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Inledning

Företaget Sandvik AB har alltid funnits i mitt och sandvikarnas liv, nästan varje
familj i bruksorten Sandviken har någon familjemedlem som arbetar där. Jag
började att arbeta på industriföretaget år 2011. Min första anställning var på
produktionsanläggningen Borrstål 09; arbetet var smutsigt, hade en hög ljudnivå
och stora maskiner. Det var en ovan arbetsmiljö för någon som enbart arbetat
inom restaurang innan, även om restaurangmiljön också är både smutsig och har
en hög ljudnivå. Jag trivdes dock med arbetet på Borrstål 09. Efter mina år på
Borrstål har jag hunnit med en del andra ställen inom Sandvik AB och är idag
anställd i produktionsanläggningen Rörverk 12 där vi tillverkar ånggeneratorrör.
Sandvik AB ligger i Sandviken där jag är uppvuxen. Sandviken är en tätort som
2017 hade en folkmängd på cirka 25 700 personer. Under hela min uppväxt har
Sandviken känts som den typiska småstaden, och de flesta jag mött under åren har
sällan hört om Sandviken eller vet ännu mindre vart det ligger, detta trots att det
bara ligger cirka två timmar ifrån Stockholm. De som hört om Sandviken är
antingen de som ser på bandy, eller de som har en vag aning om att Tomas Ledin
är uppvuxen där. 

Underligt nog har ingen jag mött utanför Sandviken och Gävles gränser gjort
en koppling mellan Sandviken och Sandvik AB. Detta är besynnerligt eftersom
hela samhället uppkom i och med företaget, ett världsföretag som fortfarande
finns i Sandviken och som är den dominerande verksamheten i samhället.
Eftersom företaget hela tiden finns närvarande i samhället är det, som tidigare
nämnts, få som inte känner någon, eller som själv arbetar där. Företaget är även
förknippat med familjerna genom generationer. Min mors morfar arbetade på
Sandvik AB, och jag är uppvuxen med historier från både företaget och bruket i
Sandviken. Många av mina kusiner, vänner och bekanta arbetar också på
företaget. Detta är således en verklighet jag delar med fler av invånarna i
Sandviken.

Men företagets och samhällets rika historia, vilket jag är uppvuxen med, visas
inte upp idag. Den finns inte listad som industriarv eller som industriminne, vilket
för mig är ganska obegripligt. Vad beror detta på? Beror det på att företaget är en
levande industri och att minne och kulturarv inte passar samman med en levande
historia? Måste något först glömmas eller läggas ner för att utvecklas som ett
kulturarv och en turistattraktion? Finns det någon skillnad på ett ”industriarv” och
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ett ”industriminne”? Och hur förhåller sig Sandvik AB och Sandviken till
varandra? Finns det möjligheter att utveckla intresset för det kulturhistoriska arvet
som finns i så väl fysiska byggnader och i människors historier? Det är om detta
som min uppsats handlar om.

Disposition

Min undersökning är uppdelad i tre delar. I den första delen undersöker jag
Sandvik AB utifrån mina teoretiska utgångspunkter. I den andra delen analyserar
jag konkreta förslag från konsultföretag om hur ett museum kan skapas, samt ger
egna konkreta förslag på hur konsultföretagens förslag kan kompletteras. Sedan
beskriver jag hur detta kan tillämpas på ett visionärt Sandviks museum, vilket är
en utmaning, på grund av att det handlar om just ett imaginärt museum.
Kulturarvsteorierna och den konstruerade empirin ställs således på sin spets i och
med att det förgångna möter framtiden.

Den andra delen av uppsatsen bygger på den första delens resultat. Min
fallstudie Sandvik AB kommer att diskuteras löpande i texten. I tredje och sista
delen ger jag konkreta förslag på hur Sandvik AB kan skapa ett museum i formen
av ett industriminne och ett företagsmuseum. Den sista delen bygger vidare på
den kunskap som del ett och två i undersökningen har bidragit med. Den första
delen är således en grundläggande undersökning som de två sista gestaltande
delarna bygger på.

Begreppen industriarv och industriminne är en del av min undersökning och
kommer att beskrivas närmare i kapitel ”Teoretiska utgångspunkter”. I detta
kapitel kommer jag att belysa skillnaderna mellan de industrihistoriska begreppen,
samt hur de tillämpas i min undersökning. Sandvik AB:s- och Sandvikens historia
kommer att analyseras i min undersökning som en del av en process i skapandet
av ett industriminne. För att sätta in mitt studieobjekt i en kontext följer en kort
presentation av företaget och ortens historia nedan.

Sandvik AB

Sandvik AB är ett företag inom stålindustrin som grundades 1862 av Göran
Fredrik Göransson. Göransson var först i världen med att lyckas tillämpa
Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala.1 Idag består Sandvik
AB:s huvudsakliga verksamhet främst i verktyg och verktygssystem för skärande
metallbearbetning, maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och

1Fagerfjäll (2012), s. 52. Göransson satte sitt folk och ingenjören John Leffler på att pröva Henry Bessemers
ofärdiga patent ”bessemermetoden” i Högbo Bruks nya masugn i Edsken.
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anläggningsindustrin. Därtill tillkommer avancerade rostfria stål och
speciallegeringar och produkter för industriell värmning.2 En del av företaget
ligger fortfarande i Sandviken där företaget utvecklades till det de är idag efter att
ha tillverkat stål i mindre skala på en närliggande plats. Den delen av företaget
som ligger i Sandviken heter Sandvik materials technology (SMT) och kan
beskrivas som företagets hjärta.3 SMT är den äldsta och ursprungliga delen av
företaget. Det är den delen av företaget som är i fokus i min undersökning.

Sandviken

Sandviken är en bruksort och ett industrisamhälle som ligger i Gästrikland i
Gävleborgs län. Bruksorten Sandviken grundades av Sandvik AB år 1862.
Sandviken är centralort i Sandviken kommun. År 1927 bildades Sandvikens
köping, och Sandvikens samhälle ombildades således till en stad. År 1943 togs ett
beslut att Sandvikens köping och Högbo kommun tillsammans skulle bilda
Sandvikens stad. Företaget Sandvik AB och grundaren Göran Fredrik Göransson
har på flera djupgående sätt präglat staden.4 På Sandviken kommuns hemsida
lyfter de bland annat fram Sandvikens bandylag SAIK, Göransson Arena, Högbo
Bruk och Sandvikens kulturcentrum.5

Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att reda ut hur ett industriminne skapas, utifrån Sandvik
AB:s premisser. Industriarv och industriminne hänger samman, men har olika
egenskaper och förutsättningar. Jag vill undersöka vilka förutsättningar som krävs
för att gestalta ett industriarv i form av ett museum. Med hjälp av de identifierade
kriterierna för ett industriminne undersöker jag huruvida Sandvik AB uppfyller
kriterierna för att få kallas industriarv och industriminne. Sedan undersöker jag
huruvida Sandvik AB kan gestalta sitt industriarv i ett museum. Jag avslutar min
uppsats med att föreslå hur ett Sandviks museum i Sandviken kan utformas.

Frågeställningar: 
• Hur skapas ett industriminne?
• Vilka kriterier bör ett industriarv uppfylla för att räknas som ett

industriminne?
• Hur kan ett industriminne gestaltas i ett museum?

2Sandviks webbplats > OM OSS > HISTORIA. [2019-06-06].
3Järnriket:s webbplats > Besöksmål > Sandvik. [2019-06-06].
4Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Sandviken. [2019-06-02].
5Sandviken kommun:s webbplats > Kultur & fritid. [2019-06-06].
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• Hur förhåller sig Sandvik AB till kriterierna för industriminne och
industriarv?

• Hur kan ett Sandviks museum gestalta sitt industriarv?
• Vad är ett industriminne, när produktionen fortfarande pågår?

Forskningsfält

Det industriella
Den forskningslitteratur som finns kring industriarv och industriminnen beskriver
redan befintliga industriarv och industriminnen, men det råder en brist på litteratur
som specifikt förklarar hur ett industriminne skapas, eller litteratur som definierar
själva begreppen industriarv, industriellt kulturarv, industriminne, levande
industriminne samt industrihistoriskt landskap. På grund av detta har jag varit
tvungen att använda mig av litteratur och organisationer som förklarar, eller
använder de olika begreppen var för sig. Jag har därför sett över hur dessa
begrepp används för att sedan förklara och redogöra för begreppen utifrån mina
tolkningar av dessa. Detta är nödvändigt för att kunna identifiera kriterierna för att
skapa ett industriminne och för att se vilka förutsättningar Sandvik AB och
Sandviken har för att gestaltas i form av ett museum. Litteraturen bidrar således
med både material till undersökningen och teoretiska perspektiv, vilka diskuteras
utförligare i mitt kapitel ”Teoretiska utgångspunkter”.

De organisationer jag utgått ifrån är, Svenska industriminnesföreningen
(SIM), som värnar om de svenska industrisamhällets historia och kulturarv.6 The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage
(TICCHI), vilket är världsorganisationen för industriarv.7 Council on Monuments
and Sites (ICOMOS), vilka arbetar för att skydda och bevara kulturarv.8 United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), som är
FN:s utbildnings- vetenskapliga och kulturella organisation, vilka strävar efter
fred genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.9

I boken The Lowell experiment: public history in a postindustrial city av
Cathy Stanton diskuteras industriarvet utifrån ett globalt perspektiv, hur det kan
användas som ett slags varumärke för en plats. Stantons resonemang tillämpas på
min fallstudie Sandvik AB för att undersöka representation i industrimuseer.

6Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Hem. [2019-06-06].
7The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage: webbplats > about. [2019-06-
06].
8Council on Monuments and Sites:s webbplats > About ICOMOS > Introducing ICOMOS. [2019-06-06].
9United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:s webblpats > IN BRIEF > Mission and
Mandate. [2019-06-06].
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Eftersom jag arbetat induktivt med mitt empiriska material presenteras här
den litteratur som bidragit med både teoretiska perspektiv och material till
undersökningen av bruksorter och industriarv. Boken Industriminnen från 1978 av
Marie Nisser och Mats Ahnlund, som är en ny utgåva från den första som kom år
1974.10 Boken är skriven i samarbete med Arkitekturmuseet i Stockholm. Nisser
var professor i industriminnesforskning och bildade den internationella
organisationen TICCIH år 1973. 11 Samuel Karlsson är författare till Levande
industriminnen från 2005, vilket är ett samarbete med Tekniska museet.12 Karlsson
är författare med en bakgrund inom både roman- och kulturhistoriska verk. Sedan
2011-2012 är han även chefredaktör för två tidningar och har tidigare arbetat för
Expressen och Aftonbladet.13 Kulturarv i rörelse. En studie av ”gräv där du
står”-rörelsen av Annika Alzén, bidrar framförallt med olika perspektiv på
industriarvets uppkomst i Sverige och presenterar bakgrundsinformation om
industriarv och  industriminnen. Alzén problematiserar otydligheten i begreppen,
men trots detta förklarar hon inte närmare hur dessa förhåller sig till varandra i
praktiken. Hon undersöker industriarvet utifrån Gräv där du står rörelsen, vilket
ger en inblick i hur industriarv som kulturarv kan användas i olika syften. Hennes
användning av begreppen bidrar till min tolkning av de industrihistoriska
begreppen, vilket utvecklas i mitt kapitel ”Teoretiska utgångspunkter”. Alzén har
utöver boken bland annat skrivit en avhandling om fabriken som kulturarv i ämnet
samhällskunskap och en studie av arbetarbostäder i ämnet konstvetenskap där
hennes handledare var ovannämnda Marie Nisser.14 Jag har även analyserat
innehållet från Sveriges television Play och dess program ”Ett svenskt
industriminne”.15 Programmet sändes 2005 och består av 12 avsnitt på cirka 8
minuter. Avsnitten är producerade av Johan Forssblad som är producent inom
medieproduktion på SVT.16 Avsnitten bidrar med mina tolkningar av
industriarvsbegreppen. Boken Bruksanda – hinder eller möjlighet av Ewa
Bergdahl, Maths Isacson, & Barbro Mellander, har bidragit med olika perspektiv
på begreppet bruksanda vilket diskuteras utförligt i mitt kapitel ”Teoretiska
utgångspunkter” och som främst tillämpas i mitt kapitel ”Orten och företagets
egna röster”.17 Boken är en rapport för fyra seminarier som hölls under åren 1995
och 1997. 

10Nisser, & Ahnlund, (1979).
11Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Marie Nisser. [2019-06-02].
12Karlsson (2005).
13Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Samuel Karlsson. [2019-06-02].
14Se ”Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985”, (2006).
”Arbetarbostäder i Vallvik – En studie av bostadsexpansionen i ett nygrundat industrisamhälle 1907-1925”,
(1978).
15Sveriges television Play:s webbplats > Program > Öppet arkiv > Sökord: Industriminne > Ett svenskt
industriminne, avsnitt 1-12. [2019-06-06].
16Linkedin:s webbplats, sökord: Johan Forssblad. [2019-06-02].
17Bergdahl, Isacson, & Mellander, (1997).
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Bruket, staden och företaget
Som jag nämnde i ovan kapitel finns det litteratur som skriver om industriarv och
industriminnen ur andra perspektiv än mitt, till exempel från ett informations-
eller resmålsperspektiv. För att placera Sandvik AB och Sandviken i
sammanhanget av bruksorter och industrisamhällen har jag undersökt litteratur
som behandlar industriarv och industriminnen. Därefter har jag kopplat denna
litteratur till centrala mer teoretiska begrepp som, industriarv, industriminne,
kulturarv och arv.

För att sätta in industriarv i ett mer kritiskt perspektiv och för att skapa en
förståelse för vad arv är använder jag mig av Rodney Harrison Heritage, critical
approaches och hans tolkningar av begreppet ”arv”.18 Harrison diskuterar även
relevanta begrepp som officiellt- och inofficiellt arv. Han anlägger ett kritiskt
perspektiv på arv och menar att det uppstått problem inom ”arv” på grund av dess
numera allt bredare definitioner, detta diskuteras vidare i mitt kapitel ”Teoretiska
utgångspunkter”. Harrison är professor i kulturarvsstudier vid UCL:s institut för
arkeologi.19 Industriarv är en typ av kulturarv, i min uppsats relaterar jag begreppet
identitet till kulturarvet. I Industrial heritage re-tooled: the TICCIH guide to
industrial heritage conservation, av James Douet, skriver Neil Cossons om
relationen mellan industriarv och identitet. Han menar att ett samhälles
gemensamma historia har en identitetsskapande funktion, detta bidrar även till
mina teoretiska utgångspunkter.20 Cossons är en brittisk historiker och
museiadministratör.21 Professor Brian J. Graham och professor Peter Howard har
skrivit boken The Ashgate research companion to heritage and identity, vilket
bidrar till min analys av industriarv och identitetsskapande i museer.22 I boken
skriver Peter Groote och Tilda Haartsen om industriarvets representation i museer
och hur de kan bidra till en platsidentitet.23 Vilket jag applicerar på min fallstudie
Sandvik AB.

För en förståelse mellan de äldre bruken och det moderna har jag använt mig
av Bruksandan och modernismen, brukssamhälle och folkhemsbygge i Bergslagen
1935-1975 av Eva Vikström.24 Boken skriver främst om Bergslagen, men
behandlar även andra bruksorter, bland annat Sandviken. Litteratur som specifikt
behandlar Sandvik AB och Sandviken bidrar dels till min fallstudies specifika
historia och är en del i processen att skapa ett industriminne, dels bidrar den med
en förståelse av bruksorter och företag överlag. The SANDVIK JOURNEY – De
första 150 åren är en jubileums bok utgiven år 2012 i samband med Sandvik AB:s
150:års jubileum. Boken är skriven av Ronald Fagerfjäll som är journalist,

18Harrison (2012).
19UCL:s webbplats > Archaeology > people > Rodney Harrison. [2019-06-06].
20Cossons (2016[2012]), s. 9.
21Wikipedias webbplats, den engelska versionen, sökord: Neil Cossons. [2019-06-06].
22Graham & Howard (2008).
23Groote & Haartsen (2008), s. 181-182.
24Vikström (1998).
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chefredaktör, författare och företagshistoriker.25 Storgatan i Sandviken del 1,2,326

av Elvert Eriksson; böckerna behandlar Sandviken och Sandvik AB:s historia från
dess tidiga utveckling. Eriksson är idag pensionerad men har arbetat inom
Sandvik AB. En utförligare presentation finns i ”Intervjuer”. Forsbacka – Bruk i
förvandling av Per Forsell.27 Boken är utgiven i samarbete med Forsbacka
hembygdsförening och Gävle kommun. Forsell är uppvuxen i Forsbacka och
boken är skriven på hans eget initiativ. Bokens beskrivning av Forsbacka och dess
bruk har fler likheter med Sandviken och dess historia, som delvis löper parallellt
med varandra. I skriften”Engelskt folkhemsbygge i svensk bruksort” av Lena
Engström, utgår hon från hennes eget examensarbete i konstvetenskap. 28

Engströms skrift handlar om Gästrike-Hammarby som bär på både likheter och
skillnader med Sandviken. Den största skillnaden är att Sandvikens industriföretag
fortfarande är i produktion.

Utöver organisationer och litteratur har en del artiklar använts. Det är artiklar
som berör Sandvik AB, Sandviken och artiklar som berör begreppet History
Marketing, museer och arv. Artiklarna presenteras i fotnoter och i käll- och
litteraturförteckningen.

Museiplanering
De två sista delarna i min undersökning berör gestaltning, vilket är en
förutsättning för industriminnet. Eftersom jag valt att gestalta Sandvik AB genom
ett museum har jag studerat litteratur och webbplatser som förklarar hur museum
överlag skapas. Det finns konsultföretag som saluför sina tjänster via webbplatser,
vilka kan anlitas av dem med ambitioner att skapa ett museum. Utöver dessa finns
även en bok som berör ämnet att skapa ett museum. Detta är en marknad som
finns utanför Sverige. Boken finns i en svensk översättning och det är denna jag
använt mig av. Översättningen har skett i samarbete med Centrum för
näringslivshistoria.

Det finns ett flertal webbplatser som beskriver hur man kan skapa ett
museum. Jag valde den mest tongivande inom denna kommersiella bransch, vilket
är Museum planner av Mark Walhimer. Museumplanner är en webbplats för
skapande och planering av museer. Webbplatsen drivs av Mark Walhimer som
beskriver sig själv som en seriös ”museum-planner”, som har varit med att starta
många museer och utställningar.

Boken jag granskat riktar sig passande till företag och heter History
Marketing – Använd företagets historia i kommunikation och marknadsföring
skriven av Alexander Schug.29 Schug använder sig av begreppet History

25Fagerfjäll, (2012). Se även Centrum för näringslivshistoria > BizStories > Ronald Fagerfjäll. [2019-06-06].
26Eriksson, D. 1,  D. 2, D. 3, (1978).
27Forsell (2016).
28Engström, (2004).
29Schug (2010).
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Marketing och går igenom steg för steg hur företaget kan gå tillväga för att
gestalta sitt företag och använda dess historia i olika syften. Boken är även den
enda svenska litteraturen jag har hittat som berör skapandet av museer. Schug är
en historiker från Tyskland och föreläser vid Humboldtuniversitetet i Berlin.30

Schugs huvudfokus ligger i PR, varumärke och i företagshistoria, han har även
samarbetat med CFN i Sverige, bland annat i projektet att översätta hans bok.
Begreppet History Marketing kommer att förklaras grundligare i kapitel
”Teoretiska utgångspunkter”.

Det finns således ingen svensk litteratur eller media som beskriver hur ett
museum kan skapas steg för steg. På grund av det är jag medveten om att det som
granskats inte riktar sig specifikt till en svensk museimarknad, vilket gör att
många av de förslagna stegen fungerar efter andra premisser. Både Walhimer:s
webbplats och boken har kritiskt granskats för att undersöka vad som är
användbart i mitt syfte att gestalta Sandvik AB i form av ett museum.

Turism
Min uppsats är inte en studie inom turistforskning, men skapandet av ett museum
har implikationer för turismen i Sandviken. Idag har turismen även en stark
koppling till kulturarv. Ett begrepp som används är kulturarvsturism vilket
involverar både kulturarv och turism. Genom kulturarvet snuddar min
undersökning vid turismen och därför kommer jag att beskriva några kopplingar
som Riksantikvarieämbetet (RAA) gör mellan tursim och kulturarv. Enligt RAA
handlar turism inte bara om att resa till en annan plats. Enligt dem handlar det lika
mycket om att kunna sätta sig in i och få förståelse för den verklighet som är
andra människors vardag. De beskriver metoden interpretation, vilket är ett
förhållningssätt till strategisk kommunikation. Dess grundtanke är att om
människor själva får en möjlighet att skapa sin mening i relation till platser eller
historiska företeelser så stärks deras engagemang för natur- och kulturarvet. De
menar att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats om
den betyder något för dem.  Att arbeta med interpretation innebär bland annat att
platsens kulturhistoriska värden kan bli en utgångspunkt för utveckling och att
den har en potential att fungera som mötespunkt för både besöksnäring och
kulturmiljövården.31

Genom att satsa på kulturarvsturism går det enligt RAA att lyfta fram
områdets särart, att skapa känslor och föreställningar som stärker områdets
konkurrenskraft.32 I Kulturarvet – Utvecklingsområde för svensk turism, nuläge
och åtgärdsprogram från 2002, beskriver RAA morgondagens turistmarknad som

30Wikipedias webbplats, den tyska versionen, sökord: Alexander Schug. [2019-06-02].
31Riksantikvarieämbetet:s webbplats > samhällsutveckling > regional tillväxt och utveckling > turism. [2019-
06-06].
32Riksantikvarieämbetet (2002), s. 16.
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upplevelsebaserad.33 Idag 2019 finns ett fortsatt fokus på just upplevelse, vilket
visar sig både inom kulturarvssektorn och turistnäringen. Enligt RAA behöver den
svenska turismen kunna hävda sig på upplevelsemarknaden och mobilisera sina
resurser i natur, kulturarv och andra upplevelsemöjligheter för att vara med att
konkurrera.34 I besök på en främmande plats är områdets kulturarv en viktig del av
upplevelsen. Det finns ofta en föreställning om att platsen bär på ett kulturarv, att
det finns en ”historisk särart att uppleva”.35 RAA menar att tillgång till ett rikt
kulturarv är en av de viktigaste förutsättningarna för turism. Det som
kännetecknar ett framgångsrikt turistland eller en region är att de lyckats göra sitt
kulturarv känt och att de skapat möjligheter för besökarna att uppleva det. Den
kulturhistoriska upplevelsen påverkar bland annat konferensturism,
storstadsturism och annan ändamålsbunden turism, vilka alla drar nytta av
kulturarvet och kulturmiljön som en konkurrensfaktor.36

33Riksantikvarieämbetet (2002), s. 14.
34Riksantikvarieämbetet (2002), s. 14.
35Riksantikvarieämbetet (2002), s. 15.
36Riksantikvarieämbetet (2002), s. 15.
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Teoretiska utgångspunkter

Mitt teoretiska ramverk består av etablerade museologiska koncept som
tillsammans bildar en sammanhängande teoretisk ram. Den större teorin jag
använt mig av är Grounded theory (grundad teori), vilket också är en metod. Jag
har arbetat induktivt med mitt empiriska material och låtit detta utkristallisera
mina val och definitioner av dessa koncept. De identifierade koncepten från mitt
empiriska material utgör sedan mina teoretiska utgångspunkter. De teoretiska
utgångspunkterna är kopplade till mitt kärnbegrepp industriarv, vilket är en typ av
kulturarv. I detta kapitel följer en beskrivning av mina teoretiska utgångspunkter
och hur dessa tillämpas i mitt empiriska material. Först följer en beskrivning av
grundad teori och hur jag använt mig av denna teori i min undersökning, följt av
en beskrivning av mina teoretiska utgångspunkter.

Det tycks inte finnas någon väldefinierad syn på vad ett industriminne är eller
vad det ska vara, därför har jag tolkat begreppet utifrån dess användning och
beskrivning. Detsamma gäller för begreppen ”industrihistoriskt landskap” och
”levande industriminne”, dessa olika begrepp förs samman och bildar mitt
teoretiska ramverk. 

För att bygga ett museum har jag kommit till slutsatsen att även det som
kallas ”history making” behövs i processen. History Marketing är inte någon teori,
men det är ett verktyg som används i marknadsföringssyfte. Därför tas även detta
begrepp upp i slutet av kapitlet, även om det egentligen inte är en teori i vanlig
mening.

Grundad teori (Grounded theory)

Grounded theory, på svenska grundad teori, utvecklades av Barney G. Glaser och
Anselm L, Strauss som ett sätt för forskare att generera teori genom själva
forskningsprocessen. Deras bok The discovery of grounded theory: strategies for
qualitative research från år 1967 är ett försök att förbättra samhällsvetares
kapacitet att generera teori som anses mer relevant för deras forskning.37 Enligt
Glaser och Strauss innebär genererande av teori från själva materialet att de flesta
hypoteser och begrepp inte bara kommer ifrån materialet utan att den systematiskt

37Glaser & Strauss (2006[1967]), s. vii/viii.
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utarbetas i förhållande till materialet under forskningens gång.38 Teorin växer fram
när de konceptuella kategorierna har formulerats eller ”upptäckts” i materialet.39

Det är forskarens egna erfarenheter eller iakttagelser som lägger grunden för
kunskapen tillsammans med det empiriska materialet. Det finns hela tiden en
reflekterande hållning. Genom kvalitativa metoder samlar forskaren in data som
sedan kodas, det kan till exempel vara genom kvalitativa intervjuer eller en
innehållsanalys. Den kodade datan kategoriseras eller sammanfattas varvid
forskaren sedan kan utröna olika mönster. Utifrån datan formas olika hypoteser,
dessa hypoteser används sedan för att dra olika slutsatser.40 

Ian Dey beskriver Grounded theory i Qualitative Research Practice, han
förklarar att när forskaren kategoriserar så jämförs lika med lika och lika med
olika. Dey beskriver jämförelsen som själva kärnan av grundad teori. Jämförelse
är ”motorn” igenom vilken forskaren kan skapa insikter genom att identifiera
mönster och likheter eller skillnader i materialet. Jämförelsen är ett avgörande
verktyg i identifierande, klassificerande och ordnandet av materialet för att hitta
ett mönster.41

Det finns olika sätt att koda material, jag använder mig av det som kallas
selektiv kodning. Enligt Dey:s beskrivning av selektiv kodning sker den genom att
forskaren har ett kärnbegrepp, utifrån vilket denna sedan studerar sitt objekt. I min
undersökning är detta kärnbegrepp industriarv, som i sin tur är en typ av
kulturarv. Genom selektiv kodning betyder det att jag har begränsat min insamling
av data till de material som har betydelse för mitt kärnbegrepp. I min
undersökning ser jag således min fallstudie Sandvik AB utifrån detta perspektiv.
Selektiv kodning fördjupar och berikar därmed analysen samtidigt som den bildar
en ram kring vilket forskaren kan väva in och förmedla sin ”story-line”.42 I
grundad teori försöker forskaren hitta sambanden mellan begreppen genom att
försöka komma till insikt om hur dessa förhåller sig till varandra. Enligt Glaser
och Strauss är det av största vikt att allt är grundat i empirin och inte genom
spekulationer.43 

Glaser och Strauss framhåller att forskarens viktigaste insats är att försöka
förstå just den specifika forskningsfrågan och inte hela fältet i sig.44 Det som är av
vikt för forskaren enligt dem är istället att utveckla en teori som är relevant för
undersökningens område.45 Grundad teori kan ta olika former och kan presenteras
antingen som en välkodifierad uppsättning propositioner eller i en löpande
teoretisk diskussion, med hjälp av begreppskategorier och deras egenskaper.46 
38Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 6.
39Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 23.
40Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 6.
41Dey (2007), s. 88. Se även Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 102.
42Dey (2007), s. 87.
43Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 107.
44Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 30.
45Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 30.
46Glaser & Strauss (2006[1967]), s. 31.
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I min undersökning använder jag empirin för att se hur de teoretiska
begreppen (som är oklara i sig) beter sig i förhållande till empirin. Syftet är att
försöka nå fram till en slags sammanhängande helhet.47 Till skillnad från en axiell
kodning, där man först ansluter fler kategorier till varandra för att utröna ett
kärnbegrepp allteftersom, utgår jag från mitt kärnbegrepp genom selektiv
kodning. 

I min undersökning använder jag mig således av grundad teori för att generera
teorin ur mitt empiriska material, vilket innebär att jag utifrån mitt kärnbegrepp
samlat in och kodat datan för att utveckla mina teoretiska utgångspunkter. Mitt
kärnbegrepp är industriarv som en del av kulturarv. Mina utgångspunkter som är
kopplade till kärnbegreppet blir sedan analytiska, och inte bara etiketter utan en
konceptualisering av centrala aspekter av materialet. Dessa utgångspunkter eller
kategorier är även sensibiliserande och erbjuder meningsfulla tolkningar av den
pågående undersökningen. Dey beskriver detta som en konstant jämförelse mellan
deras relationer och egenskaper.48 Dey skriver att datainsamlingen upphör när
kategorierna når ”teoretisk mättnad”, det vill säga när ytterligare data inte längre
ber om nya skillnader eller förfiningar till den framväxande teorin. Dataanalysen
slutar när en kärnkategori växer fram ur vilket forskaren kan integrera analysera
och utveckla en ”story” som inkapslar huvudtemat i studien.49

Dey skriver att grundad teori har, sedan Glaser och Strauss först introducerade
den år 1967, utvecklats i riktningar som författarna inte förutsåg. Grundad teori
började enligt Dey som en innovativ om än ganska idiosynkratiskt alternativ till
befintliga forskningsmetoder. Enkelt förklarat är grundad teori ett sätt att utröna
teorin ur den empiriska forskningen. Enligt Dey kräver detta att forskaren har en
känslighet för empiriska bevis, vilket betyder att forskaren måste kunna upptäcka
idéer ur materialet. 

Grundad teori vilar främst på kvalitativa data som förvärvats genom olika
metoder, vanligast är observationer eller ostrukturerade intervjuer i de inledande
stadierna, sedan mer strukturerade former av datainsamling allteftersom studien
blir mer fokuserad. Enligt Dey är det en process där till exempel insamlingen av
datan utvecklas allteftersom projektet fortskrider.50 

I min undersökning har de konceptuella kategorierna som utkristalliserats från
mitt empiriska material mynnat ut i dessa teoretiska utgångspunkter: industriarv,
industriminne, Genius loci, identitet och bruksanda, vilka beskrivs nedan.

