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Abstract:
To get a place on the map
- An ethnological study of the forest fire in Västmanland 2014.
The forest fire of Västmanland in 2014 had a significant cultural impact on local communities.
Research is warranted to better understand the impact and process of recovery after natural
disasters, as well as to discover how underlying political and cultural structures affect rescue and
recovery. Thus far, any research in this area has been carried out by government-funded studies and
evaluations of crisis management. This study complements that existing body of research by
exploring this topic through local experiences and memories of the fire and emergency operations.
The analysis builds on four theoretical perspectives: Foucault’s theory of power; phenomenology;
memory theory, and theories of identity. Through these, the study examines how locals relate to the
burnt landscape as well as explores how political tensions relating to Swedish countryside have
gained new relevance as a result of the fire. These research results indicate that memories of the fire
are characterized by chaotic rescue operations and crisis management, and that their failure
generally is interpreted as a result of current political and cultural discourses defined by urban
norms that for decades have disfavored infrastructure and social security in rural parts of Sweden.
The research shows that favorable conditions for rural life in general are crucial for successful crisis
management. From a societal perspective, the battle for resources between urban and rural areas,
combined with inequality between city and countryside, is very problematic. Many crises occur in
rural areas, which require security and infrastructure nationwide. The study therefore stresses the
importance of active use of local knowledge in governing on local and regional as well as national
levels. Diversity is not only a matter of ethnicity, gender and sexual orientation, but also includes
perspectives from all generations living all over the country.
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1. INLEDNING
Ämne, syfte och problemformulering
Denna uppsats handlar om de kulturella aspekterna av skogsbranden i Västmanland sommaren
2014. Utgångspunkten har varit att undersöka hur människorna som är bosatta i brandens
närområde minns branden och det efterföljande krisarbetet samt hur de relaterar till det nya, brända
landskapet. Sommaren 2015 intervjuade jag därför människor som haft branden inpå knuten, samt
deltog i olika evenemang kopplade till branden i området.
I fält blev det snart tydligt att det finns många spänningar på den västmanländska
landsbygden, inte bara mellan storstad och småstad, utan också mellan mindre tätorter och
landsbygd. Därför har mitt arbete kommit att handla mer och mer om mina informanters
upplevelser av hur politiker och myndigheter hanterade situationen, om informanternas upplevelser
av att bo på landsbygden och om deras oro över avfolkning och hot om nedläggningar av
välfärdstjänster utanför städerna. Branden har därmed kommit att allt mer framstå som en händelse
som testat existerande sociala och materiella relationer och som gett extra bränsle till redan
pågående processer som har med minne och meningsskapande att göra (jämför Ullberg 2013:7, 21).
Med mina informanters berättelser i centrum handlar denna uppsats därför inte bara om händelserna
kring branden, men också om sociala, kulturella och politiska processer kopplade till svensk
landsbygdspolitik och hur den upplevs.
Ramarna för arbetet har i hög grad definierats av Försvarshögskolans forskningsprojekt
Svedda samhällen: mening, minnen och moralisering som behandlar skogsbrandens påverkan på de
lokalsamhällen som drabbats hårdast av branden. Sommaren och hösten 2015 samlade jag in
etnografiskt material och bidrog med ett etnologiskt perspektiv till projektet. Mitt material har
därmed kommit att användas både för denna uppsats samt i Svedda samhällen-projektets forskning.
Utöver att ha en uppdragsgivare i Försvarshögskolan samt forskningsrådet FORMAS, som
finansierar projektet, har jag även ett personligt intresse för ämnet då jag tillbringat stora delar av
min barndom vid släktingars skogsfastighet cirka en timmes bilfärd från det branddrabbade
området. Redan innan jag fick kännedom om Svedda samhällen-projektet var jag därför intresserad
av brandens påverkan på människor och natur, vilket fick till följd att jag på avstånd noggrant följde
mediebevakningen samt att jag efter branden besökte det 14 000 hektar 1 stora skogsområde som
brunnit. På så vis bidrog jag själv till den mycket uppmärksammande ”brandturismen”, varmed jag
blev en del av fältet redan innan jag fick kännedom om forskningsprojektet (se s. 13).
1 Motsvarar 140 km2. Ett område som generellt refereras till som ”brandområdet” (Länsstyrelsen 2014:11b).
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Allt material samlades in mellan juni och augusti 2015 med undantag för fältarbetets sista
deltagarobservation och intervju som genomfördes i oktober samma år. Jag gick ut i fält på den
västmanländska landsbygden med avsikten att ”ta tempen” på de sociala relationerna i området.
Detta innebar att jag genom främst deltagarobservationer och intervjuer undersökte människors
föreställningar om och erfarenheter av brandförloppet och det akuta räddningsarbetet, av de
politiska processer som uppstått som en direkt följd av branden, samt av brandturismen som hos
många lokalbor rört upp starka känslor. Fältarbetet gav insikt i otaliga intressanta aspekter av
branden, både väntade och oväntade, varför svårigheten efter avslutat fältarbete främst har bestått i
att utarbeta en problemställning som ryms inom ramarna för examensarbetet. Det är således först
efter avslutat fältarbete som jag efter många överväganden valt ut några aspekter att analysera
vidare (se kap. 4 Fält och metod s. 25ff). Slutligen har jag kommit fram till ett syfte:
Med utgångspunkt i mina informanters upplevelser och erfarenheter av branden i
Västmanland undersöker jag hur lokalbefolkningen relaterar till det nya brandlandskapet, samt de
politiska spänningar kopplade till svensk landsbygd som i och med branden fått förnyad relevans.
Teoretiskt vilar min studie på fenomenologi, ett maktperspektiv grundat i Michel Foucaults texter
(1926-1984), identitetsteori samt minnesteori. Den fenomenologiska utgångspunkten har gett
arbetet en inriktning mot det som Frykman kallar ”den levda erfarenheten” av att finnas till i
världen (Frykman 2012:20). Maktperspektivet har inneburit att jag undersökt vilka perspektiv som
kämpar om att få tolkningsföreträde om hur branden ska förstås. Identitetsteorin har tillsammans
med fenomenologin gett ett fokus på lokala identiteter, det vill säga identitetskonstruktioner som
baseras på plats och landskap. Minnesperspektivet innebär att jag inte rekonstruerar hur det var vid
händelsernas tidpunkt, utan att jag tar utgångspunkt i hur mina informanter i efterhand minns
branden och händelserna runt ikring. Resultatet är vad en2 kan kalla en klassisk etnologisk studie
som fokuserar på görande, där mina informanters dagliga liv och vardagskultur står i centrum
(jämför Öhlander 2011:15a och Berglund-Lake 2001:13). Mitt mål har varit att bidra med kunskap
om hur större förändringar av skogslandskap påverkar vardagslivet för lokalbefolkningen. Analysen
understryker hur viktigt det är att inkludera alla delar av befolkningen i de politiska processer som

2 För att undvika att uppsatsens språkbruk reproducerar en manlig norm i har jag valt att använda pronomenet ”en” där
det i svenska språket traditionellt brukar stå ”man” (se Wojahn 2015:92ff). Jag är medveten om att detta för en del läsare
kan upplevas som störande, men jag har ändå valt att behålla det. Detta eftersom jag på samma sätt som jag i min
strävan att anonymisera materialet inte vill avköna eller byta kön på mina informanter (se Etik s. 14), heller inte önskar
att tillskriva den ”allmänna människan” ett manligt kön.
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sätter ramarna för vardagslivet, samt vikten av att politiker, tjänstepersoner 3 och journalister aktivt
använder sig av lokala kunskaper och resurser i sitt arbete.

Tidigare forskning
Denna uppsats spänner, förutom etnologi, över många närbesläktade discipliner såsom antropologi,
kulturgeografi och historia. Detta gör det omöjligt att här ta upp all tidigare forskning av relevans
för denna studie. Jag har därför begränsat mig till att här redogöra för de studier som för mitt arbete
haft störst betydelse. Till dessa hör fenomenologiska studier, minnesstudier samt landsbygds- och
glesbygdsstudier, varav flera använder sig av ett Foucauldianskt maktperspektiv.
Inledningsvis hämtade jag mycket inspiration i kulturgeografen Camilla Berglunds
avhandling Närheter och avstånd i ett nordvärmländskt skogslandskap – Praktiker och betydelser i
nya tidsrumsliga sammanhang (2015). Det är en fenomenologisk studie som till stor del vilar på
etnografiska och relationella perspektiv (Berglund 2015:47). Berglund studerar hur landsbygden
förändrats, hur den i takt med att nya näringar och försörjningsstrategier introducerats förändrats
och fått ett nytt innehåll. Därtill handlar studien om hur relationer mellan det lokala och globala och
mellan landsbygd och stadsbygd förändrats (Berglund 2015:12, 20). Avhandlingen har varit mycket
användbar dels då den bygger på etnografiska metoder och dels för att Berglunds fält i mångt och
mycket liknar mitt – en landsbygd där en stor del av informanternas vardag kretsar kring att röra sig
i skog och mark. Framför allt har jag dragit nytta av hennes diskussioner och analyser rörande
landskap, görande, och relationer mellan materialitet, immaterialitet och mänsklig praktik.
Avhandlingen styrkte mig också i övertygelsen att i hög grad använda mig av deltagarobservationer
för denna studie.
Till min teoretiska diskussion kring minne har jag hämtat mycket inspiration i antropologen
Susanne Ullbergs avhandling Watermarks. Urban flooding and memoryscape in Argentina (2013).
Ullberg rör sig i det multidiciplinära fältet katastofstudier, då hon studerar översvämning i den
Argentinska staden Santa Fe. På ett överordnat plan handlar avhandlingen om Santa Fes
katastrofsårbarhet samt dess förmåga att återhämta sig efter översvämningar. Men den är också en
minnesstudie, då Ullberg studerar hur stadens invånare minns översvämningskatastrofer (Ullberg
2013:1). Hennes studie har bidragit till att ge mig en större förståelse för hur jag ska tolka mina
informanters uttalanden som minnen.

3 Traditionellt används ordet tjänsteman, men sedan några år tillbaka har tjänsteperson accepterats som alternativ, och
spås ersätta dess föregångare. Begreppet tjänsteperson används idag av Sveriges kommuner och landsting och Uppsala
kommun (Institutet för språk och folkminnen 2017).
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För teori kring minne har jag också använt etnologen Florence Fröhligs minnesstudie
Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the
Soviet Prison Camp of Tambov (2013). Fröhlig studerar minnen från den nazistiska
tvångsvärvningen under andra världskriget. Mer precist handlar det om Alsace- och
Lorraineregionerna i nuvarande östra Frankrike, som under perioden 1870-1945 bytte nationalitet
fem gånger mellan Tyskland och Frankrike. Fröhlig undersöker utvecklandet av ett kollektivt minne
och dess inkorporering i en nutida kontext genom att studera pilgrimsrörelser och organisationers
roll i erkännandet och åminnandet av dessa tragiska händelser.
Därutöver har jag använt mig av flera etnologiska studier som handlar om svensk landsbygd.
En av dem är bland annat Paul Agnidakis avhandling Rätten till Platsen (2013). Agnidakis
undersöker hur människor som lever och verkar i industrisamhällena Timrå och Surahammar
relaterar till omvärlden och till platserna där de bor, om ”invånarnas lokala identitetsbyggen”.
Centrala teman i avhandlingen är samhälle, plats och identifikation (Agnidakis 2013:11, 12).
Agnidakis använder sig av både ett Foucauldianskt maktperspektiv samt ett fenomenologiskt
perspektiv på plats och rum.
En annan landsbygdsstudie är etnologen Yvonne Gunnarsdotters avhandling Från
arbetsgemenskap till fritidsgemenskap. Den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevis
perspektiv (2005) som handlar om hur samhällsförändringar sedan 50-talet påverkat jord- och
skogsbruksbygden Locknevi i Småland. Med utgångspunkt i teorier om plats och landskap
undersöker hon bland annat hur föreningslivet i mångt och mycket ersatt det tidigare lantbruket som
upprätthållare av den tidsrumsliga gemenskapen, hur skolan och kyrkan fungerar som centrala
mötesplatser och hur kyrkan är mycket betydelsefull inom den lokalpolitiska arenan. Liksom
Berglund undersöker Gunnarsdotter även älgjakten som en central gemenskap.
Därtill har jag använt flera studier som handlar om norrländsk glesbygd. I (Re)producing a
periphery, Popular representations of the Swedish North (2010) analyserar Madeleine Eriksson
nutida texter, bilder och intervjuer som på ett eller annat sätt handlar om eller diskuterar Norrland.
Genom dessa undersöker hon nutida sociala, politiska och ekonomiska processer genom att studera
populära representationer av Norrland, som en del i skapandet av nationella och regionala
identiteter i kontexten neoliberal globalisering. Hon tar utgångspunkt i teorier om intern orientalism
och studerar svensk modernitetsdiskurs. Hennes syfte är att ge uppmärksamhet åt ideologiska
effekter av representation, reproducering och motstånd, samt materiella effekter av olika
representationer av Norrland. Genom sin studie söker hon en förståelse för hur och varför kulturella
geografier uppstår.
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I sin avhandling Välfärdens motsträviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i
efterkrigstidens nordsvenska inland (1998) studerar etnologen Kjell Hansen välfärd och glesbygd,
företrädesvis i Jämtland, under den så kallade ”folkhemsepoken”, det vill säga under 1930- till
1990-tal (Hansen 1998:20). Med avfolkning och glesbygd som kontext problematiserar Hansen den
generella bilden av folkhemmet. Han diskuterar också den politiska diskursen som koncentrerar sig
på framsteg och modernitet. Därtill tar han upp den stolthet och motstånd mot inordning som han
möter i fält. Här använder han sig av begreppet motsträvighet som problematiserar "hur den statliga
politiken blir en del av en lokal verklighet" (Hansen 1998:12, se vidare s. 36). Överordnat handlar
det om rumsliga dimensioner och lokala identitetskonstruktioner som skapas i mötet med den
statliga styrningen (Hansen 1998:12-3).
Ytterligare en norrländsk studie är Håkan Berglund-Lakes avhandling Livet äger rum.
Försörjning och platstagande i norrländska sågverkssamhällen (2001). Avhandlingen handlar om
de människor som under andra halvan av 1800-talet bosatte sig permanent nära sågverken i
Västernorrland. Med utgångspunkt i begreppsparet place och space samt identifikation undersöker
Berglund-Lake vardagsliv och platstagande i de nya sågverkssamhällena, med fokus på vilka
möjligheter och begränsningar det nya livet innebar för den arbetande mannen och dennes familj
(Berglund-Lake fokuserar på männen, medan kvinnor och barn tyvärr ofta hamnar i skymundan).

Disposition
Uppsatsen består av åtta delar. Efter denna inledning följer kapitlet ”Etik”, där jag redogör för de
många etiska problem jag behövt ta ställning till. Bland annat tar jag upp den utbredda tröttheten
över all uppmärksamhet området fått av journalister, av så kallade brandturister och av akademin i
samband med branden. Jag redogör för hur detta gjort att jag behövt anpassa mina metoder och
anonymisera mitt material. Därefter följer ett teorikapitel, där jag redogör för fyra teoretiska
perspektiv: Fenomenologi, med begreppsparet space och place (eller rum och plats) samt begreppet
landskap; ett maktperspektiv som tar utgångspunkt i Foucaults texter, samt Christina Sandberg
(2016) och Magnus Hörnqvists (1996) tolkningar av dessa; lokala identiteter och tillhörigheter;
samt minnesteori. Jag har även ett kombinerat fält- och metodkapitel där jag redogör för mina urval
och avgränsningar gällande fältet. Jag diskuterar också mina metodologiska val i samband med
intervjuer och deltagarobservationer som denna uppsats huvudsakligen bygger på.
Därefter följer tre analyskapitel, vars gemensamma beröringspunkter är identitet och
platstillhörighet. De tre analyskapitlen är ”I brandlandskapet”, ”Brandnamn”, och ”Att få en plats på
kartan”.
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Första analyskapitlet, ”I brandlandskapet”, handlar om informanternas relationer till det nya
brandlandskapet som dels karakteriseras av naturreservatet Hälleskogsbrännan och Mellanskogs
nybildade ekopark Öjesjöbrännan (där skogen efter branden står kvar intakt), dels av de privatägda
arealer som vid tiden för mitt fältarbete avverkats och förvandlats till två stora kalhyggen (Stora och
Lilla hygget). Genom att analysera användandet av beskrivande ord och liknelser undersöker jag på
vilka sätt människor förhåller sig till branden och brandområdet. Kapitlets frågeställningar är: Vilka
relationer har informanterna till brandområdet ett år efter branden? Hur konstruerar de genom
sina liknelser och berättelser brandområdet som plats? Hur har förändringen från skogslandskap
till brandlandskap påverkat informanternas vardag?
Uppsatsens andra analyskapitel, ”Brandnamn”, handlar om de många olika namn som jag
under fältarbetet stött på. Några exempel som tas upp är ”Branden”, ”Salabranden”,
”Virsbobranden”, ”Hälleskogsbrännan” och ”Öjesjöbrännan”. En av mina utgångspunkter är att
namngivning är ett sätt att konstruera och hantera verkligheten (jämför Arvidsson 1999:114), men
också att valet av ett namn framför ett annat är en fråga om makt, eftersom användande av ett visst
namn i stället för ett annat ger tolkningsföreträde åt ett visst perspektiv (Hansen 1998:29). Jag
undersöker här vad användandet av olika namn kan ge för indikationer om mina informanters
erfarenheter av branden samt visar hur det finns en tydlig koppling mellan händelse och plats.
Vidare söker jag visa hur användandet av olika namn kan vara del av en maktkamp om vem som har
tolkningsföreträde, då namngivning också är ”ett medel for att utöva motmakt, genom att skapa
alternativa benämningar” (Arvidsson 1999:114). Centrala frågeställningar är: Vad säger
användandet av olika namn på branden om människors föreställningar om branden? Kan
användandet av olika namn ha påverkat händelseförlopp i samband med branden? I så fall hur?
Vilket perspektiv har tolkningsföreträde?
Tredje analyskapitlet, ”Att få en plats på kartan”, belyser konflikter mellan lokalbefolkning,
politiker, myndigheter och media som i och med branden fått förnyad relevans. I detta kapitel söker
jag att visa hur lokala erfarenheter av plats och landskap är viktiga i konstruktionen av de lokala
identiteter som uppstår i konfrontation med överlokala krafter (se Hansen 1998). Till stor del
handlar det om en välkänd landsbygdsproblematik, nämligen att det bland mina informanter finns
ett stort behov av att bli sedda och erkända av samhället, speciellt vad gäller känslan av att finnas
och räknas, vilket för många innebär att ha fortsatt tillgång till välfärdstjänster. Kapitlets
frågeställningar är: Vilka erfarenheter av den akuta krisinsatsen och förbättringsarbetet har mina
informanter? Vilka konflikter har synliggjorts i och med branden? Hur kommer dessa till uttryck?
Till sist följer en kortare avslutning där jag summerar uppsatsens resultat. För att underlätta
överblicken för läsare som är mindre bevandrade i etnologisk uppsatstradition börjar kapitel fem till
10

sju med en kortare sammanfattning i kursiv stil. Citat från genomförda intervjuer återges i kursiv
stil, för att tydligt särskilja dessa från litteraturcitat.
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2. ETIK
Arbetet bakom denna uppsats har i hög grad påverkats av etiska hänsyn, för det krävs stor
försiktighet för att undersöka något som i så hög grad har påverkat människors vardag och som rör
upp så mycket känslor som branden i Västmanland har gjort och fortfarande gör. Branden har för
många tagit mycket tid att hantera, känslomässigt såväl som praktiskt, speciellt för dem som har
behövt röja på tomten eller ofta behövt bemöta brandturister och journalister. Många av de som
drabbats hårdast av branden har dessutom blivit så starkt påverkade av hela händelseförloppet att de
har svårt att tala om sina upplevelser med utomstående. Människor som själva har förlorat skog
eller hus/uthus i anslutning till sitt permanentboende har helt avstått från att delta i studien med
hänvisning till just detta. Därutöver har gruppen skogsägare/bönder, med ett undantag, avstått från
att delta i studien (se Den ständigt frånvarande östra sidan s. 35). De som framträder i materialet har
därför ”endast” förlorat sina fritidsmarker/fritidshus och/eller utsikt. Därtill har många av dem som
valt att inte medverka i studien förklarat att de tycker att det är jobbigt med all uppmärksamhet och
att de därför inte orkar medverka till en intervju.
Under genomförda intervjuer har det blivit tydligt att det finns en utbredd trötthet över den
intensiva uppmärksamhet som under det första året efter branden präglade mångas vardag. I flera
fall försöker mina informanter att undvika situationer där de på förhand vet att de kommer att
påminnas om branden (se I brandlandskapet s 41ff). När jag vid ett intervjutillfälle förklarade vad
projektet gick ut på svarade informanten Marlene att det var tur för mig att jag valt att genomföra
mitt fältarbete under sommarmånaderna, innan brandens årsdag, för ”Hördu, vettu i höst så är alla
så jävla less på den här branden, börjar redan bli”.4
Många informanter har upprepade gånger blivit kontaktade av journalister från lokal såväl
som rikstäckande media, och i vissa fall även av nationell och utländsk radio och TV. I en del fall
har konfrontationerna varit många. Såsom Harald berättar:
Det var ju de här journalisterna framför allt man vart jävligt less på för de kommer
tryckande med de där mikrofonerna under näsan på en. ”Hur mår du?” ”Ska du inte börja
gråta nu?” ”Sticker det i ögonen?” och sånt där. Hela tiden. De liksom fiskar efter […] att
folk mår dåligt och sånt där. Det var ju jävligt jobbigt […] Man blir irriterad.5

