
Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten 
Jens Sperens, Länsstyrelsen Norrbotten 
Lars Lustig, Länsstyrelsen Västerbotten 

Diskussionsledare Annika E. Nilsson, SEI 

* KTH = Kungliga Tekniska Högskolan, LTU = Luleå Tekniska universitet, SEI = Stockholm environment
institute, UmU = Umeå universitet. 

Tidslinjer 
Inför workshoppen hade 
workshopsledaren skapat en tidslinje på ett 
Excel ark (se Bilaga 1). Tidslinjen fungerade 
som ett underlag för diskussionen. Den 
var huvudsakligen baserad på boken 
”The Barents Region – A transnational 
History of Subarctic Northern Europe” - en 
allmän historia om Barentsregionen 
(Elenius et al., 2015). Fram till år 1900 
delades excelarket in i århundraden, 
och därefter delades det in i årtionden.  

* 

På så sätt fanns mest detaljer kring 
nutidshistorien, det vill säga den historia de 
flesta av deltagare kunde tänkas ha egen 
erfarenhet av, genom sitt eget liv eller genom 
berättelser från äldre släktingar och bekanta. 
Arket bestod dessutom av ett flertal kategorier 
som dels speglade de sektorer som lyfts fram i 
Mistra Arctic’s forskning, dels betydelsefulla 
händelser och historiska brytpunkter ur ett 
globalt, nationellt, regionalt och norrbottniskt 
perspektiv. Slutligen kategoriserades vissa 

händelser utifrån typ av händelse (svensk 
politisk lagstiftning, internationella 
institutioner/normer, teknik och infrastruktur, 
marknader, säkerhets- och geopolitik, samt 
miljöaspekter). Arket bestodockså av många 
helt blanka fält – det fanns gott om utrymme 
för diskussioner. Tidslinjen var tänkt att sätta 
igång tankarna. Ingen av deltagarna hade 
haft tillgång till den innan workshoppen  

Ett utdrag som beskriver 1970 talet anges på 
nästa sida som exempel (Tabell 2). 

Tabell-nyckel för tabell 2 (nästa sida): 

Typ av förändring 

Politiska förändringar 

Lagstiftning 

Internationella instutitioner och normer 

Marknader 

Säkerhetspolitik 

Miljöaspekter 

Tabell 1. Gruppindelning under workshoppen. 
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Tabell 2. 1970-talet. Tabellen är underlag för vidare diskussioner och ska bara ses som 
ett exempel. Alla händelser är inte kategoriserade. För att få en överblick över hela den 
historiska period som diskuterades, se bilaga 1. 

1970-talet 
Det globala samhället (allmänna drag) 1972 Förenta nationernas konferens om mänsklig miljö i Stockholm. 

Oljekris  

Datateknik inleder globaliserings tredje våg 

1975 Världens församling av urbefolkningar (World Council of Indigenous Peoples) 

Samhället i norra Fennoskandia 
(allmänna drag) 

Urbanisering, minskad sysselsättning i primära sektorer, fler kvinnor yrkesarbetar, 
etnisk mobilisering.  

Transnationell samisk rörelse 

Sverige-specifik utveckling Naturvårdsverket grundades 

Norrbotten-specifika 
händelser/händelser som ej är 
sektorspecifika 

Norrlandsoperan grundas. 

Sektorer 

Jordbruk, skog och fiske, (generellt) 

Skog Snabb minskning av arbetstillfällen, skogsarbetares strejk (1975)  

Plantering av Pinus contorta (som en reaktion på en befarad framtida brist på virke) 

Vissa pesticider/herbicider förbjuds.  

Rennäring 1972 Rennäringslag: en sameby blir en juridisk entitet. 

Fiske 

Gruv-och relaterade industrier Större gruvstrejk i Kiruna (1979 -70); NJA (stålverk) i ekonomisk kris, nya 
guldfyndigheter upptäcks i Skellefteåområdet. 

Tillverkning  

Energi sektorer (el, bränsle, värme) 1972: Beslut i Riksdagen att skydda älvar mot vattenkraftsexploatering, omdirigering 
till kärnkraft 

Förnyat intresse för bioenergi 

Handel 
Transport 

Besöksnäring 

Information och kommunikation 

Privatsektorn 

Offentliga sektorn (hälso-och socialvård, 
utbildning, administration m.m.) 

Luleå Tekniska Högskolan grundas 

Annat 

Ekonomisk tillväxt 

Befolkningsförändringar 
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Grupp nummer 4 diskuterade näringsliv. Foto: AN 

Allt som allt ägnades sex timmar 
åt workshoppen. Arbetet var indelat i sju 
etapper, enligt följande:  

1. Information och bakgrund.
2. Grupparbete med tidslinjerna
3. Presentation av tidslinjerna och

interaktiva plenumdiskussioner
4. Identifiering av hämmade respektive

gynnande faktorer
5. Sortering av faktorer i kluster
6. Ranking av kluster
7. Sammanfattning och utvärdering

1. Information och bakgrund
Workshoppen inleddes med 
en introduktionsrunda av alla deltagare. 
Annika E Nilsson, workshopledare, 
introducerade kort forskningsprogrammet 
MASD, tankarna med historiska 
brytpunkter och hur det kan påverka 
förståelsen om förändringars 
dynamik, och planering för framtiden. Idén var 
att deltagare skulle kunna orientera sig 
om workshopens syfte, och om körschemat 
för dagen.  

2. Grupparbete med tidslinjerna
Deltagarna delades upp i fyra grupper. Varje 
grupp fokuserade på en sektor och fick 
identifiera viktiga brytpunkter inom denna 
sektor med hjälp av excelarket (Bilaga 1). 
Grupperna hade också uppdraget att fylla i, 
eller utöka tidslinjerna om de ansåg att det var 
något som saknades. Frågor som ställdes var:  

1. Vilka historiska skiften och händelser
har påverkat olika samhällssektorer?

2. När ser vi stora skiften?
3. Vad var det som hände vid dessa skiften?

Syftet med diskussionen var att hitta historiska 
brytpunkter som haft betydelse för 
Norrbottens situation idag. 