47Dey (2007), Detta är Deys tolkning av de senare beskrivningarna av öppen-, axiell- och selektivkodning av
Strauss och Corbin 1990. s. 87.
48Dey (2007), s. 80.
49Dey (2007), s. 80-81.
50Dey (2007), s. 80.
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Industri, arv och minne

Sveriges industrialisering omvandlade samhället i grunden. Det påverkade
landskapet, och människors levnadsvillkor medan produktionen och
konsumtionen förändrades. På gott och ont lämnades djupa avtryck i samhället.
Industrialismens dramatiska historia kan utläsas nästan överallt i vår omgivning, i
fabriker och kommunikationssystem samt i tekniska lösningar. De minnen som
finns kvar innefattar människors arbete, drömmar, nyskapande, företagsamhet och
kamp för ett bättre liv. Dessa minnen ger mening och är viktiga att bevara.51

Kulturarv
”Arv” i sig är ett brett begrepp som dessutom är i ständig förändring.52 I min
uppsats används begreppet arv i ett större perspektiv, så som världsarv och
kulturarv. Enligt Harrison lever vi i en en ålder där arv är närvarande överallt.
Harrison menar att arvet har växt från att hanteras av en handfull entusiaster och
specialister i en del av världen till något som anses vara universellt gynnande.53

Definitionen av arv är idag så bred att nästan vad som helst kan kallas arv.54 Inom
kulturarvssektorn, används begrepp som världsarv, kulturarv, naturarv samt
materiellt- och immateriellt kulturarv. För att förstå begreppet industriarv behövs
först en förståelse vad ett kulturarv är. År 1972 utarbetade UNESCO, en grund till
en konvention som ska skydda världens kultur- och naturarv. I Sverige benämns
den ofta som världsarvskonventionen. Enligt 1972:års konvention involverar
kulturarvet monument av olika karaktär, till exempel arkitektur, skulptur eller
målning, element eller strukturer av arkeologisk natur, inskriptioner,
grottboningar eller kombinationer av olika funktioner som på något sätt är av ett
enastående värde från ett historiskt, konstnärligt eller vetenskapligt perspektiv.
Grupper av separata eller sammanhängande byggnader som, på grund av dess
arkitektur, deras homogenitet eller deras plats i landskapet, anses vara av värde.
Platser, människor eller naturens och människans kombinerade verk och områden,
inklusive arkeologiska platser som har ett enastående värde ur en universell,
historisk, estetisk, etnologisk eller antropologisk synvinkel.55 

I och med UNESCO 2003:års konvention ökade ett fokus på det immateriella
kulturarvet som bland annat involverar traditioner och berättelser.56 Precis som
Harrison påpekar kan ett arv således vara i stort sätt vad som helst som anses vara
av historiskt, konstnärligt/estetiskt, vetenskapligt, arkitektoniskt, etnologiskt eller
antropologisk- värde.57 Det ska dock vara värt att bevaras, förvaltas och således
värt att föras vidare i arv. Detta kan enligt Harrison benämnas som officiellt arv,
51Karlsson (2005), s. 6.
52Harrison (2012), s. 3.
53Harrison (2012), s. 3.
54Harrison (2012), s. 4.
55UNESCO World Heritage Centre > About World Heritage > The Convention > Convention Text > English.
56UNESCO 2003: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
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vilket är arv erkänt av någon typ av professionella aktörer, auktoriserade av staten
och motiverade av någon form av lagstiftning eller skriftlig stadga.58 I motsats
använder Harrison termen inofficiellt arv för det breda spektrum av praxis som
representeras som arv, men vilket inte erkänns av officiella former av lagstiftning.
Inofficiellt arv kan uttrycka sig i form av byggnader eller föremål som har
betydelse för individer eller samhällen, men som inte erkänns av staten som arv
genom lagstiftningsskydd. Det kan även uttrycka sig på mindre konkreta sätt som
uppsättningar av sociala praxis som omger mer konkreta former av både officiellt
och inofficiellt arv, men som saknar skydd av lagstiftning.59 I min uppsats kommer
jag att utgå från Harrisons definition på arv samt hans begrepp officiellt- och
inofficiellt arv. Jag kommer även utgå från kulturarv utifrån UNESCOS
beskrivningar av detta.

Industriarv
Industriarv är en typ av kulturarv som vilar på grunderna av kulturarvet enligt
UNESCO:s konvention år 1972. Intresset för äldre industrier växte fram i och
med modernisering vilket medförde nedläggning av de mindre industrierna.
Bidragande faktorer i Sverige för intresset var vågen av nationalromantik som
fann inspiration i äldre bruksmiljöer.60 Omvandlingen medförde även stora ingrepp
i de gamla miljöerna och pågrund av denna moderniseringsprocess uppkom ett
starkt engagemang för det äldre industrisamhällets historia.61 Enligt Alzén möttes
arbetarhistoria till en början av motvilja från arbetarrörelsens sida eftersom att det
associerades med armod, misär och elände. På grund av detta uppmärksammades
det kulturella arvet först av företagen själva och museer som tekniska museet.62

Industriarvets värde anses idag vanligtvis ligga i utbildning, bevarande, historia,
tekniskt- ekonomiskt- och psykologiskt värde.63 

Det finns en del definitioner av industriarv, vilka beskrivs genom
organisationer eller litteratur. Inom organisationer represteras industriarvet
internationellt av TICCIH, vilka är världsorganisationen för industriarv. Deras
mål är att främja ett internationellt samarbete för att bevara, undersöka,
dokumentera, forska, samt tolka och främja utbildningen av industriarvet.64 I
Sverige representeras industriarvet främst igenom SIM. SIM är den nationella
kommittén för TICCHI i Sverige, alla medlemmar i SIM är medlemmar i

57Harrison anlägger ett kritiskt perspektiv på arv och menar att det uppstod kriser i och med UNESCO:s
konvention år 1972. Han ser även de breda begreppet som problematiskt. Se till exempel s. 3-4.
58Harrison (2012), s. 14-15.
59Harrison (2012), s. 15.
60Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Industriminne. [2019-06-01]; Nisser, Maria,
”Industriminnen under 100 år”, (1996).1, Nordisk Museologi.
61Alzén (2011), s. 26.
62Alzén (2011), s. 14.
63Jie, Guo (2009), s. 7.
64 The international Committee for the Conservation of the Industrial Heritage:s webbplats > About > About 
ticcih. [2019-06-06].
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TICCIH. Dessa samarbetar med ICOMOS, där de ger råd om- och representerar
industriarvet. ICOMOS samarbetar i sin tur med UNESCO, i frågor som till
exempel rör ”World heritage list”.65

Samarbetet organisationerna emellan är troligen en bidragande orsak till att
industriarvet definieras på ett liknande sätt inom de olika organisationerna.
Gemensamt för hur organisationerna definierar industriarvet är att det involverar
ett brett fält. Likt kulturarvet har industriarv en bred definition som involverar
både materiella och immateriella aspekter. TICCIH:s definition involverar till
exempel material och lämningar från industrier, industriella platser, byggnader
och arkitektur, fabriker, maskiner och utrustning. Samt bostäder,
industribebyggelser, industriella landskap, produkter och processer, samt
dokumentationer av industrisamhället.66 UNESCO understryker även vikten av
transport och broar samt att industriarvet finns i alla faser av mänsklig utveckling,
således inte bara på 1800- och 1900-talet utan även i förhistoriska tider.
Gemensamt för organisationernas beskrivningar kring industriarvet är att de lyfter
fram vikten av den inverkan som det industriella hade på både landskap och
samhälle.

SIM:s beskrivning av industriarv med fokus i Sverige har samma breda
definition som övriga organisationer. I SIM:s beskrivning lyfter de dock i ord
fram både det materiella och det immateriella. Industriarvet är således fysiska
objekt som till exempel byggnader eller immateriella uttryck som minnesmärken
eller kunskaper. I Sverige represteras industriarv främst igenom gruvdrift och
tillhörande metallproduktion samt bearbetning av, speciellt järn och stål.
Skogsindustri, inklusive sågverk och pappersmassa, pappersindustri samt
verkstadsindustri.67

Jag utgår från organisationernas definition av industriarv. Jag ser därför
industriarv som en del av kulturarvet som är värt att bevara pågrund av nämnda
värden. Industriarvet omfattar det materiella såväl som det immateriella och kan
vara alltifrån byggnader, samhällen, kunskaper, landskap, produkter eller
processer inom industri eller med direkta kopplingar till det industriella. Inom
organisationer, litteratur och annan media benämns det industriella arvet som
industriarv, ibland som det kulturella industriarvet. Eftersom jag utgår från att
industriarvet är en del av kulturarvet kommer jag hädanefter använda
benämningen industriarv. Jag menar även som Harrison att ett arv kan vara
officiellt eller inofficiellt. Således behöver ett kulturarv inte vara erkänt av till

65Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > ticcih> in English. ”World heritae list”, eller 
världsarvslistan är en lista på olika världsarv som enligt UNESCO är värda att bevara; se: UNESCO World 
Heritage Centre > The List. [2019-06-06].
66The international Committee for the Conservation of the Industrial Heritage:s webbplats > About > About
ticcih. TICCHI samarbetar med ICOMOS som konsulter i alla frågor som rör studier och bevarandet av
industriarvet. [2019-06-06].
67Avango, Dahlström Rittsél, af Geijerstam, & Lagerqvist (2012), s. 1.
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exempel lagstiftning för att bära på ett, i detta fall, industriellt värde. Det är utifrån
dessa kriterier som Sandvik AB och Sandviken kommer att studeras.68

Industriminne
Industriminne är ett oklart begrepp som definieras olika eller som helt saknar
definition. Industriminne tycks främst vara ett begrepp som används i
industrihistoriska sammanhang och som oklart av vilken anledning inte behöver
förklaras vidare. Jag har därför försökt att utifrån begreppets användning, tolka
vad ett industriminne faktiskt är. I en sökning på Nationalencyklopedin:s
webbplats står industriminne för en bevarad byggnad, eller anläggning av
teknikhistoriskt intresse.69 Användandet av begreppet är dock mer komplext än så.
I boken Industriminnen från 1978 av Nisser och Ahnlund tycks industriminnen
vara just minnen, lämningar från industrier samt industrier, nedlagda eller
fortfarande i drift, som har något att berätta om arbetets villkor.70 Begreppet
används i ett brett perspektiv och berör frågor kring bevarande och
industriminnesvård.71 Enligt Nisser och Ahnlund är industriminnen inte bara
bebyggelsemiljö eller andra byggnader utan även dokument, fotografier eller
liknande, men de menar att de byggda minnena har en speciell roll.72 Nisser och
Ahnlund använder således begreppet industriminne på samma sätt som SIM
använder begreppet industrihistoriskt landskap, eller TICCIS beskrivning av
industriarv, med andra ord involverar det allt som rör industrier. Boken vill dock
främst lyfta fram industribyggnaderna och att deras formulering ”byggda minnen”
är ett sätt att knyta ihop bokens titel Industriminnen med objekten som presenteras
i boken. 

Begreppet industriminne tolkas även igenom organisationer. SIM73 har sedan
1995 delat ut årets industriminne med syftet att uppmärksamma och stödja det
långsiktiga arbetet med industriarv.74 Utmärkelsen bekräftar att vinnaren har
”utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta, och förmedla
kulturarvet.”75 Enligt SIM kan ett industriminne vara materiellt eller immateriellt.
Kriterierna för att vinna årets industriminne är att det ska spegla industriella
processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor. En
sammanfattning av vad SIM anser vara ett vinnande industriminne går att läsa
utifrån deras önskvärda kriterier för priset. Dessa går att dela in i tre kategorier:

68Se rubrik; ”industrihistoriskt landskap, material och industriarv”.
69Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: industriminne, [2019-04-08].
70Nisser & Ahnlund (1979).
71Nisser & Ahnlund (1979), s. 5.
72Nisser & Ahnlund (1979), s. 5-6.
73Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > in English, ”SIM är en ideell organisation som vill
engagera utövare och akademiska forskare inom olika områden. De hjälper till med forskningsprojekt,
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå att utveckla politik som gynnar skyddet av industriarvet”.
74Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > in English. [2019-06-06].
75Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Årets industriminne > Så utses årets industriminne. [2019-
06-06].
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Miljö och produktion, det publika och förmedling samt bevarande och samarbete.
Gemensamt för dessa kategorier är att de bygger på ett industriarv som på något
sätt gestaltas och förmedlas till allmänheten. Till skillnad från boken
Industriminnen går det således att utläsa en outtalad åtskillnad mellan SIM:s
användning av begreppen industriarv och industriminne. Genom att industriarvet
förmedlas så skapas ett industriminne, vilket på något sätt gestaltas genom en
pedagogisk verksamhet.76 Det kan till exempel vara genom ett museum, ett
tillgängliggörande av äldre produktionstekniker, eller gestaltande visningar. I min
intervju med Owe Hedin från Uppsala industriminnesförening fick jag även den
uppfattningen att han delade min tolkning av att ett industriminne är när ett
industriarv på något sätt bevaras, bearbetats eller gestaltats. På min beskrivning av
min tolkning bekräftade Hedin att de gått tillväga på ett liknande sätt när Arla lade
ned sin produktion i Uppsala.77

Om industriminnet saknar dessa kriterier kan det fortfarande vara ett
industrihistoriskt landskap. Vilket enligt SIM kan vara enskilda byggnader och
hela bebyggelsemiljöer, industriella produktionsmiljöer samt byggnader och
miljöer som är nära kopplade till en industriell verksamhet och industrisamhällets
historia. till exempel bostadsmiljöer eller järnvägsstationer. Det kan även vara
minnen, levande hos dem som visar och berättar, eller i form av sparade och
arkiverade samlingar, till exempel bilder och handlingar. I en sökning på SIM:s
hemsida på industrihistoriska miljöer i Sverige, Gävleborg, finns Sandvik AB inte
med.78 Däremot nämns det på SIM:s karta under kategorin ”södra Norrland” där de
skriver att den enda levande järnhanteringen finns i Gästrikland, där de stora
stålindustrierna ligger i Sandviken och Hofors.79 Ett industrihistoriskt landskap
eller arv skulle alltså genom ett gestaltande kunna bli ett industriminne.

Industriminne kan även benämnas som levande industriminne vilket betyder
att platsen hålls vid liv genom människors arbete. I Levande industriminnen av
Samuel Karlsson står det att författaren träffat några av: ”de många eldsjälar som
ger liv åt det svenska industriarvet”.80 De platser han tar upp är uppskattade
besöksmål och ett flertal är museer.81 Boken är baserad på några av de vinnande
bidragen av SIM:s pris. Beskrivningen av ett levande industriminne stämmer in på
SIM:s egen beskrivning av önskvärda kriterier i ett vinnande industriminne. SIM
använder sig dock inte av definitionen ”levande” industriminne. Min tolkning är
att Karlsson lägger en stor vikt på människorna bakom industriminnet, det hålls
vid liv och är således ett levande industriminne. Det är således människorna
76Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Årets industriminne > Så utses årets industriminne > 
kriterierna för valet av Årets industriminne. [2019-06-06].
77Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
78Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Industrimiljöer > Industrihistoriska miljöer i Sverige – 
kartan. [2019-06-06].
79Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Industrimiljöer > Industrihistoriska miljöer i Sverige – 
kartan > Industrihistoriska miljöer – om urvalet på sim.se. [2019-06-06].
80Karlsson (2005), baksida av boken.
81Karlsson (2005), baksida av boken.
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bakom bevarandet och gestaltandet som gör det till ett levande industriminne. En
annan tolkning är att ett levande industriminne är när det fortfarande är i bruk.
Men då är frågan om i bruk är samma sak som i produktion? Enligt SIM:s
önskvärda kriterier ska industriminnet vara en välbevarad anläggning eller miljö
med en teknik som fortfarande är körbar och visas i drift. Med detta kan SIM dock
syfta på att produktionen ska vara nedlagd medan tekniken fungerar.

Eftersom SIM och Karlsson menar samma sak men definierar de olika är
frågan om ett industriminne kan vara ”icke-levande”, det vill säga enbart ett
minne som varken gestaltas eller aktivt bevaras eller visas upp? Eller är det då ett
industriarv eller ett industrihistoriskt landskap? Enligt boken Industriminnen tycks
det som att författarna ser på alla typer av industrier som industriminnen, alltså
även ”icke-levande”. Tekniska museets webbplats tar upp industriminne och dess
samarbete med bland andra SIM. Där skriver de att svenska fabriker är en viktig
del i de svenska industriminnena. De tar upp tre exempel av tre nedlagda fabriker
varav av det ena blev ett museum som sedan brann ner. Sedan skriver de att
material från dessa tre exempel finns i Tekniska museets samlingar.82 Eftersom
materialet från fabrikerna förmedlas via samlingarna kan dessa ses som en del av
fabrikernas industriminne. Huruvida de nedlagda fabrikerna anses som
industriminnen i sig är dock oklart.

På SVT Play och dess webbplats finns det ett program i Öppet arkiv som
heter ”Ett svenskt industriminne”.83 Programmets inledande berättelse i varje
avsnitt är följande: ”12 industriminnen som sammanfattar industrialismen i
Sverige”.84 Gemensamt för alla dessa industrier är, med ett undantag, att
produktionen är nedlagd men att verksamheten på något sätt visas upp.
Undantaget är Sjuhäradsbygdens textilindustri som lyckats överleva pågrund av
påhittighet och nya idéer, de har anpassat sig till förändringar och hela tiden
förnyat sig.85 I området kring industrin finns arbetarbostäder bevarade, vattendrag
och det finns ett textilmuseum med koppling till företaget. Sandvik AB som sedan
år 1862 varit ett stort företag inom järnindustrin nämns inte i SVT:s program.
Överlag så tycks det således som att industriminne är kopplade till en nedlagd
verksamhet som på något sätt bevarats och visas upp. Andra gemensamma
aspekter i dessa avsnitt är industriminnet kopplat till turism, välbevarade minnen,
körbar teknik samt föredetta anställda som berättar om hur arbetet var förr.
Således är det fler gemensamma nämnare för hur SIM vill att ett vinnande
industriminne ska gestaltas.

82Tekniska museet:s webbplats >  Lär dig met > Industrihistoria > Industriminnen. [2019-06-06].
83Sveriges television Play:s webbplats > Program > Öppet arkiv > Sökord: Industriminne > Ett svenskt
industriminne, avsnitt 1-12. [2019-06-06].
84Sveriges television Play:s webbplats > Program > Öppet arkiv > Sökord: Industriminne > Ett svenskt
industriminne, samtliga avsnitt. [2019-06-06].
85Sveriges television Play:s webbplats > Program > Öppet arkiv > Sökord: Industriminne > Ett svenskt
industriminne, avsnitt 6. [2019-06-06].
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Att alla begrepp har breda definitioner och berör samma materiella och
immateriella aspekter gör det svårt att definiera exakt vad begreppen syftar på.
Detta är en problematik som även Alzén uppmärksammar i sin bok från 2011. 86

Alzén gör dock inget försök till att definiera begreppen. Jag har valt de tolkningar
som idag känns aktuella och genomtänkta. I uppsatsen kommer begreppet
industriminne att användas och inte levande industriminne med motiveringen att
SIM:s definition av begreppet förutsätter att industriminnet är något som aktivt
bevaras och således är levande utan att behöva benämnas därefter. Jag väljer även
att använda SIM:s kriterier för ett industriminne, vilket gör att jag ser
industriminne som ett gestaltat industriarv. Jag gör således en skillnad på
industriminne och industriarv. Jag tolkar definitionerna industriarv och
industrihistoriskt landskap som att dessa kan involvera både det immateriella och
materiella industriarvet men att ett industrihistoriskt landskap är när något
involverar fler aspekter. Det kan till exempel vara när det finns industribyggnader,
bostäder, järnväg och liknande som tillsammans bildar ett industrihistoriskt
landskap. Alla dessa aspekter bär i sig på ett industriarv vilket tillsammans bildar
det industrihistoriska landskapet.

Bevarade minnen och dess gestaltning

Genius loci
För att analysera platsens betydelse med koppling till museer har jag använt mig
av Stefan Bohmans tolkningar av begreppet Genius loci. Genius loci betyder
”platsens ande”. Bohman skriver om personmuseer och menar att dessa sätter
ansikte på ett samhälle. Han menar även att själva platsen för dessa museer är
viktiga eftersom de bär på Genius loci. Behovet av personifiering finns enligt
Bohman i alla samhällen och har funnits i alla tider. Förr var det ofta kungar och
andra ledare som efter deras död definierades som kulturarv och som sedan
symboliserats som hörnpelare i nationens utveckling.87 Personmuseerna är ett
uttryck för olika viljor att sätta ansikte på något. De är ett uttryck för skilda
grupper med krav på tolkningsföreträde av kulturarv, som enligt Bohman sker mer
eller mindre medvetet.88 Bohman menar att det finns ett starkt behov bland många
att se ”the real thing” vilket han kopplar till Genius loci.89 Dessa museer blir en del
av ortens identitet och något som kan uttrycka en stolthet hos de som bor där. Det
handlar om behovet av att uttrycka en positiv lokalidentitet bland invånarna och
en marknadsföring av orten. Det blir en koppling mellan kultur, identitet, turism

86Alzén (2011), s. 20.
87Bohman (2012), s. 12.
88Bohman (2012), s. 14.
89Bohman (2012), s. 25.
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och ekonomi där dessa samverkar.90 I min undersökning tillämpar jag begreppet
Genius loci på både plats och föremål och argumenterar för att ett museums
placering har en stor betydelse för själva museet. 

Identitet
Identitet kan innebära olika beroende på i vilket sammanhang det diskuteras. I
min undersökning är identitet kopplat till dels kulturarv och dels den
identitetsskapande effekt som företag har på sina anställda. I en större kontext har
arv en stark koppling till identitet. Enligt Brian Graham och Peter Howrads
samverkar arv och identitet samtidigt som de bygger på varandra. De menar att
identitet ständigt är närvarande i samhället, inte minst inom politik och den
globala sektorn.91 Detta är samma resonemang som Harrison har kring arv, som
beskrivs vara närvarande överallt.92 I Graham och Howard bok tar de upp Littler
och Naidoo:s argument för att definitionen av ”arv” har förändrats över tid. I den
nuvarande kontexten antas ett konstruktionsperspektiv som kopplar konceptet till
ett selektivt förflutet, där materialartefakter, naturlandskap, mytologier, minnen
och traditioner blir kulturella, politiska och ekonomiska resurser för nutiden.93 De
menar således att det i nutiden snarare blivit en resurs för diverse ändamål. Arvet
kan kopplas till det kollektiva minnet som en social konstruktion formad av
politiska, ekonomiska och sociala bekymmer för nutiden. De menar att vad som
blir arv är de som väljs ut att bli arv, de menar att allt i de förflutna inte är arv och
inte heller kultur. Verktyget för att göra detta är just identitet, som produceras och
utbyts genom social interaktion i en mängd olika medier.94 Detta kan således även
bli en fråga om makt, där makten avgör vad som väljs ut till arv eller inte. Detta
går att att koppla till Harrisons begrepp officiellt- och inofficiellt arv, där han
påpekar att erkännandet av själva arvet inte gör något med objektet i sig,
erkännandet är endast en definition och ger nödvändigtvis inte objektet, platsen
eller utövandet kvalité eller värde.95 Detta kan kopplas till Bohmans argument att
museer kan ge uttryck för olika viljor att sätta ansikte på något, vilket är ett
uttryck för skilda gruppers krav på tolkningsföreträde av kulturarvet.96 Industriarv
blir en intressant aspekt i detta eftersom industriarvet i mycket växte fram som ett
uttryck för ett folkligare kulturarv där arbetarnas egna historia skulle lyftas fram.97

När den identitetsskapande karaktären studeras i en mindre kontext, inom ett
industriföretag blir kopplingarna till industriarv synliga och således även

90Bohman (2012), s. 26.
91Graham & Howard (2008), s. 1.
92Harrison (2012), s. 3.
93Graham & Howard (2008), s. 2.
94Graham & Howard (2008), s. 2.
95Harrison (2012), s. 17-18.
96Bohman (2012), s. 14.
97Alzén (2011), s. 154.

26



bruksandan. Bruksandan blir tätt sammankopplad till den kollektiva identiteten
som präglar människorna inom industriföretaget på mindre bruksorter.

I en gestaltning av industriarvet finns kopplingarna mellan industrimuseer och
identitet. Verónica Ortega Ortiz och hennes artikel ”Semiotic and ethnographic
approachment to industrial heritage” har bidragit med olika perspektiv på detta.
Ortega Ortiz menar att museerna har en identitetsbevarande effekt som även har
kopplingar till turism. I uppsatsen tillämpar jag Ortega Ortiz teorier på Sandvik
AB och Sandviken.98 Cossons skriver om relationen mellan industriarv och
identitet, han menar att den gemensamma historien har en identitetsskapande
funktion. Cossons kopplar detta till plats och tillgängliggörande av den
gemensamma historien, vilket även blir en källa för tursim.99 

Bruksanda
Bruksanda är ett brett begrepp som betyder olika för olika människor. Det är även
ett begrepp som rymmer många aspekter. Precis som kulturarv är bruksandan
även i ständig förändring, det är en process som är pågående och som förändras i
takt med tiden.100 I Bruksandan – hinder eller möjlighet? anlägger Barbro Bursell
ett historiskt perspektiv på bruksanda och menar att den bygger på att människor
har likartade upplevelser vilket utvecklar en kulturell gemenskap som bygger på
gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar som de förvärvat. Med
detta följer egna attityder och handlingsmönster.101 En sorts bruksgemenskap kan
ses som en variant på en lokal identitet som kan utvecklas mellan dem som bor på
samma ort. Bruksgemenskapen baseras på erfarenheterna av att bo i just ett
brukssamhälle. Bursell menar att bruksandan kan betraktas som en utlöpare av en
sådan brukskultur, en mentalitet och ett handlingsmönster som bottnar i de
likartade erfarenheter som människor får som invånare i ett brukssamhälle.102

Idag finns det i de bruksorter där driften ännu är igång två starka institutioner,
bruksföretaget och kommunen, tillskillnad från förr då företaget stod i centrum.
Avvecklingen av det gamla systemet har inneburit en dramatisk omvandling av
maktstrukturer och sociala villkor på bruksorterna. Enligt Bursell har detta även
haft konsekvenser när det handlar om bruksinvånarnas kulturella gemenskap. När
de gemensamma erfarenheterna får ett annat innehåll, har också värderingar och
attityder förändrats. Därmed förändras även bruksandan och tar sig nya uttryck,
denna förändring kan sägas börja under 1900-talet. Bursell menar dock att
värderingar vanligen inte förändras lika snabbt som villkor.103

98Ortega Ortiz, Verónica (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM.
[2019-06-03].
99Cossons (2016[2012]), s. 9.
100Magnusson (1997), s.21.
101Bursell (1997), s. 10.
102Bursell (1997), s. 11.
103Bursell (1997), s. 14.
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Enligt Bursell är tidsperspektivet viktigt när det kommer till bruksanda.
Brukskultur och bruksanda är enligt henne föränderliga begrepp, ”barn av sin
tid”.104 I det gamla, patriarkala brukssamhället framhölls hierarki, makt och
kontroll. År 1940- och 50-talen nämndes i termer av samarbete, bland annat
mellan företagsledningen och facket. Tiden efter 1970-talet, stålkrisens tid,
kännetecknades av motstånd mot förändringar och passivitet. Ett annat perspektiv
på bruksanda kan enligt Bursell  ha kopplingar till brukens symbolkraft.105

Enligt Carl-Magnus Gagge är den fysiska miljön identitetsskapande och har
en betydelse för den lokala utvecklingen. Han påpekar precis som Bursell att
bruksandan har förändrats över tiden samt att den även under olika tider fått skilda
uttryck i miljön. Gagge menar att eftersom spåren bevaras är dokumentation och
forskning mycket väsentligt för att se kulturmiljöns olika delar och därmed driva
ett utvecklat bevarandearbete i bruksmiljöerna. Gagge lyfter även fram att
landskapet och kulturmiljön är i ständig förändring. Det som blir kvar är bara
spår, som utgör synliga exempel på den historiska utvecklingen. Den snabba och
omfattande fysiska förändringen gör att arbetet med att forska/dokumentera och
sedan skydda och bevara kulturmiljöer blir mycket angeläget.106

Sammanfattning:
Dessa teoretiska utgångspunkter: industriarv, industriminne, Genius loci, identitet
och bruksanda, innehåller alla värden, element och egenskaper, som i relation till
min undersökning är relevanta. Dessa utgår från de mönster som bildats av mitt
empiriska material. Tillsammans med kulturarv och tursim blir dessa en del i
processen att skapa ett industriminne.

Begreppet History Marketing
Alexander Schugs beskriver History Marketing som ett verktyg för företagen att
använda sin historia i till exempel museer eller utställningar.107 Tim Schantz
arbetar på amerikanska The History Factory där de arbetar med hjälpa företag att
lyfta fram dess arkiv och värdet av dess historia. Han menar att det är viktigt att
både använda och sprida kunskap om ett företags historia.108 History Marketing är
ett sätt att lyfta fram företagets historia och göra den tillgänglig.

CFN menar att alla företag kan använda sig av History Marketing. Genom att
använda sin historia kan företag skapa ett förtroende för kunden samt främja sina
investeringar.109 Enligt Anders Sjöman från CFN kan History Marketing bidra

104Bursell (1997), s. 17.
105Bursell (1997), s. 17.
106Gagge (1997), s. 65.
107Schug (2010), s. 54.
108Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > BizStories > History Marketing > The History Factory – Så
hjälper vi företag använda sin historia. [2019-06-06].
109Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > Om oss. [2019-06-06].
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både externt och internt och stärker både medarbetarna och relationen till
kunden.110

Begreppet History Marketing är dels ett verktyg som tillämpas på min
fallstudie Sandvik AB, dels är det boken History Marketing som steg för steg
visar hur detta kan tillämpas i skapandet av ett museum.