4 Intervju 6.
5 Intervju 6.
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Harald är inte ensam om att uppleva att journalister söker efter sensationshistorier. Flera
informanter uppger att de tackat nej till intervjuer, antingen konsekvent eller vid vissa tillfällen, för
att de inte vill medverka till den sortens journalistik.6
Utöver den journalistiska uppmärksamheten har många upplevt den oorganiserade så kallade
brandturismen som väldigt påfrestande då många privatpersoner har varit mycket närgångna.
Efterhand har det organiserats guidade turer på området för allmänheten, mycket för att minska
stressen för dem som bor mest utsatt vid brandområdet.7 Dessutom var fältet under sommaren 2015
nästintill mättat av forskare, utredare och studenter som ville intervjua de som drabbats av branden
(se Schyberg 2015:13). Ibland har det fungerat bra, men många av informanterna betonade att det
ibland har varit påfrestande att uppsökas av så många intresserade, även när intentionerna varit
goda.8 Sammantaget fanns det under sommaren 2015 en utbredd trötthet över att prata om branden
med utomstående.
Vid tiden för mitt fältarbete var det trots allt en del informanter som uppgav att de
fortfarande säger ja till de flesta medier för att de känner att det finns ett stort intresse från
allmänheten att ta del av deras berättelse, som till exempel Vivianne, som förklarade att:
Ja… det känns bra [att prata med media] på ett vis för att, man förstår ju att det man har
varit med om är någonting som intresserar människor. Över huvud taget. Så jag… plågas
inte av det.9
Av de som trots allt valt att delta i denna studie framhåller många att deras motivation till att delta
är att de vill bidra till forskning och kunskapsproduktion, med en förhoppning om att det kommer
bidra till bättre krishantering i framtiden. Som Peter, som vanligtvis inte pratade om branden med
någon utomstående, för att ”Ja jag tycker det blir jobbigt. Jag vill liksom lämna det där. Nu går vi
vidare”10, men som motiverade sin medverkan i intervjun så här:
Julia: Hur är det i en sån här situation när jag kommer då? Är det annorlunda?
Peter: Ja det är annorlunda! För det här är ju ett forskningssyfte, då är det precis
annorlunda. Det här är ingenting som ”ja jag är intresserad” för din skull, utan det här är
6 Intervju 4, 9, 10.
7 Media har rapporterat om detta flera gånger. Se till exempel Fagersta-Posten ”Guider ska lösa problem med vild
turism i brandskog”, 29:e juni 2015.
8 Till exempel intervju 6, 9, 10.
9 Intervju 5.
10 Intervju 10.
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för forskning, att man kanske kan gå framåt. Därför är det viktigt. På nå vis blir det väl en
liten väckarklocka för någon att ta tag i det här ordentligt nu då. Det hoppas jag att de
gör.11
Därtill har en del informanter framhållit att viss uppmärksamhet är bra för dem för att det ibland
fungerar som terapi att prata om branden (se Intervjusituationens terapeutiska funktion s. 30ff).
Sammantaget har de etiska faktorerna inneburit att jag behövt anpassa mina
rekryteringsmetoder, då det tidigt blev tydligt att jag inte utan förvarning kunde ringa till eller
knacka dörr hos möjliga informanter. För sannolikheten att de skulle önska att delta om jag uppsökt
dem på telefon eller via dörrknackning var nästan obefintlig, då det var tydligt att de flesta inte ville
bli påminda om branden i tid och otid. Istället har jag nästan uteslutande värvat informanter under
mina deltagarobservationer (se s. 27). Vid dessa tillfällen har jag nämligen kunnat vara säker på att
de som befunnit sig på plats själva har sökt sig till ett sammanhang där branden är närvarande. Vid
de enstaka tillfällen jag rekryterat informanter med hjälp av mellanhänder har jag varit noga med att
tillfrågade informanter fått mina kontaktuppgifter med en uppmaning om att vid intresse kontakta
mig, snarare än tvärtom. Detta har gjort att jag vid kontakt kunnat vara helt säker på att deras
deltagande varit frivilligt.
Mina informanter har fått löfte om att deras deltagande och uttalanden anonymiseras så långt
det är möjligt. Jag har därför anonymiserat de citat jag använder i denna uppsats, så att de inte kan
spåras genom geografiska eller yrkesmässiga uppgifter. Däremot har jag behållit mina informanters
könsidentifikationer i händelse av att jag skulle finna genustendenser i materialet, samt för att det är
data som bidrar till att levandegöra mina informanter i uppsatsen. Vidare har jag valt att i min
fältbeskrivning redovisa vilka orter jag har fältarbetat i samt vid vilka evenemang jag medverkat,
eftersom jag anser att dessa uppgifter är nödvändiga för förståelsen av analysen. Detta gör att det
för en person med god lokalkännedom kanske skulle vara möjligt att identifiera en del av mina
informanter. Detta är dock en risk jag känner mig nödgad att ta, eftersom jag utan dessa uppgifter
skulle ha blivit mycket mer begränsad i analysen, vilket jag anser strida mot mina informanters
önskan att förmedla sina erfarenheter vidare. Dock har jag valt att inte ge någon detaljerad
information om mina informanters bakgrunder och yrken, eftersom det skulle göra det allt för lätt
att identifiera dem (jämför Bryman 2007:493f).
Under fältarbetets gång har det varit tydligt att mina informanter har haft stort förtroende för
mig och mitt arbete, vilket gjort att jag känt mig privilegierad att få ta del av mina informanters
berättelser men också att jag känt ett stort ansvar att slutföra projektet samt att förvalta och förmedla
11 Intervju 10.
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vidare den kunskap informanterna gett mig (jämför Sandberg 2016:38). Som fältarbetare hamnar
jag här i ett vanligt etnografiskt problem; hur kan jag konstruera mitt arbete för att representera de
olika röster jag tagit del av i fält? Vad representerar jag som fältarbetare? Dessa frågeställningar är i
mångt och mycket en maktproblematik (Appadurai 1998:17, 20). För även om informanternas
uttalanden står i centrum, är det jag som etnolog som bestämmer hur deras kunskaper förs fram
(Ehn & Klein 2002:50). På grund av de många etiska problem som jag behövt ta ställning till under
arbetets gång, har jag i denna uppsats vigt stor plats åt att beskriva vilka val jag gjort och vilka
metoder jag använt mig av, samt dessas för- och nackdelar.
Sammantaget har de etiska hänsynen bidragit till att fältarbetet i hög grad blivit empiristyrt,
då det varit fältets möjligheter och hinder som styrt arbetet i olika riktningar. De motgångar jag stött
på har jag dock inte sett som hinder. Istället har jag sett det som förhållanden som hjälpt mig att
förstå brandens inverkan på lokalsamhället. För som Barbro Blehr skriver: Fältarbete handlar inte
bara om att försöka forcera hinder, det kan också gå ut på att agera inom det som kan uppfattas som
begränsningar, att acceptera det faktum att man alltid ser utifrån någon position, och att renodla de
perspektiv som detta kan erbjuda (Blehr 1994:57).
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Som tidigare nämnts hämtade jag inledningsvis mycket inspiration i Camilla Berglunds avhandling
Närheter och avstånd i ett nordvärmländskt skogslandskap – Praktiker och betydelser i nya
tidsrumsliga sammanhang (2015). Då Berglund till stor del tar utgångspunkt i fenomenologi och
landskap blev det en naturlig startpunkt även för mig. Inspirationen från Berglunds studie innebar
dels att jag valde att inleda mitt fältarbete med deltagarobservationer, där jag kunde se hur
människor använde sina kroppar i olika miljöer, dels att jag under intervjuerna intresserade mig för
mina informanters känslor och praktiker, genom att ta upp frågor om rumsliga aspekter såsom
landskap, miljöer och kroppsliga upplevelser (jämför Appadurai 1998:16, se Deltagande
observationer s. 27ff). För det fenomenologiska och rumsliga perspektivet har jag även använt mig
mycket av Håkan Berglund-Lakes, Niels Kayser Nielsens (2007), Katarina Salzmans och Margret
Rodmans (2003) respektive studie.
Jag har även hämtat mycket inspiration i hur Paul Agnidakis (2013) kombinerar
fenomenologi med ett Foucauldianskt maktperspektiv. Jag valde detta perspektiv eftersom det under
fältarbetet blev tydligt att det fanns många maktrelaterade spänningar mellan mina informanter,
politiker och tjänstepersoner relaterade till branden och händelserna runt omkring. Liksom
Sandberg skriver, är Michel Foucault (1926–1984) ”den självklara utgångspunkten när man
diskuterar makt”, varför även jag kommit att ta utgångspunkt i Foucaults texter, samt i Christina
Sandbergs (2016) och Magnus Hörnqvists (1996) tolkningar av Foucault (Sandberg 2016:16).
I det följande redogör jag först för mina fenomenologiska utgångspunkter, med
begreppsparet space och place (rum och plats) samt definitioner av begreppet landskap. Därefter
kommer ett avsnitt om Foucaults maktperspektiv, vari jag också använder mig av Christina
Sandbergs (2016) och Magnus Hörnqvists (1996) tolkningar av dessa. Därefter kommer ett
perspektiv om lokala identiteter, som är nära besläktat med både fenemenologisk teori och makt.
Till sist följer ett avsnitt om minnesteori, som handlar om hur människors minne påverkas av och
skapas tillsammans med rumsliga, sociala och kulturella aspekter. Detta perspektiv blir framför allt
relevant i förhållande till hur uppsatsens resultat ska förstås som representativt vid undersökningens
tidpunkt, samt i förhållande till hur platser och händelser blir ihågkomna.
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Fenomenologiska utgångspunkter
Place och space
Fenomenologi utgår ifrån att vi människor använder vara kroppar för att orientera oss i vår fysiska
omvärld (se till exempel Rodman 2003). Uttryckt lite annorlunda konstrueras och reproduceras vår
verklighet genom olika typer av repetitivt agerande, det vill säga genom olika slags praktiker.
Centralt i min analys är begreppen place och space som sedan 90-talet varit välanvända i
kulturvetenskaperna och som går tillbaka till Yi-Fu Tuan och Edward Relph på 70-talet. De två
begreppen är svåröversatta, men likt Katarina Salzman kommer jag att använda mig av de svenska
begreppen plats för place och rum12 för space (Kayser Nielsen 2007:143; Salzman 2001:29).
Den teoretiska grunden för begreppsparet är att ställen som vi ännu inte bekantat oss med
betecknas som anonyma rum, medan de ställen som vi genom artikulation och repetition av
praktiker gjort till kända lokaliteter har transformerats till platser (Frykman 2012:40). En plats
existerar därmed inte bara i sig själv, utan blir till genom berättelser och praxis (Rodman
2003:206f). Att upptäcka, erfara och ge namn åt ett rum är därför detsamma som att skapa eller att
konstruera en plats (Rodman 2003:215; Kayser Nielsen 2007:146). Som Kayser Nielsen skriver:
”’Place’ är […] ett ’space’, som är fyllt med drömmar, längtan, historia, objekt [och] representation”
(Kayser Nielsen 2007:143-4).
När människor inrättar sig på en plats blir de oundvikligen påverkade av den, samtidigt som
de påverkar platsen. För ”[m]änniskan är alltid på plats och kan inte ställa sig utanför den plats där
hon för tillfället befinner sig, är verksam och lever sitt liv”. Omvänt kan platser inte finnas till utan
människans varande på platsen (Berglund-Lake 2001:13). Det handlar alltså både om ett varande
och ett görande (Agnidakis 2013:16).
I och med att vi människor konstruerar platser fylls de med betydelser och blir till
meningsbärare (Frykman 2012:39). Med andra ord; en plats är ett rum som betydelsegjorts
(Salzman 2001:29-30). Platser fylls med betydelser både på ett medvetet och på ett omedvetet plan;
dels formar vi med våra känslor en uppfattning av världen långt innan vi är medvetna om det, dels
blir världen till ”genom våra avsikter med den”, alltså genom vår intentionalitet (Frykman 2012:345; 20). Det innebär att vi delvis medvetet, delvist omedvetet, väljer hur vi vill förmedla, eller
artikulera, en plats eller ett landskap.
Relevant i sammanhanget är begreppet platstagande eller att ta plats. Här tar jag
utgångspunkt i Agnidakis och Berglund-Lakes förståelse om platstagande som en kroppslig
upplevelse:
12 En annan översättning av space är ”utrymme”, men jag har valt att använda mig av rum då det är mest utbrett i
litteraturen jag använt mig av (Agnidakis 2013:17).
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Att ’ta plats’ sker, som etnologen Håkan Berglund-Lake skriver, såväl i relation till rummet som till andra
människor som befolkar det och innebär en praktik för att tillägna sig rummet. Denna praktik kan omfatta allt
ifrån bosättning till arbete och fritidsaktiviteter […]. Med andra ord handlar det om något grundläggande för
att kunna skapa sig en plats i tillvaron (Agnidakis 2013:15).

Liksom Berglund-Lake skriver handlar platstagande ”aldrig om en passiv anpassning, utan om en
aktiv [sådan]”. Att ta plats handlar därmed om en kroppslig närvaro som innebär att tillägna sig
rummet och ”skapa fysiskt utrymme” för sitt liv, till exempel för sin försörjning eller sitt fritidsliv.
Likaså innebär det ”att förhålla sig till andra människor inom samma utrymme” (Agnidakis
2013:15; citeringar: Berglund-Lake 2001:13, 24, 177).
Med plats och rum betonas erfarenheten och den subjektiva rumsupplevelsen, hur vi
människor gör rummet beboeligt, genom ”praktiskt handlingsumgänge” (Kayser Nielsen 2007:143).
När vi gör detta, använder vi oss också av våra kognitiva förmågor, vilket adderar en mental
dimension utöver den fysiska (Kayser Nielsen 2007:145). Individers närvaro på platsen utgör därför
"själva förutsättningen för deras tankemässiga reflektioner och känslomässiga förnimmelser av
rummet" (Agnidakis 2013:15). Sammantaget har den fenomenologiska utgångspunkten gett en
inriktning på, som Frykman uttrycker det, ”den levda erfarenheten” av att finnas till i världen
(Frykman 2012:20).

Landskap
Centralt i denna uppsats är också begreppet landskap. Framför allt använder jag termen
brandlandskap för att referera till den landskapstyp som efter branden präglar brandområdet.13
Eftersom termen landskap används på otaliga sätt både i dagligt tal såväl som i teoretiska
sammanhang vill jag först klargöra att jag inte använder begreppet landskap som synonym till
landsbygd. Jag refererar heller inte till landskapet Västmanland annat än i relation till namnet
”Skogsbranden i Västmanland”. Istället ser jag, enligt fenomenologiskt tankesätt, landskap som
konstruerat och som en process, något som ”händer” och ständigt förändras, snarare än något som
”är”. Landskap är därmed någonting som är ”i rörelse, någonting som görs och görs” (Berglund
2015:27).
13 Det är dock viktigt att komma ihåg att brandområdet karakteriseras av två typer av brandlandskap: dels privatägda
områden som efter branden blivit avverkade (Stora och Lilla Hygget), dels naturreservatet Hälleskogsbrännan och
ekoparken Öjesjöbrännan, där skogen efter branden står kvar intakt (bortsett från de träd som av säkerhetsskäl har
avverkats i samband med upprustningen av bilvägen ”Riksettan” som genom brandområdet). Trots detta använder jag
dock termen brandlandskap till att inkludera båda dessa typer, då båda områdena direkt efter branden såg likadana ut,
och för att mina informanter inte alltid skiljer dem åt. Där det är relevant skiljer jag dessa två typer av brandlandskap åt
i analysen.
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I likhet med bland annat Erland Porsmose ser jag landskap som något som är skapat,
påverkat, och/eller konceptualiserat av människor (Porsmose 2003:73-74). Detta innebär att
landskap ofta ligger på gränsen mellan kultur och natur; dels inlemmar vi naturen i våra historier
och ger den kulturell laddning, varmed vi kommer att se landskapet genom ett kulturellt filter; dels
formar vi naturen när vi rör oss i den. På så sätt inlemmas naturen, både fysiskt och mentalt, i ett
mänskligt definierat kulturlandskap (Salzman 2001:54; Löfgren 2013:85).
Hur en plats och/eller ett landskap konstrueras i nuet och vad människor gör där är i hög
grad beroende av historia och vad en tror eller känner till har hänt där förr (jämför Salzman
2001:30,112; se Berglund 2015:27). Såsom Salzman och Rodman sammanfattar:
Ett landskap kan uppfattas som ett rum i nuet där det förflutna framträder, men också som ett rum av
pågående förändringar, där vår egen roll är betydelsefull i de förlopp där framtiden formas. Landskapet
har en inneboende föränderlighet och kan betraktas som en ständigt pågående process (Salzman 2001:30).

[T]he ways that social groups interact with landscapes […] are partly structured by previous social
groups. The social landscape is both context and content enacted and material (Rodman 2003:216).

Därigenom ger landskap förutsättningar för människors praktiker och föreställningar, samtidigt som
landskapet även formas av dessa (Berglund 2015:12). Sammantaget ser jag därför landskap på
samma sätt som plats: ”Landskapets rumslighet är av ett betydelsebärande slag, det är snarare en
plats än ett utrymme, snarare place än space” (Salzman 2001:29).
Eftersom landskap och platser ger förutsättningar för mänskliga relationer och samtidigt
skapas av mänskliga aktiviteter blir de till komplexa och dialektiska begrepp (Basso 1988:102;
Salzman 2001:112). Som Rodman skriver: ”Places are not inert containers. They are politizised,
culturally relative, historically specific, local and multiple constructions” (Rodman 2003:205).

Multilokalitet
En och samma plats, eller ett och samma landskap, kan upplevas olika, ge upphov till olika
associationer och komma att få olika betydelser och innebörder för olika individer och grupper
(Agnidakis 2013:12). Därigenom är platser och landskap ofta multipla eller multilokala (Rodman
2003:212). Enligt Rodman finns dessutom ytterligare ett sätt att förstå begreppet multilokalitet, som
blir aktuellt när landskap kraftigt förändras, hastigt och utan förvarning. Relevant i det här
sammanhanget är hur skogsbranden i Västmanland förändrat ett område med skog till ett
brandlandskap. Rodman skriver:
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anyone whose place has been transformed, for example by a natural disaster […] - in other words, anyone
dislocated from his or her familiar place, or from the possibility of local identity – is keenly aware of
contrasts between the known and the unfamiliar. In such situations, people often see a new landscape in
terms of familiar ones. This is a multilocal way of sorting out meanings (Rodman 2003:212).

Att likna ett familjärt landskap som har blivit våldsamt transformerat vid andra typer av landskap är
alltså ytterligare ett multilokalt sätt att förhålla sig i en plats. Detta resonemang kommer jag att
använda mig av i uppsatsens andra analyskapitel.
Multipla platser och landskap förmedlas på olika sätt beroende på avsändare och
sammanhang. Men multipla betydelser hänger ofta ihop, för när invånare i ett samhälle pratar om
olika platser och om de landskap de befinner sig i (när de namnger, klassificerar, värderar, eller
berättar historier om dem), så förmedlar de undermedvetet landskapet på sätt som passar med
delade förståelser av verkligheten (Basso 1988:100f). Eller som Basso och Rodman uttrycker det:
”For each inhabitant, a place has a unique reality, one in which meaning is shared with other people
and places. The links in these chains of experienced places are forged of culture and history”
(Rodman 2003:208).

Foucault och makt
Hur vi förhåller oss till platser, använder oss av dem och rör oss i dem är nära förbundet med makt
(Foucault 2007a:25). Utöver att ha ett fenomenologiskt perspektiv önskar jag därför, liksom
Agnidakis, att använda mig av ett Foucauldianskt maktperspektiv, för att uppmärksamma ”hur
människor aktivt bidrar till att skapa plats i sociala sammanhang” (Agnidakis 2013:16).
Foucault intresserar sig för ”hur makt utövas och hur makt fungerar, inte vem som har makt
och vilka personens mål för maktutövandet är”. Detta för att människor sällan har ”ett explicit
maktsyfte för sitt agerande”, men att en istället ”bara gör” (Sandberg 2016:16). Eller kanske
snarare, som Hörnqvist skriver, att ”det handlande som maktrelationerna ger upphov till är avsiktligt
samtidigt som resultatet av handlingarna varken är helt förutsägbart eller helt kontrollerbart”
(Hörnqvist 1996:63). Med andra ord medför maktutövande, oavsett hur välplanerat det är, också
konsekvenser som inte alltid kan förutses (Sandberg 2016:196).
Enligt Foucault kommer makten överallt ifrån och genomsyrar allt. Det är ”en operativ kraft
i allt vardagligt agerande i överallt existerande och ständigt fluktuerande sociala ordningar”, vilket
innebär att varje social relation samtidigt är en maktrelation (citat Sandberg 2016:196; Foucault
2002:103-4; Hörnqvist 1996:52). Vidare är makt en form av dominans och underkastelse, som
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kommer underifrån, från gräsrötterna, och som verkar lokalt (Foucault 2007d:156). Institutioner
bygger på dessa lokala styrkeförhållanden, för ”det finns ingen dualitet som sprider sig uppifrån och
ner till allt snävare grupper ända ner i samhällets djupaste skikt” (Foucault 2002:104). Att studera
maktprocesser innebär därmed att undersöka hur samhället är uppbyggt (Hörnqvist 1996:56). Som
Hörnqvist skriver: ”Foucault slår undan fötterna för föreställningen, att makten helt är lokaliserad
till den offentliga politiska sfären och däri väsentligen till statsapparaten […] därför att staten bara
kan fungera på basis av redan existerande maktrelationer” (Hörnqvist 1996:49f).
Alla maktrelationer, som också kallas styrkeförhållanden, är dynamiska och ständigt
föränderliga. De verkar i särskilda kontexter, ”som präglas av överkorsande motsättningar och
oavbrutna konflikter” (Hörnqvist 1996:30, citat: 36). I enlighet med detta resonemang utgör
motståndet maktens ständiga följeslagare. ”[Där] makt finns, finns motmakt” (Foucault 2002:105).
Som Foucault skriver innebär är det därför en smula missvisade att tala om makt i ental, att vi
egentligen borde tala om makt i plural: ”We cannot therefore speak of power, if we want to do an
analysis of power, but we must speak of powers and try localize them in their historical and
geographical specificity” (Foucault 2007d:156). Sammantaget ses alltså makt som ”en praktik [...]
som utövas i ett fält av växlande styrkepositioner alltid och överallt” (Foucault 1980:117-123). Den
vida användningen av maktbegreppet gör det allsidigt och flexibelt, eftersom:
ordet styrkeförhållande kan beteckna allt ifrån förhållandet mellan två enskilda personer och avse
individuella särdrag […], till förhållandet mellan samhälleliga grupper och avse strukturella fenomen, som
till exempel den gemensamma tillhörigheten – eller icke-tillhörigheten – till det manliga könet, den
ekonomiskt dominerande klassen eller den rasistiskt privilegierade befolkningen (Hörnqvist 1996:29).

Diskurs och makt
Diskurs innebär ett sätt att representera kunskap om ett specifikt ämne vid en specifik historisk
tidpunkt (Eriksson 2010:10). Foucault använder termen diskurs i betydelserna tal, föreläsning och
allmänt prat, såväl som skriftliga yttranden och fackjargong (Sandberg 2016:3). Diskurser innefattar
således både tal och praktik. Det innebär att mening produceras genom tal, praktik och
representation.
För att kunna avläsa en mening är vi beroende av att känna till de sociala koder som gäller
inom den aktuella diskursen. Dessa koder är gemensamma meningsorienteringar, eller det som vi
kallar kultur. Liksom tal och plats ständigt förändras, förändras även vår kultur (trots att kultur och
platser ofta framställs som statiska och oföränderliga) (Eriksson 2010:10). Som Sandberg skriver:
”Varje diskurs definierar sina egna regler för acceptabelt agerande i just den diskursen, och således
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är det individens uttalanden och agerande i stunden som är betydelsebetingande, det vill säga ger
förutsättningar för tolkningen” (Sandberg 2016:196).
Diskurser är inte stabila. Liksom makt, plats och landskap är diskurser dynamiska.
Tolkningar och betydelser i uttalanden sker på bekostnad av andra alternativ, och påverkar hur
människor agerar (Sandberg 2016:28).

Lokala identiteter och tillhörigheter
Då identitet är ett begrepp som används flitigt, teoretiskt såväl som i dagligt tal, är det ett begrepp
som kan tolkas på många olika sätt, och som forskaren behöver definiera vid analys. I likhet med
Alsmark anser jag att identitet handlar om ett ”hemmahörande”, individuellt såväl som kollektivt
(Alsmark 1997:9). Denna anknytning förstärks när relationen till platsen ”är varaktig och
kontinuerlig”, eftersom det ”ger känslan att man hör till en plats och att platsen tillhör en”
(Agnidakis 2013:50). Att höra till en plats blir också att höra samman med andra människor som
lever på samma plats (Agnidakis 2013:17).
På samma sätt som platser anser jag att identiteter inte ’finns’ men att de utövas, samt att
identitet är ett skapande, något en ”danar” (Hansen 1998:191; citat Alsmark 1997:10). Men oavsett
definition finns ett ständigt problem med begreppet identitet: ”Är identitet skjorta eller själ, något
man strategiskt kan byta ut ’när det passar’, eller något mycket mer sammansatt, kontinuerligt och
grundläggande[?]” (Alsmark 1997:12).
Jag anser att svaret kan vara både och, men kanske framför allt att svaret oftast nog ligger
någonstans mitt emellan de två ytterpunkterna. I denna analys är det dock inte relevant att
undersöka i vilken grad mina informanters identiteter är ”skjortor” eller ”själar”. För i likhet med
Alsmark anser också jag att det varken är önskvärt eller möjligt att komma fram till en
allenarådande och allomfattande definition om hur identitet ska förstås (Alsmark 1997:12).
Liksom Eriksson tar jag utgångspunkt i identiteter som berättelser varigenom människor
berättar för sig själva och andra om vilka de är och vilka de inte är. Dessa identiteter uttrycks genom
kön, klass, etnicitet, sexualitet och tillhörighet och relationer till olika platser. Narrativen kan handla
om individuella personlighetsdrag, men också om grupptillhörighet. Dessa förändras över tid,
utmanas och är multipla. Därför är identiteter ofta både individuella och kollektiva, där de
individuella processerna ofta stödjer de kollektiva (Eriksson 2010:107-8).
I identitetsprocesser formar människor platser och ”gör dem till sina egna”, vilket vittnar om
att vi människor i hög grad lever lokalt (Kayser Nielsen 2007:143-4; citat: 2007:145). Vidare
innebär det att plats och landskap har ”betydelse för hur människor konstituerar sig som [lokala]
subjekt” och hur vi konstruerar våra lokala identiteter (citat: Hansen 1998:162; Rodman 2003:212).
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Som Agnidakis skriver: ”Eftersom vi alltid befinner oss på plats och alltid bär med oss plats, blir det
ofrånkomligt att vi även identifierar oss genom plats. Plats spelar en närmast avgörande roll för hur
man formas som människa, där finner man plattformen för sin vardag och inte så sällan
destinationen för sina drömmar” (Agnidakis 2013:17).