3. Presentation av tidslinjerna och interaktiva
plenumdiskussioner 
I plenum fick varje grupp presentera några av 
de viktigaste brytpunkter eller historiska 
händelser som de ansåg vara viktiga för 
Norrbotten idag inom sina sektorer. En kort 
beskrivning av de olika brytpunkterna skrevs 
ner på små och stora papperslappar (post-it) 
och klistrades upp på en gemensam tidslinje.   

4. Identifiering av hämmade respektive gynnande
faktorer 
Målet med den första etappen var att kartlägga 
den dynamik som antingen leder till att 
utvecklingar fastnar i ett visst spår, eller att 
mönstren bryts.  Varje deltagare fick två 
orangea lappar (för att markera låsningar) och 
två gula lappar (för att markera 
drivkrafter/skiften). På lapparna kunde de 
sedan skriva ner antingen konkreta händelser 
eller övergripande trender. Deltagarna 
ombads att komma fram och klistra upp sina 
lappar på en vägg, och samtidigt ge en kort 
förklaring till hur de resonerade. 

Workshop struktur 
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Lyssna. Foto: AEN 

5. Sortering av faktorer i kluster

 

I samråd med deltagarna sorterade 
workshops- och gruppledarna sedan 
faktorerna i kluster, till exempel 
”teknikutveckling”;-”kunskapssyn”;-”demografi”. 
Namnet på dessa kluster skrevs ner på ovala 
lappar, och under varje kluster sorterades 
både hämmande och gynnande faktorer in. 
Varje kluster kunde på så sätt ses som en faktor 
som påverkat förändringens dynamik, genom 
att antingen begränsa eller gynna möjligheterna 
till förändring. 

6. Ranking av kluster
Rankningen av kluster organiserades som en 
demokratisk omröstning. Varje deltagare fick 
fem blå och fem röda prickar att rösta med. 
Viktighet markerades genom att deltagarna 
fördelade 1-5 blå prickar i de olika klustren, 
och osäkerhet markerades på motsvarande 
sätt genom att varje deltagare fördelade sina 1-
5 röda prickar mellan klustren.  Varje kluster 
rankades med hjälp av följande frågor:  

1. Vilka faktorer anser du som viktigast när
det gäller deras inflytande på
förändringens dynamik?

2. Vilka faktorer anser du som mest
oförutsägbara/osäkra när det gäller
deras påverkan på förändringarnas
dynamik?

Deltagaren kunde välja att antingen sprida ut 
sina prickar (till exempel klistra 2 på ett kluster 
och 3 på ett annat) eller att klistra alla sina 5 
prickar på ett och samma kluster. Prickarna 
räknades och lades in i en matris, som 
användes som underlag för slutdiskussionen. 
Vid sammanräkningen av prickarna 
konstaterades att färre prickar fördelats i 
omröstningen om osäkerhet, totalt 88 prickar, 
att jämföra med omröstningen om viktighet, 
totalt 90 prickar. I efterhand gick det inte att 
utreda vad som hänt med de saknade 
prickarna. Differensen var dock så liten att den 
inte ansågs påverka den övergripande 
tolkningen av resultatet. 

7. Sammanfattning och utvärdering
Efter en slutdiskussion om matrisen fick 
deltagarna återkoppla hur de skulle vilja se 
resultaten presenterade, för att de ska kunna 
vara användbara i deras arbete. Deltagarna fick 
också chansen att reflektera mer fritt över vad 
de varit med om under workshoppen, och hur 
de ser på Norrbottens historiska 
brytpunkter. Deltagarna uttryckte då ett 
tydligt önskemål om att resultatet 
sammanfattades i en rapport. 

Hitta rätt rubrik. Foto: AEN
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Lek med torrfisk. Foto: Arkiv. 

Historiska förändringar som har påverkat Luleå och regionen 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

Deltagarna hade alltså, som tidigare beskrivits, 
delats upp i fyra grupper som diskuterade 
större skiften och händelser inom 
tillverkningsindustrin och den offentliga 
sektorn; (1) gruvor; (2) skogen; samt (3) 
rennäring, fiske och turism (4) näringsliv. Här 
följer en sammanfattning av resultatet av dessa 
diskussioner. 

Förkunskaper påverkade 
diskussionen 
Gruppdeltagarnas förkunskaper påverkade 
gruppernas interna diskussioner och styrde i 
stor utsträckning vilka historiska händelser 
som gruppen fäste uppmärksamheten på. Här 
följer två exempel på detta.  

* 

Den grupp som diskuterade gruvor hade till 
exempel mycket juridiskt expertis. Den lyfte 
därför fram många milstolpar i lagstiftningen, 
till exempel när staten ändrade definitionen på 
regalrätten år 1723 – vilket innebar ökade 
rättigheter till den som hittade en 
malmfyndighet och minskade rättigheter till 
jordägare. Två andra exempel som togs fram 
var gruvlagen från 1938, där en jordägarandel 

ersattes av en kronoandel kombinerat med en 
jordägaravgäld (Bäckström, 2012) och 1991:s 
minerallag, där lagen liberaliserades och 
Sverige bland annat fick en av världens lägsta 
mineralavgifter.  

* 

Den grupp som diskuterade näringslivet 
bestod till stor del av tjänstemän vid 
länsstyrelsen i Norrbotten.  På samma sätt som 
i gruvgruppen, var lagstiftning en viktig faktor 
i deras diskussion. Men diskussionen handlade 
också till stor del om tekniska omvandlingar 
och samhälls- och kulturskiften. Som ett 
exempel på teknikutveckling som kan länkas 
med kulturella omvandlingar, diskuterades 
informations- och 
kommunikationsutvecklingen, till exempel 
radion som folkbildare (framförallt under 
1930-1950 talet), och att utökade 
transportmöjligheter genom asfaltering av 
bilvägarna på 1960-talet gynnade 
kunskapsspridning och skapade möjligheter 
till växande marknader.  