110Sjöman (odat), ”Så blir historien ditt bästa content”, Spoon Agency:s webbplats. [2019-06-03]
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Metod och källmaterial

Min uppsats är en kvalitativ undersökning där jag använder mig av kvalitativa
metoder för insamlandet av empiriskt material, och i analysen. I min metod
använder jag mig av en fallstudie, fallstudien är av Sandvik AB, och i
undersökningen har jag således samlat in material om företaget. Mitt källmaterial
består av kvalitativa intervjuer som syftar till att belysa Sandvik AB:s anställdas
narrativ. Källmaterialet består även i litteratur som berör Sandvik AB och
Sandvikens historia, samt information om sådant som kan identifiera dess
industriarv, vilket är en del i processen kan skapa ett industriminne.

Fallstudie

Enligt Inger Lindstedt handlar en fallstudie om att välja en person eller en
organisation, vilket man noggrant undersöker eller beskriver. Enligt Lindstedt har
fallstudien inget intresse av att generalisera men att varje fallstudie kan vara ett
komplement till en mer generell beskrivning.111 Min fallstudie fyller dels den lucka
som finns i litteratur som beskriver skapandet av industriminnet, dels belyser den
på en generell nivå hur ett industriminne kan skapas. Min fallstudie är således ett
komplement i den aspekt att den bidrar till forskningen kring industriarv och
industriminnen. Genom att använda Sandvik AB som ett exempel i min uppsats
kan jag konkret beskriva processen i hur ett industriminne skapas. Jag kan visa på
både problem och möjligheter som framträder i processen. Syftet med uppsatsen
är inte att fysiskt bygga ett museum utan att föreslå hur ett industriminne/arv kan
gestaltas i ett imaginärt framtida museum. Jag har således undersökt vilka
förutsättningar Sandvik AB har ifråga om industriarv och värde genom att
lokalisera och se över Sandvik AB:s historiska material och tillgångar. På ett plan
visar min fallstudie hur ett industriminne skapas samtidigt som den ger en inblick
i Sandvik AB:s industriarv. 

En fallstudie är ett sätt att undersöka en specifik företeelse, till exempel ett
program, en händelse, ett skeende eller en institution, vilka sedan utgör ett
exempel på en mer omfattande grupp av händelser, skeenden eller personer.112 Min

111Lindstedt (2017), s. 93.
112Merriam (1994), s. 24.
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fallstudie bidrar således med en översikt för hur ett industriföretag kan gå tillväga
för att gestalta sitt industriarv och kan därför tillämpas på andra industriföretag än
Sandvik AB. Jag valde Sandvik AB som min fallstudie därför att det är ett företag
som i dagsläget, år 2019, inte anses som ett officiellt kulturarv och vilket inte
finns med på SIM:s webbplats under industriminnen. Sandvik AB valdes även
eftersom  jag har en personlig koppling till företaget, så som anställd på företaget
och uppvuxen i orten. Jag såg detta som en fördel i och med att jag besitter en del
kunskaper som bara kan fås genom faktiska erfarenheter. RAA skriver om
kunskapsbehov i anknytning till kulturarv och turism. Där menar de att det kan
finnas ett glapp angående olika kunskap inom de olika aktörernas fält. Lokala
intiativ, eldsjälar, företag eller entreprenörer besitter en viss typ av kunskap
medan organisationer eller utbildade besitter en annan. RAA menar dock att det
oftast kan saknas utbildning inom till exempel historia i många kulturarvsprojekt,
de menar att det saknas kunskap om själva kulturarvet och att det kan behöva
kompletteras med utbildning.113 Därför kan mina egna erfarenheter ses som ett
komplement till min utbildning och förhoppningsvis berika min undersökning.

Enligt Sharan Merriam B inbegriper kvalitativ forskning vanligtvis fältarbete,
vilket betyder att forskaren måste söka upp människor, situationer, platser eller
institutioner, vilka utgör själva fältet. Detta behövs för att kunna observera hur
människor bär sig åt i sin naturliga omgivning och genomförs rutinmässigt i
undersökningen. Detta kan liknas vid fallstudien där det krävs att forskaren, för att
kunna beskriva och tolka sitt objekt, gör sig bekant med den företeelse som
studeras. Därav har jag utöver intervjuer och litteratur gjort en del fältbesök på
Sandvik AB och Sandviken för att bilda en uppfattning om företaget och orten
utöver mina redan existerande erfarenhet. Jag har även besökt arkiv, Uppsala
industriminnen och Högbo Bruk för att undersöka aspekter som berör industriarv.

Dokument- och innehållsanalys
En innehållsanalys av kvalitativ data handlar om att koda data och hitta samband,
göra jämförelser och ställa frågor.114 Analys av dokument är en sorts
innehållsanalys där målet är systematiska undersökningar av innehållet i
dokumentet.115 Vid en dokumentanalys kan dokumenten användas både som objekt
för forskningen och som källor till forskningen.116 Merriam skriver att insamling
av material och analys av information sker parallellt i den kvalitativa
undersökningen. Detta betyder att analysen startar redan vid första läsningen av
dokumentet eller vid första intervjun. Insikter, idéer eller hypoteser som i
efterhand uppenbaras styr vad som görs härnäst.117 I min undersökning blev detta

113Riksantikvarieämbetet (2002), s. 37-46).
114Larsen (2018), s. 160-161.
115Larsen (2018), s. 169.
116Larsen (2018), s. 170.
117Merriam (1994), s. 133.
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tydligt i och med att jag först var tvungen att definiera vad ett industriminne var
innan jag kunde gå vidare.

Enligt Merriam används det i kvalitativa fallstudier ofta någon typ av
innehållsanalys för att analysera dokument. I grunden går det ut på att
systematiskt beskriva innehållet i ett kommunikativt budskap. Innehållsanalys kan
även tillämpas på annan media, så som tidningar, TV och film. I en kvalitativ
innehållsanalys letar forskaren efter kunskaper och insikter där till exempel
situationer, miljöer, stilar eller innebörder är nyckelbegrepp. Processen inbegriper
en tolkning av data samtidigt som det sker en konstruktion av kategorier som
fångar relevanta egenskaper hos dokumentets innehåll.118

Kvalitativ forskning är enligt Merriam i sin natur induktiv, vilket betyder att
den utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier snarare än att pröva
existerande teorier. Den induktiva forskningen börjar med insamling av data,
empiriska iakttagelser eller liknande, för att sedan ställa upp teoretiska kategorier
och påståenden utifrån de relationer forskaren hittat i informationen. Induktiva
forskare vill hitta en teori som kan förklara den informationen den har, tillskillnad
från deduktiva forskare som vill vill finna information som passar in på en teori.119

Eftersom jag arbetar induktiv med mitt material och använder mig av grundad
teori var det en nödvändighet för mig att först definiera vad ett industriminne
faktiskt är samt vad som skiljer ett industriminne och övriga begrepp ifrån
varandra. Jag valde därför att göra en innehållsanalys av de material jag kunde
hitta som berör dessa begrepp. Materialet består av organisationer, litteratur och
artiklar. Genom dokument- och innehållsanalys av dessa källor har jag definierat
de olika begreppen samt identifierat och tolkat vad som skiljer dessa åt, för att
sedan ha en möjlighet att tillämpa dessa teoretiska utgångspunkter på Sandvik
AB. Jag använder sedan dessa begrepp som verktyg i gestaltandet av en
museiverksamhet.

Dokument, vanligast skriftliga källor, utgör en rik informationskälla för
forskare.120 I min undersökning fungerar mycket av mitt material dels som en källa
för information, dels till begreppsdefinitioner, vilka sedan tillämpas som
teoretiska utgångspunkter. Enligt Merriam är induktiv användning av dokument
vanligt i kvalitativa fallstudier när forskaren vill bygga upp kategorier eller
teoretiska begrepp.121 En viktig aspekt i användandet av dokument som källa är
frågor kring äkthet och objektivitet.122 Detta behövs främst tas i beaktande i det
material som berör Sandvik AB och Sandvikens historia. I Sandvik AB:s
jubileums bok är jag medveten om att detta är dess egen historia, skriven utifrån
deras eget perspektiv. På grund av detta använder jag mig av dokument och

118Merriam (1994), s. 128-129.
119Merriam (1994), s. 33.
120Merriam (1994), s. 117.
121Merriam (1994), s. 119.
122Merriam (1994), s. 119.
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litteratur från olika författare. Jag har även träffat författaren till de böcker som
bidrar till störst del av Sandvik AB och Sandvikens historia. Det bör dock påpekas
att mitt egentliga syfte med undersökningen inte är att ge en beskrivning av
Sandvik AB och Sandvikens historia utan att istället konstatera att den finns. Det
är till exempel inte min uppgift att göra en djupare undersökning om huruvida
Göran Fredrik Göransson, grundare av Sandvik AB, framställs på ett korrekt vis i
dokumenten. I det här stadiet som min undersökning representerar är det
tillräckligt att veta att den finns något att berätta om grundaren av Sandvik AB
och att historian är värd att gestalta som en del av industriarvet. Med det sagt har
jag försökt att ge en rättvis och objektiv bild av Sandvik AB och Sandvikens
industriarv utifrån det immateriella och materiella material jag identifierat.
Eftersom dokumentens existens även är oberoende av syftet med den
vetenskapliga undersökningen ses den enligt Merriam även som icke reaktiva, det
vill säga, opåverkade av själva forskningen. De har en koppling till verkligheten
eftersom de är en produkt av den kontext de tillkom i.123

Förutom litteraturanalys av sådant som berör industriarv och dess begrepp,
samt Sandvik AB och Sandvikens historia har jag undersökt museer av bland
annat företagskaraktär. Analys av museerna har gjorts för att se för- och nackdelar
inom dess verksamhet. Dessa har även gett en inblick i hur museer väljer att
använda sin verksamhet, till exempel utställningar och andra aktiviteter. Jag har
tyvärr inte haft en möjlighet att besöka dessa museer utan har istället sett över och
analyserat den information som finns på museets webbplats. Således har jag
genomfört en innehållsanalys av dessa webbplatser med syftet att hämta
inspiration för hur ett Sandviks museum kan nyttja sina resurser, samt se hur
företagsmuseer använder dess historia och dess museum konkret. Även om besök
hade varit givande ifråga om utställningsarbetet samt hur de på museet tänker
kring verksamheten så anser jag att webbplatsens information är tillräcklig i min
undersökning. De museer vars webbplatser har granskats är främst IKEA museum
som används som ett jämförande exempel i min undersökning. Sedan är det
Sveriges Fängelsemuseum, ABBA the museum, Vikingaliv och Gruvmuseet i
Falun. Det innehåll som granskats är främst de som vänder sig till gruppbokningar
igenom evenemang och liknande koncept som kan riktas till företag och större
grupper.

I de gestaltande delarna av undersökningen analyseras och kritiskt granskas
konsulternas idéer om museiskapande.

Intervjuer
För att få andras perspektiv på ett Sandviks museum och för att lyfta in de
anställdas egna narrativ har jag genomfört intervjuer med anställda på Sandvik
AB. Intervjuerna har besvarat frågor som: ”vad tycker olika personer inom

123Merriam (1994), s. 122.
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företaget är intressant?”, ”varför började de att arbeta på just Sandvik?”.124 Detta
kan på inget sätt representera hela Sandvik AB utan ska endast bidra med en
inblick i hur ett Sandviks museum skulle kunna se ut och vilka som arbetar på
företaget. Intervjuerna med anställda skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket
är en urvalsmetod som bygger på vad som är passande för forskaren och ligger
närmast till hands att välja.125 Detta skedde via ett inlägg på Facebook där jag
aktivt sökte efter personer inom Sandvik AB att intervjua. Övriga intervjuer
valdes pågrund av dess relevans för undersökningen.

Anställda
I intervjuerna med de anställda använde jag mig av den semistruktirerade
intervjuformen där jag utgick ifrån samma frågor till alla.126 Dessa frågor styrde
intervjun men i vissa fall kunde den intervjuades svar resultera i motfrågor eller
längre berättelser. Eftersom jag var ute efter djupare mer ingående svar lät jag
således den intervjuade tala fritt när denne ville och höll mig inte enbart till mina
stödfrågor. Detta kallas enligt Ann Kristin Larsen för en flexibel intervjuguide.
Vilket betyder att forskaren utgår från färdigformulerade frågor eller stickord men
att ordningen är flexibel och forskaren kan ställa följdfrågor när denne finner det
nödvändigt. I semistrukturerande intervjuer är det viktigt att i intervjuguiden och i
själva intervjun, se till att det kommer fram information som är av vikt för
problemformuleringarna.127 Jag har således försökt att ställa relevanta frågor
samtidigt som jag gett den intervjuade utrymme att tala fritt och utveckla sina
svar. Intervjuerna används främst i ”Orten och företagets egna röster”, där det
representerar de anställdas egna narrativ.

Eftersom vissa talade mer än andra skiftar intervjuerna mellan att vara cirka
10 till 30 minuter långa. Intervju med anställd nummer ett genomfördes i dennes
hem den 11 Mars 2019. Intervju med anställd nummer två och sex genomfördes
på respektives arbetsplats den 21 Mars 2019. Intervju med anställd nummer tre,
fyra och fem genomfördes på respektives arbetsplats den 19 Mars 2019. Intervju
med anställd nummer sju, åtta och nio genomfördes på respektives arbetsplats den
28 Mars 2019. Eliasson talar om intervjueffekten, vilket betyder att ju mindre
strukturerad en intervju är desto större är chansen att den som intervjuar
påverkar.128 Jag har haft detta i åtanke i mina intervjuer och har endast gett
exempel i vissa frågor där den intervjuade varit osäker på sitt svar.

De sandviksanställda jag intervjuat arbetar i produktion och som flödeschefer
på SMT, vilket är den delen av företaget som ligger Sandviken. Intervjuerna har
gett mig en inblick i vilka som arbetar på Sandvik AB, det vill säga, vilken

124För fullständig lista av mina intervjufrågor se Bilaga 1. Intervjufrågor
125Forskningsstrategier, wordpess webbplats, [2019-06-06].
126Eliasson (2010), s. 26.
127Larsen (2018), s. 139.
128Eliasson (2010), s. 27.
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bakgrund, utbildning och varför de började arbeta där. Dessa narrativ har även
bidragit till en inblick i vad de anställda själva tycker är intressant med företaget
och vad de vill se i ett Sandviks museum. De intervjuade är kvinnor och män i
olika åldrar. Intervjuerna är kvalitativa och har även analyserats efter kvalitativa
metoder. Intervjuerna har spelats in, och för att ha en möjlighet att analysera
intervjuerna har dessa transkriberats till text varav en textanalys genomförts av
materialet. Intervju med anställd nummer 2 är ett undantag, denne hade en önskan
om att inte bli inspelad, vilket jag respekterade och istället skrev ner alla svaren
eftersom intervjun pågick.

Jag har använt mig av samma analysteknik som Tim Rapley. Han analyserar
inte bara det som sägs i en intervju utan även det som är osagt.129 Denna teknik har
till exempel hjälpt mig att få syn på mer abstrakta aspekter i intervjuerna, så som
bruksanda. Rapley betonar att både parter påverkar varandra, detta är något jag
har varit medveten om i mina intervjuer.130 Jag har behövt vara extra noggrann i
mina tolkningar eftersom jag själv arbetar på Sandvik AB. Detta kan vara en
fördel då vi talar samma språk, men det kan även vara en nackdel då det kan bli
svårare att vara objektiv. En nackdel kan också vara att jag redan innan har en bild
av Sandvik AB och de anställda eftersom jag arbetar på företaget. Jag har därför
försökt att ha detta i åtanke när jag ställt frågor. Av den anledningen har jag även
besökt delar av Sandvik AB där jag själva aldrig arbetat. Sedan finns det
förmodligen saker som både jag och den jag intervjuar tar föregivna, vilket jag
haft i åtanke i min transkribering. Jag har försökt att begränsa mina egna
erfarenheter av företaget i uppsatsen, dock har jag lyft fram dessa när jag ansett att
det bidrar till undersökningen. Detta är främst i ”Orten och företagets egna
röster”; som uppvuxen i Sandviken och som anställd på Sandvik AB är jag en del
av orten och företagets röster och anser därför att mina egna erfarenheter kan
komplettera de intervjuades.

Intervjuerna har genomförts på den intervjuades arbetsplats med undantag av
en, där intervjun skedde i dennes hem. En fördel med att genomföra intervjuerna
på arbetsplatsen är att både jag och den som intervjuas känner oss bekväma. Jag
upplevde det som att den intervjuade kände att den kunde tala fritt. En bidragande
orsak till detta kan vara att den intervjuade var medveten om min anställning på
företaget. Min förhoppning är att detta bidragit till ärliga svar som kanske annars
hade känts främmande att svara för någon utanför företaget. Ett alternativt
tillvägagångssätt hade varit att använda sig av enkäter eller andra kvantitativa
metoder. Detta hade kanske givit ett bredare perspektiv på ett framtida museum,
men en enkät ger också en annan typ av material än en personlig, kvalitativ och
semi-strukturerad intervju. Jag valde det sistnämnda, med färre intervjuer öga mot

129Rapley (2007), s. 28.
130Rapley (2007), s.16
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öga för att ha en möjlighet att bilda en uppfattning om de anställda samt få chans
att höra längre berättelser från Sandvik AB och Sandviken. 

Andra intervjuer
Utöver de ovan nämnda intervjuerna har jag intervjuat två andra personer. En
person med tidigare ansvar för Sandvik AB:s historiska arkiv och en person från
Uppsala industriminnesförening. I dessa intervjuer har jag använt mig av en
ostrukturerad intervjuform. I en ostrukturerad intervjuform ska forskaren inte
styra intervjun i någon hög grad. Jag använde mig av en öppen intervjuguide där
jag hade en lista med teman och några stickord som vägledning. Jag ställde
efterhand uppföljningsfrågor med syftet att styra in samtalet på information med
relevans för min undersökning.131 I början av min intervju gav jag en kort
beskrivning av min undersökning och vad som var av intresse, detta styrde således
början av intervjun. Dessa intervjuer varade i cirka en timme. Intervjuerna med
dessa personer bidrar med perspektiv på dels industriarv, dels åsikter om
Sandviken och Sandvik AB:s historia, och finns med löpande i undersökningens
diskussion.

Intervju med Elvert Eriksson genomfördes 2019-02-15 kl.12:00 i hans hem i
Storvik. Eriksson har arbetat på företaget som kommunikatör och informatör. På
1970-talet fick Eriksson ansvar för företagets historiska arkiv. Idag är han
pensionerad sedan år 2001 och är numera en expert på Sandvik AB och
Sandvikens historia. Intervjun har bidragit med en insyn i Sandvik AB:s och
Sandvikens historia samt värdefulla åsikter i skapandet av ett Sandviks museum.
Eriksson har bland annat guidat i Högbo Bruk medan han gestaltat Sandvik AB:s
grundare Göran Fredrik Göransson.

Intervjun med vice ordförande i Uppsala industriminnesförening Owe Hedin
genomflödes 15 April 2019 kl.13.00 på Uppsala industriminnesförening. Intervjun
har bidragit med Uppsala industriminnens syn på industriarv och industriminnen.
Besöket avslutades med en privat guidad tur i dess museum. Intervjun och den
guidade turen bidrog med en insyn i hur det kan se ut när ett industriarv gestaltas
till ett industriminne.

Fältbesök
Förutom att studera litteratur och genomföra intervjuer har jag har besökt arkiv för
att lokalisera tillgängligt material som har en möjlighet att fungera som
utställningsmaterial och källor till information i museet. Jag har även genomfört
fältbesök i Sandviken, Högbo Bruk och på Sandvik AB. Ett fältbesök är inte så
omfattande som en fältundersökning, som syftar till att observera människor i sina
naturliga sammanhang, ofta under en längre period.132 Det fyller dock ett liknande

131Larsen (2018), s. 139.
132Larsen (2018), s. 147; Denscombe (2016), s. 310.
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syfte. Genom mina fältbesök har jag haft en vilja att lära något om mitt objekt. 133

Jag har kompletterat mina tidigare erfarenheter genom att se på företaget och
staden utifrån ett så objektivt synsätt som möjligt, samt utifrån ett industriarvs
perspektiv. Vid dessa tillfällen har jag tagit fältanteckningar där jag skrivit ner
intryck och stödord.134 Jag har inte fokuserat på att observerat människorna utan
huvudsakligen studerat miljön. Människorna är en del i intervjuerna och förklaras
utförligare i ”Intervjuer”. Således har jag genom mina fältbesök bildat mig en
allmän känsla för miljön, vilket enligt Martyn Denscombe kallas en ”holistisk
observation”.135

Som tidigare nämnts såg jag en del fördelar med att välja just Sandvik AB
som min fallstudie. Ifråga om just fältbesök kan det även finnas nackdelar
eftersom jag redan från början är bekant med miljöerna. Både i Sandviken och på
Sandvik AB har jag erfarenheter som är svåra att bortse från. I mina besök i
Sandviken som skett i samband med min undersökning har jag därför försökt att
se på staden utifrån ett industriarvsperspektiv. Jag har även försökt att se på
företaget ur samma perspektiv, samt tagit till mig de intervjuades narrativ och
deras syn på företaget. Det är dock omöjligt för mig att få ett första intryck av
Sandviken eftersom jag är uppvuxen där. Även om jag kan minnas min första dag
på Sandvik AB är jag inte heller helt opåverkad av de erfarenheter som följer med
genom att vara uppvuxen i en bruksort. Förhoppningsvis kan de kunskaper om
kulturarv och industriarv som jag fått med mig via min utbildning ge ett berikande
perspektiv på Sandviken och Sandvik AB i kombination med mina erfarenheter.
Detta väger förhoppningsvis tyngre än bristen av ett första intryck.

Den 15 April 2019 kl.13.00 besökte jag Uppsala industriminnesförening i
Uppsala. Där fick jag träffa vice ordförande i Uppsala industriminnesförening
Owe Hedin, besöket varade i cirka två timmar. Jag genomförde en ostrukturerade
intervju med Hedin där jag bad om hans syn på industriarv och industriminnen,
utförligare information finns i kategori ”Intervjuer”. Vi diskuterade hur
föreningen har gått tillväga i dess verksamhet och andra aspekter som rör
industriarv. Besöket avslutades med en privat guidade visning av Hedin där jag
även fick en möjlighet att se hur de gestaltade olika industriarv. Jag fick även en
möjlighet att ställa frågor som Hedin besvarade. 

Den 24 April 2019 kl.10:00 besökte jag Sandvikens kommunarkiv i
Sandviken. Där träffade jag arkivarierna Bosse Hedblom och Kristin Pettersson.
Under besöket berättade jag om de stora dragen i min undersökning. Sedan
diskuterade vi vilket material som skulle kunna vara av intresse för min
undersökning och för ett Sandviks museum. Vi såg över vilka dokument och
filmer som finns med kopplingar till Sandviken och Sandvik AB. Detta besök och

133Denscombe (2016), s. 310. 
134Denscombe (2016), s. 311.
135Denscombe (2016), s. 310.
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de handlingar jag erhållit efter besöket via arkivet är ett av underlagen för mitt
kapitel ”Basutställning”.

Jag har besökt Högbo Bruk vid två tillfällen under min undersökning. Första
besöket var i sällskap med Elvert Eriksson 2019-02-15 där han gav mig en privat
visning av Högbo Bruks herrgård. I samband med denna diskuterades möjligheter
för ett Sandviks museum och gestaltning av olika slag. Under detta besök
samtalade vi även med en ansvarig i Högbo Bruk. Mitt andra besök genomfördes
2019-06-06 i syftet att fotografera omgivningen, eftersom Högbo Bruk är en
möjlig plats för ett Sandviks museum, och eftersom de bär på en historia med
koppling till Sandviken och Sandvik AB.

Forskningsetik

Forskningsetik handlar om normer som ska trygga att den vetenskapliga
verksamheten är moraliskt försvarbar.136 Enligt Vetenskapsrådet handlar
forskningsetiska frågor om forskarens relation till forskningsuppgiften. Det finns
grundläggande principer som god forskningssed baseras på. Principerna delas in i
fyra steg vilka är: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar.137 Vetenskapsrådet
beskriver även fyra huvudkrav vilka benämns infomationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.138 Nedan följer de etniska reflektioner
jag ställts inför och tagit ställning till i min undersökning.

Precis som med alla metoder finns det både för och nackdelar. En kvalitativ
fallstudie är begränsad av forskarens sensibilitet och integritet. Forskaren är själv
det främsta instrumentet när det kommer till insamling och analys av material,
vilket har både för- och nackdelar. Forskaren är till stor del utelämnad åt sin egen
förmåga och känsla under större delen av forskningsarbetet.139 Den främsta
kritiken som brukar riktas mot fallstudien gäller enligt Denscombe  trovärdigheten
i de generaliseringar som görs utifrån dess resultat. På grund av detta är det viktigt
att forskaren är tydlig och visar en öppenhet i sin undersökning.140 En nackdel med
kvalitativa analyser överlag är att en kosekvens av metoden är att den har en
tendens att bygga på detaljerade djupstudier av ett mindre antal enheter. Vilket
kan göra att det är svårare att fastställa i vilken utsträckning forskningsobjektet
går att generalisera till liknande fall.141

I enlighet med informationskravet har jag i mina intervjuer informerat de
intervjuade om deras roll i undersökningen, vad intervjun kan komma att bidra
med samt undersöknings syfte. Informationen lästes upp av mig i början av

136Larsen (2018), s. 16.
137Vetenskapsrådet:s webbplats > Analys och uppdrag > Etik i forskningen. [2019-06-06].
138Vetenskapsrådet (2002), s. 6. [2019-06-06].
139Merriam (1994), s. 47.
140Denscombe (2016), s. 97.
141Denscombe (2016), s. 427.
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vardera intervju. Jag informerade även de intervjuade om att de fick läsa igenom
det som sedan transkriberats från intervjuerna om så önskades. De intervjuade
behövde inte svara på frågorna om de inte kände att de hade eller ville ge något
svar.142 Intervjuerna med de anställda är anonyma vilket jag berättade redan i min
efterlysning av informanter. I mina intervjuer har jag valt att utelämnat vissa
detaljer för att läsaren inte ska kunna identifiera den intervjuade.143 Intervjun med
Elvert Eriksson och Owe Hedin är inte anonyma eftersom dessa intervjuer är av
en annan karaktär, dock har jag förvisat mig om deras tillåtelse att nämna dem vid
namn. Frågorna är inte av etiskt känslig eller privat natur. Innan intervjun spelades
in frågade jag om tillåtelse var av en av de intervjuade svarade nej och hellre såg
att jag skrev ner svaren direkt vilket jag respekterade. Därför finns alla intervjuer
inspelade förutom en. I transkriberingen av samtliga intervjuer är vissa delar
borttagna, det gäller delar som inte hör till undersöknings syfte, så som
ovidkommande småprat.

Jag har även reflekterat över min egen roll i undersökning och vägt för och
nackdelar med min anställning på Sandvik AB. Jag har varit medveten om min
position i både fältbesök och i intervjuer, samt i transkribering och analys av
dessa. Pågrund av mina egna erfarenheter använder jag mig även av triangulering,
det vill säga jag använder mig av information som kommer från fler
informationskällor, vilket även ökar  validiteten i fallstudien.144

Avgränsning

Enligt Merriam är insamling och analys en process som pågår hela tiden under
arbetets gång. Detta innebär att forskaren egentligen kan fortsätta hur länge som
helst, det finns nästan alltid någon mer att prata med eller något mer att
observera.145 Det blir således en fråga om avgränsning, i min undersökning är det
en avgränsning som görs pågrund av tid och plats. Jag är således medveten om att
det finns fler källor, mer material och fler personer som har något att bidra med.
Jag har dock avgränsat mig till det som jag anser är behövligt i min undersökning
och som representerar syftet med min uppsats.

I materialet har jag avgränsat mig till det som berör industriarv och
industriminnen som bevarats eller gestaltas utifrån sin ursprungliga funktion. Jag
har således uteslutit diskussionen om industriarv med ny funktion, alltså ”Reusing
Industrial Heritage”, där byggnader och områden bevarats delvis eller helt men
fått en ny funktion. Jag har valt att visa de stora dragen i mina beskrivningar av
bruksorter, Sandvik AB och Sandvikens historia. Jag är således medveten om att

142Vetenskapsrådet (2002), s. 7.
143Vetenskapsrådet (2002), s. 13.
144Merriam (1994), s. 179.
145Merriam (1994), s. 138.
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alla bruksorter har sina unika och mer generella drag. Jag är även medveten om att
det finns andra intressanta aspekter i både bruksorternas och Sandvik AB:s
historia. Jag har dock avgränsat mig till det jag anser är av vikt för min
undersökning och således kan ge läsaren en bild av både bruksorter och Sandvik
AB.

Jag har gjort vissa avgränsningar i definitionen av ett museum, framförallt
inom industriminnen. Jag har gjort samma avgränsning som Bohman gjort i sin
bok Att sätta ansikten på samhällen. Därför har jag valt att inte räkna minnesrum
eller liknande där det inte finns fasta öppettider, eller bevarade miljöer som är
öppnade för visning enbart genom överenskommelser, som museer.146 Detta gör att
många hembygdsföreningar, vilka är en vanlig form för att visa upp äldre miljöer i
brukssamhällen inte tas i beaktning i min uppsats. Dels pågrund av Bohmans
avgränsning, dels för att de inte fyller kriterierna för ett industriminne enligt SIM.

146Bohman (2010), s. 16.
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Undersökning

Bakgrund

Sandviks födelsedag
Sandvik AB är ett företag inom stålindustrin som grundades år 1862 av Göran
Fredrik Göransson. Göransson var först i världen med att lyckas tillämpa
Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala.147 Företaget har sedan
start utvecklat sitt utbud, idag består Sandvik AB:s huvudsakliga verksamhet
främst i verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, maskiner,
verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Därtill
avancerade rostfria stål och speciallegeringar och produkter för industriell
värmning.148 År 2018 hade företaget cirka 5900 aktiva patent.149 Idag finns Sandvik
AB överallt i världen där det tillverkas verkstadsprodukter som, till exempel,
maskiner, bilar, flygplan och fartyg. Andra områden är till exempel kärnkraftverk,
anläggningar för pappersmassa, kraftverk, gruvdrift, kemiska- och petrokemiska
produkter. Sandvik AB har till exempel en hel del produktion i Kina och USA.150

Företaget har sedan start haft ett fokus på att arbeta i nära kontakt med kunden.151

De har cirka 42 000 anställda och styrelseordförande är Johan Molin, VD och
koncernchef är Björn Rosengren.152 Som tidigare nämnt ligger en del av företaget
fortfarande i Sandviken och kallas för SMT, vilket beskrivs som företagets
hjärta.153 SMT är den äldsta och ursprungliga delen av företaget.