I mötet med det överlokala
Samhällen […] är inte isolerade företeelser och heller inte statiska. De påverkar och påverkas av varandra,
formas och omformas kontinuerligt (Agnidakis 2013:12-13).

Liksom Agnidakis skriver ovan ingår platser och lokala samhällen i större regionala, nationella och
globala sammanhang (se även Basso 1988:102, Salzman 2001:18). När det lokala och det
överlokala möts definierar de varandra, varigenom det skapas en arena där de olika parterna mäter
och ”fäller omdömen” om varandra. Vid dessa möten kan uttryck för lokal tillhörighet ses som ett
sätt att hantera det överlokala och kan då "användas för att markera tillhörighet i världen" (Hansen
1998:28f). Som Hansen skriver: ”Lokal identifiering står [...] för vardagspraktiker, som äger rum
inom livsvärldens överblickbara och avgränsande rumsliga enhet och vanligen är [de] utvecklade i
konfrontation med och gränsdragning mot enheter eller krafter, som upplevs vilja dominera det
lokala samhället” (Hansen 1998:152).
I mötet mellan det lokala och det överlokala skapas ett fält där "landsbygden värderas, och
värderas i förhållande till staden, i en situation präglad inte av jämlikhet, utan av
tolkningsföreträdets maktspel", det vill säga att olika aktörer arbetar för att just deras perspektiv ska
få företräde i diskursen (Hansen 1998:29, min kursivering). För liksom Agnidakis skriver ”Det
faktum att olika lokala tillhörigheter existerar sida vid sida, är nu inte detsamma som att de
nödvändigtvis skulle göra det i harmoniskt samförstånd och acceptans” (Agnidakis 2013:198).
Detta är speciellt gällande när någon part upplever att den egna lokaltillhörigheten är hotad, vilket
ofta resulterar i en motreaktion i form av försvar av den egna platsförankringen och rätten till
platsen (Agnidakis 2013:198).
I denna studie använder jag först begreppet lokal identitet i uppsatsens analyskapitel om
brandens många namn, där jag undersöker hur olika namn på branden relaterar till människors
reaktion på regionala och nationella krafter. Jag återkommer sedan till begreppet i uppsatsens tredje
analyskapitel som berör spänningar mellan det lokala och det överlokala.
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Sociala och rumsliga minnen
Att prata om det förgångna och om de platser där händelserna utspelat sig är ett sätt att minnas, ett
sätt att konstruera platser och landskap, och ett sätt att dela med sig av sina erfarenheter i diskursen.
På så sätt blir minnen till ett påminnande och fungerar som ett slags socialt lärande (Jönsson
2014:67; Fröhlig 2013:19). Vidare är socialt minne organiserat kring platser och objekt i landskapet,
som förbinder nutiden med det förgångna (Edensor 1997:178). Med andra ord är minnen rumsligt
inbäddade i landskap och olika platser hjälper oss att minnas (Ullberg 2013:18). Som Jönsson
skriver: ”Minnen av händelser i landskapet hjälper oss […] inte bara att hitta och orientera oss.
Minnena bildar också en sorts lärobok som vi tillsammans kan aktualisera och påminna varandra
om” (Jönsson 2014:67).
Forskare som arbetar med mänskliga minnen, såsom Tim Edensor (1997), Arjun Appadurai
(1998) och Susann Ullberg (2013) använder sig av begreppet memoryscape för att betona de
rumsliga dimensionerna av minne, där minnesprocesser kopplas till temporalitet. Begreppet
understryker därmed minnets kopplingar till tid och rum. Begreppet memoryscape betonar vidare
att minnen påverkas av de diskurser de ingår i. För minnen är aldrig statiska, de filtreras genom det
som händer här och nu. Minnen är därmed historiskt relativa och ändras beroende på vad som sker
just nu (Ullberg 2013:16; Edensor 1997:175f). Vidare väljs minnen ut och tolkas olika beroende på
den kulturella kunskap individen besitter, varefter de stabiliseras genom nätverk av sociala
relationer (Edensor 2005:830). Det går därför att säga att ”en berättelse blir ny varje gång den
berättas, eftersom den påverkas av varje ny berättarsituation, varje ny publik och varje ny erfarenhet
som berättaren fått” (Sandberg 2016:58). Det gör att minnen inte är exakta kopior av själva
erfarenheten utan förändras över tid.
Kulturella och sociala faktorer stödjer eller hämmar minnen. Hur något blir ihågkommet är
symptomatiskt för en viss period, det vill säga, minnen formas av de diskurser som de ingår i. Detta
eftersom representationer av en händelse i kollektiva minnen är influerade av dominanta grupper,
den moraliska kontexten och samhällets sociala strukturer (Fröhlig 2013:22). Som Ullberg skriver:
This [processes of remembering] is not necessarily an interaction between equals [...]. What is being
remembered in different settings and levels in a society is also a consequense of who remembers and from
which position in the social space this remembering takes place at a given point in time. The spatiotemporal
qualities of the concept memoryscape thus enable us to think about the asymmetries of social memory. Not
all memories are equally remembered in society and oblivion also lingers in the memoryscape. The concept,
it seems to me, enables a deeper understanding of how memories are shared (Ullberg 2013:21).
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Vidare skriver Ullberg att individuella och kollektiva minnen är sammanflätade, varigenom de
formar varandra genom sociala relationer (Ullberg 2013:15). Berättelser baserade på minnen är
därmed ”en form för tillbakablickande” som strukturerar och tolkar individuella händelser i större
sammanhang (Berglund-Lake 2001:19). Det gör minne till en social och kommunikativ praktik, där
berättelser blir till ett sätt att strukturera verkligheten, som vidare blir avgörande för mänsklig
handling (Ullberg 2013:16, 18).
De flesta forskare som arbetar med minne är idag eniga om att ”memory and oblivion work
in tandem, interactíng dialectially” (Ullberg 2013:19). Detta sker både medvetet och omedvetet, för
som Foucault skriver, ”man väljer vad man kommer ihåg och vad man förtränger, beroende på
situationen” (Sandberg 2016:58). Eller som Ullberg skriver, utan viljan och ansträngningen att
minnas blir något ofta bortglömt. Dessa val påverkar hur diskursen utvecklas, och hur olika
händelser blir ihågkomna (Foucault 2005:169; Ullberg 2013:16). Det går också att säga att det
förgångna konstant filtreras och rekonstrueras genom dagens frågeställningar och behov (Edensor
2005:830 ). Eller som Ullberg skriver: ”the memoryscape is made in a dynamic process of
remembering and forgetting, taking place at multiple interconnected scales” (Ullberg 2013:15).
Detta innebär att människor minns händelser liknande vid olika tidpunkter, men troligtvis
inte helt lika. Det som undersöks i etnografiska undersökningar är därmed det som etnologen
Birgitta Meurling kallar för subjektiv sanning, ”alltså den sanning forskaren i det specifika
uttalandet och den specifika situationen förväntas kunna definiera” (Meurling 1996:47; citat
Sandberg 2016:30). I denna studie har jag valt att studera hur brandområdet konstrueras som plats
genom att i mina intervjuer undersöka hur mina informanter minns branden och händelserna runt
ikring. Detta innebär att de minnen som undersöks i denna studie gäller vid intervjutillfällena, det
vill säga ett år efter branden, och inte nödvändigtvis hur de mindes branden en, två eller fem
månader efteråt. Informanternas uttalanden ska ses i ljuset av att mina informanter deltagit i
diskurser rörande branden och händelserna runt omkring under ett helt år. Med andra ord har de
talat om branden i olika sammanhang med ett stort antal människor, varigenom de har påverkat
andra människors åsikter och omvänt själva blivit påverkade av andra. Detta innebär att giltigheten
för mina informanters uttalanden inte enbart kan tillskrivas dem själva, utan också att deras minnen
i viss utsträckning reflekterar erfarenheterna av ett mycket större antal människor än de tjugo
personer som jag intervjuat.
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4. FÄLT OCH METOD
Inledande översikt - geografiska avgränsningar och fältmetoder
Jag har fältarbetat i orterna Stabäck, Ängelsberg, Västervåla, Virsbo, Gammelby och Ramnäs som
alla ligger strax väster om brandområdet (se bilaga 1). Jag har även arbetat i Norberg, som
visserligen ligger ett par mil norrut, men som ändå påverkats starkt av branden då det under
”helvetesmåndagen” var överhängande risk att hela Norbergs stad skulle brinna ner (Crismart
2015:40). Jag har även besökt och genomfört deltagande observationer vid evenemang på de
brandhärjade skogsarealerna; dels på de privatägda markerna, som efter branden avverkats och
förvandlats till gigantiska kalhyggen, dels i det nybildade naturvårdsområdet Hälleskogsbrännan,
där skogen efter branden lämnats helt orörd.14 Mitt fält har därmed kommit att utgöras av ett
prismaformat område med Ramnäs i söder, Norberg i norr och Virsbo respektive besöksplatsen i
mitten av Hälleskogsbrännan som ytterpunkter i väst-östlig riktning.
Metodmässigt har jag i första hand använt mig av deltagande observationer och intervjuer.
Jag har genomfört sex deltagande observationer vid evenemang relaterade till branden. Totalt har
jag genomfört tio djupintervjuer med sammanlagt arton vuxna personer och två barn. Vid
intervjutillfällena var den yngsta informanten nio och den äldsta över åttio år.
Tre av intervjuerna har jag genomfört enskilt, medan de resterande sju har genomförts med
mellan två och fyra personer. Rekryteringen av manliga informanter visade sig vara svårare än
väntat (se vidare Att intervjua i grupp s. 33), varför könsfördelningen blivit något ojämn, då tolv av
tjugo informanter är av kvinnligt kön . Längden på intervjuerna varade mellan 45 minuter och en
timme och 45 minuter. Vid ett tillfälle blev jag efter intervjun erbjuden en sightseeing-tur i
brandområdet, varför mötet kom att vara en halv dag.
Som komplement till ovanstående primärmetoder har jag sporadiskt samlat på mig
relaterade källmaterial, såsom tidningsartiklar och broschyrer samt (avfotograferingar av) konstverk,
fotografier, dikter och berättelser som ställdes ut i samband med utställningen ”Den stora
skogsbranden” i Konsthallen i Virsbo. Dessa källor använder jag som stödmaterial till tidigare
nämnt primärmaterial. Materialet samlades in mellan juni och augusti 2015, med undantag för
fältarbetets sista deltagarobservation och intervju som genomfördes i oktober samma år.

14 Med undantag för den del av skogen som av säkerhetsskäl avverkats närmast den nyrestaurerade skogsbilvägen står
som tidigare nämnts den brända naturen i området Hälleskogsbrännan och Öjesjöbrännan orörd från mänsklig påverkan,
med sotiga träd som står rakt upp med avbrända grenar. Eftersom de flesta rötter brunnit upp kommer området med
tiden mer och mer att likna ett plockepinn i jätteformat, allteftersom stammarna fälls av vinden, samtidigt som ny
växtlighet tar över området.
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Deltagande observationer
Under fältperioden bodde jag i en sommarstuga vid min släkts skogsfastighet i Västmanland, cirka
en timmes bilfärd från brandområdet. Genom att bo i skogen fick jag en närmare relation till
naturen och upplevde ett lugn som är svårt att få i en stadsmiljö. Detta deltagande blev en
avgörande grundförutsättning för hela fältarbetet, då det gjorde det lättare att småprata om vardagen
med de människor jag mötte. Under fältarbetet levde jag alltså ett landsbygdsliv, som på många sätt
skiljer sig från min ”vanliga” vardag som stadsbo. Det blev ett slags deltagande i att ”bo på landet” ,
vilket gav mig en annan blick, ett annat ”inlärt seende” för livet på landet, än jag annars har hemma
i staden (jämför Gustavsson 2014:196 och Fredriksson 1997). Därmed öppnade deltagandet upp för
nya samtalsämnen som gav möjligheter till identifikation mellan informanterna och mig.

Att lära känna fältet genom deltagande observationer
Totalt har jag genomfört sex deltagarobservationer15. Detta har innefattat att besöka
konstutställningar och turistbyråer, att delta i en organiserad vandring i brandområdet, att delta vid
invigningarna av Ramnäs besökscenter och naturreservatet Hälleskogsbrännan samt att gå på en
föreläsning med Norbergs kommunalråd Åsa Eriksson och bekämpningsinsatsens räddningsledare
Lars-Göran Uddholm i Norberg. Att det blev just dessa observationer beror på att jag fick
kännedom om dem genom tips, sökningar på nätet och via tidningsannonser.
Huvudsakligen har jag använt de deltagande observationerna som ingångar till fältet (jämför
Silvén 2011:153). Dels är det företrädesvis här som jag har rekryterat informanter, dels har
deltagarobservationerna gett mig en första inblick i de kulturella föreställningarna kring branden
och gett mig kunskap om etiska problem att förhålla mig till i fält. De har också gett mig kännedom
om hur människor pratar om branden och om hur människor interagerar med varandra, rör och beter
sig i olika miljöer och situationer. Med andra ord har deltagarobservationerna gjort att jag har fått en
inblick i hur människor använder sig av och förhåller sig till olika platser. Dessa kunskaper hade
varit svåra att få på andra sätt. Med bara intervjuer som insamlingsmetod hade det därför varit svårt
att skriva en uppsats om platsgörande. För som Fernandez skriver: ”Participation enables us to feel
something of what our informants feel in the spaces they occupy and in which they act. It is
essentially a method aimed at the experience of place” (Fernandez 2003:187).

15 Liksom Oskar Pripp och Magnus Öhlander påpekar så är begreppet ”observera” tyvärr missvisande till att beskriva
metoden, då ”observation” endast associerar till ”seende”. Som metod är en deltagarobservation också en kroppslig
upplevelse som ”inkluderar alla sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel” (Pripp & Öhlander 2011:127f). Men då det
saknas alternativ, använder jag mig ändå av begreppet.

27

Även om intervjuerna i denna uppsats är mer framträdande i analysen än i observationerna
står alltså observationerna för mycket av arbetet bakom det färdiga resultatet. De har därför varit
helt nödvändiga för att tillägna mig nödvändig kunskap inför det fortsatta arbetet.

Deltagarobservationer - genomförande
För att kunna vara så närvarande som möjligt under observationerna har jag gjort kortfattade
anteckningar som jag i efterhand renskrivit och fyllt ut. Jag har växlat mellan att hålla mig i
bakgrunden för att observera med att mingla runt bland besökare och arrangörer. För att komplettera
anteckningarna och stödja minnet har jag emellanåt fotograferat omgivningarna. Men att hinna
skriva ner alla intryck under en observation vore en omöjlighet, speciellt när jag har interagerat med
människor. Därför har jag varit noggrann med att renskriva digitalt så snart som möjligt efter
avslutad observation.
Trots detta är det troligtvis många intryck som har försvunnit under processens gång. För
egen del anser jag därför att den största utmaningen i förbindelse med deltagarobservationerna har
bestått i att identifiera och sätta ord på upplevelserna innan de glöms bort. Enligt egen erfarenhet
utgör detta metodens största svaghet. I motsats till inspelade intervjuer, där det alltid finns en
möjlighet att gå tillbaka till materialet för att upptäcka nya aspekter, innehåller fältanteckningar från
deltagarobservationer bara sådant som fältarbetaren vid tillfället uppmärksammade och valde att
nedteckna. Att i efterhand inse samband som jag först inte lade märke till är därför svårt, om än inte
omöjligt.
Fördelarna med att rekrytera informanter genom deltagarobservationer har varit många. Dels
har det inneburit att jag knutit kontakter i miljöer som informanterna är hemvana och bekväma i.
Dels har jag redan vid första kontakt kunnat prata med vederbörande, vilket helt tydligt ingett en
högre grad av förtroende mellan mig och mina informanter, jämfört med om vi endast haft
möjlighet att knyta kontakt över telefon eller mejl. Dessutom gav de personliga mötena mig
möjlighet att tidigt lägga märke till om personen hade lätt eller svårt att tala om branden, vilket gav
mig viktig information om hur jag skulle gå tillväga under den kommande intervjun. Detta första
möte har också ofta fungerat som en bra utgångspunkt för intervjuerna. Jag har ofta inlett
intervjuerna med att be informanterna om att berätta varför de valt att delta vid evenemanget där vi
först träffades samt hur de upplevde detta. Intervjuerna fick därför ofta en ”flygande start”
varigenom det blev lättare att komma in på känsligare samtalsämnen.
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Intervjuer
Intervjusituationen – ett interaktionsfält med komplicerad maktproblematik
En observation kan inte säga allt om det kulturella fenomen som etnologen önskar att undersöka, för
som Pripp och Öhlander skriver: ”Man kan exempelvis inte se vad en människa tänker eller känner
(även om man kan ana det) och man kan inte observera vilka motiv människor har till sina
handlingar” (Pripp & Öhlander 2011:130).
Det är därför bra att använda deltagarobservation i kombination med intervjuer, för genom
intervjuerna kan en ta del av människors berättelser om platser och landskap för att undersöka hur
informanter språkligt artikulerar en plats (jämför Pripp & Öhlander 2011:116ff).
Liksom Meurling skriver är en intervju ”ett interaktionsfält, där såväl informant

som

forskare [är] delaktiga i kommunikationen” och där de inblandade konstruerar betydelser
tillsammans. Även i de fall där intervjuaren säger mycket lite bör samtalet betraktas som en
intervju, eftersom forskaren är där i ett vetenskapligt syfte (Klein 1990:44; Meurling 1996:56).
Men en intervju är trots det inte någon ”demokratisk samarbetsform” för liksom alla andra
mänskliga interaktioner präglas också intervjusituationen av ett antal maktförhållanden, där
intervjuaren allt som oftast är den som styr, och där forskaren i det fortsatta arbetet har
tolkningsföreträde när informantens uttalanden analyseras (Meurling 1996:56). I det inledande
skedet är det dock den tillfrågade informanten som har makten, då denne kan välja att tacka ja eller
nej till att samverka till en intervju. Under själva intervjun har informanten fortsatt makt över vad
som sägs och på vilket sätt och från vilket perspektiv detta sker, och kan därmed manipulera sina
utsagor. För som Sandberg skriver ligger det ”i informantens intresse att få utveckla sin berättelse i
egna banor för att på så sätt kunna bygga upp en sådan bild han av händelsen eller sig själv vill
visa” (Sandberg 2016:115).
Intervjusituationen präglas därmed av många olika maktförhållanden och ingår i diskurser
där innehåll och form ständigt förhandlas. Just detta gör att intervju är en lämplig metod för att
undersöka makt. Informanten styr ju inte bara genom att forma sin berättelse, utan också genom att
ibland välja att undanhålla information (Meurling 1996:56, 60; Sandberg 2016:58, 115). För som
Foucault skriver innehåller och producerar talet makt, samtidigt som det har potential att undergräva
makt. På samma sätt kan tystnad och undanhållande av information skydda makten, samtidigt som
tystnad också kan öppna upp för möjligheter att rubba maktbalansen (Foucault 2002:110).
När informanten ger sin kunskap till intervjuaren avstår denne sin makt över informationen
(Meurling 1996:56; Sandberg 2016:58, 115). För forskarens del innebär detta ett stort ansvar, då det
ställer stora krav på denna att fortsatt hantera materialet på ett ansvarsfullt sätt (Sandberg 2016:38).
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En god intervjuare förhåller sig därför reflexivt till sina metoder, är lyhörd för hur
maktförhållandena har påverkat mötet med informanterna och redovisar hur detta har påverkat
resultaten. Vidare kan intervjuaren också välja att påverka maktbalansen till informantens fördel, till
exempel genom att låta denne välja plats för intervjun. Det gör att informanten kan få
medbestämmande över intervjuns förutsättningar, vilket kan ge informanten möjligheten att välja en
plats för intervjun där hen känner sig trygg. Alla dessa parametrar har jag tagit hänsyn till i mitt
arbete, just för att öka tryggheten hos mina informanter. Men som Meurling skriver bör dessa
maktproblematiker ”inte överdrivas, eftersom informanten trots allt har möjlighet till påverkan och
gränsdragningar när det gäller samarbetet” (Meurling 1996:56).

En tredje närvarande
Ytterligare en maktaspekt att reflektera över är vad Pripp kallar för en ”tredje närvarande” (Pripp
2011:68f). Sandberg sammanfattar: ”Enligt Pripp [...] präglas en intervju alltid av en tredje
närvarande som kan vara den tänkta publiken för slutprodukten, en artikel, en bok, en tv-sändning,
men också diskussionspartnernas ömsesidiga förväntningar eller till och med samhällets
förväntningar på hur ett visst ämne bör behandlas” (Sandberg 2016:60).
Den tredje närvarande är alltså en aktör som i sin frånvaro ändå är närvarande, i och med att
informanten och intervjuaren vet att det som tas upp under intervjun kan komma att göras
tillgängligt för en utomstående publik. Under mina intervjuer har akademin och andra som kan
komma att intressera sig för mitt färdiga arbete hela tiden varit en tredje närvarande. Faktiskt var
närvaron av denne tredje åhörare ofta anledningen till att mina informanter valde att delta, då de
själva önskade att bidra till att sprida deras erfarenheter om branden (se Etik s. 12f). Sammantaget
har mina intervjuer därför blivit till med tre parter; informanten, intervjuaren och den osynlige
åhöraren (se Sandberg 2016:44).

Semi-strukturerade intervjuer
Etnologer eftersträvar ofta intervjuer som liknar naturligt löpande, informella samtal, så kallade
semi-strukturerade intervjuer, där intervjuaren ofta utgår från en intervjuguide som fungerar som en
kom-ihåg-lista under samtalets gång. Denna typ av intervjuer kan också beskrivas som öppna
samtalsintervjuer, i och med att det ofta ”är uppenbart att en person inte kan definieras som
uppgiftslämnare och en annan som en neutral utfrågare”. Liksom Barbro Klein skriver existerar
sådana förhållanden troligtvis aldrig, eftersom en intervjuare aldrig kan ”vara höjd över det som
sker” (Klein 1990:44).
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Fördelen med öppna samtalsintervjuer är att de ger informanterna större möjligheter att
resonera fritt kring olika ämnesområden, vilket i sin tur ger ”informanterna en bättre möjlighet att
berätta sin berättelse”. Vidare främjar den öppna formen att nya tankar väcks hos båda parter (Ehn
& Klein 1994:11; Fägerborg 2011:101; Meurling 1996:56; citat Sandberg 2016:53). Dessa
egenskaper gör att semi-strukturerade intervjuer också kan användas till att jämna ut maktbalansen
mellan intervjuaren och informanten, då metoden ger informanten större möjligheter att styra
intervjun. För ”[o]m intervjuformen är öppna samtal [...] kan forskaren i vissa fall eller för en viss
tid ge över makten åt informanten och tillåta honom att fritt reflektera utanför överenskomna ramar”
(Sandberg 2016:115).
Det finns dock en risk med allt för ostrukturerade intervjuer, nämligen att ”informanten kan
ta över makten och styra intervjun, i synnerhet om han uppfattar att intervjuaren är osäker med sina
mål” (Sandberg 2016:115). Därför krävs det att intervjuaren lyckas skapa en dynamik där det är
tillåtet med utsvävningar, men där samtalet hela tiden styrs tillbaka mot de kunskapsmål som
forskaren på förhand satt upp.