*
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Rovdjur. Foto: Vargfakta (beskuren) 

En annan fråga som behandlades var 
kvinnornas roll i samhället, samt 
arbetsmarknadens utveckling under 1900-
talet. Införanden av den allmänna rösträtten 
för kvinnor år 1919 lyftes också fram, liksom 
öppnandet av statliga läroverk för kvinnor 
1927, lika folkpension för kvinnor och män 
1935, hävningen av förbudet om 
preventivmedelsupplysning 1938 och lagen 
om fri abort som började gälla i 1975.   

En gemensam tidslinje 
Efter diskussionerna inom grupperna 
skapades en gemensam tidslinje, och varje 
grupp fick klistra upp fyra- fem historiska 
händelser som de ansåg hade orsakad viktiga 
skiften. Diskussionen var relativt fri och 
informell, och deltagare gav ibland varandra 
nya idéer och kom med inspel som förändrade 
tidigare uppfattningar. Till exempel uppstod en 
diskussion om skottpengar för varg, som 
infördes i 1634. Den gällde i mer än 300 år 
innan den avskaffades 1965 – och 
skottpengarnas roll påverkar än idag 
diskussioner kring rovdjursfrågan.  

* 

En narrativ sammanfattning av den 
gemensamma tidslinjen följer nedan. Den ska 
framför allt ses som en inblick i vad deltagarna 
kom fram till under dagen – det vill säga det är 
en subjektiv narrativ, snarare än en objektiv 
sådan. Gruppens sammanställning, åsikter och 
förkunskaper har påverkat de frågor och 
skeenden som diskuterats.  

Tidigare än 1800 talet 
Naturen betraktades inte på samma sätt som 
nuförtiden – och synen på naturen skiljde sig 
också åt mellan olika grupper i samhället. För 
vissa grupper kunde en viss region (som kring 
Luleå) betraktas som orörd vildmark, men det 
för en annan grupp kunde ses som ett 
kulturlandskap för olika näringar. 
Förändringar i hur naturen betraktades kan ha 
skett långsamt, men från ett tid- och plats 
perspektiv är medvetenhet om dessa olika 
perspektiv viktig, när man ska tolka påverkan 
av till exempel jaktlagen (med hänvisning till 
skottpengar för rovdjur som infördes 1634) 
eller lagar om jordägarandel (med hänvisning 
till 1723 års minerallag).  

1800-talet 
De historiska milstolpar som nämndes 
beträffande 1800-talet var till exempel att 
Sverige ”förlorade” Finland 1809 och att länet 
Norrbotten etablerades året efter. En annan 
viktigt milstolpe var odlingsgränsen som 
fastställdes år 1884, och statens ökade 
protektionism. Diskussionen om 1800-talet 
fokuserade framför allt på institutionella 
förändringar. Främst handlade den om 
förändringar som påverkade det agrara 
samhället, exempelvis skiftesreformer och 
avyttringen, möjligheten att köpa loss sitt 
hemman, samt äganderätt istället för 
nyttjanderätt. I delar av norra Sverige 
genomfördes även laga skifte.  

På väg till renskiljningen. Foto: Arkiv 
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Dessa förändringar kan också kopplas till 
urbanisering, det vill säga avfolkningen av 
inlandsbyar. Under 1800-talet uppstod fler 
urbana jobb och färre gemensamma jordbruk, 
vilket i sin tur kan kopplas till förändringar i 
kultur och språk på landsbygden.  

* 

Inom skogsbruk identifierades exogena 
faktorer som sågverksexpansion, markuppköp 
och försäljning av skog till bolagen. 
Etableringen av Svenska Turistföreningen år 
1885 signalerade också en förändring i hur 
naturen betraktades, vilket hade betydelse för 
näringslivet i Norrbotten. Infrastrukturella 
förändringar, som moderniseringen av 
banksystemet under 1870-talet och 
satsningarna på förbättrade transportsystem 
– särskilt malmbanan - lyftes också fram.
Norrbottens industriella mega-system ansågs 
ha sina rötter i 1880-talet.  

1900 – 1920-talet 
Utbyggnaden av vattenkraften under 1900-
talet ansågs vara av största betydelse för Luleå-
regionen. Regleringen av de stora älvarna 
påverkade bland annat kulturen i älvdalarna, 
fisket, och renskötseln. Inkomst- och 
skadefördelningen behövde också hanteras 
hela vägen längs älvarna från 
regleringsdammarna och nedströms. År 1909 
inrättades Sveriges (och Europas) första 
nationalpark i Abisko, som en av totalt åtta 
nationalparker.  

* 

Ransoneringskort: Foto Skellefteå museum. 

Vid spisen. Foto: Arkiv. 

Första världskriget hade stor betydelse för 
Norrbotten. En deltagare funderade över om 
historien kunde ha sett annorlunda ut om 
Sverige varit granne med Sovjetunionen 
istället för Finland under mellanåren. Allmän 
och lika rösträtt togs också upp som början på 
en ny epok. 

* 

En annan sak som påpekades var att 
förutsättningar och arbetsmarknaden inom 
gruvnäringen förändrades, när LKAB 
omstrukturerade sitt sätt att organisera 
arbetskraften under 1907-1908.   

1930 -1940 talet 
De årtionden som diskuterades allra mest 
under workshoppen var 1930 -1940 talet, 
med bland annat demokratisering av 
äganderätt, skapande av infrastruktur 
och samhällsbyggnad. Storskaliga 
satsningar på infrastruktur för 
information och kommu-nikation påverkade 
utbildning, kunskaps-spridning, 
transportmöjligheter och markna-dens 
storlek. 