Grundaren Göran Fredrik Göransson var vid 38:års ålder ledare för
handelshuset Daniel Elfstrand & C:ie i Gävle, en firma som grundades på 1700-
talet av Göranssons morfarsfar. Handelshuset var förläggare och finansiär åt fler
mindre ståltillverkare i Mellansverige. Handelshuset hade egna fartyg som bland

147Fagerfjäll (2012), s. 52. Göransson satte sitt folk och ingenjören John Leffler på att pröva Henry Bessemers
ofärdiga patent ”bessemermetoden” i Högbo Bruks nya masugn i Edsken.
148Sandviks webblats > OM OSS > HISTORIA. [2019-06-06].
149Sandviks webbplats > OM OSS > VÅRT FÖRETAG. [2019-06-06].
150Fagerfjäll (2012), s. 8.
151Sandviks webbplats > OM OSS. [2019-06-06].
152Sandviks webbplats > OM OSS > VÅRT FÖRETAG. [2019-06-06].
153Järnriket:s webbplats > Besöksmål > Sandvik. [2019-06-06].
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annat fraktade stålstänger och träbalkar, vilka sedan kom tillbaka med varor som
kaffe och gödsel. Firman ingick i ett internationellt nätverk av liknande
handelshus. Under denna tid, i mitten av 1800-talet växte industrin alltmer.
Göransson var en man som var känd för att tänka i nya banor. Han var bland annat
styrelseledamot i Sveriges första privata järnvägsprojekt, Gefle-Dala. Han var
med att bilda Sveriges första aktiebolag, textilbolaget Strömsbro och därefter
trävarubolaget Korsnäs. Det var även runt denna tid som Göransson köpte lilla
Högbo bruk med syftet att utnyttja skogarna.154

Göransson var på resa i den tyska handelsstaden Hamburg år 1857, där
affärsmötena under vistelsen visade på en oro inom den industriella
verksamheten. Göransson reste därför till London för en möjlighet att identifiera
risker och säkra nya krediter. Det var i England som uppfinnaren Henry Bessemer
utvecklade den teknik som skulle ligga till grund för Sandvik AB. Bessemers nya
metod skulle tillverka stål i stor skala med en teknik som skulle förändra hela
branschen. Det uppstod dock problem med själva framställningen. Göranssons
äldre kollegor övertalade honom att vara med på detta projekt. Göransson, känd
för sina djärva beslut var med trots att läget var illa valt för fler risker. Han köpte
således en femtedel av Bessemers ofärdiga patent den 20 Maj år 1857, vilket sägs
vara ett viktigt datum för det svenska stålet. Under tiden som Göranssons folk,
Pontus Kleman och ingenjören John Leffler arbetade med att få
bessemerprocessen att fungera i Högbo bruks nya masugn i Edsken, gick
Elfstrands firma i konkurs. Därefter hängde således Göranssons affärsliv plötsligt
på Bessemers uppfinning. Juli år 1858 sägs vara födelsedagen för
bessemermetoden i industriell tillämpning även om den inte kom under full
kontroll förrän år 1860. Detta var en världshändelse som lyckades på grund av
svenska stålmän och med Göransson som den drivande kraften, men de var fler
om att tillslut bilda företaget som idag heter Sandvik AB. Utan bland andra,
Kleman som var en annan fantasifull finansman, skulle Sandvik AB inte existera
idag. Kleman var med i projektet att finansera Högbo Stål & Jernwerks AB (Idag
Sandvik AB).155 Efter en tid insåg dock Göransson att Edksen var för litet för att
kunna tillverka stål i den skala han ville, och efter många om och men kunde en
stor satsning ske för att göra en anläggning vid Storsjön i Sandviken. Detta
lyckades tack vare bland andra, Kleman och Johan Holm. 31 januari år 1862
fastställde Kunglig Majestät bolagsordningen för det nya aktiebolaget Högbo Stål
& Jernwerks AB, detta blev Sandvik AB:s födelsedag.156

154Fagerfjäll (2012), s. 51.
155Eriksson, Högbo Bruk var det företag som konsuln genomförde utvecklingen av Bessemerprosessen i.År
1862 startade han Högbo Stål- o Jernverks AB som dock gick i konkurs redan år 1866. Vid nystarten år 1868
fick företaget namnet Sandvikens Järnverks AB. Man firar dock jubileet och liknande med utgång från 1862.
156Fagerfjäll (2012), s. 48-61.
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Stålstaden - bruksorten Sandviken växer fram
Det var i och med företaget som samhället Sandviken växte fram. Likt andra
bruksorter formades samhället efter arbetarna och deras familjers behov. Det som
senare skulle bli Sandvik AB tillverkade från början stålet i Högbo och Edsken,
men flyttades av Göransson till det som idag är Sandviken. Göransson valde att
anlägga företaget på en plats som under denna tid var i stort sett orörd och bestod
av moss- och sankmark med inslag av grusås. I öster gränsade det till en sandig
vik som redan på 1700-talet hette Sandviken, ett namn som skulle bli kvar och
namnge samhället som växte fram. Bidragande faktorer till att platsen valdes kan
enligt Eriksson ha varit tillgången till egen mark, närheten till järnvägen,
utskeppningshamnen i Gävle och de egna bruken i Högbo och Edsken. Det fanns
även en möjlighet till att anlägga en kanal för vattenkraft vilket kan ha påverkat
beslutet.157

Utan Sandvik AB skulle Sandviken förmodligen inte existera idag. Det första
arbetet som påbörjades i området var kanalbygget år 1862 och kort därefter kom 

Bild 1. Gamla bruket, äldre arbetarbostad.

verkstadsarbetet igång. Allt detta krävde arbetskraft och över 100 personer kom
till platsen för att arbeta. Det blev svårt att inkvartera alla människor och de fick
bland annat bo i egenbyggda kojor vilka benämndes jordkulor, dessa grupper av
boningar kallades ”Loppstán”.158 I och med detta så utvecklas således det första
behovet, bostäder till arbetarna och deras familjer. Göransson började att planera
samhället år 1862, hans planer för den blivande bebyggelsen var att varje familj
skulle få en egen ingång till sin lägenhet, och en liten trädgårdstäppa vilket skulle
vara till hjälp för att dryga ut matkassan. Det var även viktigt att bostäderna låg

157Eriksson (1978), D. 1, s. 4-5.
158Eriksson (1978), D 1, s. 4.
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nära arbetet eftersom folket gick till fots. Göransson ville att familjerna skulle få
så mycket som möjligt av solen och placerade därför huvuddelen av husen, samt
huvudgatorna i riktning norr-söder. De första gatorna i de ny samhället skapades
av den naturliga dragningen i vägförbindelserna mellan landsvägen och
industriområdet, vilka var Storgatan och Stationsgatan.159 Göranssons egna
visioner utvecklades av arbetarnas behov och vad som kunde ses som lämpligast
för dessa. Detta formade således både bostäderna och utformningen av samhället i
ett tidigt stadium. År 1863 stod de fem första arbetarbostäderna klara, år 1866
fanns troligen 17 arbetarbostäder klara. Mellan år 1878-1890 byggdes Storgatan
12, 13 och 15 varav den sista kom att användas som polisstation. Efter
Göranssons vision skulle husen ha ett rum och kök, egen ingång och
trädgårdstäppa, hus ett, två och tre byggdes på detta sätt. På grund av
bostadsbristen blev dock antalet personer i varje byggnad stort och i det tredje
bodde endast män. Bostäderna utvecklades allteftersom. Göransson och företaget
hade således väldigt tidigt ett ansvar som kan liknas vid dagens begrepp Corporate
responsibility.160

 Företaget utvecklades dock snabbare än tänkt och idén om ett rum och kök
till varje familj fick frångås. För att hinna med bostadsbygget blev de tvungna att
istället bygga bruksgårdarna för åtta familjer istället för fyra. Hus nr sju till tio
byggdes därför efter dessa förutsättningar. Bostadsbygget bara fortsatte, och år
1882 tycktes de inte se något slut, eftersom samhällets befolkning bara växte. Som
var vanligt i brukssamhällen så skiljde ett staket yttre Sandviken från själva
”bruket”, där arbetarbostäder och de andra företagsägda byggnaderna låg.161 Dessa
staket och grindar försvann sedan.162 Benämningen yttre Sandviken kommer
således ifrån att det låg utanför bruket. I alla brukssamhällen var bruket det
centrala och övriga områden låg utanför.163 Idag kallas området med dessa tidiga
bostäder i Sandviken för Gamla bruket och ligger i nära anslutning till det senare
byggda området Nya bruket. Det är oklart exakt när namnet ”bruket” började
användas även på bostadsområdet men Eriksson tror att det kan ha varit kring
1880-talet, för att skilja detta område, som ägdes av företaget, från de som
byggdes strax utanför av privata aktörer.164 

I slutet av 1800-talet insåg företaget att de inte längre kunde ansvara för
bostäder åt sina anställda. För mycket kapital bands upp och marken skulle inte
räcka till. År 1898 upprättades således en karta över Villastaden där
egnahemstomter skulle säljas till anställda och andra som var villiga att bygga

159Eriksson (1978), D. 1, s. 4-10.
160Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Företags samhällsansvar: Corporate responsibility,
eller Corporate social responsibility, är företagets samhällsansvar. Det betyder att företaget tar ansvar för hur
de påverkar samhället ur ett miljömässigt, ekonomisk och socialt perspektiv. [2019-06-03]. 
161Eriksson (1978), D. 2, s. 23-48.
162Eriksson (1978), D. 3, s. 8.
163Eriksson (1978), D. 3, s. 8.
164Eriksson (1978),  D. 2, s. 4.
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sina egna fastigheter.165 Det första området i Sandviken som byggdes för ”alla
kategorier människor” var Hantverkarbacken på 1950-talet.166 Innan dess var
praktiskt taget varje område antingen byggt för arbetare eller tjänstemän, och
ingen av det andra lägret fick bo i det motsatta.167

Förutom bostäder fanns andra behov som företaget behövde ta hänsyn till. Det
var företaget som stod för de byggnader och verksamheter som behövdes i det
unga samhället, till exempel kyrka, värdshus och sjukstuga. Göransson tyckte att
det behövdes en varuförmedling i Sandviken och det öppnade en sorts handelsbod
där det såldes varor som fläsk och sill men även tobak och alkohol. Pågrund av
varuförmedling inrättades det väldigt tidigt ett torg, där hölls det torgdag en gång i
månaden. Det byggdes en hushållsskola som var avsedd för bruksarbetarnas
flickor, där skulle flickorna lära sig att laga god och näringsrik mat i en standard
som passade för arbetshemmen. Det fanns brygghus och bagarstugor, kvinnorna
sköljde och klappade kläderna i kanalen, varje bruksgata hade sin egen
klappbrygga.168 Detta är bara ett fåtal exempel på de behov som formade samhället
och vars spår kan ses i Sandviken idag.

En bruksort som Sandviken var dock inte opåverkad av samtidens
strömningar utan formades även av dessa. Ett exempel är badhusinrättningen som
byggdes av företaget år 1896, vilket var det första badhuset med inomhusbassäng
utanför Stockholm.169 Badhusinrättningar var något som växte fram under den
tidens ideal om renlighet och hälsa, något som texten på badhuset bekräftar;
”renlighet medför trefnad och helsa”.170 Detta var inte det lättaste i en bruksmiljö,
därför fyllde badhuset en viktig funktion och blev även som en samlingspunkt.171

Ett annat exempel är skola, eftersom arbetarnas familjer flyttade med till det nya
samhället behövde barnen i familjen skola enligt 1842:års folkskolestadga.
Pågrund av bristen på bostäder var det problematiskt, lösningen blev att göra en
skolsal av den gamla Lass Ollas gården, vilket blev Sandvikens första skola.172 

Bruksort i Sverige

Vad är en bruksort?
En bruksort eller ett brukssamhälle är ett samhälle som är uppbyggt kring en
större industriverksamhet eller ett bruk. Termen används vanligen om svenska
165Eriksson (1978),  D. 3, s. 13.
166Eriksson, (1978),  D. 2, s. 42.
167Eriksson, (1978),  D. 2, s. 42.
168Eriksson (1978),  D. 2, s. 5-48.
169Eriksson (1978),  D. 2, s. 12.
170Eriksson (1978),  D. 2, s. 14.
171Eriksson (1978),  D. 2, s. 14.
172Eriksson (1978), D. 1, s. 12. Lass Ollas gården var en av de första bondgårdar som fanns på platsen och
köptes upp av företaget i utbyte mot att de som bodde där fick en annan gård. Innan den användes som skolsal
sov en del arbetare där men Göransson såg nödvändigheten i att ge barnen undervisning och avvarade
rummet. Cirka 60 barn undervisades där år 1865.
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orter som från 1600- till 1800-talet växte fram inom, framförallt järn, pappers, och
glasbruk. I England kallades dessa för ”mill towns”.173 Idag benämns dessa
samhällen även som industriort eller industrisamhälle, vilket är ett samhälle eller
stad som växt fram kring en fabrik under den industriella epoken från 1700-talet
och framåt. Därtill även bruksorter som har expanderat eller samhällen som
formats kring en nyanlagd industri. I Sverige finns många bruksorter med rötter i
äldre tiders järnverk, så som Sandviken.174 Sandviken kan således benämnas både
bruksort och industrisamhälle. Det finns en rad bruksorter i Sverige som växt fram
på ett liknande sätt som Sandviken. Detta gör Sandviken till en del i ett större
kulturarv så som en del i Sveriges industriarv. Bevarande av just bruksorter kan
således sättas in ett större perspektiv. Det går även att sätta in bruksorterna i ett
globalt perspektiv, som en del av det globala industriarvet.175 Många länder
försöker idag att lyfta fram dess unika lokala industriarv, som finns förankrat i
platsen, på en nationell eller global nivå. På så sätt kan industriarvets tillgångar bli
ett slags varumärke för platsen. Ofta är industrierna nedlagda på dessa platser,
platsen i sig associeras med människornas minnen och berättelser.176

 Den mest kända bruksorten i Sverige är kanske Falun som år 2001 upptogs
som ett världsarv. Falugruva har aldrig vunnit årets industriminne men är efter
dess kriterier i högsta grad ett industriminne. I SVT:s program om industriminnen
är Falun med. Världsarvet Falun är ett stort industrihistoriskt landskap som
gestaltas i bland annat ett museum och genom guidade visningar i den gamla
gruvan. Det är ett officiellt kulturarv och till en viss del är det även ett
företagsmuseum, även om den enda produktionen gruvan fortfarande är
involverad i är Falu rödfärg. Falugruva har öppet året runt till skillnad från många
andra industriminnen.177

En bruksort i fortsatt utveckling
Många bruksorter i Sverige är frysta i tiden, det vill säga, efter den nedlagda
produktionen bevaras industrin och dess landskap i sitt dåvarande skick, ofta med
en tanke att locka turism. Detta skedde på många ställen i Sverige under den så
kallade bruksdöden under den senare delen av 1800-talet och i början av 1900-
talet. Ett av de mer kända exemplen är Engelsbergs bruk som idag är ett världsarv
enligt UNESCO. Sandvik AB bär på sin egen unika historia. En aspekt som gör
Sandvik AB till ett av få undantag i Sverige är att företaget faktiskt fortfarande är
i produktion och i sådan stor skala. Företaget finns fortfarande kvar i Sandviken
där det startade efter flytten, samtidigt som de växt till det globala världsföretag
173Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Brukssamhälle. [2019-02-08].
174Wikipedias webbplats, den svenska versionen, sökord: Brukssamhälle. [2019-02-08].
175Albrecht, (2016[2012], s. 17. Den industriella revolutionen skedde runt om i världen och inte bara i
Sverige. Omvandlingen av ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle medförde radikala förändringar i alla
spekter av de mänskliga livet, även naturen och den globala miljön påverkades djupt av denna process. 
176Stanton (2006), s. 5-6.
177Falugruva:s webbplats. [2019-06-06].
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det är idag. Industriområdet i Sandviken är det näst största i Sverige och fortsätter
att forma samhället Sandviken. Trots att det finns ett flertal bruksorter i Sverige så
bär Sandvik AB således på sin egen unika historia.  Det som utgör en stor skillnad
mellan Sandviken och en del andra bruksorter är alltså att produktionen överlevt,
fortfarande utvecklas och den snabba takten i vilket samhället växte.
Göranssonska familjen och dess involvering i företaget och samhället bidrar även
de till en egen historia. Företaget ägde och stod för nästan allt i samhället väldigt
länge och Sandviken blev inte en stad förrän år 1943.178 En annan orsak som gör
Sandvik AB näst intill unikt är att Göransson och företaget redan från start hade
vad som idag kallas Corporate responsibility. Ett ansvar som finns kvar idag och
som präglar Sandviken.179 Ett annat faktum som lyfter Sandvikens unika historia är
också att flytten av företaget faktiskt var det som grundade samhället Sandviken.
Grundaren Göransson var själv den som valde platsen och således vart förtaget
och bruksorten skulle byggas, samt utvecklas.

Det är viktigt att identifiera både det generella och det unika aspekterna för att
ta reda på hur ett specifikt arv ska gestaltas. I ett museum går det att lyfta fram det
som är unikt men även det som är generellt och vardagligt. Detta är en del i en
störres diskussion inom museologi och utställningsteknik, vad är värt att visas upp
och varför? Det är även en del av större strömningar inom arv där det innan år
1980 var vanligast att lyfta fram det anmärkningsvärda, största, bästa och äldsta.180

De gemensamma dragen gör att historian kan sättas in i ett större perspektiv och
bli en del av en större historia, både i Sverige och globalt. Medan den egna
historian lyfter fram det som gör arvet speciellt och unikt. I Sandvik AB:s
industriarv skulle således bruksorten kunna lyftas fram som en del av Sveriges
industriarv medan familjen Göransson presenterar en unik historia för Sandvik
AB och Sandviken. De anställdas egna minnen och andra personers specifika
livsöden är även ett exempel på unika perspektiv att lyfta fram i ett museum.

Av de 12 bruksorterna som finns i Gästrikland har endast tre fortfarande
någon typ av produktion. Dessa är Sandviken där företaget Sandvik AB ligger.
Hofors och dess stålindustri samt Bomhus (Billerud Korsnäs) som arbetar med
massa och pappersbruk, Bomhus är dock en stadsdel tillhörande Gävle idag. På
nedlagda bruksorter finns oftast någon sorts museiverksamhet, hembygdsförening
eller officiellt arv. Förutom de 12 industriminnen som SVT tar upp finns till
exempel Engelsbergs bruk där produktionen lades ner år 1908, idag är det ett
världsarv med museum och bevarad miljö. Forsmarks bruk varav järnhantering
lades ner år 1897 och som idag har ett bruksmuseum som är öppet efter säsong.181

Forsmarks bruk finns även med på SIM:s hemsida.182 Avesta vars produktion lades
178Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
179Se till exempel Göranssonska stiftelsen som erbjuder olika bidrag till privatpersoner och organisationer.
Göranssonska stiftelserna:s webbplats. [2019-06-06].
180Harrison (2012), s.80.
181Visit Roslagen:s webbplats > Forsmarks bruksmuseum. [2019-06-06].
182Svenska industriminnesföreningen > Industrimiljöer. [2019-06-06].
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ner under bruksdöden och som idag har ett prisbelönt inlevelsemuseum kallat
Verket som har öppet efter säsong.183

Orten och företagets egna röster

En bruksort som Sandviken och ett företag som Sandvik AB består alltid av
människor. Det är dessa människor som är företaget och som gör orten till vad
den är. Jag har intervjuat nio av dessa människor och lyssnat på deras berättelser.
Detta är kvinnor och män i olika åldrar som har arbetat på Sandvik AB i olika
antal år. Dessa människor har olika personligheter, olika bakgrund och säkert
olika intressen. Gemensamt för dessa människor är företaget Sandvik AB.

Förutom två av de intervjuade, varav en bor i Gävle och en i en mindre ort
tillhörande Gävle, så bor alla informanter i Sandviken eller i närheten av
Sandviken i mindre orter tillhörande Sandvikens kommun. Gemensamt för de
intervjuade är sättet på vilket de valde att börja arbeta på Sandvik AB, mer eller
mindre slumpartat, hävdar dem. Fler av de intervjuade var trötta på sina tidigare
arbeten, dess arbetstider eller hade lust att göra något annat: ”Jag ville jobba skift,
ha ledig vecka” säger en av personerna i intervjun och skrattar högt efter
kommentaren.184 Några har börjat på Sandvik AB i och med ett sommarjobb på
företaget som de sökt på måfå. Några har haft en vilja att få ett arbete direkt efter
skolan och således sökt sig till Sandvik AB. Fler av de intervjuade har inte haft
något annat arbete än Sandvik AB och började arbeta där direkt efter skolan. En
vanlig kommentar på; varför just Sandvik AB?, är att det blev så, ”det var inte
direkt något man planerat eller längtat till”.185

De intervjuade personerna har arbetat på Sandvik AB i olika många år, vissa
väldigt länge. En av personerna började år 1980 och har arbetat på företaget sedan
dess, ”19 augusti, började jag, och på den tiden var det ju legalt med barnarbete
mer eller mindre, jag var 17 år när jag började”.186 De som började arbeta på
Sandvik AB på 1980-talet har gemensamt att de började direkt efter skolan eller
hoppade av skolan för att börja arbeta istället: ”Jag skulle gå tre år ekonomisk
linje men gick två år, hoppade av, och började jobba på Sandvik” säger en av de
intervjuade flödescheferna.187 Personen ifråga arbetade på ett av pressverken i 14
år för att sedan gå en ledarutbildning och arbeta som produktionsledare på ett av
rörverken i fem år, sedan flera år som produktionsledare på götverket och idag är
personen flödeschef för det pressverk där anställningen började år 1988.188 Det är
intressant hur vissa personer inom företaget har hunnit med att arbeta på ett flertal

183Verket:s webbplats, [2019-06-06].
184Intervju med anställd nr. 6: anställd på Sandvik AB,  2019-03-21. 
185Intervju med anställd nr. 8: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
186Intervju med anställd nr. 5: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
187Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
188Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
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ställen inom företaget medan andra kan ha arbetat på samma ställe i 40 år. En av
de positiva svaren från intervjuerna var att Sandvik AB var ett bra företag därför
att det finns möjligheter att söka sig till nya arbetsplatser inom företaget.189 Men
detta är således inget måste, det finns personer som vill och således även får
arbeta på samma plats hela livet. Industriområdet i Sandviken är stort, du kan till
exempel arbeta på ett av rörverken vilket alltså är en produktionsanläggning där
de arbetar med rör, de olika siffrorna som benämns efter platsen är året då
produktionsanläggningen startade.

I intervjuerna känner jag igen mig själv utifrån mitt eget beslut att börja arbeta
på Sandvik AB. Jag var utled på restaurangbranschen och längtade efter andra
arbetstider och framförallt ett fast schema. Jag längtade även efter att göra något
helt annat men hade ingen tanke exakt på vad jag ville göra. Precis som några i
intervjuerna fick jag ett förslag att söka arbete på Sandvik AB genom kontakter
och gjorde således det med ett lyckat resultat. Sandvik AB var inget främmande
företag för mig, förutom att jag har släktingar där så har jag i hela min uppväxt
hört om företaget och sett dess byggnader som en del av stadssiluetten. Precis som
för mig, bidrar detta troligen, medvetet eller omedvetet i människornas beslut att
börja arbeta på Sandvik AB. Ofta har dessa anställda inte arbetat inom industri
innan men de har troligen en bild av arbetet med sig ändå. Detta utgör troligen en
skillnad i jämförelsen med personer som inte är uppvuxen i eller i närheten av en
bruksort. 

Intervjuerna visar på den bruksanda som jag under mina år som
sandviksanställd förknippar med företaget. Den så kallade bruksandan brukar
liknas vid en form av lokal identitet som baseras på erfarenheter av att bo i ett
brukssamhälle. Detta baseras på likartade upplevelser vilket utvecklar en kulturell
gemenskap som bygger gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar.190

Min erfarenhet av bruksanda kännetecknas av en blandning av gemenskap och en
gnällighet, samt en stolthet som inte visas förrän det är ett måste. Bruksandan
uttrycker en sorts hatkärlek till företaget där det endast är de anställda själva som
får klaga på företaget och vilka även är de första att komma till företagets försvar.
Jag förknippar också bruksandan med en humor där anställda inom företaget är de
som skämtar mest om bruksmentaliteten som präglar företagets arbetsmiljö. 

Under intervjuerna är reaktionerna på frågorna positiva samtidigt som det är
ett nonchalant tonläge när jag berör frågor kring: varför Sandvik AB? Tonläget i
svaret kan översättas med: ”varför inte”, samtidigt som de absolut inte vill lämna
företaget och trivs bra. Enligt Bursell är tidsperspektivet viktigt i frågor kring
bruksanda eftersom begreppet och dess innebörd förändras genom tiden. I det
gamla patriarkala brukssamhället framhölls hierarki, makt och kontroll. På 1940-
och 50-talen nämndes bruksanda i termer av samarbete, bland annat mellan

189Intervju med anställd nr. 2: anställd på Sandvik AB,  2019-03-21. 
190Bursell (1997), s. 10.
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företagsledningen och facket.191 Kan 2000-talets bruksanda präglas av en form av
nonchalans? Jag knyter an till min fråga: Varför arbetar ni här? ”ja varför inte?”.
Samtidigt präglas dagens bruksanda av en humor som jag både upplevt under
intervjuerna och under min anställning. Jag märker själv hur jag glider in i rollen
som sandviksarbetare under mina intervjuer. Det ger en förståelse för att det
faktiskt är ett speciellt klimat innanför grindarna på industriområdet, en sorts
bruksanda som ligger till grund för samhället Sandviken. Bruksandan är ett
uttryck för det immateriella arvet och blir tillsammans med berättelserna en viktig
aspekt i gestaltandet av industriarvet och i skapandet av ett industriminne.

 Av alla de som intervjuats är det bara en som planerar att byta arbete i
framtiden pågrund av pågående studier inom ett annat område än industri. Således
är det, trots att ingen direkt planerade att börja arbeta på Sandvik AB, ingen som
uttrycker en vilja att sluta arbeta på företaget efter anställningen. Personen som
planerar att byta arbete har varierat mellan att vara studieledig och studera distans
samt arbeta på företaget samtidigt sedan April 2010. Jag frågade om personen
planerade att stanna kvar på Sandvik, svaret jag fick är det enda som skiljer sig
ifrån de övriga: ”nää inte hela livet, ett litet tag till men, jag håller på pluggar så
det blir inte så länge till förhoppningsvis”.192 Den intervjuade trivs dock på
företaget och förklarade att det beror mycket på arbetskamraterna, ”det är bra,
dagarna är väl ganska lika men, så länge man jobbar med bra folk så är det bra”. 193

Detta är något som personen har gemensamt med fler av dem som jag intervjuat.
När jag ställde frågan till informanterna om, hur det är att arbeta på Sandvik AB
och huruvida de trivs, fick jag en del blandade svar, bra arbetskamrater var dock
det dominerande svaret. En informant svarade att det är ett ganska lätt jobb, om
man passar in, och att det är bra folk överallt. Den intervjuade svarade att ”man
stannar för folket, jobbet i sig är ju ganska trökigt, men man stannar för att man
har kul ihop”.194 Ett annat exempel: 

Jag trivs bra, jag tycker det är kul, för mig handlar det ganska mycket om, vad jag än gör,
vilka jag jobbar med, och jag trivs bra. Bra lag, roligt att gå hit, ganska varierande jobb så, jag
tycker det är kanon, jag har inga planer på något annat.195

De personer jag intervjuat har även som gemensamt att någon av deras familj eller
släkt har- eller fortfarande arbetar på Sandvik AB. Det är således kanske ingen
slump att dessa människor börjat arbeta på Sandvik AB. Det finns en möjlighet att
informanterna inte reflekterat så mycket över detta innan jag ställde frågan. På
min fråga om de hade någon familj eller släkt som arbetade på Sandvik AB var
det några som först spontant svarade nej. När de senare tänkte efter ändrade dessa

191Bursell (1997), s. 17.
192Intervju med anställd nr. 8: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
193Intervju med anställd nr. 8: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
194Intervju med anställd nr. 3: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
195Intervju med anställd nr. 4: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
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sig och började räkna upp flera släktingar. En möjlig förklaring till detta kan vara
att det är så givet att det inte är något de anställda egentligen reflekterar över
förrän frågan ställs. Det är möjligt att många av de anställda inte reflekterar över
det faktumet att sandviksarbetet faktiskt ligger i släkten. Medan andra ser det som
en tradition. Många kan gå tillbaka fler generationer av arbetare:

Det ser man ju, det här med generation efter generation, min morfar jobbade ju här på
Sandvik, han var snickare och han byggde ju pressverket som jag jobbade på och så hans
pappa som hade båten som transporterade mjölken till arbetarna.196

Dessa värdefulla berättelser som gått i arv i generationer är en del av det
immateriella arvet och benämns av Harrison som ”oral traditions”, vilket
involverar muntliga traditioner, historier och berättelser som inte finns nedskrivna
men som återberättats i generationer.197

Bild 2.  Arbetare under 1900-talet. Bild 3. Arbetare under 2000-talet.

Det handlar även om den tidigare nämnda bruksandan. Orten som suger in
personen, ”hamnar du på Sandvik så blir du kvar där”, en kommentar jag hört ett
flertal gånger under min anställning på företaget. Det var faktiskt det första jag
hörde i samband med att jag fick fast anställning och berättade om mina framtida
planer att studera. Kanske gör denna bruksanda det svårt att bryta sig ur företaget?
Av informanterna är det som tidigare nämnts bara en som planerar att byta arbete
pågrund av studier. Bidragande orsaker är troligen att det faktiskt är ett stabilt och
trivsamt företag vilket var ett av svaren jag fick i intervjuerna, att Sandvik AB ses
som en stabil arbetsgivare.198 Det faktum att någon väljer att arbeta 40 år på samma
arbetsplats säger även en del: ”Ja det har ju skiftat genom åren med olika
riktningar men jag har ju liksom aldrig någonsin haft nå tankar på att byta jobb”.199

Enligt intervjuerna framstår Sandvik AB som en snabb lösning på behovet av ett
arbete, kanske var tanken att informanterna, som mig skulle ha ett arbete medan

196Intervju med anställd nr. 5: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
197Harrison (2012). s. 5.
198Intervju med anställd nr. 2: anställd på Sandvik AB,  2019-03-21. 
199Intervju med anställd nr. 5: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
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de planerade för framtida studier eller liknande? Kanske bottnar kommentaren och
den nonchalans jag upplever i intervjuerna i just bruksandan?