Intervjusituationens terapeutiska funktion
Många etnologer vittnar om att berättande i samband med intervjuer ofta fyller en terapeutisk
funktion. Detta då det, liksom Sandberg skriver, ofta är betydelsefullt för människor att berätta om
sitt liv för någon som lyssnar och är intresserad (Sandberg 2016:62). Som informanterna Eva och
Henrik uttryckte det:
[Om uppmärksamhet, att prata med folk och forskare]
Eva: Det blir en slags terapi i sig också tror jag.
Henrik: Ja, jag tror det. Man får liksom … det är en slags bearbetning också.
Även vid de intervjuer där informanterna inte uttryckligen har sagt att de upplever våra samtal som
läkande, har jag fått intrycket att flera av dem kan ha upplevt våra samtal just så. Intervjuerna
verkar ha blivit en möjlighet för flera av mina informanter att hantera erfarenheterna av branden
genom att bidra till forskning. Just intervjuernas semi-struktur har ökat möjligheterna för detta, då
formen gjort det möjligt för informanterna att resonera och tala till punkt.
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Intervjuer - genomförande
Mina informanter har själva fått välja var intervjun ska äga rum. Ofta har det blivit hemma hos dem
själva. Fördelarna med detta är dels, som jag nämnde tidigare, att informanterna kunde välja en
intervjuplats där de känner sig trygga, dels att det, som Berglund skriver, ger ”en mer 'levande'
kontext till det som berättas om och beskrivs i intervjun” än vad som hade varit fallet om vi hade
setts på en plats informanterna hade en mindre stark relation till (Berglund 2015:59). Liksom
Meurling skriver gjorde det också att jag som intervjuare ”kunde bilda mig en uppfattning om den
hemmiljö, som utgjorde ramen för deras vardagsliv” samt att det lättare uppstod ”en känsla av
intimitet och närhet” mellan mig och informanterna (citat 1, Meurling 1996:55; Citat 2, :49).
Alla intervjuer har varit semi-strukturerade, för att ge informanterna större möjligheter att
uttrycka sig fritt och inflika oförutsedda samtalsämnen och perspektiv. För att försäkra mig om att
jag samlade in likartade och jämförbara material för forskningsprojektet har jag under alla
intervjuer använt mig av en intervjuguide (se bilaga 2) som i juni 2015 utarbetades av Jennifer
Hobbins vid Försvarshögskolan i Karlstad (som senare kommit att bli biträdande handledare för
denna uppsats). Allt eftersom fältarbetet fortlöpte lade jag till frågor om brandturismen, om den
mediala och akademiska uppmärksamheten, samt om brandutställningen i Virsbo. Sent under
fältarbetet lade jag också till frågor om brandnamn.16
När intervjun började förklarade jag först mitt och Försvarshögskolans syfte med
undersökningen. Sedan tog jag ofta utgångspunkt i evenemanget där vi tidigare stiftat bekantskap
med varandra. Vad var deras motivering för att åka dit? Vad tyckte de om evenemanget? Vad fick de
ut av det? Hur hörde de talas om evenemanget, hur de upplevde det? Och eventuellt, vilken roll
hade de under evenemanget? Att ta utgångspunkt i en händelse som vi båda varit med om gav en
naturlig startpunkt, varifrån samtalet oftast flöt på av sig själv. Ibland tog jag också hjälp av den
materiella omgivningen, till exempel genom att vi, i de fall som omgivningarna bar spår av branden,
började med att ta en kort sväng i informantens trädgård, eller att vi pratade om föremål i bostaden
som relaterade till branden. Ibland kunde vi ta en ”andningspaus” genom att prata om sådant som
inte alls hade något med branden att göra, men som hjälpte oss att hitta gemensamma
beröringspunkter. Dock ägnades största delen av intervjuerna till att ge informanterna tid och
möjlighet att beskriva och berätta om sina upplevelser av branden, av krisarbetet och av det nya
brandlandskapet. Intervjuerna har därmed varit viktiga för att fördjupa kunskapen jag tillägnat mig
under deltagarobservationerna.
16 Eftersom jag först i efterhand valt att fokusera min uppsats kring platsgörande och namngivning upptäcker jag vid
bearbetning av materialet ibland uttalanden som jag i efterhand önskar att jag hade frågat vidare om, men som jag vid
intervjutillfället inte bedömde som relevant.
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Att intervjua i grupp
Fördelarna med att intervjua två eller flera personer samtidigt har varit många: dels har jag utnyttjat
det som ett sätt att jämna ut könsfördelningen bland informanterna då jag kunnat uppmuntra mina
kvinnliga informanter att ta med en eventuell manlig partner till intervjuerna. Det har under
fältarbetet nämligen varit lättare att komma i kontakt med kvinnor än med män (orsakerna till detta
kan jag bara spekulera i, och det kvarstår en överrepresentation av kvinnor i materialet då tolv av
respondenterna är av kvinnligt kön, och åtta av manligt). Gruppintervjuerna har även gjort det
möjligt att intervjua barn, då jag vid ett tillfälle fick möjlighet att intervjua en hel familj på fyra
personer. Att kunna intervjua barnen tillsammans med deras föräldrar gav med största sannolikhet
alla inblandade en större känsla av trygghet (jämför Fägerborg 2011:91). Detta gäller även mig då
jag inte har tidigare erfarenhet av att intervjua barn (vilket i övrigt har varit den enskilt största
anledningen till att jag valt att inte aktivt söka informanter under 18 år).
Under själva intervjuerna var den största fördelen med gruppintervjuformen att
informanterna kunnat resonera med varandra och kommit på egna följdfrågor, samt att de fyllt i och
ibland utmanat varandras svar (jämför Fägerborg 2011:91). Detta gjorde att min egen roll tonades
ner och att jag mer kom att agera som samtalsledare, då gruppintervjuerna i högre grad drevs framåt
och styrdes i olika riktningar av informanterna själva. Därigenom fick de större möjligheter att
fördjupa och utveckla sina narrativ, vilket helt klart har varit en fördel i analysen, eftersom det har
gjort att källmaterialet blivit rikt och varierat (jämför. Arvidsson 1999:24). Det har också varit en
stor fördel i processen att i efterhand upptäcka nya samband, då risken för ledande frågor från min
sida varit betydligt mindre än om jag haft en mer dominant roll under intervjuerna. Det innebar
också att jag under gruppintervjuerna upptog mindre taltid jämfört med de enskilda intervjuerna,
vilket gav mig möjlighet att frigöra mer uppmärksamhet till att observera, anteckna och reflektera.
Det har gjort att jag under samtalen i högre grad kunnat uppmärksamma kroppsspråk, tonläge och
de omgivande miljöerna.
Den höga graden av informantstyrning hade dock i ett annat sammanhang kunnat vara
negativ, då metoden kan innebära att informanterna styr alldeles för mycket eller att intervjuerna
blir alltför olika för att kunna användas for samma ändamål. Under alla intervjuer har jag därför
utgått från samma intervjuguide för att se till att intervjuerna berörde samma ämnesområden. Den
största utmaningen under gruppintervjuerna har istället varit att jag under familjeintervjun upplevde
att det var svårt att ge fyra personer likvärdig uppmärksamhet, varför jag därefter haft intervjuer
med högst tre personer samtidigt.
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Fältet
Västra sidan
Väster om brandområdet, där jag funnit många informanter, består bebyggelsen till största delen av
villor och radhus. Det är bruksorter som tidigare präglats

av industri och finsk

arbetskraftsinvandring, men som i så många fall utanför kommunernas tätorter17 i allt högre grad har
en åldrande befolkning och ett underskott av barnfamiljer, vilket inte minst märks i föreningslivet
som i många fall drivs av pensionärer. Alla tre kommuner definieras som landsbygdskommuner, i
motsats till storstads-, stads- och glesbygdskommuner (Jordbruksverket). I Fagersta kommun bodde
år 2015 cirka 13 300 personer, i Surahammars kommun 10 000 och i Norbergs kommun 5 800.
Under året ökade folkmängden något i alla tre kommuner (SCBa/b).
Socialdemokraterna är med god marginal det största partiet i alla tre kommuner. I det senaste
riksdagsvalet år 2014 fick Socialdemokraterna 45 procent av rösterna i Surahammar och Fagersta
kommuner (SCBc). I Norbergs kommun var motsvarande siffra strax över 38 procent (SCBd). Efter
det senaste kommunalvalet finns det en klar kommunal röd majoritet, då Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet tillsammans innehar över hälften av alla mandat i alla tre kommuners
kommunfullmäktige.18
Landskapet består till största delen av skog men har även inslag av åkerbruk. Det är glest
mellan kollektivtrafiklinjerna, vilket också syns i statistiken; i Fagersta kommun finns 443 bilar per
1 000 invånare, i Norberg 476, och i Surahammars kommun finns hela 512 bilar per 1 000 invånare.
Det gör regionen klart mer biltät än riksgenomsnittet, som ligger på 373 bilar per 1000 invånare
(SCBa/b).

Informanterna
Av mina informanter är elva kvinnor, sju män och två barn. Många, men inte alla, av mina vuxna
informanter har någon vidareutbildning, oftast från högskola eller universitet. De arbetar eller har
arbetat lokalt inom exempelvis turism, skola, vård och brandkår, eller har i sitt tidigare yrkesliv bott
och arbetat i en större stad och flyttat till den nuvarande bostaden i samband med pensionen. En del
har under sitt tidigare arbetsliv pendlat till en av de närliggande städerna. Hälften av de vuxna är
pensionärer och hälften yrkesarbetar. Inga informanter har förlorat skog eller byggnader i närheten
17 En tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare (SCBe).
18 I Norbergs kommun har Socialdemokraterna 11 av 28 mandat, medan Vänsterpartiet har sex mandat och
Sverigedemokraterna tre (Norbergs kommun). I Surahammar kommun har Socialdemokraterna 15 av 39 mandat, medan
Moderaterna, Centerpartiet (som styr tillsammans med Socialdemokraterna) och Sverigedemokraterna delar
andraplatsen med fem mandat var (Surahammars kommun). I Fagersta kommun har Socialdemokraterna 14 mandat,
Vänsterpartiet 10 och Sverigedemokraterna 5, av totalt 35 platser (Fagersta kommun).
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av sin permanenta bostad. Däremot har de förlorat utsikt och/eller fritidsmarker, och i ett fall ett
fritidshus med tomt.19
Mina informanter har en stark relation till naturen. Alla har skogen alldeles i närheten i
anslutning till permanentbostaden och/eller sommarstugan. Många rör sig också ofta i skog och
mark för att plocka bär och svamp, för att motionera eller för att inventera växter och djur. De flesta
är dessutom uppvuxna i närhet till skog och mark, och flera har rötter i området. Således har skogen
varit välintegrerad i deras vardag under större delen av eller hela deras liv, varför den fått en mycket
stark kulturell laddning och blivit en stark och viktig symbol för deras livsmiljö. Som Hansen
uttrycker det har skogen för många blivit ”en plats att höra hemma i” (jämför Hansen 1998:165; se
vidare Fredriksson 1997).

Den ständigt frånvarande östra sidan
Från början föreställde jag mig att företrädesvis intervjua skogsägare och bönder då många av dessa
i samband med branden drabbades hårt, ekonomiskt såväl som praktiskt. Trots detta är gruppen
bönder och lantbrukare nästan helt frånvarande i mitt material. Av de totalt 20 personer som jag
djupintervjuat kan endast en person räknas till gruppen skogsägare/bönder, och dennes marker hade
vid intervjutillfället inte påverkats av branden (han var dock, som så många andra skogsägare i
regionen, orolig för att skogen framöver kunde bli extra utsatt för skadedjursangrepp, eftersom hans
marker låg nära bränd och död skog). Huruvida dennes deltagande i studien var frivilligt eller ej kan
dock diskuteras, då vårt möte inte var planerat på förhand. Han kom nämligen på spontanbesök mitt
under en pågående intervju med grannarna, varmed mina informanter bestämt deklarerade att ”Julia
ingår i kaffet!”. Skogsbondens närvaro vid detta intervjutillfälle har dock varit av stor betydelse för
min förståelse av åsiktsskillnader mellan skogsägare, villaägare, kommunpolitiker och myndigheter.
Intervjun har därför gett en fingervisning om hur annorlunda denna uppsats kunde ha sett ut om jag
istället, liksom jag i början av fältarbetet föreställde mig, företrädesvis intervjuat skogsägare. Bland
annat skilde sig denna informants syn på skuld, alltså vilka aktörer som agerat felaktigt och på
vilket sätt, från övriga informanters uppfattningar (se s. Investeringar som stärker den lokala
bygden? 63ff).
När jag i samband med deltagarobservationer har frågat människor som kan karakteriseras
som lantbrukare eller bönder om att medverka till en intervju har de antingen avböjt, och/eller
utövat ett passivt motstånd genom att inte vara behjälplig med förmedling av kontakter eller att inte
svara per mejl som avtalat. Berglund-Lake använder begreppet motstånd (resistance) ”för att
beteckna människans vägran att inordna sig i en ordning som förminska[r] individerna, [gör] dem
19 Av anonymitetsskäl har jag valt att inte gå in närmare på mina informanters yrkesmässiga bakgrunder, se Etik s. 14.
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till 'offer'”. Han använder därför begreppet för att beskriva ”människors strävan att behålla
kontrollen över det egna livet och att värna om sin integritet” (Berglund-Lake 2001:14-15). Men
även om jag anser att definitionen av begreppet motstånd passar in på de lantbrukare som jag
frågade om medverkan, väljer jag ändå att istället använda mig av Hansens begrepp motsträvighet.
De tillfrågade visade inte öppet motstånd, utan snarare ”undandragande och motsträvighet” (Hansen
1998:156). Till skillnad mot begreppet motstånd beskriver motsträvigheten i detta sammanhang
bättre ”individen som självständigt subjekt, som hävdar sin integritet och vägrar att marginaliseras i
relationer och passivt underordnas strukturer” i en situation där människor inte låter sig
”underordnas planeringens ideal totalt", men där de heller inte uppträder som heroiska motståndare
(citat 1, Berglund-Lake 2001:177; citat 2, Hansen 1998:12).
Det skulle vara möjligt att dra slutsatsen att motsträvigheten härrör från att tillfrågade
bönder och lantbrukare avböjt deltagande för att de inte önskar att tala om branden, om det inte vore
för att det redan finns en kandidatuppsats i ämnet, Brända rötter (2015), skriven av etnologen
Johanna Hellstrand vid Uppsala universitet. Hellstrand har intervjuat människor som bor öster om
brandområdet, varav alla bor på skogsfastigheter, och som alla utom två förlorade skog i branden
(Hellstrand 2015:15). När jag träffade uppsatsens författare berättade jag om mina svårigheter att få
förtroende hos denna grupp och om deras motvilja mot att delta, varpå hon svarade att hennes
informanter själva sagt att de endast lät sig intervjuas av henne för att hon har rötter i området och
för att de kände till henne på förhand (se även Hellstrand 2015:2). Därför tror jag att
motsträvigheten inte i första hand berodde på uppsatsens ämne eller på min akademiska bakgrund,
utan på att mitt ”deltagande på landet” i dessa kretsar inte var nog för att skapa tillit mellan mig och
dem. I deras ögon förblev jag en stadsbo som de inte ville dela sina erfarenheter med. Genom att
tacka nej till att medverka förhindrade de mina möjligheter att få tillgång till deras kunskaper och
erfarenheter att föra vidare till ett akademiskt sammanhang (jämför Hörnqvist 1996:164). Med
Foucaults ord innebär lantbrukarnas och böndernas motsträvighet ”en gallring bland de talande
subjekten” genom att styra vem som får tillgång till vilka diskurser (Foucault 1993:26). Som
Foucault skriver:
Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte från början är kvalificerad
för att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens områden är inte lika öppna eller lätta att tränga in i. Vissa är
mycket väl försvarade (särskilda och särskiljande) medan andra tycks öppna åt nästan alla håll och utan
föregående inskränkningar tillgängliga för varje talande subjekt (Foucault 1993:26).

Enligt detta tankesätt ansågs jag helt enkelt inte tillräckligt kvalificerad för att ta del av

36

lantbrukarnas och böndernas berättelser. Eller som Agnidakis skriver, min bakgrund gav inte den
platsgenuitet som krävs för att få förtroende hos denna grupp (Agnidakis 2013:33).
Då

gruppen

lantbrukare/bönder

företrädesvis

bor

öster

om

brandområdet

har

motsträvigheten inneburit att jag inte har något material från östra sidan. Den geografiska
avgränsningen var alltså inte definierad på förhand, utan det var först i slutet av fältarbetet som jag
insåg att jag inte skulle kunna få något material från detta område. Flertalet gånger försökte jag
avhjälpa avsaknaden av material från östra sidan genom att, på samma sätt som jag närmat mig
fältet på västra sidan, närvara vid arrangemang öster om branden, samt genom att kontakta
turistbyrån i Ängelsberg. Men dessa kontakter ledde inte till några vidare intervjuer, trots att jag
upplevde att jag fått god kontakt med flera nyckelpersoner på plats. Jag blev heller inte, trots anade
möjligheter, inbjuden till ytterligare arrangemang. Problemet har alltså inte varit att komma i
kontakt med möjliga informanter, utan snarare att dessa inte önskat delta i projektet.

Spår av social stratifiering i landskapet
Jag tror att områdets geografi länge har formats av områdets kulturella stratifiering, alltså att
skogsområdet som idag till stor del utgörs av brandområdet länge har skilt det öppna
jordbrukslandskapet öster om branden, där lantbrukare och bönder bor, från industriorterna väster
om branden, där mina informanter bor. Skogen har blivit en fysisk barriär mellan orterna på de olika
sidorna (jämför Hansen 1998:166; jämför Foucault 2007c:36f; 2007d:156). För som Rodman
skriver:
the ways that social groups interact with landscapes that are partly structured by previous social groups. The
social landscape is both context and content enacted and material. It is the lived world in physical form
(Rodman 2003:216).

Detta intryck förstärks av att det inte finns något enkelt sätt att ta sig mellan östra och västra sidan
då alla asfalterade vägar går runt det brandhärjade området, inte rakt igenom det; alla orter väster
om brandområdet binds samman av Ängelsbergsvägen, medan orterna öster om branden binds ihop
av väg 256 som går från Norberg och söderut. Den som tar bilen mellan östra och västra sidan
måste därför åka en lång omväg, vilket gör avståndet minst dubbelt så långt jämfört med
fågelvägen. Under fältarbetet blev det tydligt att detta motverkar att starkare sociala band knyts
mellan lokalsamhällen på var sin sida av skogsområdet. Det förmedlades till exempel aldrig kontakt
med människor som bor på ”andra sidan” brandområdet, från västra sidan sett. Under fältarbetet
upplevde jag därför att skogsområdet mellan lantbrukslandskapet öster om branden och
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bruksorterna väster om branden fungerade som en bred barriär mellan två sociala sfärer. Som
Foucault skriver:
Geography is the projection of history in space […]. Social forces manifest themselves in space. They
inscribe themselves on the landscape, the plan and the map (Foucault 2007c:37).

Det skulle därför vara intressant att framöver undersöka om upprustningen och återöppnandet av
den så kallade Riksettan (den skogsbilväg som går över berget, rakt igenom det nybildade
naturreservatet) kommer att påverka den upplevda distansen mellan de två sidorna. Enligt en av
mina informanter har denna väg tidigare i historien använts flitigt för trafik mellan de två sidorna.
Informanten spekulerade därför själv i om öppningen av naturreservatet med upprustningen av
Riksettan skulle leda till ökat utbyte mellan östra och västra sidan.
Sammanfattningsvis har böndernas motsträvighet kraftigt påverkat inriktningen på mitt
arbete då jag inledningsvis föreställde mig att i huvudsak intervjua skogs- och fastighetsägare som
förlorat skog och/eller hus i branden. Motsträvigheten har därmed lett till många ändrade
syftesformuleringar under arbetets gång.

Transkribering och analys
Det inledande analytiska arbetet gjorde jag redan i förbindelse med deltagarobservationerna och
intervjuerna (jämför Öhlander 2011a:12). Pripp skriver att redan ”en anteckning i en fältdagbok är
en tolkning av ett intryck, en person eller en händelse” (Pripp 2011:65). Inte minst har de många
bilresorna till och från fältet varit viktiga i och med att de gett utmärkta tillfällen att planera,
reflektera och analysera. För som Gustavsson skriver:
Resan i sig, själva förflyttningen, skapar nya utblickar, från nya utsiktspunkter, som ger upphov till nya
tankar och idéer. Sådana föds sällan under stillasittande tänkande (Gustavsson 2014:36).

Eftersom det tog ganska lång tid att komma på vilka aspekter av branden som jag önskade att skriva
om lade jag i början väldigt mycket tid på att transkribera intervjuer. Att transkribera kan definieras
som ”en process som innebär att översätta och gestalta talat språk” till skriftspråk (Fägerborg
2011:107). Då talspråk skiljer sig ganska mycket från skriftspråk är det ofta svårt att översätta till
text, varför det finns många metoder, av varierande svårighetsgrad, att välja mellan (Meurling
1996:60).
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I början transkriberade jag enligt etnopoetisk förebild, med understrykningar för betoningar
och olika antal punkter beroende på pausers längd (se Arvidsson 1998; Klein 1990). Men när jag
sedan lyssnade igenom intervjuerna och samtidigt läste mina transkriberingar blev det tydligt att
detta inte alls fungerade. Framför allt var understrykningarna alldeles för subjektiva. För då
informanterna använder språket mycket olika har det varit omöjligt att hitta rätt i balansgången
kring vad som bör markeras som en betoning, och vad som inte bör markeras. Dessutom är en
nackdel med etnopoetisk transkribering att syftet inte är att åstadkomma lättlästa texter, utan snarare
"hörbara meningar”, vilket innebar att transkriberingarna jag producerade ibland kunde vara
svårläsliga (Klein 1990:62). Därför har jag i efterhand redigerat transkriberingarna enligt Meurlings
tankegång att den färdiga transkriberingen fortfarande ligger samtalet nära, men att det blir en
kompromiss mellan skrivet språk och talspråk för att skapa en hög grad av läsbarhet (Meurling
1996:60).
Med utgångspunkt i ovanstående har jag i mina transkriptioner normaliserat språket och
redigerat bort dialektala variationer, då de inte är intressanta för just denna analys. Jag har dock
behållit det som Sandberg kallar nonverbala uttryck, till exempel gråt och tårar, suckar, längre
pauser, eller om rösten markant förändras. Likaså har jag markerat och beskrivit gester där jag
ansett det vara relevant (Sandberg 2016:108). Efterhand insåg jag också att jag inte var så
intresserad av att undersöka berättarstilar och språkliga detaljer. I själva uppsatsen har jag därför
rensat bort alla understrykningar, då de för denna uppsats inte skulle tillföra analysen något. När
informanten gör en längre paus, markerar jag det med tre punkter. Där jag uteslutit ord eller hoppar
längre stycken markerar jag detta med […].
Att vara tvungen att gå från en ambitiös transkriberingsmetod till en enklare är något som
drabbar många kvalitativa intervjuare, något som bland andra Meurling vittnar om. Men att
transkribera analytiskt innebär inte att till varje pris försöka vara exakt, eftersom detta är omöjligt.
Att transkribera analytiskt innebär i stället att åstadkomma genomtänkta texter avpassade för
specifika forskningsändamål och att göra informanterna rättvisa (Meurling 1996:59ff; Klein
1990:62). Det innebär dock oundvikligen att många muntliga egenskaper gått förlorade i de
transkriberade delar som är utskrivna i denna uppsats (Klein 1990:49). Men som Ehn (citerad av
Sandberg) skriver, så får en intervjua och transkribera hur en vill så länge som ”innehållet blir
sådant att det går att använda för det specifika forskningssyftet”, vilket jag anser att mitt material
gör (Sandberg 2016:54).
Fördelen med att lägga mycket tid på transkribering har varit att det gett mycket tid till
reflektion genom närläsning, här definierat av Sandberg:
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Närläsning betyder att forskaren samtidigt som han läser intervjutranskriptionen också lyssnar på
intervjuinbandningarna, så många gånger som krävs för att hitta de teman som är av intresse och de
uttalanden som kan användas som motivering för slutsatserna (Sandberg 2016:34).