* 

Flera förändringar som berörde rennäringen 
lyftes fram, till exempel fragmentiseringen av 
skogsbruket som drastisk förändrade 
markförhållandena i renskötsel. Under 1930-
talet pågick fortfarande processen kring 
tvångsförflyttning av nordsamiska renskötare 
söderut, som påbörjats 1919 på grund av den 
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nya renbeteskonventionen. Nya lagar 
förändrade också samiska näringar och de 
samiska kvinnornas roll, där en modell hämtad 
från det svenska bondesamhället tillämpades.   

* 

Folkhälsofrågor såsom preventivmedel - som 
blev tillåtna år 1938 – diskuterades. 
Semesterlagen från samma år hade inverkan 
på människors attityder till sin fritid. 
Mekaniseringarna ökade i industrin och 
massproduktion av varor blev vanligare. 
Sverige hade en hyfsat ”intakt” befolkning efter 
det andra världskriget och det var också under 
den här perioden som den första 
generationens moderna industriarbetare 
började synas på arbetsmarknaden. 

1950-1980 talet 
Produktionen ökade under efterkrigstiden. 
Teknik som påverkade jord- och skogsbruk 
försatte att utvecklas, till exempel motorsågen 
och nya skördare samt skotrar. Förbättrad kyl-
och frys teknik skapade möjligheter för 
industrialisering av fiske – och köttindustri.  
Utnyttjandet av naturresurser i Luleåregionen 
förändrades, till exempel flyttade det 
industriella fisket under 1960-talet bort från 
älvarna och ut mot kusten. Kalix-löjrom och 
produktionen av surströmming industriali-
serades och kommersialiserades. I jordbruket 
ersattes fjällkon av moderna koraser, 
exempelvis SRB.  

* 

De miljö- och naturresurslagförändringar som 
successivt infördes betonades också i 
diskussionen, till exempel miljöskyddslagen 
(1969) och naturresurslagen (1987). Sveriges 
Lantbruks Universitet skapades 1977 genom 
sammanslagning av redan existerade 
högskolor och institut. Miljörörelsen växer 
under 70-talet. Miljögifter, industriutsläpp och 
Tjernobyl-katastrofen 1986 gjorde alla ett 
fysiskt avtryck på norra Sverige, och påverkade 
också samhället.  

Andra händelser som diskuterades var 
storkommunreformen, miljöcertifieringens 
roll i skogsindustrin, arbetsrätten och ökande 
antal privatbilar. 

Tjernobyl. Foto: Arkiv. 

1990 – 2000 talet 
Bland viktiga händelser under perioden 1990-
2000-talet diskuterades 1993 års 
skogsvårdslag, som likställde miljö- och 
produktionsmål, priset på järnmalm som 
pendlade upp och ner och införandet av 
marknadslösningar i flera av samhällets 
sektorer.  

* 

Privatisering, globalisering och regionbildning 
var också stora ämnen, liksom EU-inträdet. När 
det gäller teknikutveckling, låg diskussionens 
fokus på nanoteknik, solenergi, 3D-skrivare 
och ”instant prototyping” samt ”internet of 
everything” som innebär att fler och fler 
aspekten av människors vardag kopplas till 
nätet, till exempel hushållselektronik.  

* 

Två internationella projekt eller utmärkelser 
som handlar om Luleå regionen och som lyftes 
fram var världsarven Gammelstad och Laponia, 
som båda togs upp på världsarvlistan år 1996, 
samt ”Lapland rewilding” (etablerat 2015), ett 
europeiskt projekt som verkar för att göra 
delar av Europa till vildmark igen genom till 
exempel återinförande av marginaliserade 
eller utrotade djurarter.  
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Diskussion i storgrupp. Foto: LMVDW 

Diskussion om den gemensamma tidslinjen 
Händelserna på den gemensamma tidslinjen 
var, som tidigare beskrivits, saker som 
gruppen kommit fram till på plats, med sina 
egna förkunskaper och i dialog med andra i 
rummet. Idén var inte att identifiera alla 
faktorer som har varit av betydelse. Även när 
det gäller nyckelhändelser är berättelsen 
begränsad. 

* 

Genom diskussionen kunde vi ändå identifiera 
olika typer av händelser som lett till nya spår 
eller bundna mönster, till exempel lagstiftning, 
ny__teknik,__och__grundläggande___samhälls- 
förändringar. Det kan handla om 
kvinnorättigheter och om händelser som ledde 
till ökad avkastning (i typfallet ökar till 
exempel en ny teknik i omfattning, ju mer 
tekniken används, desto mer beroende blir 
samhället av den och till sist blir den väldigt 
svår att byta ut med något annat).   

* 

Stor fokus lades på 30-talet. Detta kan bero på 
olika saker. Under 30-talet infördes de första 
reformerna i den moderna svenska 
välfärdsstaten, lagar och reformer som 
påverkade det svenska samhällets utveckling 
efter andra världskriget. En annan faktor kan 

vara sammansättningen på deltagarna 
i workshoppen. Flera av deltagarna tillhörde 
en generation med föräldrar som vuxit upp 
under 30- och 40-talet.  