En av de personer jag intervjuat har arbetat i samma produktionsanläggning
på Sandvik AB sedan år 1982, och det säger en hel del om trivsel. Personen
började att arbeta på Forsbacka järnverk vid 16 års ålder, och bytte arbetsplats till
Sandvik AB när produktionen lades ner i Forsbacka. Idag är personen flödeschef
på avdelningen där han har arbetat sedan anställningens början. Men oavsett hur
länge de intervjuade har arbetat på Sandvik AB har de upplevt en del förändringar
inom förteget. Förändringar som skett är dels inom anställningar, dels igenom
olika fokus inom företaget. En informant svarade att den största skillnaden är att
allt blivit lite striktare med regler och liknande, både utanför lokalen och
innanför.200 Informanten påpekar även att ”de äldre gardet har schasats ut så det
har väl blivit lite skillnad på personalen också”.201 Fokus på säkerhet och regler är
en förändring som nämns i fler av intervjuerna, och att många av de äldre
generationerna av sandviksarbetare slutat. Detta har enligt en av informanterna
resulterat i att något av brukskulturen försvunnit, det som jag kallar för bruksanda,
”de äldre uvarna har ju försvunnit, i början vågade man knappt sätta sig på en stol
i matsalen för att det var någons plats”.202 Kommentaren är ett sådant klassiskt
exempel på Sandvik AB:s bruksanda och något alla vi i den yngre generationen
garanterat upplevt under början av vår anställning; men hur ska vi kunna veta att
någon suttit på exakt samma plats i 30 år och att något annat vore otänkbart?
Informanternas svar visar på den tidsaspekt som Bursell lyfter fram angående
bruksanda.203 Bruksandan förändras i takt med tiden, men även i takt med att de
äldre generationerna lämnar företaget. Inom begreppet arv blir det således en
fråga om bevarande av minnet, det immateriella arvet. Cossons skriver att just
industriarvet har en bred social och kulturell betydelse som en del av folkets
livshistoria, och som sådan, skapar den en viktig känsla av historia och identitet.
Enligt Cossons kan industriarvet erbjuda identitet till ett samhälle eller sätta en
prägel, som kännetecknar platsen, även för utomstående.204 I gestaltande av ett
industriarv handlar det om att tillgängliggöra samhällets livshistoria, att ge uttryck
för den gemensamma historian och identiteten. Platsen blir således av största vikt,
dels ger den samhället en identitet och ett ansikte utåt, dels är den i sig ett uttryck
för den gemensamma historian och identiteten som finns i samhället. Som en av
mina informanter uttryckte sig ”Skulle någon placera Anders Zorn museet på
någon annan plats än i Mora? Eller IKEA museet i någon annan stad än
Älmhult?”.205

200Intervju med anställd nr. 8: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
201Intervju med anställd nr. 8: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
202Intervju med anställd nr. 4: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
203Bursell (1997), s. 17.
204Cossons (2016[2012]), s. 9.
205Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
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En annan förändring som nämndes i intervjuerna var att anställningarna nu
sker via bemanningsföretag, vilket har medfört att några upplever att mycket
kompetens har gått förlorad. En av informanterna har upplevt det som att fler
kvinnor blivit anställda sedan sin egen anställnings början på Sandvik AB år
2005.206 En annan åsikt från en av flödescheferna var att det har blivit ”slappare”
med tiden:

Jag tycker det var hårdare förut, man hade mer, vad ska vi säga... Idag har du ju mycket
ledighetskoder, som du kan använda, och det var ju stor skillnad från förr, och det var mer
liksom, med handen (pekar med rak arm och hela handen ut i luften), så här ska vi göra! Idag
är det mer, ”aa kan vi väl, kanske”. Det är liksom lite för slappt tycker jag, det är stor
skillnad, både positivt och negativt.207

Som den intervjuade påpekar så är det troligen både positivt och negativt. För de
som arbetar på golvet bidrar det troligen till att de trivs på företaget och
arbetsplatsen, att det finns ledighetskoder och att fler av skiftgångarna till exempel
ger ledig vecka och liknande samt att stämningen är avslappnad.208 En av de
intervjuade påpekade till exempel att en av anledningarna till varför denne bytte
arbete från butik till Sandvik AB var för att få mer fritid. 209 Som flödeschef kan
detta faktum vara en svår balans, att göra sina anställda till lags samtidigt som de
har en press ifrån sin chef högre upp i hierarkin. Därav kan slappheten säkert
upplevas olika beroende på vart inom företaget du arbetar och vilken position du
har. Arbetare och tjänstemän som motsatspar är något som funnits sedan
industrins start, en klyfta som dock var större förr. I Bruksanda – hinder eller
möjlighet? från år 1997 ställer Forsberg frågan; ”hur det kan komma sig att den
patriarkala bruksandan fortlever långt efter det att verksamheterna som var dess
grund för länge sedan upphört att dominera vardagslivet?”.210 Kanske går det att
påstå att den slapphet som ibland uppfattas i den nuvarande verksamheten
äntligen är ett tecken på att den patriarkala bruksandan släppt sitt grepp?

Det är också mycket svårare att få ett fast arbete på Sandvik AB idag än det
var förr, idag använder sig Sandvik AB av bemanningsföretag istället för att
anställa ny personal. Detta gör att några av informanterna känner sig mer osäkra
inom företaget än förr, ”man är mer ersättningsbar idag än då. Nu används mycket
inhyrd personal, det känns som marknaden svänger mer idag än förut.”211 Detta
kan vara en bidragande orsak till att de flesta vill arbeta kvar. De vet att det är en
tuff arbetsmarknad, om de slutar på företaget är det troligt att det blir svårt att åter
få en fast anställning. Förr kunde de som sökte sig till Sandvik AB välja relativt

206Intervju med anställd nr. 3: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19.
207Intervju med anställd nr. 9: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
208Att arbeta på golvet betyder att den anställda arbetar i produktionen och inte som till exempel chef eller
inne på kontoren.
209Intervju med anställd nr. 4: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19. 
210Forsberg, (1997), s. 59.
211Intervju med anställd nr. 4: anställd på Sandvik AB,  2019-02-19. 
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fritt bland jobben, tackade man nej till en arbetsplats inom företaget fick man
snart ett erbjudande från en annan produktionsanläggning.212 En informant blev till
och med uppringd och erbjuden ett arbete vilket denna tackade ja till, idag (2019),
har han arbetat på företaget i nio år.213

Jag frågade även informanterna vad de vill se i ett Sandviks museum. De
svarade att de vill se Sandvik AB:s historia, ett fokus i svaren var starten av
företaget, hur allt började i Högbo bruk och starten i Sandviken: 

Absolut starten, jag tycker ju typ hela ”Göransson grejen” på Högbo bruk är ganska coolt, det
är häftigt, så det är ju klart att det ska vara med men de kanske känns givet, på något vis, ja
lite bakgrund hur det starta och hur de har utvecklats.214  

En annan informant svarade ”mycket historia hur det har utvecklats och sedan
även hur produkterna används sen[...] här gör vi bara rör typ, men man vet ju lite
mer vad dom går till, det kanske skulle vara kul för andra med”.215 Material som
nämndes var äldre föremål så som verktyg och produktutveckling, samt
fotografier från Sandvik AB och Sandvikens historia.

Trots att informanterna inte nämner sig själva i detta sammanhang så är de
faktiskt deras historia, livsöden och berättelser som ska finnas i ett Sandviks
museum. Arbetarna som de är idag och som de var förr, deras minnen och
berättelser är en del av de immateriella arvet som representerar en del i Sandvik
AB och Sandvikens industriarv. Det är dessa människor som ska synliggöras i ett
gestaltande av industriarvet, i industriminnet. Framförallt är det dessa människor
som är orten och dom är företaget, Sandvik AB. När  människorna och deras egna
narrativ gestaltas i ett industriminne så gestaltas både orten Sandviken och
företaget Sandvik AB. 

Industrihistoriskt landskap, material och industriarv

Vad exakt består Sandvik AB och Sandviken av ifråga om arv? Sandvik AB och
Sandviken har ett rikt historiskt material som bidrar till det industrihistoriska
landskapet. Det industriarv jag lokaliserat i min undersökning är inte erkänt av
någon typ av lagstiftning och är därför, vad Harrison kallar ett, inofficiellt arv.
Mycket av detta material är även sådant som kan bidra till att gestalta
industriarvet i ett museum och således bidra till skapandet av ett industriminne.
Efter SIM:s kriterier för ett industrihistoriskt landskap har jag sett över och listat
Sandvik AB och Sandvikens industriarv.216

212Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
213Intervju med anställd nr. 7: anställd på Sandvik AB,  2019-03-28. 
214Intervju med anställd nr. 4: anställd på Sandvik AB,  2019-02-19. 
215Intervju med anställd nr. 3: anställd på Sandvik AB,  2019-02-19. 
216Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Industrimiljöer > Industrihistoriska miljöer i Sverige – 
kartan > Industrihistoriska miljöer – om urvalet på sim.se. [2019-06-06].
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Den lista som jag utarbetat nedan är baserad på Riksantikvarieämbetets lista
för riksintressen för kulturmiljövården,217 och kunskapsunderlag för riksintressen i
Sandvikens kommun 2014 av Länsstyrelsen Gävleborg,218 samt mina egna
observationer under fältbesök. Det är positivt att Sandviken och dess miljö finns
med på listan över riksintressen. Det betyder att det faktiskt finns något som är av
riksintresse och som därför har en stor möjlighet att bli ett officiellt, erkänt arv.

• Äldre industribyggnader inne på Sandviks AB:s område. Enligt
kunskapsunderlag från Länsstyrelsen Gävleborg år 2014 ansågs 24
byggnader vara värda att bevara och vara av riksintresse. 

• Gamla bruket bostadsområde med arbetarbostäder från 1800-talet och
annan bevarad miljö.

• Nya bruket. Området byggdes på 1970-talet och ritades av Ralph Erskine.
• Äldre järnverkets administrationsbyggnader, inklusive huvudkontoret och

andra verksamhetsbyggnader.
• Järnvägen och de äldre byggnaderna längsmed järnvägen

(stationsområdet).
• Kanalen (började grävas samma år som företaget flyttades till Sandviken,

år 1862).
• Den delen av Storsjön som ligger i anslutning till industriområdet och som

användes i produktionssyften.
• Äldre teknisk utrustning som tagits ur bruk men som fortfarande finns inne

på Sandvik AB:s område och vilka delvis är i fungerande skick. Föremål
lokaliserade utanför Sandvik AB:s området så som ånghammaren utanför
det gamla huvudkontoret och föremål i Högbo Bruk.

• Brukshotellet/mässen i Sandviken, byggdes på 1800-talet.
• Högbo Bruk, Högbo, (ort i Sandvikens kommun), miljö.
• Omfattande arkivmaterial innehållande fotografier, brevsamlingar,

protokoll, filmer och en del föremål, finns på kommunarkivet i Sandviken
och hos privatpersoner. Göranssonska släktarkivet, bland annat med
omfattande brevsamlingar från olika familjemedlemmar, ägs av Sandvik
AB.

• Minnesanteckningar från grundarfamiljen: Sigrid Göransson samt andra
familjemedlemmar. 

• Personliga berättelser från den industriella perioden.
• Minnen som finns hos dem som bor i Sandviken.

SIM:s beskrivning av ett industrihistoriskt landskap passar väl in på Sandvik AB.
Listan visar att Sandvik AB:s industrihistoriska landskap är omfattande, bland
annat med maskinpark, äldre byggnader, varierad miljö, bostadsområde och

217Riksantikvarieämbetet:s webbplats > samhällsutveckling > Riksintressen för kulturmiljövården > Samtliga
riksintressebeskrivningar, uppdelade per län > Gävleborg. [2019-06-06].
218Länsstyrelsen Gävleborg, Riksintressen i Sandvikens kommun – Ett kunskapsunderlag 2014-12-01.
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järnväg, kopplade till företaget, samt minnen, arkivhandlingar och berättelser.219

Efter TICCIH:s definition av de aspekter som involverar industriarvet, visar listan
även att Sandvik AB och Sandviken har ett industriarv efter organisationernas
bedömning.

Ett Sandviks museum ur olika perspektiv

History Marketing som verktyg
På CFN:s webbplats skriver de följande: ”Historien bevisar vilka ni är. Vårda den
noga. Använd den väl”.220 CFN är en ideell förening med förtag som medlemmar.
De arbetar för att bevara och berätta näringslivets historia. De betonar att alla
företag har en historia som kan berättas för att bygga ett förtroende och skapa nya
affärer, så kallat History Marketing. Detta kan främja investeringar i företaget och
företagskulturen.221 History Marketing enligt CFN är när en organisation
”använder energin i en sann historia”.222 Om den berättas väl ger den kraft till både
marknadsföring och medarbetare.223

Företag använder sig ofta av sin historia mer eller mindre medvetet, när de
marknadsför sig själva. Det kan ge en tyngd i företaget att kunna marknadsföra sig
igenom ”sedan 1852”, eller ”etabl. 1926”, detta inger ett förtroende för företaget
och är en trend som växer enligt Anders Sjöman från CFN. Detta visar sig bland
annat i ett ökat antal av företagsmuseer, varav IKEA är det mest omtalade i
Sverige.224 Men ett företag är mer än bara årtal, det är människorna, händelserna
och affärerna som skapade det företag som finns idag. Enligt Sjöman är dessa
berättelser, för de företag som väljer att berätta dem, en bra språngbräda in i
framtiden.225 Sandvik AB:s industriarv har en möjlighet att använda sin historia i
detta syfte, med fördel, gestaltat i ett museum. Sjömans beskrivning av
människorna bakom företaget liknar beskrivningen om människorna bakom arvet.
Industriarvet blir här, som en del av kulturarvet, användbart i både
marknadsföringssyfte och inom turism. Gestaltningen av detta bygger i både fall
på det materiella såväl som det immateriella och involverar det kollektiva minnet
och identiteten. En sammanfattning av vad Sjöman tycker att History Marketing
bidrar med, både internt och externt, vilket ska stärka både medarbetarna, samt
relationen till slutkunden:

219Se rubrik; ”industrihistoriskt landskap, material och industriarv”.
220Centrum för näringslivshistoria:s webbplats. [2019-06-06].
221Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > Om oss. [2019-06-06].
222Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > BERATTA DIN HISTORIA. [2019-06-06].
223Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > BERATTA DIN HISTORIA. [2019-06-06].
224Sjöman (odat), ”Så blir historien ditt bästa content”, Spoon Agency:s webbplats. [2019-06-03].
225Sjöman (odat), ”Så blir historien ditt bästa content”, Spoon Agency:s webbplats. [2019-06-03].
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Internt kan ett aktivt historiearbete bli ett sätt att ”plocka kulturen ur väggarna” och göra den
synlig, nästan hållbar, för alla som jobbar där. Inte minst nyanställda vill snabbt förstå vad det
är för ställe de jobbar på […] Externt, gentemot slutkunderna, är företagets egna – och unika!
– berättelser ett sätt att behålla och vinna nya kunder. Om ditt erbjudande är till förvillelse lik
ett annat företags  [...] så kan din historia vara just det som får dig att stå ut. - Dessa företag
ser ett värde i sin historia och arbetar för att förverkliga det värdet.226

Om History Marketing tillämpas och gestaltas i form av ett museum så skulle ett
Sandviks museum ta formen av ett företagsmuseum och inte enbart ett
industriminne. En fördel med företagsmuseer är att det ligger i tiden. De är i en
kategori för sig och konkurrerar således inte med vanliga museer med samma
utställningar.227 En nackdel är att företagsmuseer har en väldigt snäv nisch. Jag tror
därför att en kombination emellan företagsmuseum och industriminne kan
komplettera varderas svagheter. Det mest omtalade företagsmuseet i Sverige är
IKEA.228 Vanliga museisatsningar i Europa är inom gruvindustri ,
bryggeribranschen, elektronikbranschen, bilindustrin och energibranschen. Idag
går branscherna igenom snabba strukturförändringar, kanske är det just därför
som intresset för historien är starkt hos både medarbetare och omvärld påpekar
Schug.229 Denna typ av museum väcker även intresse i övriga världen, på den
internationella arenan skapar alltfler företag ett museum som anknyter till
verksamheten eller produkterna. I Storbritannien, Tyskland och Irland är museer
och utställningar inom bryggerinäringen vanliga. Andra vanliga verksamheter är
vingårdar, bil-, choklad- och parfymindustri.230 I en artikel från The new york
times skriver Eric Sylvers: ”In a fading industrial past, a chance for a rich
future”.231 Det är ett passande citat som jag tolkar på två sätt, dels att det ger
företaget en riklig/blomstrande framtid dels genom ett ekonomiskt perspektiv. Ett
faktum ifråga om företagsmuseet är att det, till skillnad från till exempel statliga
museer har ett ekonomiskt vinstdrivande perspektiv. Ett företagsmuseum får
gynna företaget, både ekonomiskt och marknadsmässigt.232 I boken History
Marketing skriver Schug att människor uppenbarligen vill spendera tid och pengar
på att få veta mer om produkter och varumärken som de konsumerar till vardags.
Han menar att utställningar och museiverksamhet därmed blir en del av företagets
marknadsföring och ett verktyg inom History Marketing.233

Ett fokus är således historia, vilket kan bidra till organsationen både internt
och externt. På ICA SBA 17-konferansen234 berättar Tim Schantz om vikten av
att både använda- och sprida kunskapen om, vikten för ett företags historia i

226Sjöman (odat), ”Så blir historien ditt bästa content”, Spoon Agency:s webbplats. [2019-06-03].
227(Odat), Resmål Sveriges webbplats, (odat), ”Blott Sverige svenska företagsmuseer har”. [2019-06-03].
228Andra företagsmuseer i Sverige är till exempel:  Abu-Garcia i Svängsta, Huusqvarna i husqvarna, Volvo i
Göteborg, Saab i Trollhättan och Clas Ohlson i Insjön, 
229Schug (2010), s. 54.
230Schug (2010), s. 52.
231Sylvers (2011), ”In a fading industrial past, a chance for a rich future”, The New York Times. [2019-06-
03].
232Schug (2010), s. 56.
233Schug (2010), s. 54.
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samhället.235 I presentationen ger Schantz fler exempel för att belysa vikten av det
han säger om arv och företag. Han använder sig av begrepp som ”Heritage value”
och ”Living history”, vilket betyder att det går bortom att arvet ska bevaras bara
för bevarandets skull. Arvet av organisationen kan spela en stor roll för
marknadsföring och kommunikation samt i affärsmöjligheter. Enligt Schantz kan
arkivmaterial och liknande vara något som cheferna tar hand om mer för att det är
ett måste. Företaget ser arkivmaterialet som en utgift istället för att se dess
möjligheter. Schantz berättar att det även kan vara oklart för företaget vad som
ska bevaras och att arkiven ofta är otillgängliga.

Med utgångspunkten i näringslivshistoria/företagshistoria och History
Marketing vill jag lyfta fram möjligheterna för ett Sandviks museum. Sandvik AB
är ett företag som fyller alla kriterier för att använda sig av History Marketing. De
besitter alla möjligheter som Sjöman, Schug och Schantz tar upp angående
företagens möjligheter att använda sin historia.236 ”150 år är en avsevärd tid. Inte
många företag kan uppvisa en sådan lång och framgångsrik historia”, skriver
Sandvik AB själva i sin jubileumsbok.237 Sandvik AB borde förmedla denna
historia till allmänheten och skapa ett industriminne av dess industriarv i form av
ett museum.238 Dess industriarv borde tillgängliggöras, för de som bor i Sandviken,
för de anställda, för kunderna och för resten av Sverige och världen. Eftersom
Sandvik AB tar emot många kundbesök där de ger guidade turer i den nuvarande
produktionen borde en inblick i det förflutna kunna ge en kompletterande
upplevelse, vilket ur ett näringslivshistoriskt perspektiv gynnar kundrelationen
och styrker medarbetarna.

Sandvik AB är i likhet med IKEA ett stort företag både inom Sverige och
utanför. Företaget har ett rikt industriarv och en historia som involverar Sandviken
som stad och bruksort. Intresset för företagets historia finns där, det visar sig i
teaterföreställningar, litteratur, närproducerade produkter kopplade till företaget,
podd-avsnitt och liknande. IKEA:s museum ligger i den lilla staden Älmhult där
allt började, och museet är placerat i de första IKEA varuhuset. Detta ger en sorts
autenticitet till museet som är viktig, därför bör även ett Sandviks museum vara
placerat i Sandviken, helst i en autentisk miljö. Trots att Älmhult är en liten stad
hade museet år 2017, 182170 besökare och var ett av de mest besökta museerna
inom kategorin övriga museer 2017.239 Museet öppnade dock 2016 och museer

234Centrum för näringslivshistoria:s webbplats,  sökord: ICA SBA 17. Den internationella arkivorganisationen
International Council on Archives’ (ICA) höll 2017 sin årliga konferens för företagsarkiv – Section on
Business Archives (SBA) – i Stockholm. Centrum för Näringslivshistoria var värdar under de dagarna. ICA
SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en konferens för företagshistoriker och
företagsarkivarier.
235Centrum för näringslivshistoria:s webbplats > BizStories > History Marketing > The History Factory – Så 
hjälper vi företag använda sin historia. [2019-06-06].
236Se rubrik; ”industrihistoriskt landskap, material och industriarv”.
237Fagerfjäll (2012), förord.
238Fagerfjäll (2012), s. 7.
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brukar ha flest besökaren när de är nyöppnade för att senare avta något
allteftersom.240 

Med mina jämförelser med IKEA museet påstår jag inte att IKEA och
Sandvik AB skulle dra samma publik. IKEA är ett helt annat sorts företag än
Sandvik AB. Även om många vet att Sandvik AB är en industri så är det en
skillnad på att vara ett företag vars varuhus besöks dagligen och att vara ett stängt
industriområde. Jag tror dock att med rätt marknadsföring kan ett Sandviks
museum utnyttja mystiken kring de stängda grindarna samt lyfta fram
produkterna och hur mycket som Sandvik AB bidrar till, runt omkring oss i vår
vardag och i världen. Det är pågrund av Sandvik AB:s företagskaraktär som jag
vill kombinera företag och industriminne då jag tror att ett industriminne kan lyfta
de aspekter inom företaget och Sandviken som gör att museet skulle rikta sig till
en bredare publik och inte enbart till de teknikintresserade. I och med
industriminnet så lyfts hela det industrihistoriska landskapet in, både det
materiella och det immateriella. På samma sätt kan aspekten av ett
företagsmuseum lyfta den industriella aspekten som ibland kommer i glömska,
här syftar jag på att museer eller industriminnen tycks ha svårt att hålla öppet året
runt. Något som även kan vara positivt för just ett Sandviks museum är dels att det
är en industri som fortfarande utvecklas, dels en bruksort under ständig
utveckling. Det är således en levande historia, vilket ger ett spännande perspektiv
på ett museum. Om industrin och bruksorten hela tiden utvecklas bör även ett
museum, förutom den bevarande aspekten, ha möjligheter att följa utvecklingen.
Förhoppningsvis kan detta bidra till bättre förutsättningar för ett Sandviks
museum att inte, likt andra industriminnen, falla i glömska.

Sandvik AB hänvisar redan, likt IKEA museet, till dess historia lika mycket
som de fokuserar på nutid och framtid. Sandvik AB skriver, både på deras
hemsida och i jubileums boken att de vill ha en nära kundkontakt. Deras guidade
turer i den nuvarande verksamheten visar även på ett intresse för att visa upp
verksamheten. Varför i så fall bara visa nutiden? Ett Sandviks museum med en
inblick i det förflutna skulle öka kontakten med kunderna ytterligare. Det skulle
kunna främja turismen i Sandviken och öppna upp möjligheter för företaget och
staden i sig.

Sandvik AB som industriminne

Sandvik AB enligt SIM:s kriterier
Sandvik AB och Sandviken är efter TICCIH, ICOMOS och UNESCO:s breda
definitioner bärare av ett industriarv eftersom de har en miljö samt både materiellt

239Persson, (2018), ”Svenska museibesök i topp”, pressmeddelande, Sveriges museer:s webbplats. [2019-06-
06].
240Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
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och immateriellt arv av historiskt och andra värden.241 Men för att Sandvik AB ska
kunna använda sig att detta arv i ett industriminne måste de fylla ytterligare
kriterier. Därför har Sandvik AB:s verksamhet och arv studerats utifrån SIM:s
kriterier för ett industriminne, vilket jag delat in i tre kategorier:

Det första är miljö och produktion: en välbevarad anläggning eller miljö med
teknik som fortfarande är körbar och visas i drift.242 Dessa två kriterier väcker en
del frågor när de appliceras på ett företag som Sandvik AB. Företaget fyller både
kriterier såvida SIM inte syftar på en nedlagd produktion som dock fortfarande
fungerar. I detta fall fyller Sandvik AB till en viss del kriterierna. Företaget är
fortfarande i produktion och är således ett levande företag men det finns äldre
maskiner som inte används och som fortfarande fungerar.

Det andra är det publika och förmedling: stora pedagogiska värden, god
tillgång för besökare, stora upplevelsevärden, utveckling och uppbyggande av
kunskap i anknytning till industriminnet, ambitiösa och innovativa sätt att gestalta
och förmedla industriarvet, ett industriminne som belyses ur många olika
perspektiv, exempel ålder, genus eller etnicitet.243 Dessa kriterier förutsätter någon
typ av pedagogisk verksamhet eller bearbetning av en plats, så som ett museum
eller någon annan typ av upplevelse, till exempel visningar och gestaltande av
äldre teknik och miljö. Således kan det inte bara vara ett landskap, en byggnad
eller en plats. Här finns det en åtskillnad mellan industriarv och industriminne,
industriarvet ska förmedlas och genom detta skapas industriminnet. Sandvik AB
skulle således behöva gestalta sitt industriarv. 

Det tredje är bevarande och samarbete: lokal förankring och ideellt
engagemang, långsiktig och säkerställd förvaltning och nyskapande former för
samverkan med andra aktörer.244 Detta förutsätter någon typ av verksamhet samt
ekonomiska förutsättningar för att kunna underhålla arvet. För att klassas som ett
vinnande industriminne är det således nödvändigt med någon typ av pedagogisk
verksamhet, alltså platsen måste gestaltas och aktivt bevaras samt vara tillgänglig
för allmänheten. Sandvik AB och dess industriarv skulle således kunna gestaltas
igenom ett museum och på så sätt skapa ett industriminne.

Kan vi ”minnas” en levande industri?
Sandvik AB är en del i ett industrihistoriskt landskap och bär på ett inofficiellt
industriarv, de har således möjligheter för att bevara och gestalta detta.245 I en
sökning på SIM:s hemsida på industrihistoriska miljöer i Sverige, Gävleborg,

241Se ”Industrihistoriskt landskap, material och industriarv”.
242Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Årets industriminne > Så utses årets industriminne >
kriterierna för valet av Årets industriminne. [2019-06-06].
243Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Årets industriminne > Så utses årets industriminne > 
kriterierna för valet av Årets industriminne. [2019-06-06].
244Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Årets industriminne > Så utses årets industriminne > 
kriterierna för valet av Årets industriminne. [2019-06-06].
245Se ”Industrihistoriskt landskap, material och industriarv”.
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finns Sandvik AB inte med.246 Däremot nämns det på SIM:s karta under kategorin
”södra Norrland” där de skriver att den enda levande järnhanteringen finns i
Gästrikland, där de stora stålindustrierna ligger i Sandviken och Hofors.247 Sandvik
AB:s fokus på webbplatsen SIM är således som en levande industri och inte som
ett industriminne. Överlag tycks den dominerande synen på industriminnen vara
att de ska representera en nedlagd industri. I min intervju med Hedin på Uppsala
industriminnesförening berättade han att hela föreningen faktiskt startade i och
med att Arla lade ned sin produktion i Uppsala år 1997.248 Detta väcker frågor
kring om och i så fall hur ett industriminne kan gestaltas när produktionen
fortfarande pågår. Är det således en nackdel att Sandvik AB fortfarande är i
produktion i frågor som berör gestaltning av ett industriarv? Enligt Harrison är
kulturella aspekter, enligt tradition sällan tänkt som ett arv i frånvaro av osäkerhet,
risk eller uppfattning om hot mot verksamheten på något sätt. Arvet
uppmärksammas oftast i och med identifierade risker eller hot.249 Att Sandvik AB
inte representeras som ett officiellt industriarv kan således vara för att industrin är
levande. Vilket även betyder att den fortfarande utvecklas och formar Sandviken
som samhälle idag. Om Sandvik AB lades ner i Sandviken, skulle frågor kring
Sandvik AB som industriarv garanterat inledas och diskuteras i samband med
bevarande eller rivningar av de anläggningar som då skulle stå övergivna. Detta
blir inte aktuellt så länge produktionen är igång. Harrisson menar även att ibland
kan risken eller hotet vara tiden i sig själv så som glömska, förfall eller ålder.
Ibland är det hotet av kommande rivningar eller förstörelse av byggnader eller
landskap.250 Eftersom produktionen pågår inom Sandvik AB tas byggnader, i
teorin, om hand och risken för förfall finns inte där. Men, överensstämmer detta
egentligen med verkligheten? Det finns en möjlighet att det inte gör det.