Detta innebär att ju fler gånger jag har lyssnat och läst igenom materialet, desto mer har jag
upptäckt, varmed mitt tolkningsunderlag inför analysen blivit större. Närläsningen har också
inneburit att jag med hjälp av inspelningarna i högre grad kunnat tolka intervjuerna i tid och rum,
det vill säga utifrån intervjuernas kontext. Det innebär att upprepad närläsning skapar en
reflekterande dialog mellan materialet och forskaren, varför metoden är ett bra sätt att upptäcka
teman (Sandberg 2016:34-5). Sammantaget innebär det, som Klein skriver, att transkriberingen blir
”en analytisk akt och ett kunskapsteoretiskt problem, som går rakt in i hjärtat av etnologins och
folkloristikens centrala tolkningsfrågor” (Klein 1990:44).
Men att transkribera så pass stor del av materialet som jag gjort är en arbetsgång som jag,
för den som kan välja, avråder ifrån. Detta eftersom transkribering är väldigt tidsödande, samt för
att det i slutändan är en ganska liten del av materialet som skrivs ut i den färdiga produkten. Istället
är det mer tidseffektivt att lyssna igenom materialet och göra anteckningar, varefter en kan gå
tillbaka och transkribera relevanta delar. Hur mycket en bör transkribera beror dock på vad en har
för kunskapsmål och vilken typ av analys en har tänkt göra (Fägerborg 2011:107). I mitt fall hade
jag dock inte så stora möjligheter att ägna mig åt annat än att transkribera och läsa litteratur i väntan
på att upptäcka vilka teman som var mest framträdande och hur jag skulle ta mig an skrivarbetet.
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5. I BRANDLANDSKAPET
– som ett besök på månen?
Detta kapitel handlar om hur mina informanter minns branden och på vilka sätt de genom sina
liknelser konstruerar brandlandskapet som ett multipelt landskap. Analysen bygger på teorier om
minne, platsgörande och identifikation. Jag undersöker vilka betydelser liknelserna är laddade
med, varigenom jag söker ta reda på hur mina informanter relaterar till det nya brandlandskapet.
Först redogör jag överordnat för hur människor skapar mening och minns med hjälp av liknelser.
Därefter analyserar jag de liknelser som studiens informanter under intervjuerna använde sig av.
Dessa kan delas upp i två kategorier, landskapsliknelser och krigsliknelser. Till sist diskuterar jag
hur liknelserna indikerar att transformationen av brandlandskapet delvist har rubbat
informanternas lokala identiteter, och hur en del informanter hanterar detta genom att söka sig till
andra, obrända marker. En del har drastiskt minskat ner på sina fritidsaktiviteter då de inte vill
besöka brandområdet, medan andra vid tiden för intervjuerna redan förlikat sig med förändringen
och nyfiket följer växtlighetens återkomst i naturreservatet Hälleskogsbrännan.

Skogen innehar en central roll i mina informanters vardag. Många har sedan barnsben rört sig i skog
och mark när de motionerar, plockar bär och svamp eller letar efter speciella växter och djur. För
dem är transformeringen från skogslandskap till brandlandskap minst sagt påtaglig, inte minst
känslomässigt. Intervjuerna kom därför att till stor del handla om hur informanterna upplever och
förhåller sig till det nya brandlandskapet samt hur förändringarna påverkat deras liv. Mina
informanter använde spontant många liknelser för att beskriva det nya brandlandskapet. Det har
väckt min nyfikenhet för vilka betydelser som ryms i liknelserna.
Liksom Sandberg skriver är liknelser, tillsammans med naturbesjälning, personifikationer,
metaforer och metonymer, ett slags bildspråk (dessa andra former för bildspråk är dock inte något
jag intresserar mig för här). Vi använder oss av bildspråk ”för att tydligare och mer intensivt skildra
något, göra en föreställning åskådligare eller för att skapa dramatik. Detta gör bildspråk ”helt
grundläggande för att överlag bygga upp och använda språket för att strukturera verkligheten”
(citat: Sandberg 2016:91-92; se även Hallberg 1993:7).
För att vi ska uppleva en formulering som bildspråk krävs att vi känner en spänning mellan
sakled och bildled (Hallberg 1993:8) Här kan det finnas flytande gränser för vad som är ett
metaforiskt inslag. Som Hallberg skriver:
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Med denna reservation för flytande gränser kan man på en verklig metafor eller liknelse ställa kravet att den
alltjämt skall erfaras som sådan. Vi skall alltså vara medvetna om både sakled och bildled, som en spänning
mellan polerna i bilden (Hallberg 1993:10).

Ett par exempel på metaforer och liknelser som blivit så pass normaliserade att vi inte upplever dem
som sådana är ”flygplanets nos” eller ”bergets fot”. Dessa är ursprungligen metaforer, men de
upplevs inte längre så. Detsamma gäller ordet ”stolsben”. Här är metaforen så pass normaliserad att
det inte finns några andra beskrivande ord att ta till (Hallberg 1993:8, 10). Som Hallberg skriver:
”Vi är inte – utom vid närmare begrundan – medvetna om att dessa beteckningar är ’överförda’”
(Hallberg 1993:8, 10). Liknelser och metaforer är ett urgammalt sätt att skapa mening; bildspråk
kan spåras till mycket gamla källor såsom gamla testamentet och antika dikter, och inom det
förindustriella bondesamhället finns många exempel på sagor som bygger på liknelser (Arvidsson
1999:73; Hallberg 1993).
Genom att undersöka det bildspråk människor använder när de pratar om objekt, platser,
händelser och landskap kan vi lära oss mycket om hur vi människor upplever landskapet som vi
omger oss med. För att använda Bassos exempel: när invånare i ett samhälle pratar om sina
omgivningar använder de undermedvetet sig av representationer vars betydelser passar med
allmänna föreställningar om landskapet (Basso 1988:101). Bildspråk säger därför mycket inte bara
om den person som använder sig av det, men också om den kultur som det ingår i.

Brand och bildspråk
Överordnat kan mina informanters liknelser av brandområdet delas upp i två kategorier: a) liknelser
som relaterar till andra typer av landskap samt b) liknelser som relaterar till krig. I det följande
undersöker jag i vilka sammanhang de används, det vill säga tillsammans med vilka andra
värdeladdade ord som liknelserna används. Därigenom visar analysen mycket om informanternas
känslomässiga relationer till branden och brandområdet.
Vissa av liknelserna används tillsammans med jämförelseord, till exempel ”som”, ”liksom”
och ”likt”. Dessa jämförelseord får ”ett slags dämpande eller utjämnande effekt” på liknelsen, vilket
gör liknelsen mindre dramatisk” (Sandberg 2016:91-92). Andra gånger används liknelserna mer
direkt, att landskapet till exempel ”är” ett månlandskap eller en krigszon.
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Landskapsliknelser
Den första kategorin är liknelser som relaterar till andra typer av landskap. Kategorin består av tre
exempel som alla syftar på landskapstyper där träd inte växer (varför de troligtvis syftar på stora
och lilla hygget, där nästintill all skog avverkats efter branden). Exemplen som tas upp är ”som efter
istiden”, som ”ett kalfjäll” och som ”ett månlandskap”.
Det första exemplet utgörs av liknelsen att brandområdet ser ut så som informanten Marlene
föreställer sig att Bergslagen såg ut efter istiden: ”Det är sig inte likt! Jo, det är sig likt som efter
istiden, som Lars Gustafsson sa”.20
Marlene beskriver också transformeringen från skogslandskap till brandlandskap som en
förändring från ”en fantastisk trollskog om man tänker med granar och tallar och mossa, sån här
som såg ut som man vill krypa in i nästan" till ett område som karakteriseras av "sten på sten".21
Därmed kommer uttrycket ”som efter istiden” att likna brandlandskapet vid ett skogstomt landskap
som visserligen funnits en gång i tiden, men i en annan tidsålder. Därmed illustrerar liknelsen
brandområdet som en karg landskapstyp som hamnat i fel tidsålder. Med transformationen har det
landskap som tidigare förknippats med mänskliga föreställningar om tomtar, troll och väsen i
”trollskogen” försvunnit. Det tidigare kulturlandskapet har därmed förvandlats till ett urtidslandskap
som saknar kulturella konnotationer.
Ett annat exempel kom upp under intervjun med Birgitta och Lars, där Lars beskriver det
avverkade brandlandskapet kring en av vägarna i området som ”rena kalfjället”: ”När man kom upp
där och liksom var van vid att det var tät skog, och så [var det] helt plötsligt rena kalfjället. På
något vis va”.22 Liknelsen ”kalfjäll” syftar här på en landskapstyp som för informanten är välkänd,
men som geografiskt hamnat på helt fel plats. Liknelsen som ett ”kalfjäll” artikulerar därmed
brandlandskapet som en landskapstyp som blivit felplacerat i rummet. Genom att tillägga ”på något
vis va” visar informanten hur underlig han finner förändringen.23
Det är tydligt att liknelsen kalfjäll är negativt laddat (trots att landskapstypen i andra
sammanhang ofta romantiseras) för att ”kalfjället” nu är en del av deras vardagsliv på ett sätt som
upplevs som onaturligt. Detta blir tydligt när Birgitta beskriver hur upplevelsen av landskapsmässig
dislokation påverkat hennes och Lars resvanor, då de under en lång period efter branden aktivt

20 Intervju 6. Författaren Lars Gustafsson, född och uppvuxen i Västerås, använder denna liknelse i en tidningsartikel
två månader innan intervjun. Dagens Nyheter ”Trakten sörjer sin gröna skog – men nu spirar det i svärtan”, 31 maj
2015.
21 Intervju 6.
22 Intervju 9.
23 Denna liknelse går också att finna i en tidningsartikel, där en lokalbo säger att ”Vi får låtsas som vi är på fjället”.
Svenska Dagbladet ”Livet gror i askan”, 25 juli 2015.
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undvek en väg som de tidigare ofta använde, eftersom de tyckte att det var obehagligt att åka
igenom brandlandskapet:
Birgitta: Vi har ju åkt den här vägen jämt för vi jobbade ju i [ort]. Så att det var ju helt
naturligt för oss att åka den här vägen men, det tog ett tag [innan vi började åka den
igen]. Å sen var det alldeles som man fick svindel när man åkte.
Julia: Så ni undvek [vägen] inte på grund av brandturisterna [som trafikerat vägen
hårt] men för att det var obehagligt [att se det brända landskapet]?
Lars/Birgitta: Ja.24
Tredje exemplet på landskapsliknelse, som är än mer spännande, utgörs av liknelsen att
brandområdet ser ut som ett månlandskap. Liknelsen månlandskap har spontant återkommit under
hela fyra av tio intervjuer25. Då jag inte stött på liknelsen i media verkar uttrycket ha spridit sig från
mun till mun i bygden. Uppenbart är att uttrycket ”månlandskap” har negativ laddning, för liknelsen
används ofta i kombination med andra negativt laddade ord och uttryck. Detta var extra uttalat hos
informanten Anna:
Platsen är ju helt förstörd. Även om vi bygger upp ett hus så tar det ju jättelång tid att
få den här skogen tillbaka. Och när du tittar ut över sjön, så är det ju lika vackert på
andra sidan sjön [som det var på den här sidan förr]. Men tittar man uppåt [åt andra
hållet] så är det ju bara ett månlandskap. Det finns ingenting. Växer lite sly, och nån
liten blomma, men det är ju… totalt öde. […] Det är hur mycket som helst. Det är
miljoner brända stubbar, brända spjut, döda träd, finns inte ett träd som lever.26
Med liknelsen ”månlandskap” distanserar sig Anna från brandlandskapet. Tydligt är att
brandlandskapet förvandlats till ett främmande landskap som inte tillhör henne. Vidare använder
hon liknelsen månlandskap tillsammans med ord som syftar på något som gått sönder; ”förstörd”.
Hon använder ordet ”spjut” för att beskriva brända och kala träd, samtidigt som hon genom
återupprepning betonar att allt framstår som bränt och dött. Hon använder också ord som syftar på
tomhet; ”ingenting” och ”öde”, vilket visar att hon inte hittat något i det nya brandlandskapet att
identifiera sig med. Vid ett annat tillfälle säger hon att brandområdet ser ”tragiskt ut”, vilket tydligt
24 Intervju 9.
25 Intervju 1, 2, 3, 8.
26 Intervju 8.
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indikerar sorg över det förlorade och döda. Därtill betonar hon den tidsliga aspekten, att det
kommer att ta ”jättelång tid” för skogen att växa upp igen. Sammantaget är det tydligt att hon
förknippar brandområdet med mycket negativt laddade värden och att förändringen från
skogslandskap till brandlandskap är en stor förlust.
Även informanten Karin associerar månlandskap med något negativt, om än inte lika starkt
som Anna. Detta blev bland annat tydligt då hon berättade hur hon en dag när hon var ute i skogen
stötte på anställda på Länsstyrelsen i Västmanland, som valde att intervjua henne:
Karin: Så de intervjuade mig [skratt]. Ja det var fullt pådrag där med filmning och
intervju alltså! [skratt] Så jag fick plocka svamp och visa någon växt också! [skratt]
Julia: Hur känns det att få den uppmärksamheten?
Karin: Ja det var skojigt! För att… jag tyckte att det var nånting som värmde där ute i
den här… det här… kala området som är så intetsägande [mer allvarligt]. Det finns
inga granar å, å, inte nån fin tall och sådär å, björkar. Utan det är ju… det är ju som
man kan säga ett månlandskap.27
I sin berättelse beskriver Karin inspelningen som någonting positivt ”som värmde” i det annars så
”intetsägande” och tomma månlandskapet. Kontrasten blir extra tydlig när hennes tonläge skiftar
från glatt till mer allvarligt när hon beskriver det ”intetsägande” månlandskapet (skiftet i tonläge
hörs tydligt på inspelningen). Senare under intervjun förstärker hon den negativa laddningen när
hon i samband med liknelsen månlandskap beskriver branden som något ”vemodigt”: ”jag tyckte
det [med branden] var förskräckligt vemodigt. För då man kommer ut nu på områdena, det liknar
ju ett månlandskap”.28
Då månen inte är ett naturligt habitat för människor, så kommer liknelsen månlandskap att
indikera att brandområdet inte är en plats där informanterna känner sig hemma. Det finns inga fall
där liknelsen används med positivt laddade värden, och liknelserna visar att det handlar om en
känsla av att befinna sig på en plats som inte hör hemma i det skogslandskap som de är så vana vid.
Sammantaget är liknelsen månlandskap, liksom liknelserna ”som efter istiden” och kalfjäll, fylld
med negativa associationer som visar att det nya brandlandskapet, jämfört med det tidigare
skogslandskapet, upplevs som något främmande. Vidare, liksom istidens karga landskap, är även
månlandskapet en naturtyp som saknar associationer till mänsklig kultur, varför det är ett landskap
som informanterna har svårt att förlika och identifiera sig med.
27 Intervju 1.
28 Intervju 1.
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Krigsliknelser
Den andra kategorin liknelser relaterar till krig. Denna kategori innefattar både liknelser som
används för att beskriva brandområdet som plats och för att beskriva händelserna kring branden.
Peter, som helt undviker att besöka brandområdet, är den enda informant som direkt jämför
brandlandskapet med en krigszon: ”Jag vill inte gå dit [mumlar]. Har man gått och haft det mysigt
[där förr] då är det bara en krigszon”.29 Här använder Peter krigsliknelsen för att tydliggöra
skillnaden mellan det förr så ”mysiga” skogslandskapet och det nuvarande brandlandskapet. Genom
liknelsen ”krigszon” blir det tydligt att Peter känner stort obehag av att röra sig i brandområdet,
varför han undviker att åka dit. För honom är det inte bara själva transformationen av landskapet
som har gjort att det är jobbigt att röra sig i brandområdet, utan också för att brandlandskapet
påminner om händelser och konflikter som branden gett upphov till:
[Peter pratar om att privatpersoner, till exempel bönder som spred vatten med
gödselspridare för att släcka branden, gjorde ett toppenarbete. Han är rädd för att
kommun och myndigheter inte har lärt sig något om stora skogsbränder till nästa gång,
och han tycker att militären hade bättre beredskap förr]
Peter: Hur dåligt som helst.
Julia: Är det det som gör att du inte vill besöka brandområdet?
Peter: Ja, jag tror det. Jag tycker det är, det var så uselt! De har kunnat begränsa det
här mycket tidigare. Om det hade funnits resurser. Och förstånd.30
Peter beskriver här hur arg han är över hur dåligt krisinsatsen och brandbekämpningen
organiserades. Eftersom han blir påmind om detta varje gång han rör sig i brandlandskapet undviker
han helt att besöka brandområdet. För Peter är därför brandlandskapet en påminnelse över politisk
felhantering och ett samhällssvek gentemot lokalbefolkningen som drabbades av brandens
konsekvenser (se vidare kap. 7 Att få en plats på kartan s. 66ff).
Övriga informanter som använder sig av krigsliknelser använder jämförelseord för att
beskriva händelserna kring släckningsarbetet och evakueringen vid en känsla av att befinna sig i
krig (se ovan). Som till exempel Birgitta: ”Som när vi kom hem här. Det var hemskt otäckt. För att
det var som krig [gestikulerar mycket]”. 31 Erika dämpar liknelsen, genom att i slutet av meningen
29 Intervju 10.
30 Intervju 10.
31 Intervju 9.
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lägga till ”nästan” när hon beskrev den ”hysteriska” stämningen när panikslagna brandmän flydde
elden: ”Det blir ju som en krigsstämning nästan”.32
Peter är alltså den enda av informanterna som direkt upplever att brandlandskapet är en
krigszon. Men det är tydligt att krigsliknelsen är mycket negativt laddad för alla informanter som
använder den. Detta var speciellt tydligt hos Birgitta, som bland annat berättade om några bekanta
som har bränd skog runt om hela fastigheten, vilket hon beskrev som att de bor ”mitt i eländet”.
Hon beskriver också att hon efter händelserna i samband med branden upplever det som om
”Någon har gjort mig väldigt illa”. Vidare säger hon att de hemma länge haft en bok om branden
liggande på köksbordet, men att hon hittills inte velat eller kunnat läsa den.
På frågan om varför Birgitta och hennes man undviker sammanhang som påminner om
branden förklarar de att det är just den obehagliga känslan av att befinna sig i krig, och liknande
känslor, som återkommer när de på olika sätt påminns:
Julia: Vad är det ni undviker?
Lars: Nä vi har sagt liksom det har brunnit färdigt. Man river ju opp varje gång. Nu det
här med årsdagen och sånt igen va, då kommer allting tillbaks. Väldigt hårt. […] Det
var ungefär som man tänker sig det, man ser bilder på TV från från krigszoner å.
Birgitta: Ja det var lite den känslan.
Julia: Och det är den [känslan] som kommer tillbaks? Man konfronteras med den?
Lars/Birgitta: Ja.33
Tydligt är att branden för de informanter som använder sig av krigsliknelser är att de har mycket
starka, negativa upplevelser av branden och krisarbetet som följde. Vidare indikerar krigsliknelserna
också den upplevda sårbarhet som de normalt förknippar med krigssituationer. Därtill bör nämnas
vad ett krig normalt innebär, nämligen att förstöra mänskligt liv och kultur. Genom krigsliknelserna
framhävs därmed upplevelser av utsatthet och fråntagande av förutsättningar för en normal
vardagskultur.
När informanterna på olika sätt påminns om branden kommer gamla smärtsamma minnen
tillbaka ”väldigt hårt”. Alla informanter som använder sig av krigsliknelsen använder undvikande
som strategi för att slippa påminnas om branden. För Peter och Erika innebär det att de vid tiden för
intervjuerna undvek att röra sig i brandområdet, och för Birgitta och Lars innebär det att de undvek
evenemang som har med branden att göra och att de skjuter på framtiden att läsa brandrelaterade
32 Intervju 4.
33 Intervju 9.
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böcker och texter.
Dock är det inte bara de som använder sig av krigsliknelser som undviker brandområdet.
Eva berättar att hon har svårt att hitta nya träningsformer som passar henne, då hon inte vill springa
eller promenera sina vanliga rundor, då de numera går igenom brandområdet. 34 För Erika och Bernt,
som redan innan branden funderade på att flytta från orten, har det i och med att skogen brunnit ner
blivit ännu mer aktuellt att flytta:
[Pratar om hur de saknar skogen]
Bernt: Så vi har väl nästan funderat på om vi skulle sälja och flytta [skratt]. Nej vi har
skaffat ett litet torp i [ort], det hade vi gjort innan i och för sig, så att vi … där [stugan
står] har det inte brunnit [skratt].
Julia: Så det är en tanke som har kommit efter att …?
Bernt: Ja, faktiskt. Vi kanske pratade om det innan med, huset är stort och barnen har
flyttat, så att det kanske är …
Julia: Men det har blivit mer aktuellt?
Bernt: Ja.
För Eva har förlusten av skogen alltså inneburit att hon motionerar mindre, eftersom hon inte vill
löpträna eller promenera i brandområdet, medan Erika och Bernts tidigare funderingar på att flytta
har aktualiserats.

Summering – ett multipelt brandlandskap
Sammanfattningsvis framställer de nämnda liknelserna brandlandskapet på olika sätt, men dess
betydelser påminner mycket om varandra. Krigsplatser, månlandskap, ”efter istiden” och till viss
del även kalfjäll är alla karga, kulturlösa och ogästvänliga landskap. Alla liknelser indikerar också
att mina informanter, när de rör sig i brandlandskapet, upplever att de befinner sig i en landskapstyp
som hamnat i fel sammanhang. Månlandskap och krigslandskap, som är de mest spridda
liknelserna, är de liknelser som starkast förknippas med dislokation och ogästvänlighet.
Informanterna upplevde händelserna kring branden som väldigt obehagliga. När de rör sig i
brandlandskapet binds nutid och dåtid ihop, varmed besök i brandlandskapet blir till ett påminnande
(jämför Jönsson 2014:69). Då många inte vill påminnas om branden undviker många informanter
därför att besöka brandområdet eller att undvika sammanhang som handlar om branden. Detta var
34 Intervju 7.
48

extra framträdande hos dem som använde krigsliknelser för att beskriva brandområdet och
händelserna under de mest intensiva dagarna.
Ovanstående tydliggörs av att alla liknelser är negativt laddade. Om syftet enbart hade varit
att beskriva hur landskapet ser ut hade informanterna kunnat nöja sig med att beskriva
brandområdet som ett sotigt och stenigt kalhygge eller svartbränd skog. Men då ”skog” och
”kalhygge” är alldagliga företeelser som troligtvis inte rymmer de obehagskänslor som
informanterna önskar att förmedla behöver de liknelserna för att beskriva sina känslomässiga
förhållanden till brandområdet. När informanterna använder sig av de negativt laddade liknelserna
tydliggörs deras främmandegjorda förhållande till platsen. Genom att brandlandskapet beskrivs som
ett månlandskap, som efter istiden, som ett kalfjäll och som en krigsplats framträder
brandlandskapet som en plats med många betydelser, vilket gör brandområdet till en multipel plats.

Identitetsmässig nyorientering
Som visats ovan illustrerar de analyserade liknelserna hur flertalet informanter vid tiden för
intervjuerna upplevde brandlandskapet som främmande. Av liknelserna kan därmed uttydas att
många upplevde transformationen av landskapet som en förlust och att de, åtminstone vid tiden för
intervjuerna, ännu inte identifierar sig med det nya brandlandskapet samt att de saknar och sörjer
det skogslandskap som de tidigare identifierade sig med. Eftersom lokala identiteter till stor del
bygger på identifiering med landskap och plats, har informanternas lokala identiteter i och med
branden förlorat mycket av sin tidigare grund. Därmed visar liknelserna på de inre konflikter som
transformationen av landskapet orsakat hos informanterna.
Tydligt är också att mångas vardagsliv, som i hög grad var sammanflätade med det tidigare
så frodiga skogslandskapet, förändrades i och med branden. En del informanter har löst avsaknaden
av ett grönt och frodigt skogslandskap genom att söka sig till andra, obrända marker som ersättning
för den skog som nu brunnit ned. Informanten Peter är en av dem som sökt sig till obränd skog
”som överlevde” branden:
Julia: Har du hittat ersättningsmarker? […]
Peter: Jag har hittat [glad]. Där går jag ett par gånger i veckan. Och bara njuter! Jag går
och kramar träd.
Julia: Rent fysiskt?!
Peter: Ja! Det är precis som att, ja jag vet inte. Jag får bara… att jag måste krama dem
lite. De överlevde [skratt].
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För Peter blir den obrända skogen en symbol för det levande, i motsats till det ’döda’
brandlandskapet. Genom att besöka obränd skog kan han fortsatt identifiera sig med ett vardagsliv
som innebär att röra sig i grön skogsmark.
Flera andra informanter följer hur växtligheten kommer tillbaka i naturreservatet
Hälleskogsbrännan. Leif, som rör sig mycket i naturreservatet och som är mycket fascinerad över
hur växtligheten kommer tillbaka, förklarar naturens läkande inverkan:
Så att, vi känner ju hela tiden det där att, i botten finns ju en tragik, det är ju inget snack
om den saken. Men å andra sidan, vad vi nu kan uppleva det är ju en pånyttfödelse.
Naturen håller ju på att starta upp när man ser då insekter, och framför allt växtlighet. Så
att, man känner ju hela tiden vad naturen är stark. […] Det är ändå nåt rätt fantastiskt
som jag får framför ögonen.35
Även Inga, Bernt och Karin uttrycker att de mår bra av att följa växtlighetens återkomst i
naturreservatet.36 I föregående analys verkar det som om de liknelser mina informanter använder för
att beskriva brandlandskapet i huvudsak refererar till de brända kalhyggena. Därmed framstår
naturreservatet Hälleskogsbrännan som en plats för känslomässig läkning och identitetsmässig
nyorientering som, i motsats till de tomma kalhyggena, representerar pånyttfödelse och liv. Därmed
blir det än tydligare hur naturreservatet av många används som en plats för bearbetning och läkning.