* 

Det är intressant att notera att trots att 
workshoppen uttalat handlade om 
hållbar utveckling från ett miljöperspektiv, 
så var det få som påpekade just de 
miljörelaterade händelserna. De enda 
miljörelaterade händelser som 
diskuterades mer ingående var sådana som 
orsakats direkt av mänskligt fel, till exempel 
Tjernobyl-olyckan. Orsaken till detta kan vara 
att det är svårt att lokalisera enskilda 
händelser, när det gäller miljön. 
Många miljöutsläpp har snarare skett 
under en lång tid än begränsat till ett enskilt 
tillfälle.   * 

På så sätt kan miljöproblem bli något som 
pågått så länge och verkat så övergripande att 
det är svårt att överblicka. Det kan också bero 
på att miljöförändringar anses som något som 
har sin största påverkan nu och i den närmaste 
framtiden framöver, och därför inte förknippas 
med historien på samma sätt som de andra 
händelserna.  
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Kunskapande. Foto: LMN 

Förändringens dynamik: drivkrafter och låsningar 
Efter diskussionen om den gemensamma 
tidslinjen ombads varje deltagare att 
identifiera två hämmade och två gynnande 
faktorer i en mer övergripande kategorisering 
(t.ex. teknikutveckling istället för uppfinningen 
av kylskåpet).  

* 

En efter en fick deltagarna gå fram och klistra 
en lapp med namnet på de valda kategorierna 
på väggen med en kort förklarning. Det ledde 
ibland till diskussionerna och ibland till att 
enskilda deltagare valde att byta faktorer, för 
att få med något som hen tyckte saknades (en 
deltagare lade till exempel till kategorin ”krig” 
som drivkraft i sista minuten, istället för 
kunskapssyn, en av de mest populära 
faktorerna under workshoppen).  

* 

Några faktorer identifierades som tydligt 
gynnsamma för förändring, till exempel 
teknikutvecklingen. Andra identifierades som 

antingen/eller, till exempel miljöskydd. Några 
deltagare lyfte fram faktorer som var 
relaterade till varandra, till exempel den 
politiska kampen mellan tradition och 
förändring. Oftast var det dock olika typer av 
faktorer, såsom befintliga rättsliga strukturer, 
som beskrevs som hämnade och 
klimatförändring som beskrevs som gynnande 
för spårbyte.  

* 

Några faktorer diskuterades i mycket 
begränsad utsträckning och andra mer 
utförligt. Deltagarna påmindes också om att 
det inte ska tolkas normativt huruvida en 
faktor bedöms som hämnade eller gynnade. 
Hämmande är inte samma sak som dålig. 
Gynnande är inte samma sak som bra. 
Hämmande kan också vara bra. Gynnande kan 
också vara dålig. Efter att alla deltagare hade 
diskuterat de faktorer de valt att lyfta fram 
organiserades de i tolv olika ”kluster” för att 
underlätta vidare diskussion. 

Hämmande är inte samma sak som dålig. 
Gynnande är inte samma sak som bra. 
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Klimat. Foto: LMN. 

Identifiering av hämmade respektive gynnande faktorer 

Miljöskydd 
Miljöskydd ansågs både vara en hämmande 
och en gynnade faktor till förändring.  
Lagstiftningar, direktiv och riktlinjer om 
miljöskydd kan ”låsa” ett visst mönster av 
mark- och resursanvändning.  Miljöskydd kan 
skapa en tröghet till förändring inom vissa 
sektorer av det lokala näringslivet. Miljöskydd 
kan också vara gynnande. Ny lagstiftning kan 
leda till förändring, till exempel lagstiftning om 
att bevara vissa arter i skogen, eller lämna 
habitat för hotade arter orörda. Miljöskydd kan 
också skapa nya möjligheter för näringslivet, 
till exempel inom turism. Skyddade unika 
miljöer lockar friluftsbaserad turistindustri. 

Fysiskt klimat/miljö 
Klimatförändringar anses allmänt som den 
faktor i den fysiska miljön som har haft och 
kommer att ha den mest övergripande 
påverkan på regionen. Mellan 1971 och 2000 
har den genomsnittliga lufttemperaturen i 
Arktis stigit med 1,5°C. Aktuella prognoser 
innebär att temperaturen kommer att öka mer 
i nordligaste Europa än det globala 
genomsnittet, om inte vår livsstil drastiskt 
förändras och utsläppen av växthusgaser  
begränsas starkt. Mot slutet av seklet kommer 
då temperaturen att vara mellan 5°C varmare

 

under sen vår och 13°C varmare under sen höst 
jämfört med idag. Klimatförändringarna 
kommer att ställa Norrbotten inför en helt ny 
situation och inför helt nya förutsättningar – 
med andra ord man kommer att ställas inför en 
brytpunkt som kan tvinga fram ett 
spårbyte. Generellt under workshoppen 
diskuterades klimatförändringar inte 
särskilt mycket, och bara en deltagare 
klistrade upp det som en viktig faktor. Att 
landskapet i nordligaste Sverige präglas av 
långa distanser mellan orter sorterades också 
under fysisk miljö, som en faktor som bidrar 
till tröghet i förändring.  

Individualisering som kulturskifte 
Individualisering anses som både gynnande 
och hämnade. Det ansågs också snarare vara en 
kontinuerlig process än en enskild händelse. 
Workshoppen ansåg att individualisering 
gynnar förändring, eftersom människor genom 
den blir ”envetna och driftiga” och tar initiativ 
till samhällsbyggande aktiviteter, till exempel 
odlingar och industrier. På så sätt skapas ett 
flöde av människor som bärare av idéer och 
ideologier.  

Individualisering kan också fungera som 
hämmade. Samhället kan fastna i ett mönster 
av marknadsbaserad individualism, som i det 

oändliga strävar efter ökad tillväxt. En ordning 
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Vad är scenarier? 
Scenarier kan definieras som tänkbara och 
oftast förenklade beskrivningar av hur 
framtiden kan se ut, baserat på en grupp 
sammanhängande och logiskt länkade 
antaganden om vilka drivkrafter och 
förhållanden som har en nyckelroll i 
sammanhanget. Scenarier används på flera 
olika sätt inom klimatforskning. När det gäller 
klimatanpassning och begränsning 
(adaptation and mitigation) brukar man till 
exempel använda sig av så kallade ”scenarier 
för socioekonomisk utveckling” eller SSPs 
(Shared Socioeconomic Pathways). I dessa 
SSPs har man bakat in olika antagande om 
möjlig global utveckling. Syftet med SSPs är 
att markera den osäkerhet som finns inom 
olika strategier när det gäller anpassning och 
begränsningar. På så sätt kan SSPs användas 
som ett ramverk för analyser av hur man kan 
hantera olika utmaningar på regional, 
lokal och sektorsnivå (se figur nedan).  Vi 
har delat in SSPs i sex övergripande 
kategorier: demografi; samhällsutveckling; 
ekonomi och livsstil; politik och 
institutioner; teknik; samt miljö och 
naturresurser. På workshopparna fanns 
även klimatpåverkan med som 
kategori. Kategorierna använde vi för 
att skapa olika berättelser om hur de 
olika kategorierna kunde gestalta sig 
inom olika scenarier. 