Eftersom företaget fortfarande utvecklas finns alltid en risk för glömska och
förfall eller ersättande av äldre teknik och verksamhet. Denna glömska är även
kopplad till det kollektiva minnet av vad Sandvik AB och Sandviken var förr.
Som tidigare nämns handlar glömskan också om det immateriella arvet, om
bruksandan, de anställdas minnen och berättelser. Men det handlar även om det
materiella arvet, för cirka två år sedan revs äldre slaggstensbyggnader inne på
Sandvik AB:s område för att göra plats för nyare byggnader och
produktutrymmen. Är detta således inte en förstörelse av det industrihistoriska
landskapet, det materiella arvet? Detta kan ses som ett argument för att en levande
industri mycket väl kan klassas som ett officiellt industriarv vilket kan gestaltas
som ett industriminne. Detta på grund av den risk som de äldre delarna av

246Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Industrimiljöer > Industrihistoriska miljöer i Sverige – 
kartan. [2019-06-06].
247Svenska industriminnesföreningen:s webbplats > Industrimiljöer > Industrihistoriska miljöer i Sverige – 
kartan > Industrihistoriska miljöer – om urvalet på sim.se > Södra Norrland. [2019-06-06].
248Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
249Harrison (2012), s. 18.
250Harrison (2012), s. 7.
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industrins verksamhet alltid löper. Det kan därför vara en god idé att lyfta fram
och säkra industriarvet för framtiden trots att produktionen fortsätter. Med andra
ord kan vi mycket väl minnas en levande industri på andra sätt än den nuvarande
produktionen. Det kan till och med vara viktigare att minnas en levande industri
pågrund av den ständiga utvecklingen som sker i ett levande företag. Under
intervjun med Hedin från Uppsala industriminnesförening hade vi en liknande
uppfattning om detta. Hedin framhöll vikten av historiken, även inom stora
företag som Sandvik AB och poängterade att den lättare glöms idag, speciellt
eftersom vi lever i en tid där allt utvecklas så fort.251

Ett industrihistoriskt landskap skulle således genom ett gestaltande ha en
möjlighet att bli ett industriminne oavsett om industrin är levande eller nedlagd.
Detta betyder inte att företaget inte ska ha möjligheter för att utveckla sitt område.
Det betyder att ett officiellt industriarv och Sandvik AB som ett industriminne
skulle ha möjligheter att ta vara på de materiella och immateriella arvet som
riskerar att försvinna i och med denna utveckling. Det kan även, på ett officiellt
sätt lyfta medvetenheten om att Sandvik AB och Sandvikens rika industriarv löper
en risk för glömska, trots sin levande industri. Som jag nämner tidigare i kapitel
”History Marketing som verktyg”, så kan det faktiskt vara positivt ur ett
besöksperspektiv att museet representerar en levande industri och bruksort som är
under ständig utveckling.

Industrimuseer och identitet

Identitetsskapande
I artiklar gör de ibland en koppling mellan industrimuseer och identitetsskapande.
Ett industrimuseum blir ett medie som förstärker identiteten på den plats där det
ligger. Enligt Ortega Ortiz ska bevarandet av industrimuseer bevittna en historisk
tidpunkt för ett territorium. Museets diskurs har en identitetsbaserad relation till
det kollektiva minnet som exponeras i ett industrimuseum.252 Industrimuseets plats
blir därför viktig för att museet ska ha en möjlighet att fylla den
identitetsskapande aspekten och för att gestalta samhällets historia. Genom att
gestalta dess historia, som är en del av industriarvet, bevaras samhällets minnen
och ett industriminne kan skapas. Återigen syns kopplingen mellan industriminne,
platsens betydelse och identiteten. Många som bor i Sandviken identifierar sig
redan med Sandvik AB, vilket beror på att Sandviken är uppbyggt kring företaget.
Det beror även på, som jag visar i mina intervjuer och i min inledning, att många
arbetar där, samt att Sandvikens invånare ofta har generationer bakom sig som
även de arbetat på Sandvik AB. Dessa faktorer kan bidra till att Sandvikenborna

251Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
252Ortega Ortiz (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM. [2019-06-
03].
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identifierar sig med företaget. Många i Sandviken delar således ett kollektivt
minne av vad Sandviken och Sandvik AB är idag och vad det var förr, samt att de
sett och upplevt utvecklingen själva.

I ett industrimuseum betyder det att museet gestaltar den gemensamma
historien. Enligt Peter Groote och Tilda Haartsen är det en kort väg mellan
arvsaspekter och kommunikation, en av de mest attraktiva definitionerna av arv är
enligt dem: ”nutida användningar av det förflutna”.253 Det betyder att industriarvet
inte bara gestaltas utan även representeras via museet. Följaktligen bli arvet en
sorts vara som konsumeras av besökarna. Enligt Groote och Haartsen är det som
då förbrukas inte så mycket arvet i form av en byggnad eller ett landskap utan
snarare dess representation i form av historisk berättelse. Berättelserna förmedlar
arvets betydelse via museet, därför blir museet en del i en process som avsiktligt,
eller oavsiktligt medverkar i skapandet av platsidentiteter.254 I ett Sandviks
museum betyder det att dels de som bor i Sandviken, dels de som arbetar på
Sandvik AB representeras i museet, vilket blir både identitetsbevarande och
identitetsskapande. Samtidigt ger det själva platsen dess identitet, genom att
representera platsen och ge den ett ansikte utåt.

Fler personer som bor i Sandviken kan berätta historier om medlemmar ur
grundarens familj eller hur det var när deras föräldrar arbetade på Sandvik AB.
Berättelser som ibland förts vidare i generationer. Bevarandet av dessa minnen
och miljö stärker identiteten hos de som bor i samhället och kan bli en källa av
intresse för turister.255 Att göra ett museum utav industriarvet är att främja
minnesdiskursen, det är möjligt att hitta industriarvets sociala relevans genom
bevarande, forskning, utställning och spridning i industrimuseer. Denna typ av
museer kan få en relevant betydelse för att lyfta fram vetenskap och teknik i
människors liv.256 Således kopplar även industriminnet, platsen och identiteten till
turismen. Det blir inte bara en fråga om att stärka identiteten och bevara minnen
för de som bor där, det blir även en fråga om att tillgängliggöra och gestalta detta
för andra utomstående.

Ett exempel där de boende i Sandviken med en tydlighet identifierade sig med
företaget var i samband med nedläggningen av Sandviks huvudkontor i Sandviken
år 2012. I och med nedläggningen blev många upprörda och engagerade: ”Tar
man bort stoltheten bli folk förbannade”.257 Denna, vanligtvis outtalade stolthet
över företaget är kopplad till identiteten i Sandviken. Genom att göra ett Sandviks
museum i Sandviken, eventuellt i det gamla huvudkontoret skulle det kollektiva
minnet av till exempel huvudkontoret leva vidare om än i en ny form.

253Groote & Haartsen (2008), s. 181.
254Groote & Haartsen (2008), s. 181-182.
255Ortega Ortiz (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM. [2019-06-
03].
256Ortega Ortiz (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM. [2019-06-
03].
257Gatu (2012), ”Tar man bort stoltheten blir folk förbannade”, Dagens arbete. [2019-06-03].
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Identitet i ett industrisamhälle som fortfarande utvecklas
Enligt Ortega Ortiz kan industrimuseerna få en viss rehabilitering av de landskap
som påverkas av upphävandet av produktiva aktiviteter. Museerna får då jobbet
att skydda det kollektiva minnet som gör det möjligt att bekräfta den regionala
identiteten.258 Återigen ses en nedlagd produktion som något nödvändigt för att
bevara minnet. Jag tror att detta kan vara en bidragande orsak till att det inte finns
något Sandviks museum idag. Tanken att ett museum ska bevara ett minne
förutsätter att något håller på att glömmas eller att det finns en rädsla för att det
ska glömmas. Som Stanton skriver, många av dagens industriarvsprojekt är ett sätt
att ge industrin ett andra liv, nu som arv.259 Eftersom Sandvik AB är i full
produktion och dess stora industriområde i Sandviken är ett naturligt inslag i
samhället, så finns inte den rädslan. Sandvik AB som företag och Sandvik AB:s
historia samt Sandviken och dess samhälle är dock två skilda delar. Även om
Sandvik AB i sig är bärare av ett industriarv så är historian och utvecklingen,
människornas berättelser och det kollektiva minnet något som kan lyftas och
aktivt bevaras som ett industriminne för att inte falla i glömska. Jag menar även
att en levande industri fortfarande kan stärka identiteten hos arbetarna och
samhället. Inom detta perspektiv tar ett Sandviks museum rollen som ett
företagsmuseum och inte enbart ett industriminne eller ett industrimuseum. Det
betyder även att det hot som Harrison kopplar till arv, i Sandvik AB:s fall, består
av en glömska för historian och de kollektiva minnet av vad företaget och
Sandviken var förr. Men det kan även vara hotet av äldre industriverksamhet,
byggnader och maskiner som tas ur bruk.

Ortega Ortiz menar att industrimuseer baserar sin sociala roll i ett kulturellt
sammanhang där de kan bidra till att omvandla förfallna industriområden till ett
turistmål som kan ha en betydande samhällsekonomisk inverkan.260 Men måste ett
industriområde förfalla först, för att sedan visas upp för turisterna? Jag menar att
turisterna bör få se en blomstrande produktion samt företagets utveckling, vilket
leder till företagets historia och samhällets historia i vilket den utvecklades. Detta
är samma koncept som IKEA museet har. Trots att Sandvik AB och dess historia
gett namn till gator, gymnasier och arenan i Sandviken så tycks ett tydligt fokus
på det moderna dominera i Sandviken. År 2014 till 2017 byggdes hela Sandviken
centrum om. Träden höggs ner, asfalten täcktes av stenplattor och abstrakta
lekparker i metall med färgglada plastinslag placerades runt om i stadskärnan.
Detta skulle skapa mer ”liv och rörelse” i centrum.261 Huruvida projektet lyckades
ska inte diskuteras här, men i en modernisering är det extra viktigt att bevara

258Ortega Ortiz (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM. [2019-06-
03].
259Stanton (2006), s. 5. Stanton citerar Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1997:7).
260Ortega Ortiz (odat), ”Semiotic and ethnographic approachment to industrial heritage”, ICOM. [2019-06-
03].
261Sandvikens kommun:s webbplats > Kommun & politik > Om Sandvikens kommun > Centrumutveckling – 
projekt Plussa Centrum. [2019-06-06].
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minnen innan de faller i glömska. Det handlar således om att bevara
Sandvikenbornas minnen och respektera samt lyfta fram deras historia. I ett
samhälle som utvecklas, utvecklas även identiteten, men den har fortfarande sina
rötter i det gamla brukssamhället.

Platsens betydelse, Genius loci
Sandvik AB är ett företag som finns överallt i världen och på fler ställen i Sverige.
Så varför ska ett Sandviks museum ligga i det relativt lilla Sandviken? Bohman
menar att kultur, identitet och ekonomi samverkar.262 Dessa tre aspekter är viktiga
för ett Sandviks museum och för själva Sandviken. Genom att placera museet i
just Sandviken har detta en möjlighet att gynna både företaget och staden,
kulturellt, identitetsmässigt och ekonomiskt.

Bohman skriver om personmuseer, vilka han menar är identitetsskapande för
det samhälle i vilket personen levde och där museet sedan placeras. Dessa museer
representerar sedan samhället samt sätter ett ansikte på sitt samhälle. Bohman
skriver att behovet av personifiering finns i alla samhällen och har funnits i alla
tider. Han menar att personmuseer är ett uttryck för skilda grupper med krav på
tolkningsföreträde av kulturarv, mer eller mindre medvetna.263 Hans analys av
personmuseer ger ett intressant perspektiv vilket jag menar kan tillämpas även på
ett företagsmuseum. Bohmans resonemang kring personmuseer och dess
identitetsskapande effekt för samhället, är samma resonemang som Ortega Ortiz
för kring industrimuseer. Sandvik AB är på många sätt Sandviken, igenom ett
väletablerat Sandviks museum skulle företaget sätta ansikte på staden. Det skulle
även lyfta fram Göransson som grundaren till både Sandvik AB och Sandviken
och på så sätt etablera även hans ansikte som en frontfigur för Sandviken på ett
mer officiellt sätt. Sandviken är både en bruksort och ett industrisamhälle och dess
kulturarv ligger främst i industriarvet. Ett Sandviks museum skulle således enligt
Bohmans argument ge industrisamhället och dess arv ett visst tolkningsföreträde
av kulturarvet i Sandviken. Å andra sidan involverar de industrihistoriska
landskapet inte bara arbetsplatsen och arbetarna utan även den övriga
befolkningen och samhället i sig. Ett Sandviks museum skulle inte vara ett
personmuseum, men pågrund av Sandvikens samhällskaraktär tror jag att det på
samma sätt skulle ha en möjlighet att ge Sandviken ett ansikte utåt. Vilket i sin tur
skulle gynna både företaget och Sandviken ifråga om turism. Två bra exempel på
företagsmuseer som sätter ett ansikte på sitt samhälle är IKEA museet i Älmhult
och VOLVO museum i Eskilstuna.

Om Sandvik AB ska göra sitt industriarv till ett industriminne genom att
gestalta det i ett museum bör även museet ligga i Sandviken. Museet representerar
det industrihistoriska landskapet som finns i orten. Det är således genom museet

262Bohman (2010), s. 26.
263Bohman (2010), s. 12-14.
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som industriminnet gestaltas. En annan viktig aspekt är själva platsens betydelse,
Genius loci. Bohman skriver att det vanligaste med personmuseer är att de är
inhysta i en lokal med direkt anknytning till personen ifråga. Vilket ger en viktig
känsla av att befinna sig på samma plats som personen, vilket är väsentlig för
identifikationen, ”det som kan kallas för Genius loci.”264 

Bohman ger ett exempel på Genius loci, eller, den andliga närvaron, där en
röd blomma över ett dörröverstycke i huset Troldhaugen idag blivit en symbol för
paret Greigs andliga närvaro. Dörrstycket i kombination med ett citat ses idag som
en nyckelsymbol om byggnaden som ett andligt uttryck för kompositören och
hans verk.265 Detta påminner i mycket om den ikoniska ånghammaren som står
utanför det gamla huvudkontoret i Sandviken. Ånghammaren är lika mycket en
symbol för Sandvik AB som det är för Göransson, Sandviken och ett äldre tiders
järnverk.

Bild 4. Ånghammaren på Instagram

I social media, så som Instagram är ånghammaren ett vanligt fotografi-stopp på
till exempel promenader, ofta med en liten notis om dess historia. En intressant
aspekt med ånghammaren är att den inte står på sin ursprungliga plats där den
använts utan står nu som en symbol utanför det gamla huvudkontoret.266 Trots

264Bohman (2010), s. 26.
265Bohman (2010), s. 80.
266Se till exempel, Vikström (1998), s. 152.
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detta symboliserar den en sorts närvaro av den äldre tiden på järnverket i samma
anda som Genius loci. Å andra sidan kan en plats enligt Bohman representera
Genius loci bara av att en person besökt platsen.267 Således är det inte orimligt att
ånghammaren väcker denna magi till liv genom att vara placerad i närheten av
Göranssons gamla hemtrakter.

Det är även utifrån dessa perspektiv som Högbo Bruk blir en viktig plats för
Genius loci. Där bodde Göransson och hans familj innan flytten av företaget till
Sandviken och företaget har en stark koppling till Högbo Bruk. Enligt Bohman
kan Genius loci översättas med ”personens ande finns här”, detta är en faktum i
både Högbo Bruk och i Sandviken, speciellt vid den gamla ånghammaren,
industriområdet och Gamla bruket.268 Bohman skriver att den historiska platsen där
den ihågkomne personen levde och verkade, ”det verkliga, riktiga här”, från
personens tidigare liv, är ett bevarat Genius loci.269 Går det att gå så långt som att
påstå att även ”företagets ande finns här?”, skulle Högbo Bruk kunna sägas bära
på de äldre företagets Genius loci? Det var faktiskt här det började, det var här
Göransson bodde, det var här som företaget låg innan de flyttades till Sandviken.
Den bevarade gamla bruksmiljön i Högbo Bruk med den vackra naturen,
slaggstenbyggnaderna och de röda husen förstärker intrycket av de gamla
järnverkets tid. Finns Göranssons ande bevarad i platsen lika mycket som själva
företagets och arbetarnas ande? Bohman skriver att det finns en sorts magi i att
vara just på den plats där personen verkade.270 Skulle samma magi ha en möjlighet
att representera känslan av att vara på den plats där företaget först verkade? Samt
där Göransson bodde innan Sandviken? Detta kan vara en viktig aspekt i ett
Sandviks museum, att museet finns på platsen där ”allt började”, således blir det
både företagets Genius loci och grundaren Göranssons Genius loci. Men platsen
är även i allra högsta grad viktig i ett industriminne. Tanken är att platsen för
industriarvet ska bli ett minne. Därför är det av största vikt att ett Sandviks
museum är placerat i Sandvikens kommun. Det idealiska med ett industriminne
och ett företagsmuseum, och som är en fördel med en nedlagd produktion är att ett
museum kan inhysas i de gamla byggnaderna. Det betyder att till exempel en
gammal produktionslokal kan lämnas i exakt skick som när den användes, vilket
enligt Bohman är det optimala i personmuseer och Genius loci.271 Detta koncept är
lyckat även i perspektivet industriminnen, där de vinnande industriminnena enligt
SIM oftast är de som bevarat den gamla produktionsanläggningen vilket även är i
fungerande skick. Det är således som om någon fryst tiden. Detta är tyvärr svårt i
tillämpningen av ett Sandviks museum eftersom Sandvik AB fortfarande är en
levande industri med ett industriområde som är avspärrat för de som inte arbetar

267Bohman (2010), s. 80.
268Bohman (2010), s. 80.
269Bohman (2010), s. 80.
270Bohman (2010), s. 28.
271Bohman (2010), s. 84.
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där. Själva företaget i sig kan heller inte frysas i tiden eftersom det fortfarande
utvecklas. Om ett Sandviks museum vill åt Genius loci måste det således sökas på
andra sätt. Det skulle kunna göras genom äldre miljöer där produktionen faktiskt
lagts ner och med de föremål som faktiskt användes. Att industriarvet presenteras
i ett museum i Sandvikens kommun betyder att Sandvik AB och Sandviken blir
ett industriminne.

Bild 5. Ånghammaren år 2019

Sandviken, en obefintlig turistort
I ”Plats och Genius loci” argumenterar jag för platsens betydelse vilket även är
kopplat till kultur, identitet och ekonomi. Dessa kopplingar har en stark
anknytning till turismen. Som jag visat tidigare är turism kopplat till kulturarvet,
industriminne och identitet. Enligt Ortega Ortiz utgör den identitetsbevarande
effekten i ett museum och de kollektiva minnet även en källa för turism. Turismen
i Sandviken är nästintill obefintlig med Högbo Bruk som ett mindre undantag. Ett
Sandviks museum skulle gynna Sandviken som stad. Just nu är Sandviken mer en
stad du åker förbi mot ett annat mål. Både Gävle och Falun är två städer som
besöks av turister och som har museum samt ett kulturarv som folk åker för att se.
Mitt emellan dessa två städer ligger Sandviken, med ett minst lika rikt kulturarv
och en lika rik historia. Ett Sandviks museum skulle kunna lyfta industriarvet som
är en stor del av Sandvikens kulturarv. På så sätt skulle även Sandviken ha en
möjlighet att locka fler turister till staden, något som behövs i en alltmer utdöende
stad där affärer läggs ner årligen.272

Bohman skriver att det finns ett starkt behov bland många människor att se
”the real thing”.273 Detta är något som borde appliceras i ett Sandviks museum, en
fördel är då att museet faktiskt ligger i Sandviken. Bohman skriver att det inte

272Se till exempel, Wallenius Roger, ”Butiksdöden i Sandviken: Fler butiker slår igen i centrum” (2016),
Gefle Dagblad. [2019-06-03].
273Bohman (2010), s.25.
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sällan ligger lokala intiativ bakom museerna, ofta stödda av kommuner och län.
Museerna blir en del av ortens identitet, enligt Bohman handlar det om behovet att
bygga upp en positiv lokalidentitet bland innevånarna. Men kanske ännu mer
marknadsförningen av orten, inte minst för att locka turister.274 Ett Sandviks
museum skulle inte bara gynna företaget utan även samhället, alltså Sandvikens
kommun, och skapar då den platsidentitet som nämns i kapitel ”Industrimuseer
och identitet”. På grund av detta skulle Sandvikens kommun och Sandvik AB med
fördel kunna samarbeta i ett eventuellt museum. 

Enligt Bohman är kommunens stöd vanligt i skapandet av ett museum. Dock
beskrivs just bruksorter där företaget har en stor roll, ibland som en motpol till
samhällets kommun. Bohman skriver att i många orter där industriverksamheten
minskar blir turism och kultur allt viktigare. I brist på industriell framgång satsar
de istället på kulturell identitet.275 Sandvik AB är idag en levande industri men ett
faktum är att de precis som andra företag har upp- och nedgångar. Det är även ett
faktum att företaget fortfarande går igenom förändringar, till exempel fick vi reda
på att i år (2019) ska Sandvik AB flytta tillverkningen av rör inom Tubes till
Tjeckien.276 Sandvik AB är ett framgångsrikt företag, men det betyder således inte
att det inte sker förändringar som påverkar samhället och dess kultur.

Byggnader för ett Sandviks museum
Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till angående vilken lokal eller
byggnad museet ska ligga i. Det beror självklart även på vilken typ av museum
det är. Det ska vara med hänsyn till det spatiala rummet, tillgängligheten och
”atmosfären” samt ha en bra miljö för föremålen. Likt IKEA:s museum som är
placerat i det första IKEA varuhuset så tycker jag att det är viktigt med en sorts
autenticitet i byggnaden eller i miljön när museet har en historisk aspekt. Därför
tycker jag det är viktigt att Sandviks museet är placerat, antingen inom den
autentiska miljön, det vill säga inom Sandvik AB:s område. Alternativt så bör
byggnaden i sig bära på en historia, till exempel Sandvik AB:s gamla
huvudkontor. Alternativt att museet är placerat i Högbo Bruk som är en autentisk
miljö, (Genius loci).  I min uppsats har jag undersökt dessa tre alternativ, Sandvik
AB:s gamla huvudkontor, inne på Sandvik AB:s område samt Högbo Bruk. 

Sandviks gamla huvudkontor
Sandviks gamla huvudkontor ligger utanför grindarna, det vill säga utanför själva
industriområdet. Detta gör att museet skulle ha en möjlighet till att vara öppet för
allmänheten vilket är en förutsättning för industriminnen samt att det blir ett
publikt företagsmuseum. Utanför byggnaden står den ikoniska ånghammaren som

274Bohman (2010), s. 26.
275Bohman (2010), s.26.
276Wanerholm (2019), ”Sandvik flyttar produktion till Tjeckien”, Värkstäderna. [2019-06-03].
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importerades från England till de första anläggningarna.277 Byggnaden är en
historisk byggnad som funnits med länge i Sandvik AB:s historia. Den är centralt
belägen med nära tillgång till kollektivtrafik från Gävle och andra platser. Det
finns dock fortfarande en betydande verksamhet i byggnaden, vilket gör att det
finns begränsat med plats. Det är även osäkert hur miljön är inuti byggnaden,
passar det för ett museum? Eftersom de haft en utställning där borde den besitta
vissa möjligheter för en museimiljö. Enligt Eriksson kan det dock vara så att den
attraktiva byggnaden helst används till annat än ett museum.278

Sandviks område
Både Eriksson och jag är överens om att den bästa platsen ur ett musealt
perspektiv är inne på området. Där finns det äldre autentiska byggnader samt äldre
teknik och maskiner redan på plats.279 En stor nackdel är dock att museet i så fall
inte skulle vara öppet för allmänheten och således inte fylla kriterierna för ett
industriminne. Det skulle även bli ett företagsmuseum riktat till de anställda och
kunder. Det enda alternativet till att kunna nyttja denna möjlighet till ett publikt
museum är att bygga om Sandvik AB:s område, till exempel genom att bygga en
bro in till museet eller liknande. Detta har Eriksson diskuterat med Sandvik AB
förr men det är enligt företaget ett för stort och dyrt projekt. Ett museum inne på
området skulle även få ett inslag av ett ”open air museum”.280

Högbo bruk
Högbo Bruk är i sig en autentisk miljö där en del av företaget faktiskt startade,
Genius loci. Det är ett vackert område med bland annat sjö, skog, skidspår,
promenadslingor, golfbana och spahotell, som ligger cirka 10 minuter utanför
Sandvikens centrum. Högbo Bruk är troligen en av de mest besökta platserna i
Sandvikenområdet.281 I ett samtal med en ansvarig för Högbos verksamheter fick
jag reda på att det är svårt att hitta lokal där, eftersom det är väldigt populärt.
Dock såg han positivt på möjligheter att bygga en ny byggnad eftersom det finns
gott om plats. Förslagsvis en slaggstens byggnad i äldre stil, vilket skulle passa in
i miljön samt skänka en känsla av autenticitet till museet.282 Högbo Bruk som en
plats där grundaren från Sandvik AB har bott och som platsen där företaget
startade skulle även skänka museet Genius loci. Det kan vara en nackdel att ha ett
museum som inte ligger centralt och inte heller intill den nuvarande
verksamheten. Detta gör att kunder behöver ta sig till Högbo Bruk för att se
277Fagerfjäll (2012), s.26. Huvudkontoret byggdes i etapper, den första tillkom år 1891.
278Intervju med Elvert Eriksson, 2019-02-15.
279Se bild 6. s. 71.
280New World Encyclopedia:s webbplats, sökord: Open air museum, [2019-02-26].
281Se bild 7. s. 71.
282Hälsingland museum:s webbplats > Evenemang > Slaggsten och slagghus, ”Slagghus, alltså byggnader som
uppförts helt eller delvis av slaggtegel från järnbruken, bär på många spännande berättelser om historia, 
ekonomi och teknisk utveckling. Slaggstenen var ett viktigt byggmaterial i miljöer runt omkring bruken och 
hyttorna eftersom stenen var en biprodukt från järnframställningen.”. [2019-03-04].
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museet och ströbesökare behöver befinna sig i Högbo Bruk. Eftersom avståndet
från centrum inte är stort, där företaget ligger idag, samt att kunder brukar tas till
Högbo för middagar och liknande behöver det dock inte bli ett problem. Kunder
kan även välja att bo på Högbo brukshotell. Att Högbo redan besöks av
Sandvikenbor och turister av andra anledningar, både sommar och vintertid, gör
att antalet ströbesökare kan vara större än i det faktiska centrum i Sandviken. En
annan fördel om ett Sandviks museum byggs i Högbo Bruk är att företaget kan
nyttja lokalen för de exklusivare middagarna som nämns i senare kapitel.
Eftersom det finns en möjlighet att bygga nytt har företaget även en möjlighet till
att forma museet efter dess exakta önskemål. I mina intervjuer var Högbo Bruk
det populäraste förslaget på vart ett Sandviks museum skulle placeras. På grund
av dessa anledningar har jag i mina skisser av eventuella utställningar haft Högbo
Bruk och en anpassad byggnad i tankarna.

Bild 6. Inne på Sandvik AB:s industriområde år 2019

Bild 7. Högbo bruk, övre hammaren. Foto: Calle Eklund.
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Konsultföretagens idé om museibyggande

Som tidigare nämnts finns ett flertal webbplatser som beskriver hur man kan
skapa ett museum, varvid jag valde den mest tongivande inom denna
kommersiella bransch, vilket är Museum planner som drivs av Walhimer.
Gemensamt för webbplatser inom denna bransch är att de ger konkreta förslag på
hur ett museum kan skapas. De delar således med sig av den kunskap de hävdar
att de besitter i skapandet av olika typer av museer. Dessa förslag eller steg i
processen att skapa ett museum vänder sig till privatpersoner eller till företag. I
min undersökning använder jag mig även Schugs bok som har samma syfte som
Walhimer, men med ett fokus på företagshistoria. Museiskapande efter dessa
premisser är en marknad som främst ligger utanför Sverige. Jag har inte hittat en
svensk webbplats som på samma sätt vänder sig till den som vill skapa ett
museum. Schugs bok är även den enda litteratur jag funnit på området. I detta
kapitel följer en sammanfattning av Walhimers och Schugs förslag till skapandet
av ett museum där dessa analyseras löpande i texten, följt av en sammanfattning. I
slutet av kapitlet ger jag en sammanfattning av Walhimer och Schugs förslag i
processen att skapa ett museum där dessa tillämpas på ett Sandviks museum.

Museum planner

I en snabbguide på webbplatsen Museum planner beskriver Walhimer hur ett
museum kan skapas i tio steg. Walhimer bor i New York och skriver att han har
varit med och startat fler museer och utställningar.283 Walhimers förslag handlar
om att definiera vilket typ av museum den som vill skapa ett museum ska göra.
Förslagen handlar även om inspiration, olika möten med personer som enligt
Walhimer är av intresse samt ekonomi. De första förslagen går således ut på att
definiera för sig själv vilken typ av museum som ska skapas. Personen som ska
skapa museet blir hänvisad till att använda Walhimers eget museiformulär.
Walhimers egna förslag räcker dock inte i snabbguiden utan han uppmanar den
som ska skapa museet att köpa två andra böcker från andra författare för att ta sig
vidare i skapandet. Walhimers förslag kring skapandet involverar även förslag
som att besöka 20 andra museer. När personen som ska skapa ett museum besöker

283Linked:s webbplats >  sökord: Mark Walhimer. [2019-06-03].
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de andra museerna ska denne observera allt ifrån de stora till de små detaljerna, så
som personalens kläder eller hur museets verksamhet fungerar ”bakom
kulisserna”.284

Dessa förslag kan vara användbara, både beskrivningar av museet, samt att
besöka andra museer kan vara positivt för att ta reda på exakt vad den som ska
skapa museet vill ha i ett museum. En reflektion är dock att, i och med att detta är
de allra första stegen i processen att skapa ett museum så bör frågor kring
utställningsmaterial och föremål vara med.

Det möte som skaparen av museet ska anordna bör vara för en mycket
blandad grupp, samt ske i ett tidigt stadie, enligt Walhimer. Här uppmanar
Walhimer att mötet ska involvera politiker, de som vill bli politiker, föräldrar,
lärare, skolsuperintendenter och fastighetsutvecklare. Till dem ska skaparen av
museet ställa frågan: ”Vilken typ av museum vill du ha?”.285 Den som planerar ett
museum ska lyssna på vad samhället vill ha och inte falla i fällan att museet
kommer att locka besökare enbart för att det finns. Walhimer kommer även med
hänvisningar om att den som vill skapa museet måste hålla sina exakta planer
hemliga. Denne ska således hela tiden vara försiktig med vad den berättar men
även vara noggrann med att inte ge löften till dem som den har kontakt med.286

I dessa förslag finns det en stor osäkerhet i vilket syfte ett möte med de
personer Walhimer förslår ska fylla, till exempel föräldrar, lärare eller de som vill
bli politiker? Borde inte ett möte styras av den typen av museum skaparen vill
göra? Det är oklart om Walhimer menar att dessa ska vara potentiella givare, en
källa för åsikter eller potentiella organisationsmedlemmar? Walhimer uppmanar
att personerna från mötet ska skriva upp sina mailadresser, vilket syftar på ett
fortsatt samarbete av något slag. Walhimer utvecklar inte varför den som ska
skapa museet ska hålla alla sina planer hemliga. En tolkning är att idéerna till
museet kan bli stulna. Detta är dock ingen självklarhet, Walhimer borde därför
komplettera med någon mening om varför diskretion är viktigt.