Sammanfattningsvis har branden gett upphov till många liknelser som på olika sätt förmedlar
lokalbefolkningens upplevelser av branden och det efterföljande räddningsarbetet. Därmed
framträder brandlandskapet som en multipel plats med många betydelser och innebörder.
Liknelserna kan delas in i två kategorier, det första bestående av landskapsliknelserna ”som
ett kalfjäll”, ”som efter istiden” och ”som ett månlandskap”, det andra bestående av krigsliknelser.
Liknelserna har ett par gemensamma drag. De refererar alla till landskap som saknar mänsklig
kultur, eller, som i fallet med krig, där förutsättningarna för mänsklig kultur förstörs. Liknelserna
visar därför på den störande funktion som branden fått på deras vardagsliv, att många informanter i
och med branden förlorade delar av sin platsidentitet och att de, vid tiden för intervjuerna, ännu
inte identifierade sig med brandlandskapet.
Tydligt är att många informanter upplevde branden och händelserna runt ikring som mycket
obehagliga, vilket var extra uttalat hos de informanter som använde sig av krigsliknelser. När de rör
35 Intervju 2.
36 Intervju 1, 2 och 4.
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sig i brandlandskapet eller på andra sätt påminns om branden kommer dessa obehagskänslor
tillbaka. Vid tiden för intervjuerna uppgav en del informanter att de, så gott det gick, därför undvek
att påminnas om branden genom att inte besöka brandområdet, läsa om ämnet eller att besöka
evenemang som handlar om branden. En del av dessa har, som ersättning för den nedbrända skogen,
börjat upptäcka nya, obrända skogsområden. Andra har inte hittat lämpliga substitutområden, och
istället drastiskt dragit ner på deras frilufts- och motionsaktiviteter. Gemensamt för dessa är att de
upplever brandområdet som främmande, och att de inte längre kan identifiera sig med området på
samma sätt som de gjorde innan branden transformerade landskapet.
Ovanstående gäller dock inte alla informanter. En del uppger att de påverkats av branden,
men att de inte mått speciellt dåligt. 37 Andra har förlikat sig med förändringen av landskapet och
uppger att de mår bra av att röra sig i naturreservatet Hälleskogsbrännan, där de nyfiket och
fascinerat följer växtlighetens återkomst, varmed området återigen inkluderas i deras vardagsliv.
Tydligt är att upprättandet av naturreservatet Hälleskogsbrännan för många fått en stor betydelse för
känslomässig återhämtning, då naturen i Hälleskogsbrännan trots allt är betydligt mer levande än på
kalhyggena, där skogsmaskiner åsamkat den brända miljön betydligt mer skada än vad själva
branden gjorde.

37 Intervju 6.
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6. BRANDNAMN
- tolkningsföreträdets maktspel
Detta kapitel behandlar de olika namn på branden som jag under fältarbetet stött på. Jag
undersöker vilka betydelser som ryms i namnen och visar hur användandet av olika namn kan vara
del av en maktkamp om vem som har tolkningsföreträde, då namngivning bland annat kan vara ”ett
medel för att utöva motmakt, genom att skapa alternativa benämningar” (Arvidsson 1999:114).
Centrala frågor är: hur kan minnen av branden avläsas i de olika brandnamnen? Kan användandet
av olika namn ha påverkat händelseförlopp? I så fall hur? Vilket perspektiv har företräde i
namndiskursen och innehar därmed tolkningsföreträde över hur branden blir ihågkommen?
Kapitlets syfte är att visa att det vid överlokal namngivning är viktigt att det utvalda namnet
stämmer överens med befolkningens lokala identiteter och livsvärldar. Dels för att lokalborna ska
kunna identifiera sig med namnen, men också för att val av namn kan påverka händelseförlopp och
sociala relationer.
I det följande inleder jag med att redogöra för hur namngivningsprocesser kan förstås.
Därefter redogör jag för vilka namn på branden jag under fältarbetet stött på. Jag analyserar
namnet Salabranden, vars vida användning har kommit att få stora konsekvenser under
räddningsarbetet såväl som i skillnader mellan det lokala och det överlokala om hur branden ska
tolkas. Därefter visar jag hur andra namn på branden, som uppstått i efterhand, bättre avspeglar
människors erfarenheter av branden.
Kartläggning och namngivning av platser är en process varigenom naturen inlemmas i vår kultur.
Detta gör platsnamn till en av de mest laddade och suggestiva bland alla lingvistiska symboler
(Basso 1988:103). Därigenom skapar, reproducerar och kopplar vi dessutom minnen till specifika
platser. Denna ”process går långsamt, men den är effektiv och slitstark” (Jönsson 2014:70). Genom
att studera vilka namn människor använder för att benämna platser och händelser kan vi därför lära
oss mycket om vad de betyder för människor (jämför Hansen 1998:152). Genom att undersöka
namngivningsprocesser och hur olika namn reproduceras kan vi studera hur människor kulturellt
sett konstruerar, definierar och förhåller sig till de platser som vi omger oss med (Porsmose
2013:74; Carlberg & Møller Christensen 2003:74).
Samtidigt kan namnanalyser ge insikter i vilka tolkningar som dominerar när namn skapas,
och därmed ligga till grund för maktanalyser (jämför till exempel Foucault 2002:103). För
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namngivning bygger på en kulturell gemenskap, ett ”vi” i motsats till ett ”dem”, vilket genererar
både gemenskaper och konflikter. Vidare, när det finns flera alternativa namn, blir val av namn ett
sätt att välja hur en händelse eller en plats blir ihågkommen, vilket ger företräde till ett visst
perspektiv (Jönsson 2014:70). Arvidsson förklarar: ”Namngivning/benämning av personer, platser,
föremål och företeelser är en del av språkbruket inom en grupp. Det är ett medel för att behärska
och konstruera tillvaron; namn kan fungera som metaforer för de egenskaper och de handlingssätt
man vill se hos de/den/det benämnda” (Arvidsson 1999:114).

”Salabranden”: ett namn med stora konsekvenser
Julia: Vad kallar ni branden när ni pratar om den?
Torun: Vi säger ”Branden” [skrattar].
Julia: Det finns bara en!
Torun: Ja, det finns bara en.38
Lokalt kallas branden oftast bara kort och gott för ”Branden”, för liksom Torun visar i citatet ovan
är det aldrig några tvivel om vilken brand som åsyftas. I skrift förekommer dock fler variationer.
Här används ofta ”branden” tillsammans med förleden ”stora” och ”skogs-”, så att den benämns
”Storbranden”39, ”Den stora branden”40, ”Skogsbranden”41 eller ”Den stora skogsbranden”42. I en
tidningsartikel i Fagersta-Posten har jag även funnit varianten ”Den jättelika branden” 43. Dessa
namn indikerar att branden var en mycket betydelsefull händelse som har haft stor inverkan på
lokalsamhället.

Därutöver

förekommer

”Salabranden”44,

”Virsbobranden”45,

”Branden

i

Västmanland”46, ”Öjesjöbrännan”47 och ”Hälleskogsbrännan”48. Namn som tydligt indikerar att det
finns en stark koppling mellan händelse och plats.
I brandens inledande skede kom den att kallas för ”Salabranden”, eftersom den strax efter att
den brutit ut i Surahammar kommun spreds till Sala kommun och då Sala var den kommun som
38 Intervju 10.
39 Se till exempel titeln på föreläsningen i Norberg: ”Ett år efter att storbranden hotade att sluka Norberg...”.
40 Se till exempel Dagens Nyheter, förstasidan, 31 maj 2015.
41 Se till exempel Fagersta-Posten ”Branden förändrade deras liv”, 31 juli 2015.
42 Titeln på konstutställningen om branden i Virsbo konsthall sommaren 2015.
43 Fagersta-Posten ”Jag har fått en andra chans”, 27 juli 2015.
44 Se till exempel P4 Dokumentär (2015).
45 Brandmålningar gjorda av årskurs 3 i Virsbo, utställda vid brandutställningen i Virsbo konsthall sommaren 2015.
46 Se till exempel Svenska Dagbladet ”Efter branden” och ”Ännu en sommar utan nya åtgärder”, 25 juli 2015.
47 Namnet på Mellanskogs nybildade ekopark i brandområdet.
48 Namnet på det nybildade naturreservatet i brandområdet.
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först informerade om att en brand brutit ut (Crismart 2015:58; Nerikes brandkår u.å.a:7). Sett till
skogsyta brann mest skog upp i Sala kommun, men sett till antalet människor vars liv, hem och
skog som berördes var det befolkningen i Surahammars, Norbergs och Fagerstas kommuner som
drabbades hårdast. Eftersom vinden låg i nordvästlig riktning, rörde sig branden hela tiden bort från
Sala.
Namnet ”Salabranden” kom snabbt att i media bli det mest utbredda, och under brandens
första dagar lärde sig allmänheten därför snabbt att förknippa branden med staden Sala. På kort sikt
skulle det komma att få allvarliga konsekvenser. Många av mina informanter har under intervjuerna
berättat att eftersom de trodde att det brann ”i Sala” så förberedde de sig inte på att branden skulle
nå deras hemtrakter. Sett från mina informanters bostadsorter är det nämligen tre mil till Sala,
medan avståndet till platsen där branden började är 10-20 kilometer, varefter avståndet kontinuerligt
krympte allteftersom branden spred sig. Ytterligare en försvårande omständighet är att det upplevda
avståndet till Sala för dem som bor väster om brandområdet är ca fem mil, eftersom alla asfalterade
vägar till Sala går runt det stora skogsparti som brann, vilket troligtvis ytterligare bidrog till
missbedömningen av hur långt bort branden befann sig.
Informanterna Marlene och Harald är några av dem som berättar hur de blev vilseledda av
namnet Salabranden:
Marlene: Vi visste att det brann i Sala. Det var icke vårt problem. Det har hela tiden
bara varit prat om ”brand i Sala”. Så lördagen innan den här evakueringen då hade vi
en stor [...]konsert här uppe i [ort]. Det var alldeles svart på himlen. Och det var
utomhus, så folk var lite nervösa att det skulle regna [många trodde att det svarta på
himlen var regnmoln]. Och då säger vi från scen, ”Ni behöver inte bry er, det är bara
brandrök”. ”Jaha!” sa dom. För det VAR så. Vi hade haft brandrök då i flera dar. Ifrån
den här branden i Sala.
Harald: Som ingen brydde sig om…
[…]
Marlene: Faktum är att vi trodde ju allihopa att det brann i Sala [skrattar]. Det vidhöll
vi ända till [Stig] kom och talade om att det brann här uppe.49
Marlene och Harald var inte de enda av mina informanter som blev överraskade när brandens
närvaro var ett faktum. Bernt och Erika är två av flera informanter som beskrev hur de inte

49 Intervju 6.
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förberedde sig mentalt på att branden skulle kunna komma nära, just för att Sala och ”Salabranden”
befann sig så långt bort:
Bernt: Det var ju allmänt känt att det var den stora Salabranden i Sala, Sala, Sala.
[skratt] Men det var faktiskt närmare här än Sala om jag ska vara ärlig. […]
Erika: Det var väl därför man blev så tagen på sängen på något vis. Att när det var
Sala hela tiden […].
Bernt: Ja, man upplevde inte att det var så nära som det var […].
Julia: Så att namnet på branden gjorde att folk var oförberedda helt enkelt?
Erika: Oh ja!
Bernt: Det kan man nog säga.50
Resultatet blev att lokalbefolkningen runt orterna Virsbo, Gammelby, Stabäck med flera inte
bedömde det som möjligt att branden skulle nå deras närområde, eftersom namnet ”Salabranden”
ledde till tolkningen att den befann sig ett par mil bort. Detta resulterade i att de inte förberedde sig
på evakuering, utan istället blev överrumplade över att behöva evakuera, medan andra inte hann
evakuera, utan istället måste fly hals över huvud till sina bilar utan vare sig ombyteskläder,
mediciner, plånböcker eller telefoner. Detta trots att många lyssnade på radio för att få senaste nytt
om branden.51
Det var inte bara media och befolkning som talade om ”Salabranden”. Enligt Crismarts
(Nationellt centrum för krishanteringsstudier, Försvarshögskolan) utvärdering av krishanteringen i
Surahammars kommun använde flera av de inblandade kommunernas informatörer sig av namnet så
sent som tisdagen den femte augusti, trots att branden över ett dygn tidigare, tidigt på måndagen,
spridit sig till alla fyra kommuner (Schyberg 2015:10; jämför bilaga 1). Rapporten visar också att
det rådde stor förvirring över var branden egentligen befann sig, då varken kommunala tjänstemän,
politiker, räddningspersonal eller brandkår hade en tillfredsställande överblick över brandens
utveckling (Crismart 2015:22).52
Därmed utgör ”Salabranden” ett träffsäkert exempel på hur viktigt det är att benämna saker
och fenomen med namn som ger rätt associationer. Det bekräftar det som Vihalemm skriver, att det
är avgörande hur en varning är konstruerad för hur den tas emot av allmänheten. För om varningen
inte stämmer överens med invånarnas livsvärld värderas den ofta inte rätt, vilket leder till att fel
50 Intervju 4.
51 Till exempel intervju 9.
52 Detta framgår även i Fagersta-Posten ”Branden förändrade deras liv”, 31 juli 2015.
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beslut kan tas (Vihalemm 2012:14). Om branden från början hade kallats för ”Skogsbranden i
Västmanland” hade alla som bor i Västmanland kunnat identifiera sig med den, vilket troligtvis
hade gjort att många fler hade varit beredda på att branden potentiellt skulle kunna spridas till deras
bostadsorter.
Namnets stora spridning ledde till att även jag inledningsvis kallade skogsbranden för just
”Salabranden”. I fält upptäckte jag dock relativt omgående att det var ett namn som rörde upp starka
känslor, och att det var viktigt för min egen framgång i fält att inte använda det namnet. Det
tydligaste exemplet var när jag råkade nämna ”Salabranden” vid en av deltagarobservationerna,
varpå en person jag pratade med blev så upprörd att jag blev orolig för att hon inte skulle vilja prata
vidare med mig (jag ursäktade och rättade mig dock omedelbart, varmed situationen räddades).
Under vår intervju förklarade informanten Karin varför hon ogillar namnet:
Karin: När jag hörde på nyheterna hela tiden. Då sade de hela tiden ”Sala-området”.
Och det var ju inte alls roligt att höra. För att det blir ju fel. Fullkomligt fel.
Julia: På vilket sätt känns det fel?
Karin: Det är ju fel område.53
Karin bekräftar alltså att namnet ”Salabranden” upplevs som felaktigt för att namnet anspelar på ett
geografiskt område som inte stämmer överens med lokalbornas upplevelser av var det brann. Med
andra ord blir hon upprörd för att namnet ”Salabranden” utestänger erfarenheter av branden från
orter som inte förknippas med Sala (jämför Foucault 1993:7).

Lokala namn som motmakt
Efterhand har flera nya namn på branden uppstått, samtidigt som ”Salabranden” i media har fasats
ut till fördel för ”Skogsbranden i Västmanland”. Under konstutställningen i Virsbo användes
namnet ”Virsbobranden” på två av de totalt 17 brandmålningarna målade av årskurs tre i Virsbo
(bilden på framsidan är en av dem). Sedan upprättandet av naturreservatet har även namnet
”Hälleskogsbrännan” bildats. Länsstyrelsen i Västmanland har valt namnet då området, som enligt
dem ”har kallats Hälleskogen från och till under en längre tid” (Gustafsson 2016). Jag kom i
kontakt med namnet Hälleskogsbrännan sent under fältarbetet och hade därför inte möjlighet att
fråga flertalet av mina informanter om de själva kände till att området ibland kallats för
Hälleskogen. Av dem jag frågade hade dock ingen tidigare hört talas om namnet. Efter avslutat
53 Intervju 1.
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fältarbete har det kommit till min kännedom att Mellanskogs nybildade ekopark i brandområdet fått
namnet Öjesjöbrännan, efter Öjesjön, som ligger i brandområdet.
Motstånd är maktens ständiga följeslagare. Där makt finns, finns även motmakt (Foucault
1980:117-123). Liksom Foucault argumenterar är det sällan tal om en makt, men snarare makt i
plural, där flera aktörer och perspektiv deltar i tolkningen av fenomen och händelser (Foucault
2007d:156). Som tidigare nämnts kan en ny namngivning av något som redan har ett namn
medvetet eller omedvetet vara ”ett medel för att utöva motmakt, genom att skapa alternativa
benämningar” (Arvidsson 1999:114). Med andra ord kan användandet av alternativa platsnamn
uppstå som del av en maktkamp mot det överlokala, där hänsyn till lokala erfarenheter inte alltid tas
(jämför Hansen 1998:27; jämför Foucault 1993:13). Här kan konstateras att ”Salabranden” och
”Hälleskogsbrännan” i och med att de konstruerats i media respektive på Västmanlands länsstyrelse
är namn som konstruerats överlokalt. ”Öjesjöbrännan” har skapats av Mellanskog som är en
skogsägarförening som ägs av 26 000 privata skogsägare (Mellanskog). Därtill kommer
”Skogsbranden i Västmanland”, vars ursprung jag inte kunnat spåra. Som visats ovan är det dock
bara ett av dessa fyra som vållat kraftiga protester, nämligen namnet ”Salabranden”. Mina
informanter motsätter sig namnet då det dels anspelar på en ort som inte berördes lika mycket som
grannorterna och dels för att namnet inte inkluderar de orter som drabbades hårdast av branden. Min
tolkning är att namnet ”Virsbobranden” uppkommit för att det hos en del Virsbobor funnits ett
behov av ett namn att kunna relatera sina lokala erfarenheter av branden till. Samtidigt blir
användandet av namnet en symbolisk protest mot det välanvända ”Salabranden”, som i dess
inneboende ignorans av lokala identitetskonstruktioner kommer att representera ett stadsperspektiv
på branden. Därmed blir namnet ”Virsbobranden” ett inlägg i maktkampen om hur branden ska
tolkas, det vill säga vilket geografiskt område som den ska förknippas med. Samtidigt löser
uppkomsten av namnet ”Virsbobranden” avsaknaden av ett namn som Virsboborna kan identifiera
sig med.
Namnet Hälleskogsbrännan har, i motsats till namnet Virsbobranden, inte uppkommit som
en protest. I likhet med ”Salabranden” har det bildats överlokalt, men med hänsyn till lokala
erfarenheter och hur lokalbefolkningen historiskt sett benämnt området. Skillnaden mellan
exemplen ”Salabranden” och ”Hälleskogsbrännan” är alltså att Länsstyrelsen i Västmanland skapat
det senare med hänsyn till lokala erfarenheter, och därmed gett det lokala inflytande över den
maktprocess
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innebär

att

namnge
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gör

att

”Hälleskogsbrännan” har en lokal förankring som ”Salabranden” aldrig hade. Strategin verkar vara
mycket framgångsrik då jag inte stött på några negativa reaktioner på namnet ”Hälleskogsbrännan”,
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vilket jag tolkar som att det är allmänt accepterat av lokalbefolkningen. Detsamma gäller
”skogsbranden i Västmanland”.
Liksom Tuan skriver så överlever ett namn bara om det hålls vid liv (Tuan 1991:689).
Eftersom namnet ”Salabranden” motarbetas aktivt av lokalbefolkningen kommer det troligtvis att
långsamt försvinna. En försvårande omständighet är dock att ”Salabranden” redan fått starkt fäste
bland allmänheten. Till exempel utkom under 2016 en kandidatuppsats vid jägmästarprogrammet
vid SLU med undertiteln En studie om brand i bebyggda skogslandskap med Salabranden som
exempel (Schroeder och Wennerlund 2016). I flera artiklar från tidningen Land/skogsland
sommaren 2015 förekommer dessutom både ”Salabranden” och ”Branden i Västmanland” i samma
artiklar, vilket indikerar att åtminstone denna redaktion använt sig av namnen utan att reflektera
över den betydelsemässiga skillnaden mellan de två54. För att namnet ”Salabranden” ska försvinna
helt krävs därför att media och politiker blir medvetna om vad de olika namnen kommunicerar, och
att de konsekvent undviker att använda namnet ”Salabranden”. Ännu mer effektivt vore om det blev
allmänt känt att namnet ”Salabranden” bör undvikas då det lokalt vållar stor irritation över den
lokala maktlöshet som namnet representerar.
”Virsbobranden” är ett namn vars uppkomst och användande kan ses protest mot namnet
”Salabranden”, ett inlägg i det som Hansen beskriver som tolkningsföreträdets maktspel (Hansen
1998:29). Samtidigt verkar det ha fyllt ett behov som ett namn som Virsboborna kunnat relatera sina
erfarenheter till. Namnet verkar ha haft mycket begränsad utbredning. Förutsatt att ”Salabranden”
fortsatt fasas ut till fördel för ”skogsbranden i Västmanland” kommer behovet för namnet
”Virsbobranden” troligtvis försvinna, varmed det inte lär få ytterligare spridning. Troligtvis har
namnet i skrivande stund redan försvunnit från Virsbobornas språkbruk.
"Virsbobranden", "Branden i Västmanland", ”Hälleskogsbrännan" och "Öjesjöbrännan"
exemplifierar att just platser har stor betydelse för hur människor konstituerar sig som lokala
subjekt, och att vi ofta gör detta "i konfrontation med och gränsdragning mot enheter eller krafter,
som upplevs vilja dominera det lokala samhället" (Hansen 1998:152). Att branden fått så många
olika namn och att "Salabranden" ger upphov till så mycket negativa känslor visar tydligt att
benämningen av branden är del i en pågående maktförhandling. Kampen om vilket namn på
branden som ska användas blir därmed del i tolkningsföreträdets maktspel (Hansen 1998:29). I
denna kamp är lokalbefolkningens identiteter och erfarenheter ständigt närvarande i mötet med det
överlokala (jämför Hansen 1998:27). För dem blir utfasningen av namnet ”Salabranden” till fördel
för andra, lokalt förankrade namn, till en framgång.
54 Exempel på artiklar där båda namnen förekommer: Tidningen Land, förstasidan, nr 28-29, 3 juli 2015; Tidningen
Skogsland, notis s 23, nr 30-31, 17 juli 2015.
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Av fallet ”Salabranden” kan även konstateras att det är negativt, inte bara för
lokalbefolkning och maktstrukturer, när namn på fenomen och händelser inte stämmer överens med
människors identitetskonstruktioner. För som visat förvärrade namnet ”Salabranden” den stora
förvirring över var branden befann sig under brandens inledande, och avgörande, skeenden. Om
branden redan inledningsvis hade varit känd som branden i Västmanland hade även de som bodde i
grannkommunerna norrut, och inte bara de som bodde i Sala kommun, kunnat förbereda sig på att
evakuera människor och djur, såväl som att säkra tillhörigheter. Därmed är det tydligt att
felbenämning kan få oerhört negativa konsekvenser vid krishändelser.
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7. ATT FÅ EN PLATS PÅ KARTAN
Under fältarbetet visade många informanter stort missnöje över att människor som bor på
landsbygden marginaliseras, till exempel genom nedläggning av välfärdstjänster utanför
stadsområden, samt att de ofta möter okunskap om vad livet på landet innebär. Detta kapitel
handlar därför om hur mina informanter upplevde att marginaliseringen försvårade
räddningsinsatsen och evakueringen i samband med branden. För trots en utbredd matthet över
påfrestande uppmärksamhet från media och brandturister framhåller många informanter att en
positiv följd av branden är att de tack vare den stora uppmärksamheten i högre grad än tidigare
blivit sedda och fått komma till tals (jämför Foucault 1993:7). Med utgångspunkt i mina
informanters berättelser belyser detta kapitel därför hur händelserna kring branden har tydliggjort
redan existerande spänningar mellan beslutsfattare och lokalbefolkning och mellan stad och
landsbygd. Likaså understryker kapitlet vikten av att landsbygdsbor har tillgång till
samhällsservice samt att politiker och myndigheter aktivt tillägnar sig kunskap om de människor
och områden de styr över och inkluderar dessa i politiska processer.