(Texten är baserad på Nilsson et. al. 2017) 

där var och en anses vara ”sin egen lyckas 
smed”, kan leda till att makten koncentreras till 
enstaka eller få aktörer, vilket är ett mönster 
som sedan kan vara mycket svårt att bryta. 
Social och ekonomisk rörlighet hänger ihop 
med möjligheter att få kunskap och effektivt 
kommunikation. Den mobiliteten kan hämmas 
i ett kulturskifte mot individualisering, där 
konsumism får verka som överordnande 
drivkraft, snarare än altruistiska principer, 
exempelvis principen om alla människors 
kollektiva ansvar för sina medmänniskor. 

Kunskapssyn 
Kunskapssyn var en av de kategorier som 
diskuterades mest. Workshoppen ansåg att 
utvecklingen mot ett informationssamhälle har 
medfört en förbättrad tillgång till 
kommunikationskanaler som sprider kunskap. 
Detta gynnar social och ekonomisk rörlighet. 
Informationssamhället kan också verka 
hämmande. Ju mer kunskap som finns 
tillgänglig, desto större är risken att många 
människor inte orkar eller bryr sig om att sätta 
sig in i allt. Faktaresistens och kunskapsförakt, 
både hos individer och system, försvårar 
samhällsdebatten och kan vara en broms mot 
nya idéer och förändringar i samhället. Detta 
kan också leda till ansvarsförskjutning mot de 
som specialiserat sig inom olika områden, eller 
till ett negativt utpekande av sårbara grupper i 
samhället. 

Kopplad till kunskapssyn (och inte 
teknikutveckling, se nedan) ansågs även dyra 
investeringar i utvecklingen av vissa 
teknologier kopplade till ny kunskap, som 
något som eventuellt kan binda fast samhället i 
en ineffektiv teknologi.  Ytterligare en 
diskussionspunkt var att samhällsplanering 
kan vara trögrörligt, och att gammal 
lagstiftning inte hänger med i och kan relatera 
till den nya typen av kunskapande. 
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Kastteknik. Foto: EC 

Teknikutveckling 
Teknikutvecklingen och innovation ansågs 
som starkt gynnande för förändring eller 
spårbyte. Däremot ansågs det inte 
nödvändigtvis gynnande för en hållbar 
samhällsutveckling. Teknikutveckling som 
gynnande faktor har en lång historia, till 
exempel övergången från fångst- och 
samlarekonomi till åkerbruk och 
boskapsskötsel (den neolitiska revolutionen), 
som tog fart senare i norra än i södra 
Skandinavien. I norra inlandet skedde den 
neolitiska revolutionen ungefär 1000 år före 
vår tideräkning.  

Nya energislag, industriell produktion, 
specialisering, kemisk industriell utveckling, 
nya transportsystem, och informationsteknik 
nämndes också som exempel på teknisk 
utveckling som gynnat förändring. I 
diskussionen om teknikutveckling tog några 
deltagare också upp statens roll i att planera 
och finansiera institutioner som gynnat nytt 
kunskapsutveckling inom teknologi. 
Rationaliseringar och ökad produktion kan 
leda till färre arbetstillfällen och intensivare 
markanvändning.  

Frågan huruvida teknologi också kan vara en 
hämmande faktor, som leder till att man 
stannar i ett visst spår, diskuterades inte i 
helgrupp. Inte heller diskuterades frågan om 
kausalitet – mycket förenklad om det framför 
allt är teknik som förändrar samhället eller om 
det framför allt är samhällsförändringar som 
gynnar utvecklingen av ny teknik  

Gruvarbetare. Foto: Arkiv 

Skidturister. Foto: Arkiv 
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Normer/strukturer 
Normer och strukturer pekades ut både som 
faktorer som gynnar och faktorer som hämnar 
historiska skiften. Normer och strukturer kan 
leda till både bundenhet och brytpunkter. 
Befintliga strukturer inom investeringar, 
produktion, tankesätt, och utbildning kan 
cementera normer, maktstrukturer och 
etablerade positioner. Demokratisering, som 
speglas till exempel i tryckfrihet, kan vara 
normbrytande. Teknikutveckling kopplad till 
industrialisering och information är också 
starkt förknippad med förändrade normer och 
strukturer, som alltså även på detta sätt 
påverkar historiska brytpunkter och skiften. 

Resursmarknader 
Resursmarknader kan, enligt workshoppen, 
spela en drivande eller hämnade roll beroende 
på till exempel manipulation av 
marknadspriser (särskild när det gäller 
förändrade relativpriser, till exempel under 
70-talets oljekris), mönster för 
resursutnyttjande, efterfrågan (till exempel 
marknadspriserna under Kinas snabba 
ekonomiska tillväxt på 2000-talet) samt 
resursbrist. Ett ekonomist system med målet 
“oändlig tillväxt” anses hämmade när det gäller 
hållbar utveckling.  