Walhimer förslår en del mer specifika förslag, till exempel så hävdar
Walhimer att personligheten av grundaren till museet ”skiner igenom i ett
museum”.287 Med det vill han att läsaren ska ställa sig frågan: ”är din personlighet
den personlighet du vill ha i det öppnade museet?”,288 om inte så ska den som vill
skapa museet hitta styrelseledamöter som väger upp sina egna svagheter.
Walhimer skriver även att inget av hans museiprojekt har fungerat utan
samarbeten med fastighetsutvecklare, han uppmanar därför tidigt i sin text att den
som vill skapa ett museum ska: ”Make friends with real estate developers, tell
them of your museum idea”.289 Walhimer skriver att varje projekt för att starta ett
284Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
285Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
286Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
287Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
288Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
289Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
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museum som han någonsin har arbetat med, har på något sätt varit motiverat av
fastigheter. Walhimer menar att målet för den som ska starta museet kan
sammanfalla med fastighetsutvecklarnas och att det kan bli en samhällsresurs.
Andra specifika exempel är att den som vill skapa ett museum ska ”googla” på
alla ord kopplade till museet samt köpa upp dessa domäner.290 Den som skapar
museet ska enligt Walhimer skriva tackbrev till museeipersonal den träffat, ta reda
på vilket biljettsystem museerna använder och liknande.291

Dessa specifika förslag av Walhimer är en blandning av att hitta inspiration
till sitt museum, utveckla en relation med fastighetsutvecklare och knyta kontakter
med museer och dess organisationer. Jag får ett intryck av att dessa förslag är
speciellt anpassade för en marknad utanför Sverige. Att se hur andra museer
fungerar är ett givande förslag.

Sedan är det fler förslag som berör det ekonomiska aspekterna av att skapa ett
museum. Dessa förslag handlar om att försöka räkna ut hur mycket ett
utställningsutrymme kostar samt hur personen som vill skapa ett museum ska ha
möjlighet till att samla in dessa pengar. Walhimer poängterar att det är dyrt att
skapa ett museum samt att den som vill göra detta inte får vara för optimistisk när
det kommer till besökssiffror eftersom dessa sjunker allteftersom ett museum
öppnar. Förslagen som berör ekonomin faller samman med Walimers förslag att
skapa en liten version av museet, detta kallar han för ”Pre-View Facility”.292 Detta
ska dels visa på hur museet ska se ut, dels locka till sig givare för museet.
Walhimer ger förslag som att involvera en arkitekt till den mindre versionen av
museet. Sedan ska den som vill skapa museet förklara för arkitekten att det inte
finns resurser för bygget, men ge löfte om byggkontrakten för det verkliga museet
om det blir verklighet. Alltså menar Walhimer: hjälper du mig gratis med den
mindre versionen av museet så får du kontraktet för det verkliga museet om det
skulle bli av.293

Sammanfattning av Walhimer
Walhimers snabbguide är oklar. Jag har svårt att föreställa mig hur ett museum
kan skapas från grunden med enbart dessa förslag. Eftersom Walhimer själv kan
anlitas till hjälp för att skapa ett museum har jag även svårt att efter dessa förslag
se vilken typ av kompetens han egentligen besitter. De djupa förklaringarna av
vad han faktiskt menar med vissa förslag saknas vilket gör att den som ska skapa
museet kan missförstå Walhimer eller inte förstå förslagen alls. Det är till exempel
oklart exakt vad Walhimer menar med personlighet i ett av sina förslag. Är det
den som vill skapa ett museums privata egenskaper, utbildning, erfarenhet eller
yrkesroll? En annan aspekt Walhimer inte nämner är föremål eller material, vilket

290Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
291Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
292Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
293Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
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också styr hur ett museum kan utformas. Kanske tar Walhimer föregivet att
läsaren redan innan alla dessa förslag har en uppfattning om, vad och vart material
till ett museum med valt tema finns?

Fler av Walhimers förslag handlar lika mycket om att visa upp sig själv som
att knyta kontakter med andra museer, organisationer och framförallt givare som
kan bidra med pengar till museet. Ett förslag som känns väldigt främmande
utifrån mitt perspektiv på ett museum är uppmaningen att ”bli vän med
fastighetsutvecklare”.294 I bästa fall menar Walhimer ett att den som vill skapa ett
museum ska känna sig fram i fastighetsmarknaden, om det finns något intressant
som skulle kunna passa museet och om det finns några bra potentiella samarbeten.

Walhimer uttrycker således ingen kunskap om utställningsarbeten,
museiföremål eller insamlande av material, museitexter eller andra aspekter som
är högst viktiga för att kunna skapa ett museum. Han har även ett stort fokus på
fastighetsutvecklare men uttrycker ingen mening om själva platsens eller
byggnadens betydelse i skapandet av ett museum. Walhimers förslag för ett
skapande av ett museum skulle snarare kunna tillämpas i en process för att få in
pengar till ett projekt och en byggnad, där byggnaden och platsen tyvärr inte har
någon betydelse. När personen som sedan vill skapa museet har pengar och en
byggnad kan, eller bör snarare denne anställa någon som kan fylla byggnaden och
således göra den till ett verkligt museum.

History Marketing enligt Schug

History Marketing av Schug är en bok som riktar sig till företag som vill använda
sin historia på något sätt. Ett av dessa sätt är genom utställningar eller museer.
History Marketing är den enda boken på svenska som på något sätt beskriver hur
ett museum kan startas, och då är denna bok en svensk översättning i samarbete
med CFN. Passande nog riktar sig denna bok till just företag. Nedan kommer jag
att gå igenom dessa förslag samt analysera dessa löpande i texten. 

Det första företaget ska tänka på enligt Schug är kvalitetsnivån. Kvalitén på
museerna och utställningarna beror på vilken ambition det aktuella företaget har
och hur mycket pengar som har investerats i projektet. Schug skriver att
genomarbetade satsningar ofta drar till sig besökare och är därtill lönsamma tack
vare inträdesavgifter och försäljning. Dessa bidrar även till en värdefull kontakt
med kunder och marknad.295 Schugs budskap i denna beskrivning av större
satsningar på företagsmuseer kan tolkas som ”go big or go home”, vilket jag tror
kan vara lönsamt. Jag kopplar detta till exempelvis olika typer av
hembygdsföreningar eller liknande som av personligt intresse visar upp delar av

294Walhimer (2011), 10 Steps. [2019-06-03].
295Schug (2010), s. 52.
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det förflutna. Oftast är dessa typer av ”museer” något som har öppet ibland under
säsong och som visas av entusiaster i samband med till exempel en fika. Dessa
typer att tillställningar kan snarast ses som ett steg i den process som Schug
beskriver i början av ett projekt för att se om- eller intresse finns. Dessa typer av
museer drivs dock i sådan liten skala att de till närmast är osynliga. Jag tror därför
att om ett företag har en möjlighet att göra ett större projekt så bör dessa göra det.
Detta baserar jag på de små ställen som på något vis visar upp delar av dess
industriarv och som sedan länge glömts bort och blivit ett nöje för en mer eller
mindre sluten krets. Att börja smått för att identifiera ett intresse kan vara bra,
men det kan även vara missvisande, eftersom ett mindre projekt kanske inte når ut
på samma sätt som ett större projekt. En mindre satsning kan lätt glömmas bort på
grund av att den inte förnyas, marknadsförs eller har andra förutsättningar som till
exempel ett museum har. Därför kan det, i det här fallet företaget, tro att intresset
är mindre än det faktiskt är. 

Schugs nästa förslag i skapandet av utställningar och museer är upplevelser
därför att upplevelser säljer. Enligt Schug har det under senare år skett en
museiboom när det kommer till företagsmuseer inom olika branscher. Detta kan
enligt Schug vara ett resultat av den växande upplevelseindustrin.296 Exakt vad
Schug menar med upplevelser är oklart då han till en stor del går igenom exempel
på existerande museer. Schug går igenom två kategorier var av den ena är museer
som främst riktar sig till medarbetare och personer inom företaget och den andra
är öppen för allmänheten.297 Ett Sandviks museum skulle på grund av
kombinationen industriminne och publikt museum tillhöra den andra kategorin.
Enligt Schug är de publika museerna med historia som tema ofta framgångsrika,
till exempel Gruvmuseet i Falun som har runt 50000 betalande besökare per år. En
annan lyckad satsning är Volvos Bolinsers Munktell-museum i Eskilstuna. Museet
ligger i Munktells forna industriområde som nu kallas Munktell Science Park och
är tänkt att vara navet för näringslivet i Eskilstuna. Vin & Sprithistoriska museet i
Stockholm är ett specialmuseum för vinets och brännvinets kulturhistoria i
Sverige. Detta har blivit en stor framgång som bara vuxit med tiden skriver
Schug.298 I Tyskland har företagsmuseerna betydligt mer besökare än de statligt
understödda museerna i landet. Schug skriver att de museer som nått störst
framgång är de som lämnat den traditionella utställningspedagogiken med objekt
bakom glasmontrar och istället satsat på att stimulera besökarnas alla sinnen. Som
exempel ger Schug Volkswagen AutoMuseum i Wolfsburg i Tyskland vilket
fungerar som ett upplevelsecentrum och drar till sig cirka två miljoner besökare
per år.299 Här vill Schug, igen, visa på de stora satsningarnas framgång.

296Schug (2010), s. 54.
297Schug (2010), s. 55.
298Schug (2010), s. 55.
299Schug (2010), s. 56.

76



Schug vill visa på positiva effekter av att göra museer som upplevelsecentrum
och inte som traditionella institutioner ”med glasmontrar”.300 Jag håller till en viss
del med, ett museum bör delvis ses som en upplevelse. Men några aspekter som
Schug inte tar upp är att i skapandet av ett museum av denna karaktär får man inte
glömma att det är just ett museum. Att involvera alla sinnen involverar även
synintrycket. Det finns exempel på museer som låtit upplevelsen ta överhand så
pass mycket att det helt enkelt inte riktar sig mot den traditionella museibesökaren
längre. Således förlorar museet en viktigt besöksgrupp. Om ett museum skapas på
en historisk plats eller miljö/byggnad bör företaget även tänka på att platsen i sig
kan ta skada. I skapandet av ett helt nytt museum är det därför viktigt att ta hänsyn
till både delarna. Kompletterande frågor som jag tycker bör ställas är: vilken del
av företaget, historia eller annan information, gestaltas med fördel visuellt?,
vilken del av företaget, historia eller annan information gestaltas med fördel
genom att upplevas eller genom interaktion? och vad förmedlas med fördel via
media och/eller föremål?.

Detta leder in på Schugs tredje förslag om hur utställningarna och museerna
ska utformas. Enligt Schug är detta igenom interaktivitet, därför att det lockar
besökare. Schug skriver att dagens museibesökare vill kunna känna på saker och
välja vilken information de vill ta del av.301 Detta som Schug tar upp är inget
specifikt för företagsmuseer utan har på senare år diskuterats i frågor som rör
museer och museipedagogik. Interaktiva element kan involvera allt ifrån
möjligheten att känna på föremål, olika appar, digital teknik, knapptryckningar,
spel med mera. Jag menar att detta har både för och nackdelar men att det är en
viktig aspekt i ett museum, likt upplevelser får det dock inte eskalera. Schug
problematiserar inte interaktiva aspekter eller upplevelser. Han utvecklar inte
vidare om hur detta ska tillämpas eller vad museet bör tänka på när de utformar
sådana utställningar. Enligt mig kan detta vara ett problem om företaget vill följa
dessa förslag och inte besitter tillräckligt med kunskap om det museala rummet.
Att ha ett flertal interaktiva delar i samma lokal kan till exempel störa övriga
besökare om de används samtidigt. Att använda sig av digital eller annan teknik
på många delar i museet gör även att det måste underhållas på ett annat sätt.
Teknik blir snabbt föråldrad och fungerar inte tekniken, vilket i många fall blir ett
resultat av, till exempel mycket användning, så försvinner en stor del i
utställningen. En annan diskussion kring interaktion kan även vara valet mellan
analog eller digital teknik. Ett Sandviks museum skulle dock med fördel kunna
göra vissa delar interaktiva, speciellt för att visa upp äldre teknik.

Schugs vidare förslag handlar om att visa hur saker fungerar eller har fungerat
i verkligheten, vilket alltid ger ”en pedagogisk poäng”, det kan vara alltifrån
ånglok till energiframställning.302 Detta förslag av Schug stämmer väl överens med

300Schug (2010), s. 56.
301Schug (2010), s. 57.
302Schug (2010), s. 56.
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hur ett lyckat industriminne ska vara. Att kunna visa upp någon form av äldre
teknik i Sandviks museet bör således göras både ur perspektivet industriminne och
ur ett museipedagogiskt perspektiv. Sedan skriver Schug att de riktigt
framgångsrika företagsmuseerna erbjuder ett rikt utbud vilket är: utställningar,
guidade visningar, film och interaktiva medier.303 Schug går dock inte närmare in
på vilka typer av utställningar det ska vara, han skriver inget om objekt eller
föremål. Diskussionen om föremålens betydelse tycks överlag saknas i boken
även om den har ett fokus på arkivmaterial. Det finns således en ganska stor lucka
som jag menar är lika viktig i skapandet av både utställningar och museer. Alltså,
föremålens betydelse, dess skick, autenticitet och begrepp som ”silent objects”.304

Schug går inte in på frågor kring bevarande eller miljö och de underhåll som
faktiskt behövs för att ta hand om utställningarna och föremålen på rätt sätt.

Schugs fjärde förslag är butiksverksamhet där han går så långt som att
beskriva butiken som ett dragplåster. Han skriver att om verksamheten är
konsumtionsinriktad bör en butik med företagets produkter finnas på plats. Böcker
eller prylar som anknyter till verksamheten kan också säljas eller ges som gåva i
samband med interna företagsutställningar. De fysiska objekt som besökarna får
med sig kommer alltid att påminna om företaget och sannolikt visas för ett antal
bekanta. I vissa fall kan butiken vara museets dragplåster och så ”slinker” den
historiska utställningen med på köpet.305 Jag tror dock att detta är vanligast inom
bryggerier eller bilbranschen där riktigt inbitna entusiastiska besökare finns eller
där konsumtionsvaror finns. Jag tycker att något form av museishop ska finnas på
museum, speciellt i ett företagsmuseum där kunder har en chans att köpa
företagsrelaterade produkter. Hur pass viktiga dessa föremål är i senare livet är
dock osäkert. Jag tror dock, precis som Schug att det kan bidra till en starkare
relation till företagets varumärke, här tänker jag främst på Sandviks globala
kunder.306 Länder i vilket de reser mycket och där företaget finns kan sprida
informationen om Sandvik AB och museet vidare när de kommer tillbaka. Om de
dessutom haft en bra upplevelse är det möjligt att fler vill besöka staden och
museet vilket i sin tur reflekterar en positiv syn på företaget och gynnar turismen.

Schugs sista tankar kring museer och utställningar är kostnader. Han skriver
att kostnaderna för ett företagsmuseum varierar. Fördelen med utställningar med
historiskt tema är enligt Schug att företaget vanligtvis har mycket av material kvar

303Schug (2010), s. 56.
304Francesca Monti, Suzanne Keene, Museums and Silent Objects: Designing Effective Exhibitions ,
Discription:[...] museum visitors are often drawn to visually striking or iconic objects. This book investigates
the question of the treatment of items on display in museums which are less conspicuous but potentially just
as important as the striking objects, arguing that it is important to show that all objects illustrate potentially
interesting cultural contexts and content. […] They provide new insights into the visitor-object encounter and
the relationship between visitors, objects and museums. In addition the book offers a set of useful practical
tools for museum professionals - for audience research, evaluating museum displays, and for designing new
galleries and striking exhibitions.
305Schug (2010), s. 57-58.
306Schug (2010), s. 58.
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eller också att det finns hos nuvarande eller tidigare medarbetare. Om företaget
ska satsa på ett upplevelsecentrum som riktar sig mot en allmän publik rör det sig
om en större investering än till exempel mindre utställningar. Förutom själva
uppbyggnaden tillkommer kostnader för framtida drift: personal, hyra, och andra
utgifter. Schug påpekar att det finns företagsmuseer som går med plus.307 Detta är
det korta konstaterandet som rör kostnaderna i kapitlet.

Sammanfattning av Schug
Schug kommer med fler påståenden om hur ett lyckat museum ska vara utformat,
han ger sedan exempel på lyckade museer som redan existerar. Det han dock inte
gör är att gå vidare med förklaringar riktade till företaget som vill göra ett
museum, hur de ska gå tillväga för att faktiskt skapa ett museum efter dessa
förslag. Schug lyfter upplevelser och det interaktiva på ett museum, vilket ska
locka besökare och göra ett museum lönsamt. Schug menar att de traditionella
museerna med glasmontrar är mindre lönsamma. Schug skriver dock inte några
förslag på hur företaget kan gå tillväga för att skapa sådana här utställningar eller
vad som krävs av föremål eller material för dessa typer av utställningar. Han
problematiserar inte heller dessa aspekter, vilka har både för- och nackdelar i ett
museum. Dessa för- och nackdelar involverar olika potentiella målgrupper för
besökare, utformningen av museet, samt underhåll av utställningar.

En sammanfattning och tillämpning av konsulternas förslag
Konsultföretagen hävdar således att de kan hjälpa privatpersoner och företag med
att skapa museer och utställningar. Utifrån Schug och Walhimers förslag blir det
dock tydligt att de saknar en del kunskaper om museer, hur dessa fungerar och
vad som krävs för att göra fungerande utställningar. Gemensamt för Schug och
Walhimer är att de inte lägger någon vikt vid museets placering, lokal, byggnad
eller de föremål som ska bygga museets utställningar. De gör ingen
målgruppsanalys eller diskuterar frågor kring de olika besökarna och dess
intressen.

Schugs förklaring av begreppet History Markting är bra och går att tillämpa
väl på Sandvik AB. Schugs beskrivning av History Marketing och dess
användning är bokens guldkorn och känns både genomtänkt och välarbetat. Det
går även att tillämpa fler av Schugs förslag på ett Sandviks museum även om jag
menar att de inte bör följas ordagrant. Ett Sandviks museum kan ha några
interaktiva delar i museet. Ett Sandviks museum ska upplevas även om museet
inte ska ses som ett renodlat upplevelsecentrum. Både ur perspektivet
företagsmuseum och industriminne, så ska museet även visa på någon typ av äldre
produktionsteknik som fortfarande fungerar. Förutom Schugs tolkningar av
History Marketing, lägger han ett fokus på företagsarkiv. Det märks att Schug
307Schug (2010), s. 58.
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besitter en kunskap på arkivets område, men att det finns en brist i kunskapen om
museer. Att den svenska översättningen av boken är gjord av CFN märks pågrund
av att den är kompletterad med exempel från samarbeten med CFN i
företagsarkiv. Utifrån Schugs perspektiv om arkiv bör Sandvik AB dock fundera
kring möjligheterna för ett tillgängligt företagsarkiv, vilket med fördel skulle
kunna ligga i anslutning till museet.

Schug lägger en stor vikt vid en museibutik vilket ett Sandviks museum borde
ha. I en museibutik skulle föremål med anknytning till både företaget och
samhället Sandviken finnas. Två exempel på roliga föremål från Sandvik AB som
har en anknytning till nutid är att göra miniatyrer av Lady Gagas skor som
Sandvik AB gjorde med 3D-printer.308 Även miniatyrer av den okrossbara gitarren
till Yngwie Malmsten.309

Bild 8. Okrossbar gitarr. Bild 9. 3D-printade skor

Andra mer självklara föremål i museishoppen kan vara den ikoniska
ånghammaren som idag även tillverkas som smycke av en lokal aktör. Olika
miniatyrer av rör, maskiner och liknande. Samt andra typer av föremål som ofta
förekommer i museibutiker.

Det finns några aspekter i Walhimers förslag som går att tillämpa på ett
Sandviks museum, eller snarare som kan bidra till mina tankegångar för ett
Sandviks museum. Walhimers hävdan att personligheten för grundaren till ett
museum lyser igenom i ett museum kan istället tolkas utifrån skaparens personliga

308Se till exempel Harrysson, Jonas, (2015), ”Sandvik lanserar 3D-satsning med Lady Gaga-sko i stål”, Gefle
Dagblad. [2019-06-03].
309Sandvik AB:s webbplats > Nyheter & Media: ”Hur Sandvik byggde världens första 3D-printade,
okrossbara gitarr”, 2019. [2019-06-06].
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intressen. Således kan den som vill skapa ett museum lyssna till andra för att få
fler perspektiv på de som kan vara intressant i det tilltänkta museet. Detta har jag
gjort i min undersökning av ett Sandviks museum, igenom att intervjua anställda
på Sandvik AB. Detta skulle med fördel ha en möjlighet att kompletteras med en
målgruppsanalys. I Walhimers förslag borde han först lyfta frågan om vilken roll
den som planerar att startar museet faktiskt ska ha? Eller vilken utbildning
personen har och vad som behövs för att driva ett museum.

Att besöka andra museer för att få en bild av vad som önskas och inte önskas i
sitt eget museum kan ses som ett bra förslag, vilket jag tror är till stor hjälp i
utformandet av ett museum. Detta förslag skulle Walhimer även ha en möjlighet
att utveckla till att se över marknaden för den typ av museum skaparen vill göra.

Att planera längre fram för museet och inte bara till öppningen kan vara till
fördel, även om detta förslag känns som en självklarhet. Här saknar dock
Walhimer helt förslag på hur museet kan försöka att öka antalet besökare eller
liknande, vilket skulle ha en möjlighet att komplettera hans förslag. Walhimer
borde ha en möjlighet att lyfta fram förslag som vikten av att, kunna utnyttja
byggnaden för annat än bara utställningar samt att ha utrymme i museet för
tillfälliga utställningar. Tillfälliga utställningar ger en chans till att locka besökare
som redan varit där att komma tillbaka. Walhimer skulle kunna lyfta fram förslag
om målgruppsanalys för att se vilken typ av besökare som kan tänkas vilja besöka
museet och vad dessa förväntar sig av museet.

Walhimer ger förslag på att göra en mindre version av museet för att se över
intresset, vilket är gemensamt för både Schug och Walhimer. Wahimer lägger
dock en stor vikt vid de potentiella givarna snarare än intresse från allmänheten.
Jag menar dock att dessa typer av mindre versioner av ett museum kan vara
missvisande. Om det är som Walhimer själv skriver, att ett museum redan efter
första årets öppnande förlorar besökare, är det då troligt att de som besöker den
mindre versionen, i vad jag antar är en gratis tillställning, verkligen är intresserade
av att sedan besöka museet? Och når ett mindre projekt ut lika mycket som ett
verkligt museum skulle göra? 

Walhimers förslag är svåra att tillämpa på Sandvik AB, både som ett
företagsmuseum och som ett industriminne. Detta beror på att Walhimers förslag
är väldigt generella samtidigt som de ekonomiska aspekterna är väldigt specifika.
Alla de möten som Walhimer ger förslag på skulle i detta fall behöva involvera
Sandvik AB i första hand. Detsamma gäller även de steg som handlar om att visa
upp någon form av företaget i en mindre version av ett museum. Även om
samarbeten skulle vara möjliga så är det Sandvik AB som måste sköta det
ekonomiska och vilka äger alla rättigheter till verksamheten. Eftersom ett
Sandviks museum skulle vara ett industriminne samt ett företagsmuseum är även
platsen för museet av största vikt. Walhimers förslag om fastighetsutvecklare
passar inte in av dessa anledningar, men även av den anledningen att Sandviken är
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en mindre stad. I ett Sandviks museum har jag istället sett över byggnader som har
en koppling till Sandvik AB och således även som ägs av företaget. Ett alternativ
skulle vara att vända sig till Sandvikens kommun. Eftersom varken Schug eller
Walhimer diskuterar platsens betydelse så har de ingen diskussion om vad platsen
har för betydelse för besöksantalet. De uttrycker således ingen kunskap om
ströbesökare eller liknande begrepp om bör finnas med i planerandet av ett
museum.

Eftersom Walhimer inte föreslår någon målgruppsanalys av museet så ger han
heller inga förslag över hur museet kan locka besökare eller vad museet kan göra
för att bemöta olika besöksgrupper. Dessa aspekter påverkar även utformandet av
ett museum. I ett Sandviks museum finns fler olika grupper varav kanske den
s t ö r s t a p o t e n t i e l l a m å l g r u p p e n s k u l l e v a r a d e s o m b e s ö k e r
produktionsanläggningarna varje år. I ett Sandviks museum skulle det således
vara viktigt att ta hänsyn till vad kunder eller besökare med koppling till företaget
vill se i ett museum. Målgruppsanalys belyser även frågor kring till exempel språk
och språkbruk vilket bidrar till hur ett museum utformas.

Det är möjligt att både Schug och Walhimer ser sina förslag som generella
och vilka ska visa på deras kunskap och således därefter locka de som vill skapa
ett museum att anlita dem. De hävdar således att de kan skapa museet åt
privatpersonen eller företaget som har dessa planer. Jag menar dock att deras
förslag visar på en bristande kunskap, vilket borde kompletteras med fler aspekter
för att ha en möjlighet att fungera som en komplett museiplaneringsguide. Dessa
är framförallt det materiella, föremål, insamlandet av material och liknande. Detta
borde involvera begrepp som autenticitet och en vetskap om hur utställningar kan
byggas upp för att lyfta samt bevara materialet på ett fördelaktigt sätt. En annan
viktigt aspekt är platsens betydelse samt byggnadens betydelse med begrepp som
Genius loci, vilket har en viktig roll för museet samt vad museets placering gör
för besöksantalet och upplevelsen. Likaså ger varken Schug eller Walhimer något
förslag på en målgruppsanalys, vilket skulle ha en möjlighet att forma museet i ett
tidigt stadie. I Schugs fall är det underligt då han faktiskt föreslår en
målgruppsanalys i tidigare kapitel, där det ska hjälpa företaget att bestämma på
vilket sätt de ska använda sin historia. Det är möjligt att Schug anser att om
företaget väljer att använda sin historia i ett museum så är det riktat mot enbart en
stor målgrupp, (museibesökare). Jag menar att en målgruppsanalys av själva
museet gör att museet har en möjlighet att möta de potentiella målgruppernas
förväntningar och bygga museet och dess utställningar efter besökarna. Om en
konsult hävdar att den kan skapa ett museum bör den besitta kunskaper om vad
som krävs för att detta ska bli en möjlighet. Detta betyder att de åtminstone bör
nämna dessa aspekter och poängtera att det behövs personer som besitter dessa
kunskaper för att skapa ett museum, även om de själva inte kan utföra dessa.
Schugs styrka ligger främst i begreppet History Marketing och arkivverksamhet.
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Walhimer har snarast ett marknadsperspektiv på sitt museiskapande som
involverar insamlandet av pengar och samarbeten snarare än själva
museiverksamheten.

Att forma ett museum

Syfte
Enligt ICOM är ett museum en ideell, permanent institution för samhällets tjänst
och dess utveckling som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar,
forskar, kommunicerar och uppvisar det materiella och immateriella arvet av
mänskligheten och dess miljö för utbildning, studie och nöje.310 Men egentligen får
vad som helst kallas ett museum, det finns inget krav för att något ska få kallas ett
museum. Syftet med ett Sandviks museum är att det till en stor del ska fylla
kraven för ICOMS definition. Ett Sandviks museum bör förmedla dess historia
och utveckling, både teknisk och annan, en bild av samhällets historia vilket
uppstod i och med företaget och formades därefter, samt en framtidsvision. Därför
ska ett Sandviks museum vara både ett industriminne och ett företagsmuseum. Det
ska naturligt inneha ett globalt perspektiv, men tillskillnad från företagets egna
satsningar på det globala perspektivet, bör inte detta ta överhanden i ett museum.
Detta baserar jag på resultatet av mina efterforskningar, där jag tror att ett globalt
perspektiv är en mindre lyckad ingång i museet, intresse- och besöksmässigt samt
ur ett marknadsföringsperspektiv. Men ett museum kan fylla fler funktioner vilket
kan vara nödvändigt för ett museums överlevnad. Jag menar även att ett
företagsmuseum kan rikta sig, inte bara mot samhället utan även andra grupper
inom företaget och kundkretsen. I ett Sandviks museum knyts industriminnet och
företagsmuseet ihop. Verktyg som History Marketing bör användas för att museet
ska uppnå sin maximala potential. Som tidigare nämnts för industriminnet in
element av identitet, platsens betydelse och bruksanda i museet, vilket i sin tur
gynnar turismen. Därför blir det viktigt att skaparna av museet känner sin
potential och just sina förutsättningar.

Gestaltning och behov
I utformandet av ett Sandviks museum bör frågor kring intresse betraktas, hur
stort intresse finns det för industriminnen/museer eller företagsmuseer egentligen?
Industriminnen har sällan öppet året runt, alltså endast för säsong. Detta betyder
att det inte är lönsamt att hålla öppet året runt, vilket till exempel kan bero på för
lite besökare under icke-turist säsong. Detta kan i sin tur tyda på ett, inte
tillräckligt stort intresse hos allmänheten eller bristfällig marknadsföring.
310International council of museums webbplats > About > ICOM´s statues. [2019-06-06].
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Företagsmuseer tycks dock ha öppet året runt och IKEA museet är till exempel
välbesökt. En fråga att ställa är således hur museet ska utnyttja byggnaden året
runt eller vilken funktion ett museum ska fylla. Detta betyder att de som planerar
museet måste veta hur museet ska göras attraktivt för besökare och således hur
museet ska gestaltas. Eftersom ett Sandviks museum skulle vara både ett
industriminne och ett företagsmuseum finns det två aspekter att ta hänsyn till men
även att nyttja. Hur blir museet attraktivt för både företaget och allmänheten?
Vilka behov kan ett museum uppfylla, förutom sitt pedagogiska syfte att förmedla
något eller att bevara arvet? 