Känslan av att inte finnas
Julia: Har det kommit fler positiva saker utav branden?
Birgitta: […] sammanhållningen [här i byn] har blivit bättre.
Lars: Och så fick vi [väg]skyltar också [skratt]. Så nu vet folk var [vår by] ligger
någonstans. [...] Det är en ort som ingen har känt till förut annat än vi då.55
Många informanter vittnar om att det innan branden fanns en utbredd okunskap om bygden. Till
exempel berättade en informant att gäster som använder sig av gps för att hitta hem till henne sällan
hittat rätt, eftersom byn är felplacerad i gps-tjänsterna. 56 Just detta problem har nu avhjälpts efter att
kommunen, i samråd med byborna, sett till att det kommit upp vägskyltar som talar om för
förbipasserande var byn ligger, vilket minskar beroendet av (felaktiga) kartor. Därtill har den
nationella medvetenheten om regionen ökat betydligt efter att en stor del av medierapporteringen
för en tid koncentrerades till de områden som drabbades av branden.

55 Intervju 9.
56 Intervju 5.
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Under brandens första dagar var det oklart var exakt det brann (se Crismart 2015:29).
Birgitta berättade att hon och hennes man, trots att de lyssnade på radion efter nyheter om branden ,
inte visste om att det brann bara ett stenkast bort förrän en för dem okänd privatperson körde in på
deras gård för att uppmana dem att ge sig av:
Då, så tutade det, sådär konstigt! Det lät alldeles som tut-tut-tut-tut-tut lät det! Och då sa
jag, ”vad är det för nånting? Och så fick jag se en karl komma springande. Och så sade
han att nu, ”ni måste bort ni måste bort på en gång! Det brinner som bara fan och ingen
vet om det!”.57
Utöver att kommun och räddningspersonal saknade information om brandens utbredning blev
bristen på kunskap om lokalområdet bland räddningspersonal och tjänstepersoner snabbt uppenbar.
Marlene och Harald berättade under vår intervju hur polisen helt missade att informera dem om
evakuering:
Marlene: Här [hemma] var det som vanligt. Så vi satte oss med en kopp kaffe här uppe.
Och då kommer bonden som bor på andra sidan vägen, och sa ”har polisen varit här?”
”Nej” sa vi, ”varför skulle det komma en polis”? ”De evakuerar för fullt här så jag tycker
ni ska åka med, men jag förstod att de inte skulle hitta er” […].
Harald: [Poliserna] hade ingen information [...] De visste över huvud taget inte att vi
fanns.58
Vidare berättade Marlene hur brandmännen vid ett tidigare tillfälle kommit på besök för att fråga
om vägen till branden, då inte heller de hade tillgång till användbara kartor:
Här kom [brandmännen] klivande i full mundering [skratt]. ”Ursäkta, det låter lite löjligt,
vi har vår brandbil här uppe. Har ni nån aning om hur man tar sig till branden?” [skratt]
”Ja vi har guidat några förut vi kan ta samma väg” [sa vi]. De hade ingen aning! De var
inte härifrån. De fick inga kartor som fungerade. Och på Eniro så kan du säga att jag ska
dit, och så visar den närmsta vägen, en liten skogsväg som slutar i ingenting. Sånt var ju
lite skrämmande.59
57 Intervju 9.
58 Intervju 6.
59 Intervju 6.
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Tydligt är att polis och räddningstjänst, utöver att inte ha tillräcklig information om var branden
befann sig, till stor del saknade tillräckligt detaljerade kartor och kunskap om var människor som
behövde evakueras bodde. Enligt informanternas utsagor verkar många ha använt sig av gps
och/eller kartor utskrivna från internet, där många småvägar ofta inte är markerade eller rent av är
felplacerade. Marlene och Harald var mycket upprörda över detta, speciellt som det, som Marlene
uttryckte det, redan fanns ”jävligt bra kartor” över skogsområdet och bygderna, som användes för
de tävlingar som 2004 hölls i Ängelsberg i samband med VM i orientering (Norbergs
orienteringsklubb). Marlene berättar att hela situationen var komisk samtidigt som det var
skrämmande att lokalkunskapen saknades när den behövdes som mest. 60 Sammantaget gav
upplevelserna kring branden dem en stark känsla av att vara bortglömda:
Marlene: Vi fanns inte. [De satte] poliser på att evakuera folk, och poliserna var från
Stockholm och körde med enirokartor i princip. De hade ju ingen ANING! 61
Känslan över att vara bortglömd förstärktes av att media slutade rapportera om branden så snart
sensationen över brandens stora utbredning var över. Mina informanter såg det som ett tydligt
tecken på att media rapporterade för storstadspubliken, inte för de evakuerade som fortsatt var
beroende av information (jämför Foucault 1993:7).62
Under fältarbetet blev det mer och mer tydligt att känslan av att inte finnas inte bara gällde
händelserna kring branden. Ett genomgående tema var dikotomin stad och landsbygd. För utöver
irritationen över ”storstadspoliser”63 och andra som inte hittade rätt i skogen under branden
handlade frustrationerna om nedläggning av välfärdsservice såsom skola och vård, om politikers
och tjänstepersoners okunskap om hur livet på landet ter sig och om vilka förutsättningar som krävs
för att människor ska kunna leva på landsbygden. 64 Under fältarbetets gång blev det mycket tydligt
60 Enligt mina informanter kopierade frivilliga privatpersoner upp detaljerade kartor åt räddningspersonalen när det
blev uppenbart att de saknade adekvata kartor. I brist på listor på boenden och kartor började polisen under
evakueringen att räkna soptunnor. Tanken var att om det finns soptunnor så är sannolikheten stor att det även bor
människor i närheten. Problemet med denna metod är att många sommarstugor delar på en och samma tunna. Det
innebär att det kan vara upp till sju sommarstugehushåll på en soptunna. Det gör det omöjligt att veta hur många
människor som kan befinna sig i området (Intervju 6).
61 Intervju 6.
62 Intervju 4 och 9. Detta är inte första gången som journalistkåren väljer att inte rapportera för människor som drabbas
av katastrofer på landsbygden. När stormen Gudrun rasade var massmedierna fokuserade på tsunamin i Thailand som
inträffade samtidigt (Ek-Nilsson 2014:108). Ek-Nilsson skriver om denna händelse: ”i Stockholm och Uppsala, möttes
vi av föga intresse för vad som hade hänt. […] Sällan har det känts så svårt att förena två livsvärldar som är våra, och nu
lärde vi oss hur stora klyftorna är mellan det urbana Sverige och landsbygden” (Ek-Nilsson 2014:108).
63 Intervju 9.
64 Oro för nedlagd service i bygden, se: Västerås Tidning sommar 2015. Sommarspecial: "Turista i spåren av branden".
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att ’stadsbornas’ avsaknad av kunskap om den lokala geografin i allra högsta grad är kopplad till
den sedan länge pågående maktkampen mellan stad och landsbygd (jämför Foucault 2007c:36).

Investeringar som stärker den lokala bygden?
Många informanter längtar efter investeringar i deras lokalområden. En del hoppas på att
uppmärksamheten kring branden ska ge hållbara satsningar som under lång tid framöver kommer
bygden till godo. Bland annat sätts mycket hopp till de investeringar som görs i förbindelse med
etableringen av det nya naturreservatet, såsom Länsstyrelsen Västmanlands planer på utkikstorn,
rastplats,

toalett,

uteklassrum,

fotoutställning,

vandringsleder

och

informationsplatser

i

naturreservatet (Länsstyrelsen Västmanlands län u.å.a).
Bland mina informanter går åsikterna om dessa satsningar dock isär. En del är mycket
positiva:
Julia: Vad tycker ni om bildandet av naturreservatet?
Leif: Suveränt. Oerhört imponerad att man tog tag i det så snabbt. Det är liksom inget
snack om saken utan, direkt när det hade hänt och man såg konsekvenserna, då var det
beslut om att det skulle bli naturreservat, så jag är mycket imponerad.65
Även Karin, som hoppas att satsningarna kommer följas av bättre motionsfaciliteter, är mycket
positiv.66 Andra är mer kluvna, som Ida, som å ena sidan framhåller att naturreservatet är mycket
intressant ur natur- och forskningssynvinkel, men som å andra sidan ifrågasätter huruvida det är
långsiktigt hållbart att satsa stora resurser på faciliteter för att ta emot turister:
Om två år kanske det inte kommer några [turister], och så har man byggt de där fina
vägarna och lagt ut massor med pengar… Så jag vet inte. Jag är lite kluven. Om det hade
genererat till exempel att man hade öppnat ett till matställe, ett café eller nåt i Virsbo, att
man visste att det kom folk så att man hade… Men det vet man ju inte. Men då hade det ju
genererat nånting. Så nej, jag vet inte, jag är kluven faktiskt.67
Mot bakgrund av skogsägares tidigare erfarenhet av naturreservatsbildningar är andra mycket
negativa till etableringen av naturreservatet. Informanten Stig berättar att det ofta är svårt för
65 Intervju 2.
66 Intervju 1.
67 Intervju 3.
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skogsägare att köpa ny skog efter att ersättning för naturreservat betalats ut, eftersom det är sällan
skog blir till salu. Vidare händer det att skogsägare får vänta tre till fyra år på ersättning för skog
som ombildas till naturreservat. Detta kan för den enskilde skogsägaren bli mycket kännbart, då
många utredningar kring bildande av naturreservat görs i samband med ansökan om avverkning.
Jämfört med att skogsägare ofta får betalt i förskott av entreprenörer som utför avverkningen kan en
inkomstfördröjning på ett par år få stora ekonomiska följder för den enskilde. 68 I och med bildandet
av Hälleskogsbrännan har detta problem blivit än mer aktuellt, eftersom satsningarna på
naturreservatet Hälleskogsbrännan tas från Naturvårdsverkets vanliga budget för naturreservat.
Detta innebär att medan processerna för just Hälleskogsbrännan hanteras skyndsamt så får
markägare på andra håll i landet vänta extra länge på sina ersättningar, något som Stig är mycket
kritisk till, eftersom det skapar stor osäkerhet för småskaliga skogsbruk (Kraft 2015).69
Bland de informanter som är osäkra eller negativa till bildandet av naturreservatet ses
satsningarna kring naturreservatet som skapade för en urban publik som inte gynnar
lokalbefolkningen:
Harald: Och sen när det är klart, i höst eventuellt, och nästa år kommer det inte vara
något intresse för det här. Utan det är lite fältbiologer och grejer. Men å lägga 150
miljoner på en sån där anläggning, för ett hundratal fältbiologer, det tycker jag är lite…
Stig: Det blir en stor lekstuga för tjugo personer i Sverige!
Harald: Ja! Typ.
Marlene: Ja.
Harald: Det finns vettigare saker…70
Vilket perspektiv som bäst förutspår det framtida intresset för naturreservatet Hälleskogsbrännan
återstår att se. Men oavsett hur det blir är det tydligt att alla intervjuade landsbygdsbor längtar efter
långsiktiga investeringar som gör att människor vill flytta till bygden. Som Ida summerar kring
frågan om naturreservatet:

68 Dock, till skillnad mot stormen Gudrun som till största delen drabbade småskaliga skogsbruk, drabbade
skogsbranden i Västmanland till största delen storskaliga företag och aktörer: Bergvik skog, Karl Hedin AB, Västerås
stift och det statligt ägda Sveaskog (Länsstyrelsen Västmanland 2014a).
69 Intervju 6.
70 Intervju 6.
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Men man undrar hur länge, hur långsiktigt är det [med satsningarna på naturreservatet]?
[…] Nu är det ju kanske staten som gör detta då, men [kommunen] har ju inte lagt två
strån i kors för att marknadsföra [vår ort] som nånting. Utan vi ligger liksom så långt
utifrån själva tätorten så de bryr sig inte så mycket om oss. […] Vad vi behöver, ja okej vi
behöver väl kanske turister, [namn] blir väl glad om de handlar i hans affär och kommer
upp till konsthandeln och kollar, men vi behöver ju folk som bor här. Det är ju det liksom.
Och nu är det ju inte så mycket att söka jobb på bruken längre, men vi behöver ju folk som
bor här, vi behöver ju barnfamiljer. Så jag vet inte om jag tycker det… Om det nu ska vara
reservat så tycker man att låt det då få vara. Om det ska etableras ett djurliv, låt det då få
vara ifred.
Generellt sett är Ida positivt inställd till ett naturreservat, men är mycket skeptisk mot
tjänstepersoners och politikers beslut att satsa på naturreservatet som en stor turistattraktion. För
henne blir bristen på långsiktiga lokala investeringar ett tydligt tecken på att politikerna brister i
lojalitet mot mindre orter och landsbygd (jämför Agnidakis 2013:199, 126; jämför Foucault
1993:13).
Sammantaget ses satsningarna på naturreservatet av vissa som en positiv utveckling för
bygden, medan andra uppfattar dessa som beslut tagna främst för en urban publik och att politikerna
därmed brister i lojalitet gentemot lokalbefolkningen (jämför Agnidakis 2013:199, 126; jämför
Foucault 1993:13). Detsamma kan sägas om journalister som väljer att i första hand rapportera för
en storstadspublik. Åsiktsskillnaderna kring naturreservatet visar att det här finns en splittring
mellan akademiker, tjänstepersoner och naturentusiaster på ena sidan och skogsägare med
sympatisörer på den andra. Med andra ord nyanserar åsikterna kring Hälleskogsbrännan de
pågående konflikterna mellan stad och landsbygd, då åsikterna kring naturreservatet inte helt
stämmer överens med uppdelningen i stads- och landsbygdsbefolkning. Men tydligt är att det finns
en brist i relationen mellan politiker, journalister och lokalbor, där lokalborna upplever att de möter
liten förståelse för sina behov och ageranden från de förra (jämför Agnidakis 2013:126).

Politiskt efterspel
Gemensamt för de informanter boende i Fagersta kommun är att de var mycket besvikna över att
beredskapen för en större kris såsom branden visade sig vara dålig. Till exempel var Birgitta vid
intervjun fortfarande mycket upprörd över bristen på hjälp under de första veckorna efter
evakueringen. Frustrerad berättade Birgitta hur hon och hennes man, efter att de flytt från elden i
bara shorts och gummistövlar utan vare sig mediciner eller glasögon, upptäckte att de inte kunde få
65

nämnvärd hjälp vare sig hos kyrkan eller hos Fagersta kommun. I ren frustration utbrast hon, ”Jag
betalar ju skatt i Fagersta! Jag hör väl till Fagersta?!”71
Tydligt är att Birgitta som trogen skattebetalare anser att hon och hennes man, i samband
med att tvingats hemifrån av branden helt tomhänta, borde fått betydligt mer hjälp av sin
hemkommun än vad kommunen ansåg sig skyldig att erbjuda. Birgitta och Lars är inte de enda som
är missnöjda med Fagersta kommuns agerande under brandens första dagar. Vid flera tillfällen har
stora delar av Fagerstas invånare tydligt visat sitt missnöje med det politiska styret i samband med
branden. Ett par veckor efter att alla som evakuerats kommit hem hölls det ett möte med kommunen
i Fagersta. Enligt Marlene, som själv närvarade, hade många drabbade varit mycket upprörda och
rädda, medan kommunens tjänstepersoner uppfattades som nonchalanta och oengagerade. Många av
de branddrabbade blev så arga att de under pågående möte hade rest sig och gått därifrån. Därutöver
visade sig lokalbornas missnöje över kommunens krishantering återigen vid en tacksamhetsfest som
de senare ordnade för räddningspersonalen:
Marlene: Och då, höll först Uddholm ett tal […] Och då stod alla som ljus. Det var ju han
som var räddningsledare. Och sen kom kommunalrådet. Då vände folk ryggen till och gick
och tog mat. För de var så förbannade efter det där [informations]mötet [de tidigare haft
med kommunen]. Så så var det. Och det var så att det var pinsamt tyckte jag, som folk bar
sig åt när han pratade. Kanske stod tio [personer] kvar utav 500.
I nästföljande val visade det sig att kommunens agerande hade fått effekt:
Marlene: Sen var det ett val senare. Och då föll de [Vänsterpartiet]. Ja! [skratt] Efter att
ha suttit i sexton år. Samma parti.
Julia: Så branden har kanske påverkat det politiska?
Marlene: Ja, jag tror alltså det här sättet att vara nonchalant [har påverkat].72
Enligt SCB gick Vänsterpartiet kraftigt bakåt i 2014 års kommunval i Fagersta. Jämfört med valet
2010 förlorade Vänsterpartiet hälften av sina 20 mandat i kommunfullmäktige, varav de flesta gick
till Socialdemokraterna. Vid jämförelse med de övriga tre undersökta kommunerna är förändringen
i Fagersta betydande: i Surahammar kommun förlorade de ledande Socialdemokraterna fyra av
nitton mandat och Sverigedemokraterna gick fram med tre mandat i samtliga fyra kommuner, men i
71 Intervju 9.
72 Intervju 6.
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övrigt var förändringarna i grannkommunerna små (se bilagor 3-6). En möjlig tolkning av detta är
att Fagerstas befolkning anser att den politiska eliten brustit i lokallojalitet mot de kommuninvånare
som var i stort behov av hjälp i samband med evakuering och veckorna därefter (jämför Agnidakis
2013:199; jämför Foucault 1993:13).

Den urbana normen
Det är tydligt att mina informanters erfarenheter av landsbygdens marginalisering är starkt präglade
av modernitetsdiskurser som länge präglat svensk politik, där landsbygden ständigt tillskrivs rollen
som ”den andra”. Allt sedan 1950-talet har Sverige framgångsrikt marknadsfört sig som en
progressiv och modern nation där jämlikhet råder och där rasism, sexism, klasshat och andra
konflikter sedan länge är försvunna. Dock, som Eriksson skriver, visar forskning på allt fler
områden detta inte stämmer. Liksom Eriksson visar i sin studie tillskrivs oönskade drag i samhället
såsom sexism, rasism och bidragsberoende inte bara rasifierade immigranter och arbetarklassen,
men också gles- och landsbygdsbefolkning (Eriksson 2010:2).
I denna "urbana vändning" ses det urbana som det "moderna" där de progressiva, mobila och
kreativa människorna bor. I dessa modernitetsdiskurser antas det rurala vara perifert och tillhöra en
annan tidsålder än det moderna centret. Det gör att världen delas upp både i tid och rum: staden blir
till framtid, landsbygden blir till ett ”förr”. Med andra ord kombineras ofta dikonomin
center/periferi med binariteter såsom framtid/det förgångna, och det skapas hierarkier mellan platser
genom att mäta graden av ”modernitet” (Eriksson 2010:2, 25). Här blir staden, i motsats till
landsbygden, ”synonym med framgång och utveckling [som] anses skapa värdefulla förutsättningar
för karriär, social utveckling och kulturell odling” (Agnidakis 2013:141). Detta trots att också
landsbygd och glesbygd har genomgått omvälvande moderniseringsprocesser: ”Glesbygden har
både före, under och efter efterkrigstiden varit ett modernt samhälle [...] Landsbygden har inte
existerat i en separat tid men däremot har förändringarna skett på ett sätt som skiljer sig från de
vanliga uppfattningarna om modernisering” (Hansen 1998:16).
Enligt Hansens argumentation bör skilda betingelser för modernitetsprocesser i stad
respektive landsbygd därför inte tolkas som att urbana och rurala områden tillhör olika historiska
tidsepoker, utan snarare att livsvillkoren är olika (Hansen 1998:16). Liksom Eriksson skriver är det
därför viktigt att dekonstruera center/periferi-tanken, vilket dock ibland kan vara svårt på grund av
dess stora utbredning (Eriksson 2010:25). Som Hansen skriver: ”Glesbygdens marginalitet tas för
given av såväl dess invånare som av planerarna och tycks, när man talar om den, vara grundad i
bygdernas geografiska avlägsenhet. Marginalitet är således förknippad med geografiskt avstånd
men karakteriseringen är i själva verket en social och kulturell företeelse” (Hansen 1998:23).
67