Ideologi (nationalism/ kolonialism) 
Workshoppen diskuterade både nationalism 
och ideologisk polarisering. Deltagarna ansåg 
att när nationalism som idé sprids, kan det 
spela en stor roll för historiska vändpunkter, 
till exempel det första samiska landsmötet, 
som ägde rum i Trondheim, 6 februari 1917, 

där same-rörelsen ställde krav på inflytande i 
frågor som påverkade samer, till exempel 
traditionella näringar och utbildning. 
Ideologisk polarisering på olika nivåer - 
globalt, nationellt, regionalt, och lokalt - kan 
också både gynna och hämma att samhället 
hittar nya banor. Detta kan till exempel 
manifesteras i krig, som innebär stora 
förändringar, eller i någon slags dödläge som 
hämmar utveckling.  

Sociala relationer, rörlighet 
Det påpekades att social och ekonomisk 
mobilitet, både fysisk och mental, kan påverka 
möjligheten av att ta del av vad kunskap och 
kommunikation har att erbjuda. 

Ägandeförhållanden 
Förändrade ägandeförhållanden, till exempel 
genom väldefinierade lagstiftning, kan enligt 
workshoppen, gynna utvecklingen inom till 
exempel skog-, mineral- och energiproduktion. 

Första maj. Foto: Arkiv. 

Demografi 
Demografi kan ha en hämmande inflytande för 
vissa områden och gynnande för andra, till 
exempel genom misslyckad integration, eller 
urbanisering, som leder till en obalans mellan 
stad och land. 

Elsa Laula - samisk ideolog. Foto: Arkiv. 
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Politik/demokratisering 
Demokratisering identifierades som både en 
gynnande och en hämmade faktor. 
Föreställningar om individens värde, 
religionsfrihet, statens inflytande, tryckfrihet, 
yttrandefrihet och lika rösträtt för kvinnor och 
män framställdes som historiska brytpunkter. 

Samtidigt kan några av de faktorer som 
kännetecknar demokrati, till exempel 
yttrandefrihet i sociala media, leda till vad en 
deltagare uttryckte som ”den katastrofala 
konsten att raljera över och fördöma andra 
människor” och till ”självuppfyllande 
faktaresistens som kan hämnar potentiella 
omställningar”.   

Tabell 3. Ranking av faktorer utifrån viktighet/osäkerhet (se även Figur 1). 

Kategori Viktighet 
(poäng) 

Andel 
(%) 

Osäkerhet 
(poäng) 

Andel 
(%) 

2 2,22 9 10,2 

2 9 

22 24,4 28 31,8 

15 15 

6 7 

1 6 

13 14,4 18 20,5 

11 17 

2 1 

24 26,7 16 18,2 

13 10 

9 3 

2 3 

17 18,9 8 9,1 

17 8 

12 13,3 9 10,2 

11 7 

1 2 

Demografi 
Demografi 

Samhällsutveckling 
Kunskapssyn 

Normer/strukturer 

Individualisering 

Ekonomi och livsstil 
Resursmarknaden 

Sociala relationer/mobilitet 

Politik och institutioner 
Politik och demokratisering 

Ägande förhållanden 

Ideologi 

Teknik 
Teknikutveckling 

Miljö och naturresurser 
Fysiska miljön 

Miljöskydd 

SUMMA 90 99,9 88 100 
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Figur 1. Matris över ranking (se även Tabell 3) 

Viktiga och osäkra faktorer: en ranking 

Rankningen av kluster organiserades som en 
demokratisk omröstning. Varje deltagare fick 
fem blå och fem röda prickar att rösta med. 
Viktighet markerades genom att deltagarna 
fördelade 1-5 blå prickar i de olika klustren, 
och osäkerhet markerades på motsvarande 
sätt genom att varje deltagare fördelade sina 1-
5 röda prickar mellan klustren.  Varje kluster 
rankades med hjälp av följande frågor:  

1. Vilka faktorer anser du som viktigast när
det gäller deras inflytande på förändringens 
dynamik?  
2. Vilka faktorer anser du som mest
oförutsebara/osäkra när det gäller deras 
påverkan på förändringarnas dynamik? 

Deltagaren kunde välja att antingen sprida ut 
sina prickar (till exempel klistra 2 på ett kluster 
och 3 på et annat) eller att klistra alla sina 5 
prickar på ett och samma kluster. Prickarna 
räknades och lades in i en matris, se Figur 1. 

Syftet med rankningen var att komma åt vilka 
faktorer som man kan planera för, vilka 
faktorer som är viktigast, och hur säkra/ 
osäkra vi är på hur de kommer att påverka 
framtida förändringar.  

Materialet sorterades in i samma övergripande 
kategorier, som forskargruppen tidigare 
använt i analysen av fyra andra workshoppar i 
Barentsregionen. Analysen gjordes sedan 
också på ett liknande sätt som i dessa tidigare 
workshoppar (Nilsson et al. 2015; van Oort et 
al. 2015 och textbox). 

Tidslinjen formas. Foto: LMVDW
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Mera diskussion. Foto: LMN 

Diskussion 
Rankningen diskuterades bara kort 
under workshoppen på grund av 
tidsbrist. Här behandlar vi först några 
intressanta teman som kan identifieras 
utifrån rankningen, och därefter en mer 
generellt reflektion över workshoppen. 

Fyra kategorier sticker ut som de faktorer som 
bedömdes ha störst inflytande över 
förändringens dynamik under denna 
workshop: a) teknik, b) politik och 
institutioner, c) samhällsutveckling, samt d) 
ekonomi och livsstil. Samma fyra kategorier 
ansågs dessutom som de mest 
oförutsägbara/osäkra när det gäller deras 
påverkan på förändringarnas dynamik.  