Hansen skriver att "Man kan knappast säga att det inom välfärdspolitiken funnits någon
uttrycklig avsikt att försvaga landsbygdsbefolkningens möjligheter" (Hansen 1998:16). Trots detta
upplever många lands- och glesbygdsbor runt om i Sverige, inklusive mina informanter, att den
nationella politiken präglas av urbana normer som utarmar förutsättningarna för en levande
landsbygd.73 Liksom Hansen konstaterar i sin glesbygdsstudie fungerar tillgängligheten till service,
eller bristen på sådan, som ett mått på hur ”omvärlden värdera[r] den egna bygden” (Hansen
1998:156; jämför Foucault 1993:13). Samma uppfattning präglade mina informanters berättelser.
För dem blev upplevelserna kring branden, med räddningspersonalens och tjänstepersonernas brist
på lokalkunskap, en påminnelse om landsbygdsbefolkningens politiska marginalisering och
ytterligare ett bevis för att samhället i stort egentligen inte hade så stort intresse för deras bygd och
levnadsvillkor (jämför Hansen 1998:24; jämför Foucault 1993:7).
Det höga stödet för vänsterblocket i de kommuner jag fältarbetat i indikerar att det finns ett
stort stöd för en välutvecklad välfärd (jämför Hansen 1998:173). Men med nedläggning av service
på landsbygden känner sig allt fler bortglömda och marginaliserade av välfärdssamhället. För ju
mer välfärden utarmas desto mindre attraktiv blir landsbygden, vilket minskar chanserna för
nyinflyttning och utveckling. När det i samband med branden dessutom blev tydligt att politiker och
myndigheter saknade grundläggande kunskaper om de drabbade områdena har lokalbefolkningen
blivit ännu mer medveten om deras politiska marginalisering som landsbygdsbor.
Händelserna kring branden har ökat den nationella medvetenheten om den branddrabbade
bygden - de drabbade orterna har, som en informant uttryckte det ”kommit på kartan”. 74 Tydligt är
att den stora uppmärksamhet som de drabbade orterna fått har två sidor; å ena sidan har många
blivit mycket irriterade över det stora antalet brandturister, journalister och forskare som ibland
varit alltför närgångna och påträngande (se Etik s. 12f), å andra sidan upplevs det av många som
positivt att politiker och tjänstepersoner tvingats att ge en i övrigt politiskt marginaliserad bygd
uppmärksamhet. Många informanter hoppas på att detta kommer att leda till fler lokala
investeringar, medan andra är mycket skeptiska till att någonting kommer att förändras. De
informanter som visat störst missnöje mot sin kommun är de som bor i Fagersta, där väljarna efter
branden såg till att Vänsterpartiet förlorade makten efter att ha styrt kommunen nästintill ohotat i
sexton år.
Mina informanters missnöje över avveckling av service och välfärd utanför städerna, bristen
på lokalkunskap bland tjänstepersoner och räddningspersonal samt en upplevd maktlöshet över de
73 Se till exempel det landsbygdspolitiska programmet för riksorganisationen Hela Sverige ska leva!
http://www.helasverige.se/kansli/om-oss/landsbygdspolitiskt-program/
74 Intervju 1.
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politiska processerna visar att det är mycket viktigt att inkludera även landsbygdsbefolkningen och
deras kunskaper i politiska processer och kommunal styrning. Om landsbygden ska kunna utvecklas
i positiv riktning är det dessutom mycket viktigt att förändra de föreställningar om modernitet som
bygger på föråldrade center-periferi-diskurser. För när välkända och ofta repeterade teman och
stereotyper, i det här fallet den ”eftersläpande” landsbygden, dominerar ett diskursivt fält avfärdas
automatiskt alla förklaringar som skiljer sig från normen. Därmed skapas bekräftade metaforer,
varefter människor, platser och rum fortsatt beskrivs med attribut från redan givna kategorier
(jämför Eriksson 2010:62-3). För att kunna skapa förutsättningar för ”lokal försörjning,
mötesplatser, institutioner och ett konkret brukande av platsen” på landsbygden krävs därför att
synen på staden som norm och landsbygden som ’det andra’ förändras, och att
landsbygdsbefolkningen istället behandlas som en självklar del av det moderna samhället
(Gunnarsdotter 2005:sammanfattning).
Efter branden har åtskilliga rapporter och utvärderingar undersökt vad som egentligen hände
och inte hände under räddningsinsatsen, samt gett förslag på hur krisberedskapen kan och bör
förbättras inför framtiden (se till exempel Crismart 2015; MSB 2015; Nerikes brandkår u.å.a;
Nerikes brandkår u.å.b; Berg Johannesson Öster 2015; Skogsbrandutredningen 2015). Det denna
analys pekar på är att mycket av det som mina informanter upplever saknar, såsom adekvata kartor
hos kommun och räddningstjänst, förutsättningar för en välfungerande och levande landsbygd,
såväl som att i högre grad inkludera landsbygdsbefolkningen i demokratiska processer, skulle gynna
inte bara livsbetingelserna för dem som är bosatta utanför städerna utan också stärka
krisberedskapen markant.
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8. AVSLUTNING
Med utgångspunkt i mina informanters upplevelser och erfarenheter av branden i Västmanland har
jag undersökt hur lokalbefolkningen relaterar till det nya brandlandskapet, samt de politiska
spänningar kopplade till svensk landsbygd som i och med branden fått förnyad relevans. Arbetet har
styrts av följande frågeställningar: Vilka relationer har informanterna till brandområdet ett år efter
branden och hur har förändringen från skogslandskap till brandlandskap påverkat informanternas
vardag? Kan användandet av olika namn på branden ha påverkat händelseförlopp i samband med
branden? Vilka erfarenheter av den akuta krisinsatsen och förbättringsarbetet har mina informanter
samt vilka konflikter har synliggjorts i och med branden?
Utifrån empirin kan studiens resultat kortfattat sammanfattas på följande sätt: Branden har
haft stor känslomässig inverkan på de människor som bor i brandens närområde. Deras minnen av
branden präglas inte bara av brandens framfart utan kanske i ännu högre grad av kaotiska
räddningsinsatser och brister i krishantering på lokal såväl som regional och nationell nivå. Dessa
brister upplevs i hög grad som konsekvenser av ett kulturellt och politiskt klimat präglat av urbana
normer som i årtionden missgynnat samhällsstrukturer på svensk landsbygd. Studiens största
lärdom är att gynnsamma förutsättningar för en levande landsbygd och en fungerande krisberedskap
förutsätter att lokala kunskaper tillvaratas av myndigheter och politiker. Nedan genomgås studiens
frågeställningar i ordningsföljd.
Uppsatsens första frågeställning, vilka relationer informanterna har till brandområdet ett år efter
branden och hur förändringen från skogslandskap till brandlandskap har påverkat informanternas
vardag, ramas in av fenomenologiska teorier om hur vi människor genom vardagliga praktiker
skapar platser och fyller dem med betydelser som i sin tur påverkar våra föreställningar och
handlingar. Frågan präglas också av teorier kring hur vi förankrar våra lokala identiteter i våra
omgivningar samt av ett minnesperspektiv, då studien undersöker hur branden och händelserna runt
omkring blir ihågkomna samt hur brandlandskapet triggar minnen av branden och krisinsatsen.
Analysen visar hur brandområdet under sommaren 2015 upplevdes som ett kargt, kulturlöst
och ogästvänligt område. Det brända skogsområdet upplevs som en landskapstyp som inte hör
hemma i Bergslagen, varken historiskt eller i samtiden, varmed brandlandskapet upplevs som
felplacerat i tid och rum. Därmed blir det tydligt hur informanternas lokala identiteter, som tidigare
varit starkt kopplade till det förr så frodiga skogslandskapet, i och med branden delvist förlorat sin
grund. När de rör sig i det brända skogslandskapet påminns de om branden och händelserna runt
ikring, inte minst vad gäller kommunernas och länstyrelsens bristande krisberedskap. En del känner
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stort obehag när de rör sig i brandområdet, medan andra minns och bearbetar förändringarna utan
att påverkas negativt. En del informanter undviker brandområdet helt och söker sig istället till nya,
obrända skogsmarker. Andra som undviker brandområdet har inte hittat lämpliga substitutområden
utan har istället drastiskt dragit ner på sitt frilufts- och motionsliv. Andra besöker naturreservatet
Hälleskogsbrännan för att bearbeta sina minnen, och många följer återkomsten av växtlighet och
djurliv med stor nyfikenhet och entusiasm. Frågeställningen ska ses i samband med naturkatastrofer
som kraftigt transformerar människors omgivningar, och hur människor hanterar och bearbetar
dessa förändringar. Kunskap som med dagens och framtidens klimatförändringar blir allt mer
relevant.
Den andra frågeställningen, om hur användandet av olika namn på branden kan ha påverkat
händelseförlopp, arbetar vidare med fenomenologiska och identitetsrelaterade teorier om hur
identifikation med namngivna platser och händelser påverkar handlande. Här blir också tydligt hur
namn på platser och händelser skapas i symbios med rådande maktstrukturer. Relevansen av en
medvetenhet kring detta syns tydligt i analysen av namnen Salabranden, Virsbobranden och
Hälleskogsbrännan. Branden fick inledningsvis namnet Salabranden. Tydligt är att namnet bidrog
till att öka förvirringen om var branden ägde rum, då namnets förankring i staden Sala gjorde att
många boende i kringliggande kommuner inte förberedde sig på evakuering. Om branden från
början istället hade fått namnet Skogsbranden i Västmanland hade den höga graden av förvirring
kunnat motverkas, varmed troligtvis betydligt fler kunnat förbereda sig i god tid på att evakuera och
säkra sina tillhörigheter.
I brandens efterspel blir maktkampen kring hur branden ska benämnas tydlig. Konflikterna
handlar om att få tolkningsföreträde över hur händelserna som omgärdade branden ska förstås och
bli ihågkommna. Namnet Salabranden ger tydligt fokus på Sala, medan andra orter vars befolkning
påverkades betydligt mer av branden utesluts. Konflikten blir tydlig med uppkomsten av det mycket
lokala namnet Virsbobranden, som enligt analysen bör förstås som en lokal protest mot det
exkluderande namnet Salabranden. Med den ökande användningen av namnet Branden i
Västmanland, som långsamt ersätter Salabranden, tonas konflikterna ned. Men på grund av dess
stora spridning kommer det troligtvis ta lång tid innan namnet Salabranden försvinner ur
allmänhetens vokabulär. Vid myndighetsutövning och medierapportering är det viktigt att vara
medveten om att namnet Branden i Västmanland bör användas, då Salabranden lokalt rör upp
mycket känslor, eftersom det påminner stora delar av Västmanlands befolkning om de fatala
misstag som gjordes under brandens första dagar. Lärdomen för framtida krishantering och
myndighetsutövning i stort är att det är viktigt både för lokala identitetskonstruktioner och för
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lyckade krisinsatser att benämna händelser och platser vid namn som alla berörda kan identifiera sig
med. Tydligt är att felkonstruerade namn avsevärt försämrar förutsättningarna för att varningar och
uppmaningar efterlevs medan korrekt benämning ökar möjligheterna för att rätt beslut tas.
Uppsatsens tredje och sista frågeställning, vilka erfarenheter av den akuta krisinsatsen och
förbättringsarbetet informanterna har och vilka konflikter som har synliggjorts i och med branden,
bygger vidare på uppsatsens tidigare analysdelar genom att visa hur de fenomenologiska och
identitetsrelaterade lokalkonstruktionerna får än större betydelse i kombination med underliggande
maktstrukturer. Alla informanter har starka minnen av branden och lågorna, men deras berättelser
präglas i kanske ännu högre grad av det kaos som rådde under evakueringen och av den oförståelse
många mött vid kontakt med politiker och tjänstepersoner. De negativa minnena av branden präglas
alltså i hög grad av tjänstepersoners och räddningspersonals brist på lokalkunskap, vilket egentligen
är ett strukturellt problem helt fristående från branden som händelse. Bland informanterna råder
konsensus om att tolka krisinsatsens brister som ytterligare ett bevis på att landsbygden
nedprioriteras till fördel för urbana områden. Det finns också ett stort missnöje över den
nedläggning av välfärdstjänster och marginalisering av landsbygden i beslutsprocesser som pågått i
årtionden och som ännu fortskrider. Studien pekar därför på relevansen av att i maktutövning
kontinuerligt inkludera lokala erfarenheter och kunskaper. Händelserna kring branden visar hur
detta är en avgörande punkt både för att kunna skapa förutsättningar för en levande landsbygd och
för att skapa en struktur som möjliggör framgångsrika räddnings- och krisinsatser.
Alla tre analyser har en gemensam nämnare: dikotomin stad-landsbygd. Berättelserna är starkt
präglade av rådande modernitetsdiskurser (se till exempel Berglund 2015, Eriksson 2010 och
Hansen 1998), vari landsbygden marginaliseras som ”den andra”. Informanterna vänder sig emot
rådande idéer om staden som det moderna centret och lands- och glesbygd som föråldrad periferi,
idéer som går på tvärs med faktiska förändringar: landsbygden har länge genomgått och genomgår
fortfarande omvälvande moderniseringar, dock med andra premisser och målsättningar än urbana
områden. Genom att använda ett maktperspektiv grundat i Foucaults texter framträder dessa
konflikter tydligt som en ständigt pågående maktkamp om resursfördelning och mellan stad och
landsbygd och om hur landsbygden ska värderas. Men ett maktperspektiv har inte varit tillräckligt
för att ensamt avtäcka dessa strukturer. För mer heltäckande slutsatser har det varit nödvändigt att
komplettera maktperspektivet med fenomenologisk teori samt identitets- och minnesteori för att
visa hur lokala krafter i hög grad bottnar i identifikation med det lokala, samt hur dessa lokala
identiteter i hög grad skapas i samklang med upplevelser och minnen relaterade till våra fysiska
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omgivningar. Samtidigt är det intressant att notera att dessa lokala identiteter i stor utsträckning
tycks konstrueras i relation till just de maktstrukturer som är inbäddade i dikotomiseringen av stad
och landsbygd.
Studiens slutsatser är att en utarmning av landsbygden får som konsekvens att
infrastrukturen på landsbygden monteras ned, varmed sociala nätverk slås sönder med
konsekvensen att landsbygden förlorar sin attraktivitet. Risken är då att en allt för stor del av
befolkningen koncentreras till urbana områden. Detta får i sin tur till följd att öppna landskap växer
igen, med minskad mångfald och ökad sårbarhet som konsekvens, samt försämrar möjligheterna för
en hållbar, lokalproducerad livsmedels- och energiförsörjning. Ur ett samhällsperspektiv är
maktkampen om resurser och snedfördelningen mellan stad och landsbygd därför mycket
problematisk. Långt ifrån alla kriser sker i urbana områden, och det krävs ett skyddsnät som
omfattar alla delar av landet som även fungerar vid länsöverskridande kriser. Konsekvenserna av
brist på fungerande samhällsstrukturer framkommer tydligt i Crismarts utvärdering Bara skog som
brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 (2015), i
Skogsbrandsutredningen (2015) samt Nerikes brandkår (u.å.b) Olycksutredning Skogsbrand
Västmanland. En utvärdering som tar upp vikten av lokal och regional kunskap är MSB:s
utvärdering MSB:s stöd vid skogsbranden i Västmanland 2014 (2015). Denna studie kompletterar
utvärderingarna genom att ta utgångspunkt i ett medborgar- och landsbygdsperspektiv. En slutsats
är att händelserna kring branden visar ett stort behov av övergripande trygghet i vardagsliv såväl
som vid extraordinära händelser samt att politiker och tjänstepersoner aktivt söker upp och tar
tillvara lokal kunskap. Att ta tillvara mångfald och olika perspektiv bör därför inte bara gälla
etnicitet, kön och sexuell läggning, utan också människor från olika generationer boende i olika
delar av landet. Denna studie betonar därtill mänskliga behov av sammanhang, bekräftelse och inte
minst en upplevd och faktisk närhet till samhällsstrukturer för ett fungerande samhälle med adekvat
krisberedskap.
I sammanhanget är det av hög relevans att reflektera över studiens metoder. Arbetet har i hög grad
påverkats av etiska hänsyn, då många som bor i området är trötta på den intensiva uppmärksamhet
drabbade bygder har fått i och med branden i form av mediabevakning, brandturism och akademisk
uppmärksamhet genom forskare, utredare och studenter, vilket gjort att många tackat nej till att
delta i denna studie. Därtill har urvalet av informanter definierats av den akademikerskepsis jag
mött hos gruppen lantbrukare och bönder, vilket har resulterat i att denna grupp är kraftigt
underrepresenterad i studien. Detta har lett till att mitt material uteslutande inhämtats i bruksorter
och villaområden väster om brandområdet, då lantbrukare och bönder företrädesvis bor öster om
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brandområdet. Denna brist balanseras av de mervärden som det etnologiska fältarbetet har medfört,
inte minst vad gäller materialets mångsidighet som tillåtit djupgående analyser.
Hur hade arbetet blivit med ett annat informantunderlag? Människor påverkas av sina
erfarenheter och livsvärldar, och med ett annat fokus hade också perspektiven blivit annorlunda.
Ämnen som i mitt material saknas är bland annat erfarenheter av evakuering av och krisarbete kring
djur, samt hur människor hanterar förlust av stora värden såsom skog, känslomässigt såväl som
ekonomiskt. Dessa skulle troligtvis fått stort fokus om jag, som ursprungligen planerat, i högre grad
kunnat intervjua lantbrukare, bönder och skogsägare. Likaså finns ett annat område som är helt
utelämnat i uppsatsen, nämligen hur Västmanlands sverigefinnar upplevde branden och krisarbetet.
Fagersta och Surahammar kommuner är förvaltningsområde för finska språket, varför det ur
jämställdhetsperspektiv är av stor relevans att undersöka om den finskspråkiga befolkningen hade
tillgång till samma nödvändiga information om branden och krisarbetet som svenskspråkiga
kommuninvånare.
Teoretiskt har studien bidragit med fördjupad kunskap om hur material kan belysas med flera teorier
för att visa materialets komplexitet, samtidigt som det ger en övergripande bild av resultaten.
Empiriska lärdomar som kan dras från studien är att det är viktigt både för möjligheterna till en
levande landsbygd och för möjligheter till lyckade krishanteringar att tillgång till samhällsservice
utanför urbana områden säkras, samt att politiker och tjänstepersoner aktivt tillägnar sig kunskap
om de människor och områden de styr över samt inkluderar dessa i politiska processer. Vidare är det
mycket viktigt att bryta rådande center-periferiföreställningar med dess inneboende förståelser om
landsbygden som tillhörande en annan tidsålder, till fördel för en där landsbygden ses som
jämbördig del av det moderna samhället. Mycket av det som mina informanter saknar, såsom
lokalkunskap hos myndigheter och kommuner, förbättrade förutsättningar för utveckling och
innovation på landsbygden samt att hänsyn tas till lokala identitetskonstruktioner och erfarenheter,
skulle gagna inte bara vardagslivet utan också drastiskt förbättra Sveriges krisberedskap.
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Otryckta källor
Intervjuer
Samtliga intervjuer är utförda av författaren och förvaras hos densamma.
För att skydda informanternas identiteter är yrken utelämnade och åldrarna ungefärliga.
1. Namn: Karin (Pseudonym)
Kön: Kvinna
Ålder: Pensionär
Intervjudatum: 21/7 2015
Intervjuns längd: 1h 25 min
2. Namn: Leif & Inga (Pseudonymer)
Kön: Man och kvinna
Åldrar: Pensionärer
Intervjudatum: 23/7 2015
Intervjuns längd: 1 h 5 min
3. Namn: Ida (Pseudonym)
Kön: Kvinna
Ålder: 50+
Intervjudatum: 27/7 2015
Intervjuns längd: 55 min
4. Namn: Erika & Bernt (Pseudonymer)
Kön: Kvinna och man
Åldrar: Pensionärer
Intervjudatum: 27/7 2015
Intervjuns längd: 50 min
5. Namn: Viviann (Pseudonym)
Kön: Kvinna
Åldrar: Pensionär
Intervjudatum: 28/7 2015
Intervjuns längd: 1h 30 min
6. Namn: Marlene, Harald & Stig (Pseudonymer)
Kön: Kvinna, man och man.
Åldrar: 60+, 60+, okänd.
Intervjudatum: 28/7 2015
Intervjuns längd: 1h 45 min
7. Namn: Eva, Henrik, Tove & Kalle (Pseudonymer)
Kön: Kvinna, man, flicka och pojke.
Åldrar: Föräldrar runt 40, barn i lågstadie- och högstadieåldrarna.
Intervjudatum: 18/10 2015
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Intervjuns längd: 1h 15 min
8. Namn: Anna & Helena (Pseudonymer)
Kön: Kvinna och kvinna.
Åldrar: Runt 30.
Intervjudatum: 28/7 2015
Intervjuns längd: 45 min
9. Namn: Birgitta & Lars (Pseudonymer)
Kön: Kvinna och man.
Åldrar: Pensionärer
Intervjudatum: 6/8 2015
Intervjuns längd: 1h 20 min
10. Namn: Torun & Peter (Pseudonymer)
Kön: Kvinna och man.
Åldrar: 50+ och pensionär.
Intervjudatum: 18/10 2015
Intervjuns längd: 50 min
Deltagarobservationer
Samtliga observationer är utförda av författaren. Insamlat material förvaras hos densamma.
A. 27/6 2015, kl. 13.30-15, Konstutställningen ”Den stora skogsbranden”, Virsbo
konsthall.
B. 25/7 2015, kl 10-11, besökscentret och galleriet, Ängelsberg.
C. 1/8 2015, kl. 13-16, Invigningen av Ramnäs besökscenter, Ramnäs.
D. 4/8 2015, kl 17-19, Föreläsning ”Ett år efter att storbranden hotade att sluka Norberg...”,
Norberg.
E. 4/10, 10-13, Invigning naturreservatet Hälleskogsbrännan.
Radioinslag
P4 Dokumentär (2015) ”Reine var fast i Salabrandens eldhav” Sveriges Radio. Sändes 25 juli 2015.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/580106?programid=3103 2017-10-10
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Tryckta källor
Tidningsartiklar i pappersformat
Dagens Nyheter
Förstasidan, 31 maj 2015.
”Trakten sörjer sin gröna skog – men nu spirar det i svärtan”, 31 maj 2015.
Fagersta-Posten:
”Branden förändrade deras liv”, 31 juli 2015.
”Guider ska lösa problem med vild turism i brandskog”. 29:e juni 2015.
”Jag har fått en andra chans”, 27 juli 2015.
Svenska Dagbladet
”Efter branden” 25 juli 2015.
”Livet gror i askan” 25 juli 2015.
”Ännu en sommar utan nya åtgärder”, 25 juli 2015.
Tidningen Land
Förstasidan, nr 28-29, 3:e juli 2015.
Tidningen Skogsland
Notis s 23, nr 30-31 17 juli 2015.
Västerås Tidning
Sommarspecial: "Turista i spåren av branden", 2015.
Digitala tidningsartiklar
Gustafsson, Daniel (2016) ”Gigantiskt naturreservat i brandområdet”, Svt nyheter.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/gigantiskt-naturreservat-i-brandomradet. 2017-05-17
Kraft, Jonas (2015) ”Får vänta på ersättning efter skogsbranden i Västmanland”, Svt nyheter.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/far-vanta-pa-ersattning-efter-skogsbranden-i-vastmanland.
2017-05-17
Skogen (2016). "Ekopark invigs i bränd skog".
http://www.skogen.se/nyheter/ekopark-invigs-i-brand-skog . 2017-05-17

Elektroniska källor
Institutet för språk och folkminnen (2017). "Tjänsteman eller tjänsteperson?".
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/201602-19-tjansteman-eller-tjansteperson.html. 2017-05-17
Jordbruksverket. "Så här definierar vi landsbygd".
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.3629
91bd13f31cadcc256b.html. 2017-05-17
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Mellanskog skogsägarna.
http://www.mellanskog.se/OmMellanskog/. 2017-05-17
Norbergs orienteringsklubb, ”VM 2014”.
http://www.norbergsok.se/Arrangemang/Arrangemangshistorik/VM-2004. 2017-05-17
Fagersta kommun "Politisk organisation".
http://www.fagersta.se/kommunpolitik/politiskorganisation.4.77ce246e14d7ac0b882480aa.html.
2017-05-17
Norbergs kommun "Kommunfullmäktige".
http://www.norberg.se/sidor/kommun—politik/kommunfullmaktige.html. 2017-05-17
SCBa, "Kommuner i siffror". Fagersta och Sala.
http://www.sverigeisiffror.scb.se/kommuner/#?region1=1982&region2=1981 2017-05-17
SCBb, "Kommuner i siffror". Surahammar och Norberg.
http://www.sverigeisiffror.scb.se/kommuner/#?region1=1907&region2=1962 2017-10-10
SCBc Riksdagsval 2014 Surahammar och Fagersta.
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?
region1=1907&region2=1982 2017-09-14
SCBd Riksdagsval 2014 Norberg.
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?
region1=1962&region2=1982 2017-09-14
SCBe Tätorter; arealer; befolkning.
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealerbefolkning/2017-09-14
Länsstyrelsen Västmanlands län (u.å.a.)."Hälleskogsbrännan – naturen börjar om efter
skogsbranden". http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/surahammar/halleskogsbrannan/Pages/default.aspx. 2017-05-17
Länsstyrelsen Västmanlands län (u.å.b) Karta: Brandens förlopp
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/manniska-ochsamhalle/krisberedskap/skogsbranden/kartor/Pages/default.aspx
Surahammars kommun.
http://www.surahammar.se/demokratipolitik.4.690f4f5b113b4faccf9800036027.html. 2017-05-17
Sveaskog pressmeddelande (2016).
http://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2016/idag-invigsekopark-ojesjobrannan—branddynamikens-ekopark/. 2017-05-17
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Brandens förlopp
torsdag 31/7 t o m måndag 4/8
OBS! Gränser är ungefärliga

Tidpunkt
4/8 Måndag kl 18.30
4/8 Måndag kl 17

4/8 Måndag kl 16.30
4/8 Måndag kl 12

4/8 Måndag morgon

3/8 Söndag eftermiddag
2/8 Lördag kväll

2/8 Lördag morgon
31/7 Torsdag kväll
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Bilaga 2
Föreställningar om
och
representationer av
branden

-

Erfarenheter av branden,
krishanteringssystemet,
medierapportering, politikers
utsagor?
Konkreta exempel?
- Syn på ansvar och skuld
- Syn på krishanteringen,
enskilt och kollektivt?
Positivt och/eller negativt?
- Hur upplevde du
kommunikationen med
myndigheter?
- Hur upplevde du en ev.
evakueringssituation?
- Behövde du hjälp? Vem
hjälpte?

Bakgrund
Relation till området
Ålder, kön
Yrke? Familj?

Föreställningar om
meningen med
skogen

Föreställningar om
berättigande

Skogen som resurs,
naturreservatets bildande
-

Juridiska och ekonomiska vs
emotionella och kulturella värderingar
av förluster
-

-

-

Vad har du förlorat?
Hur värderar du din förlust?
Hur ser du på andras förluster, tex
skogsägande, fritidshus,
möjligheter till fritidsaktiviteter
etc.
Hur upplever du att andra värderar
din förlust, tex myndigheter,
media, försäkringsbolag, bekanta
Fick du det du ansåg dig ha rätt
till? (Varför inte?)

-

-

-

Syn på ”om det fanns någon
mening” med branden
Fanns något positivt med
branden? (tex relationer,
möjligheter, erfarenheter)
Syn på naturreservatet –
positivt och/eller negativt?
Framtid – vad händer
sedan?

Genomgående: har din syn på […] förändrats? På vilket sätt – och varför?

Bilaga 3: Kommunalval Fagersta

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewLay
out1/?rxid=64fd5644-21d1-4543-962d-24d61477c690

Bilaga 4: Kommunalval Norberg

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewLay
out1/?rxid=64fd5644-21d1-4543-962d-24d61477c690

Bilaga 5: Kommunalval Sala

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewLay
out1/?rxid=64fd5644-21d1-4543-962d-24d61477c690

Bilaga 6: Kommunalval Surahammar

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewLay
out1/?rxid=64fd5644-21d1-4543-962d-24d61477c690