Om man jämför denna workshop med tidigare 
mer framåtsyftande workshoppar ser man en 
del intressanta likheter och skillnader. De 
framåtblickande workshopparna ägde rum i: 
a) Pajala (Norrbotten, Sverige), b) Bodø
(Nordland, Norge), c) Kirovsk (Murmansk 
Oblast, Rysland) och d) Inari (Lappland, 
Finland – med unga renskötare). Jämfört med 
dessa workshoppar var antalet deltagare i 
Luleå betydligt lägre. Frågan inför rankingen 
skilde sig också åt, på det viset att 
Luleåworkshoppens deltagare bedömde 
betydelsen av redan inträffade händelser, 
medan de övriga workshopparna spekulerade 

i betydelsen för framtidens människor en till 
två generationer framåt.  

Eftersom workshopparnas resultat till stor del 
påverkas av sammansättningen av deltagare 
och subjektiva diskussioner, kan man inte göra 
en kvantitativ jämförelse mellan de olika 
resultaten. Några teman kan ändå skönjas.  I 
diskussionen i Luleå lyftes teknikutveckling 
fram som en betydelsefull faktor för utveckling 
på ett sätt som saknar motstycke i de övriga 
workshopparna. Deltagarna i 
Luleåworkshoppen betraktade även, till 
skillnad mot deltagarna i de andra 
workshopparna, teknikutveckling som en 
gynnande faktor. Detta står i bjärt kontrast till 
den vetenskapliga litteraturen inom området, 
där teknik vanligen behandlas som en stark 
låsningsfaktor, som ofta leder till 
spårbundenhet, till exempel användning av 
fossila bränslen i personbilar. Politik och 
institutioner klassades som en betydelsefull 
faktor i alla workshoppar utom den i Kirovsk. 
En förklaring till den sistnämna avvikelsen 
skulle kunna vara att det finns en stor tillit på 
starka institutioner bland skandinaviska 
deltagarna, till skillnad från Ryssland, men 
vidare utredningen skulle behövs för att stödja 
den slutsatsen.   

Ekonomi och livsstil, en kategori som omfattar 
faktorer som ”resursmarknaden” och ”sociala 
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relationer/mobilitet”, var en viktig faktor för 
alla.  Deltagarna ansåg att dessa påverkar både 
det förflutna och framtiden. 
Samhällsutveckling, framförallt kunskapssyn, 
klassades av Luleåworkshoppen som en 
mycket viktig faktor i relation till 
förändringens dynamik. Det var även en av de 
faktorer som klassades som viktigast i 
workshopparna om framtiden, men inte i lika 
stor utsträckning som i Luleå. Kanske beror 
detta på att samhällsutveckling och 
kunskapssyn ofta sker mer stegvis än, till 
exempel, förändringar i resursmarknaden. 
Sådana mer stegvisa förändringar kan vara 
lättare att skönja i efterhand. Kunskapssyn 
klassades också som mycket 
oförutsägbar/osäker– en fråga som även 
behandlades i de andra workshopparna, men 
som där inte sammanställdes på samma sätt. 
Återigen måste man beakta att diskussionen är 
subjektiv och påverkas av vad som händer i ett 
kortare tidsperspektiv. Den aktuella debatten 
om, till exempel, vilseledande nyheter och 
faktaresistens hade tillexempel börjat vid den 
tiden då Luleå workshoppen genomfördes, 
även om den då ännu inte hade nått sin kulmen. 

Varken klimatförändringar, miljöförändringar 
eller hållbar utveckling diskuterades på ett 
mer specifikt och utförligt sätt under 
Luleåworkshoppen. En förklarning kan vara att 
dessa faktorer ses som något som visserligen 
är viktigt nu och i den närmaste framtiden, men 
att man inte brukar tänka på dem som 
historiska faktorer. Det som framför allt 
diskuterades kring dessa frågor var om det är 
möjligt att planera för förändringar och 
osäkerhet, och vilka faktorer man borde titta 
på för att åstadkomma institutionella 
förändringar.  

Vad som inte heller utförligt diskuterades var 
det dialektiska förhållandet mellan 
samhällsutveckling och dessa faktorer. Detta 

beror troligen både på tidsbrist och på 
workshopens struktur. Till exempel finns det 
inget enkelt eller direkt orsakssamband mellan 
ny teknologi eller lagstiftning och 
samhällsförändringar.  Teknik kan utvecklas 
för att svara mot samhällets behov och 
samhällets behov kan förstärkas av 
teknikutveckling.  Det fanns varken utrymme 
eller tid för en mer nyanserad diskussion om, 
till exempel, teknokrati och miljödeterminism, 
som kan frånta eller minska människors 
ansvar eller möjlighet att påverka.  

Det framkom också att faktorer som gynnar 
förändring ofta relaterades till eller likställdes 
med drivkrafter. Drivkrafter ses som 
någonting mer konstant än gynnande faktorer, 
det vill säga som något som skapar utrymme 
för de kritiska historiska skeendena, där 
spårbyte kan ske (vare sig detta sker eller inte). 

Ett annat sätt att organisera denna typ av 
workshop om det förflutna och spårberoende, 
skulle ha kunna vara att i förväg identifiera 
några skiften och sen diskutera just de faktorer 
som skapade utrymme för dessa historiska 
skeenden. Vidare var gruppens 
sammanställning lite för ensidigt med 
tjänstemän och forskare. Det skulle ha behövts 
deltagare och avnämare från fler sektorer till 
exempel företagare, fack och 
industrirepresentanter, renskötare och andra 
intressegrupper.  

När det gäller deltagarna var det bland annat 
yttre omständigheter som forskargruppen inte 
kunde påverka, som ledde till att få av de som 
ursprungligen bjöds in till workshoppen hade 
möjlighet att delta. Även om detta innebar en 
mindre heterogen grupp än vad ursprungligen 
avsågs, är resultatet ändå värdefullt som 
exempel på hur denna mer homogena grupp 
resonerar kring brytpunkter och 
spårbundenhet i ett historiskt perspektiv. 
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Bilaga 
1. Kopia på den excel-matris över historiska händelser, som diskussionen utgick ifrån.
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