Fler museer erbjuder delar av sina lokaler för konferens, mingel och liknande.
Detta går vanligtvis att köpa paketvis med till exempel guidade turer på museet.
Några exempel i Sverige är IKEA museet, Sveriges fängelsemuseum och ABBA
the museum. IKEA museet satsar mycket på detta koncept och kan erbjuda plats
för upp till 150 personer, till exempel ”En kväll på IKEA Museum”. I deras paket
för 50-150 personer får sällskapet hela museet för sig själva, fördrink, guidad
introduktion om museet, möjlighet att utforska utställningar och butik samt mat i
form av en buffé. Det går även att förbeställa presenter till sällskapet. Detta är
enbart ett exempel.311 IKEA museum har en restaurang samt butik som de utnyttjar
i dessa paket. De kombinerar således den pedagogiska verksamheten med den
ekonomiskt vinstdrivande verksamheten, de tar vara på de möjligheter som just
deras företag kan dra nytta av. Det är troligen en fördel att IKEA visar upp,
historia, utveckling och utbud av möbler till företag som kanske vill inreda, till
exempel, ett kontorslandskap. Ett liknande koncept bör användas för ett Sandviks
museum för att kunna nyttja museet på fler sätt. Aspekten av ett företagsmuseum
kan, lyfta industriminnet eller kompensera det. Förutom att enbart se till
allmänhetens behov och erbjuda större grupper paket, kan museet vända sig till
själva företaget, vad är företagets behov? Förutom perspektivet industriminne och
History Marketing, kanske företaget vilja nyttja en konferenssal? En lokal att ha
middag eller mingel med kunder på? Vilken typ av lokal skulle just Sandvik AB
vilja nyttja? Enligt Schug är det vanligt att medarbetare använder företagsmuseet
till möten eller evenemang, vilket är en funktion som oftast planeras in från
början. Därför bör en utställningslokal inte förläggas till något svårtillgängligt
utrymme eftersom det då blir svårt att utveckla den till kombinerat konferens- och
upplevelsecentrum.312 Schug skriver att museet eller utställningen måste ses som
ett informationscentrum eller en del av företagets kommunikation. Det historiska
materialet ska därför kompletteras med dagsaktuella broschyrer, tidskrifter och it-
baserad information om verksamheten.313 Som tidigare nämnts i kapitel
”Industrimuseer och identitet”, finns en koppling mellan kommunikation och arv
när detta gestaltas. I ett Sandviks museum blir det således dels en fråga om att

311IKEA museum:s webbplats > Boka. [2019-06-06].
312Schug (2010), s. 56.
313Schug (2010), s. 57.
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kommunicera med besökarna genom att representera industriarvet, dels blir
museet en del av företagets kommunikation. I vilket Schug lyfter fram vikten av
de äldre och det aktuella.

Falugruva har samma koncept som IKEA museet men i större skala. I området
har de allt ifrån café, konferens, spa och butiker. Med tanke på dess framgång och
storskaliga verksamhet går det att dra samma slutsatser som tidigare, att våga
satsa större ger större möjligheter för framgång. Dock är det sannolikt en process
men det är möjligt att ett företag kan tjäna på att inte börja för smått. På många
sätt har Sandvik AB redan, medvetet eller omedvetet, tagit de små stegen mot ett
större projekt. De har till exempel redan en stor besöksnäring i nuvarande
produktion med tusentals kunder om året som besöker företaget.314 Kunderna
deltar sedan ofta i evenemang och middagar eller liknande. De har haft en större
utställning om Sandvik AB i de gamla huvudkontoret i Sandviken. De finns även
en utställning på stålforskningen inne på området som anställda kan se. På
Sandviks 150:års jubileum fanns ett historiskt perspektiv med bland annat en film
som visade Sandvik AB från starten till idag. De har nyligen (år 2019), upprättat
en Sandviksmonter på Arlanda och de har gjort pod-avsnitt om Sandvik AB:s
historia. På samma sätt visar samhället intresse för företaget och Sandvikens
historia genom, till exempel teater- och musikalföreställningar, ideella föreningar
som ”Sandvikens vänner”. Mindre bevarad miljö som ibland visas upp av
hembygdsförening eller liknande. Privatpersoner som delar med sig av sin
kunskap om företaget, tatuerar in ikoniska föremål med koppling till Sandviken
och Sandvik AB på kroppen och mycket annat.

Bild 10. Johan Lundqvists tatuering av ånghammaren, som en symbol för

Sandviken.

314Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 

85



En middag i museet
Sandvik AB har en önskan att kunna ha middagar utöver den vanliga
restaurangupplevelsen med ett stort antal gäster/kunder, i Högbo Bruk.315 Detta är
ett behov som ansvariga i Högbo försöker att fylla i dagsläget (år 2019). I samråd
med en ansvarig inom detta område gav denne idéen om att kombinera detta i ett
museum. Restaurang med personal finns redan i Högbo Bruk och har använts vid
sådana här tillfällen. Det som således skulle behövas är utrymme i museet för ett
större sällskap. Min idé är att museet skulle ha en historisk del i början av
byggnaden, med utställningar, material och föremål. I slutet av byggnaden skulle
ett avlångt rum med ett stort långbord i passande stil fylla mittdelen av rummet.
Längsmed väggarna på både sidor skulle en ytterligare utställning finnas med
föremål, fotografier och liknande. På ena sidan av rummet skulle en utställning
vara uppbyggd som en tidslinje som går från historia till framtid. På den andra
sidan skulle en utställning med fotografier och Sandvikenbornas minnen finnas.
Min tanke är att långbordet är något som står där permanent, alltså även när
museet är öppet för allmänheten. Bordet i sig skulle således bli en del av museets
berättelse.316 

Inspirationen för detta koncept kommer ifrån en middag av samma slag som
hölls i Högbo för Sandvik AB och dess kunder. Denna middag var hållen i ett
stort växthus som var i bruk och där ett stort långbord placerats. Middagen var
väldigt uppskattad och öppnade upp behovet för att kunna erbjuda en middag
utöver det vanliga. Ett sådant behov skulle ha en möjlighet att uppfyllas i och med
ett kombinerat koncept. Ett förslag kan vara att ha ett stort gediget långbord i trä,
placerat i en inspirerande miljö och på en plats vilket representerar Genius loci
och som är omgiven av Sandvik AB:s historia samt framtid. Detta skulle likt
IKEA:s museum kunna erbjudas i olika paket till utomstående sällskap och
företag samt nyttjas av Sandvik AB. IKEA museet kallar sitt paket ”En kväll på
museet”317, museet Vikingaliv kallar sitt festpaket ”Låt er fest bli historiskt!” och
erbjuder både mjöd, visning och mat.318 På Sveriges fängelsemuseum heter det
”Cellskaplig kväll”.319 På ett Sandviks museum skulle ett paket till exempel kunna
heta ”Bubbel och bruksanda”. Enligt Harrison kan även mat ibland ses som
kulturarv, en aspekt som går att lyfta i idén om middag i museet.320 Det finns en
del bevarade menyer från, till exempel Sandvik AB:s tidigare jubileums middagar.
Dessa menyer skulle kunna erbjudas till kunder och olika grupper som vill boka
ett museipaket.321 På så sätt lyfts historian in även i middagen. Något som man

315Intervju med ansvarig i Högbo bruk.
316För skiss av utställningsidé se Bilagor 2.
317IKEA:s webbplats > Event & gruppbokning. [2019-06-06].
318Vikingaliv:s webbplats > Grupper och Event. [2019-06-06].
319Sveriges fängelsemuseum > Visningar/Arrangemang. [2019-06-06].
320Harrison (2012). s. 5.
321Se bild 10 och 11. s. 87.
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måste ha i åtanke vid detta koncept är att föremål och utställning måste vara
anpassade efter miljön.

Enligt Schug har de framgångsrika företagsmuseerna någon typ av café
och/eller restaurang på museiområdet.322 Det har funnits en butik med Sandvik AB
inspirerade föremål vilken lades ner, detta är något som skulle kunna ses över, om
det finns en möjlighet att återuppta detta i ett museum. I så fall  skulle Sandvik
AB likt IKEA museet kunna nyttja detta till olika paketerbjudanden. I ett
Sandviks museum kan föremålen i en museishop ha en koppling till både företaget
och Sandviken. Föremål kopplade till Sandviken finns redan ute på marknaden
och skulle således med fördel kunna säljas i en museishop.

Bild 11. Meny 1. Bild 12. Meny 2.

Målgrupp
Sandvik AB kan vara en bra källa till intresse för den yngre publiken. Företaget
ingick år 2017 ett samarbete med Tekniska museet för att främja teknikintresset
hos barn och unga, detta skulle således kunna göras på hemmaplan med.323

Industriarvets värde är bland annat utbildning, därför kan det vara väldigt
passande att ha en del i museet som satsar på just barn och unga. Ett vidare
samarbete mellan Tekniska museet och ett Sandviks museum borde således inte
vara omöjligt. Något nytt för Sandvik AB är även att de låter skolan i åttonde
klass komma på besök i Sandvik AB:s produktion, vilket visar på ett intresse från
företagets sida att visa verksamheten för barn och unga.324 Ett Sandviks museum är
ett ytterligare tillfälle att främja detta intresse.

322Schug (2010), s. 56.
323Sandviks webbplats > NYHETER & MEDIA > NYHETSLISTA > Sök: ”Sandvik och Tekniska museet 
gör gemensam insats för teknikintresset i framtiden”. [2019-06-06].
324Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB,  2019-03-11. 
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Kunder till Sandvik AB, potentiella kunder och andra besökare med koppling
till företaget. Eftersom det finns ett så pass stort antal personer med koppling till
företaget som besöker Sandvik AB:s anläggningar varje år och vilka kommer
ifrån fler delar av världen borde dessa ses som en stor potentiell målgrupp av
besökare. Dessa övernattar ofta i Sandviken eller Högbo Bruk och spenderar
således tid i orten.

Anställda, fler av de anställda har uttryckt en vilja till att besöka ett Sandviks
museum. Som anställd på ett företag är det förmodligen intressant att se dess
historia och utveckling, speciellt när ens egna narrativ representeras. Inom
verktyget History Marketing lyfter de även fram att ett gestaltande av ett företags
historia kan ge en bra introduktion till nyanställda inom företaget.

De som bor i Sandviken och arbetar på Sandvik AB, vilka bär på samma
kollektiva historia och gemensamma industriarv. Eftersom även Sandvikens
historia kommer att representeras i ett Sandviks museum kan de som bor i
Sandviken vara intresserade av att besöka museet.

Övriga Sverige, självklart är en förhoppning att även övriga Sverige skulle
vara intresserade av att besöka ett Sandviks museum. Eftersom Sandviken och
Sandvik AB är en del i ett större kulturarv, så som en bruksort i Sverige bland
flera, är det möjligt att det väcker intresse i andra bruksorter. Eftersom andra typer
av företagsmuseer är välbesökta finns det ett uppenbart intresse för den typen av
museer.

Förslag till utställning

Föremålens betydelse
Något som inte diskuteras i Schugs bok och på webbplatsen Museum planner är
föremålens betydelse i skapandet av ett museum. Vilken typ av föremål som finns
kommer naturligt att styra vilka typer av utställningar som kan göras. Jag har
tidigare skrivit om Genius loci och berört begreppet autenticitet i frågor kring
platsens betydelse. Men dessa begrepp är lika viktiga i frågor som berör
föremålens betydelse. Autenticitet är ett viktigt begrepp i frågor kring museiobjekt
eftersom det handlar om objektens äkthet. Det autentiska föremålet, Genius loci,
känslan av personens ande i rummet, skriver Bohman, handlar naturligtvis inte
bara om miljön utan också om föremålen i museet. ”Hur har de använts?”,
”Vilken roll får de vid visningen och i presentationen av museet?”, dessa är
viktiga frågor vilka jag tagit hänsyn till i basutställningen nedan.325 Föremålens
betydelse kan också kopplas till tidigare diskussion kring hur utställningarna ska

325Bohman (2010), s. 45.
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gestaltas, till exempel med interaktivitet eller montrar. Hur visas föremålen på
bästa sätt? Vilken berättelse bär de på och hur gestaltas den berättelsen på bästa
sätt i museet? Det krävs således en förståelse för föremål och dess autenticitet.326 

Sandvik AB:s föremål
Jag argumenterar för att föremålen styr hur museet och museets utställningar
utformas. Jag använder min fallstudie Sandvik AB som ett exempel. Sandvik
AB:s material består i arkivmaterial så som fotografier, dokument, brevsamlingar,
filmer och liknande. Denna form av material har många möjligheter till
gestaltning. Förutom att de bidrar med texter till museets utställningar så kan
media användas för att göra filmer eller olika interaktiva element i museet. Det
finns således material till att bygga, vad Schug benämner som upplevelsecentrum
eller traditionella institutioner ”med glasmontrar”.327 I frågor kring föremål krävs
en annan anpassning. De mindre föremålen, så som verktyg och liknande kan
givetvis visas utan svårighet i museet. Det finns dock betydligt större föremål med
koppling till Sandvik AB som till exempel stora maskiner som tagits ur drift eller
monument liknande ånghammaren. Mitt förslag är att större maskiner och
liknande kan stå utomhus, men för att ge känslan av att de fortfarande är
museiföremål kan de ställas på museets innegård. Innegårdens väggar ska då vara
i glas, detta gör att maskinerna kan ses inifrån museet och ger därför en känsla av
att hela innegården är en stor monter. Under museets öppettider kan det även vara
öppet in till innegården så att besökarna kan se maskinerna på nära håll och få en
chans att känna på och studera dessa. Att ha maskiner och liknande utomhus ska
inte vara något problem eftersom de står utomhus i dagsläget. Detta är ett exempel
på hur föremålen påverkar utställningsutrymmet, själva utställningen och dess
form samt museets byggnad.

Bild 13. Äldre teknik Sandvik AB:s industriområde

326Bohman (2010), s. 45-46.
327Schug (2010), s. 56.
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Eftersom maskinerna är så pass stora kan det vara svårt att visa dem i drift trots att
de tekniskt sätt fortfarande fungerar. Att visa äldre produktion i drift är något som
rekommenderas av både SIM och Schug. Ett alternativ till detta kan därför vara att
visa film på den forna driften vilket finns som arkivmaterial. Här finns det fler
möjligheter att använda sig av projektorer, ljussättningar, ljud och liknande, för att
verkligen gestalta den äldre produktionen.

Basutställning
Nedan följer mitt förslag till ett Sandviks museum vilket är att berätta företagets
historia och utveckling, Sandvikens historia som stad och dess samhälle. Teknik,
historia och utveckling av process och produkt. De förslag jag gjort är baserade på
det material jag identifierat och lokaliserat, de olika kriterierna för industriminne
som analyserats i undersökningens tidigare del samt med hjälp av verktyget
History Marketing. Förslagen är tagna med hänsyn till intresset från Sandviks
anställda och mina andra informanter. Utställningarna är endast ett urval av
förslag då jag av platsbrist inte kan ta med allt. I Texter ger jag förslag på källor
som kan bidra till utställningstexter för den specifika kategorin. I Föremål ges
förslag på föremål som kan användas i en utställning i den specifika kategorin.
Min ambition att besöka Sandvik AB:s egen föremålssamling misslyckades
tyvärr, därför vet jag endast att föremål finns men inte exakt vilka. Det har funnits
ett äldre Sandviks museum i Högbo Bruk i övre hammaren där det idag är
glasblåsning. Eriksson var den som hade ansvaret för museet. Museet blev dock så
nedslitet att det lades ned för många år sedan, men under min intervju med
Eriksson berättade han att det mesta av samlingen bör finnas kvar. Jag har tyvärr
inte lyckats lokalisera exakt var denna samling är just nu men den ska innehålla
bland annat verktyg och föremål från samhället.328 Det ska även finnas föremål
från bland annat Högbo Bruk och Sandvik AB på Tekniska museet och
Länsmuseet Gävleborg. I lokalisering av föremål kan det vara en god idé att
efterlysa eller på något sätt marknadsföra att museet söker föremål. Hedin
berättade under intervjun att det hör till det vanliga på Uppsala
industriminnesförening att privatpersoner och företag skänker föremål.329 Således
kan föremål finnas utanför arkiv- och företagsverksamheten.

Företagets historia och utveckling
I detta förslag ingår en introduktion till hur företaget utvecklades från Högbo
Bruk/Edsken, flytten till Sandviken och företagets utveckling.

328Intervju med Elvert Eriksson, 2019-02-15.
329Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
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Personer som ska lyftas fram är:
• Konsuln Göran Fredrik Göransson (1819-1900), grundare av Sandvik

AB:s företag.
• Göran Fredrik Göranssons son Anders Henrik Göransson (1843-1910).
• Anders Henrik Göranssons son Karl Fredrik Göransson (1879-1960).
• Tord Magnusson (1851-1929) gift med Elisabeth Maria Göransson, dotter

till Göran Fredrik Göransson.
Texter: Göranssonska släktarkivet inom Sandviks historiska arkiv, finns förvarat i
Sandvikens kommunarkiv i Sandviken. Där finns dokument samt kompletta
brevsviter från och mellan grundarens familjemedlemmar, samt från vänner,
bekanta och kunder. Här skulle tillexempel en brevväxling mellan far och son
kunna användas. Annat textmaterial är det källmaterial som använts för att skriva
böcker om Göransson och hans familj. Minnen berättade av Karl Fredrik
Göransson.330 Äldre tidningsartiklar, vilket kan ses dels som en källa för text och
dels som ett föremål i sig, till exempel Illustrerad Tidning N:o 31. 1883 ”Göran
Fredrik Göransson”.331 Eller, Arbetarens vän N:r 1. 1897 ”Fredrik Göransson”.332

Föremål: Medaljer och några andra mindre föremål med koppling till
Göransssonska släkten finns i Sandvikens kommunarkiv. Andra föremål finns i
Högbo Bruks ägo och även i Sandvik AB:s egna magasinerade
föremålssamlingar, även Tekniska museet i Stockholm har ovärderliga
Sandvikföremål i sin ägo liksom även en del föremål från försöken med
utvecklandet av Bessemermetoden vid Edske masugn och Högbo Bruk.
Länsmuseet Gävleborg har föremål av stort intresse i dessa sammanhang. Enligt
Hedin på Uppsala industriminnesförening skänker privatpersoner mycket
föremål.333 Förhoppningsvis finns föremål som kan användas för att gestalta
grundarfamiljen av Sandvik AB hos såväl privatpersoner som på själva företaget.
Nuvarande släktingar till grundarfamiljen Göransson förvaltar även ovärderlig
immateriell kunskap och föremål

• Sigrid Göransson (1872-1963), dotter till Anders Henrik Göransson vilket
är  Göran Fredrik Göranssons son. Sigrid var en filantrop och hade en stor
plats i samhället Sandviken under sin tid. Sigrid är en av de som ingår i
Göranssonska stiftelserna.

Texter: Se samma som ovan. Tänkbart material från Sandvik AB.s historiska
arkiv med Göranssonska släktarkivet. Här finns källmaterial som kan illustrera
släkten Göransson, bland annat Minnesanteckningar av Sigrid Göransson år

330Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Minnen berättade av Karl Fredrik Göransson, Från Gästrikland
1961, Gästriklands Kulturhistoriska Förening meddelanden.
331Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, N:o 31. Stockhom 4 Aug. 1883. Årg. 19. Artikel om Göran Fredrik
Göransson.
332Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, N:r 1. Januarie 1897. Årg. 23. Artikel om Fredrik Göransson.
333Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
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1949.334 Sandviken på 1870-1880-talen, Några anteckningar ur minnet av Sigrid
Göransson 1948.335 Artikel ur tidskriften IDUN, år 1937, ”Sandvikens fröken
Sigrid”.336

Föremål: Se samma om ovan. Det finns även en möjlighet att Sigridsgården i
Sandviken har en del föremål som kan vara av intresse.

Bild 14. Göran Fredrik Göransson. Bild 15. Tidnings utklipp Sigrid Göransson

Arbetarna, vilka var de, vilka är de?
Arbetarna har en stor plats i ett Sandviks museum, utan dem skulle inte företaget
finnas. I en sådan här utställning ska människorna lyftas fram. Det gäller kvinnor
och män med olika bakgrund och arbetsuppgifter. Det ska inte bara vara arbetarna
på själv verket, andra personer så som läkare, barnmorskor, lärare och liknande
har också en given plats i museet. Under den tid då samhället utvecklades var det
ett flertal personer som var med att bilda det samhället som finns idag.

Texter: Arkivmaterial från Sandvikens kommunarkiv. Minnen från de som
bor i Sandviken. Berättelser av och om de som arbetar på Sandvik AB idag. Ovan
nämnda material, tillexempel minnesanteckningar från grundarfamiljen kan även
bidra till information om arbetarna och de som bodde i Sandviken förr. Ett svenskt
jernverk, Sandviken, 1862-1937.337

Föremål: Foton och filmer från Sandvikens kommunarkiv samt hos
privatpersoner. Smedsgården i Sandviken kan ha föremål som inte används eller
möjligtvis föremål som kan utlånas.

334Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Minnesanteckningar av Sigrid Göransson, 1954.
335Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Sandviken på 1870-1880-talen, Några anteckningar ur minnet av
Sigrid Göransson 1948.
336Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, IDUN, Nr 31. Tryckt 1937. ”Sandvikens fröken Sigrid”.
337Hedin, (1937).
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Corporate responsibility sedan 1800-talet!
Göran Fredrik Göransson var tidig med det som idag kallas Corporate
responsibility. En utställning med detta tema skulle involvera hälsa, folkhälsa med
fokus på när företaget började främja bandy, fotboll, gymnastik på arbetet och
liknande. Det skulle även involvera Göranssonska stiftelserna och dess historia.
Dessa är fortfarande verksamma och har ett eget arkiv. En av de personer som
främjade idrotten och även folkhälsoperspektivet var  G. F. Göranssons barn barn,
Karl Fredrik Göransson.

Texter: Arkivmaterial från Sandvikens kommunarkiv samt Göranssonska
stiftelsens eget arkiv. Det finns mycket skrivet om SAIK:s- (bandy) och SIF:s
(fotboll) historia. Det finns källor om badhusinrättningen, sjukstugan och liknande
anläggningar, även Sigrids minnesanteckningar blir aktuella. Andra texter som
kan användas är: Hemmet och fritiden i Sandviken 1951 ”Idrott och friluftsliv”.338

Hemmet och fritiden i Sandviken 1951 ”Officiella institutioner och
välfärdsinrättningar”.339 ”Jernvallen och övriga idrottsanläggningar i Sandviken”.340

Föremål: Filmer och foton från Sandvikens kommunarkiv. Bland annat finns
film från gymnastik på på arbetsplatsen på Sandvik AB. Filmer från jernvallen
och Norra IP.

Sandvikens historia
Från Högbo Bruk/Edsken till flytten, med fokus på Sandviken. Bruksorten och
samhället. Fokus industrihistoriskt landskap som involverar bostäder, transport,
byggnader, miljö, berättelser samt samhällsinrättningar som sjukvård och badhus.

Texter: Omfattande arkivmaterial från Sandvikens kommunarkiv. Här finns
det ett flertal textkällor att hämta information från, några exempel är Några
bidrag till Sandvikens historia, tiden 1862-1868 av Sigrid Göransson.341

Individuell livsmedelskonsumtion i arbetarhushåll vid Sandvikens järnverk år
1944.342

Föremål: Fotografier och filmer från Sandvikens kommunarkiv samt hos
privatpersoner. Kanske finns föremål från de olika inrättningarna, möjligtvis hos
privatpersoner. Hedin på Uppsala industriminnesförening berättade att mycket av
deras material är sådant som privatpersoner eller företag skänker till dem. Det är
sällan som museet måste söka efter föremål.343

338Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Hemmet och fritid ”Idrott och Friluftsliv”. 1951.
339Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Hemmet och fritiden i Sandviken ”Officiella institutioner och
välfärdsinrättningar”, 1951.
340Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, ”Jernvallen och övriga idrottsanläggningar i Sandviken” 1946.
341Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Några bidrag till Sandvikens historia, tiden 1862-1868 - Samlade af
Sigrid Göransson.
342Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Boalt, Carin & Zotterman, Yngve, Industrins utredningsinsitut,
Individuell livsmedelskonsumtion i arbetarhushåll vid Sandvikens järnverk år 1944, Stockholm, 1946.
343Intervju med Owe Hedin, 2019-04-15.
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Teknik, process och produkt 
Teknisk historia och utveckling mot framtiden, en viktig del i museet där företaget
kan visa utvecklingen och en vision om framtiden. Sandvik AB kan lyfta fram
kvalité och inovation. Här ska även ingenjörerna, konstruktörerna och
uppfinnarna lyftas fram. Detta kan även vara bra utställningar för interaktiva
inslag och upplevelser, bland annat med en inriktning till barn och unga.

• Bessemerprocessen/metoden.

• Rostfritt stål, de var inte först men rätt i tiden.

• Hårdmetall, bergborrar, Willhelm Haglund.

Texter: Arkivmaterial från Sandvikens kommunarkiv, bland annat Några
minnesblad om Bessemermetodens genomförande vid Edske masugn 1858 och
dess utveckling vid Sandvikens bruk intill 1883.344 Källmaterial från böcker skrivna
om Wilhelm Haglund.

Föremål: Filmer från Sandvikens kommunarkiv. Detta involverar äldre filmer
på Bessemerprocessen och annan ståltillverkning. Föremål från bland annat
Högbo bruk, Sandvik AB, Tekniska museet och Länsmuseet Gävleborg

Bild 16. Äldre produktion

Generationer av brukets minnen
Det finns ett flertal fotografier i arkiven och även hos privatpersoner, som rör
Sandviken och Sandvik AB. Det har framkommit att de anställda på Sandvik AB
är intresserade av att se foton från förr. Detta rikliga material skulle kunna visas
upp i museet genom att göra en fotovägg. I kombination med fotoväggen kan
Sandvikarnas egna berättelser och minnen lyftas fram. Detta är minnen som än så
länge lever kvar hos de som bor i Sandviken och som jag själv är uppvuxen med
och fått höra under mina intervjuer. Dessa texter kan fungera som museitexter och

344Sandvikens kommunarkiv, Sandviken, Stockholm, tryckt i central-tryckeriet 1883, Några minnesblad om
Bessemermetodens genomförande vid Edske masugn och dess utveckling vid Sandvikens bruk intill 1883.
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en komplettering till fotografierna. Detta lyfter in Sandvikenbornas eget
perspektiv i museet och ger uttryck för det gemensamma industriarvet,
bruksandan och identiteten som diskuteras i min undersökning.

Min erfarenhet är att det inte är svårt att hitta personer som vill berätta om
gångna tider inom Sandvik AB och Sandviken. Detta benämns ”muntlig historia”
eller ”Oral history” och utvecklades på 1960-talet. Oral history blev speciellt
uppmärksammad av Gräv där du står rörelsen som engagerade sig i arbetar- och
industrihistoria.345 Det svåra i ett sådant här projekt kan snarare bli att inte allt får
plats. Det behövs således göras ett urval. I en sådan här utställning är det dock en
god idé att utnyttja tekniken, nyare teknik kan komplettera vanliga fotografier och
på så sätt finns det möjligheter att visa upp fler foton samtidigt, genom en digital
interaktion. 

Bild 17. Produktion, Foto: Pia Nordlander, bildN. 

Engagemang kan väcka ett intresse hos människor. Om de som bor i Sandviken
får en möjlighet att synas i museet kan det bidra med en positiv känsla för museet
men även mot företaget, att Sandvik AB respekterar både de äldre
Sandviksarbetarna och de som bott i Sandviken förr, vilka bidragit till samhället
och dess historia. Det som diskuteras i kapitel ”Industrimuseer och identitet” kan
således med fördel gestaltas via en sådan här utställning.

Ett exempel från mina intervjuer är en berättelse från en anställds morfars far
som körde en båt från Jäderfors via kanalen till Sandviken med mjölk till
anställda, (båten ska finnas på bild).346 Ett annat exempel är från sambon till en av

345Alzén  (2011), s. 112.
346Intervju med anställd nr. 5: anställd på Sandvik AB,  2019-03-19.
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mina informanter som berättade om ett fotografi av sin morfar på företaget där
han var svart av smutts och sot. Detta berättades tillsammans med informantens
egen berättelse om hur denne själv varit tvungen att prya på företaget i ung ålder:
”det var som att kliva ner i en gruva”.347 Dessa minnen eller anekdoter skulle
kunna vissas upp i museet med citat, texter och fotografier. Mitt förslag är att en
sådan vägg skulle täcka en hel långsida på rummet där bordet för middagar skulle
stå, mitt emot väggen med tidslinjen och produktutveckling. Detta skulle vara en
bra vägg för mingel.348 

347Intervju med anställd nr. 1: anställd på Sandvik AB samt dennes sambo,  2019-03-11.
348För skiss av utställningsidé se Bilagor 2.
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Slutdiskussion

Syftet med min uppsats var att reda ut hur ett industriminne skapas, utifrån
Sandvik AB:s premisser. Min vilja var att undersöka vilka förutsättningar som
krävs för att gestalta ett industriarv i form av ett museum. Med hjälp av de
identifierade kriterierna för ett industriminne ville jag sedan undersöka huruvida
Sandvik AB uppfyller kriterierna för att få kallas industriarv och industriminne.
Därefter ville jag undersöka huruvida Sandvik AB kan gestalta sitt industriarv i ett
museum. Avslutningsvis ville jag ge förslag på hur ett Sandviks museum i
Sandviken kan utformas konkret.

Begrepp

Som nämndes i mitt kapitel ”Forskningsläge” finns det en osäkerhet i de olika
industriarvsbegreppen. Det tycks saknas en väldefinierad syn på vad ett
industriminne är eller vad det ska vara. Det saknades definitioner av de olika
begreppen, varvid jag först var tvungen att göra en tolkning av de olika begreppen
för att ha en möjlighet att besvara min första fråga: Hur skapas ett industriminne?
Trots att, till exempel Alzén uttrycker en problematik kring de olika begreppens
betydelse och användning, så saknas litteratur som förklarar dess skillnader och
ger en tydlig begreppsdefinition.

Utifrån organisationer och litteratur har jag tolkat och förklarat begreppen
industriarv, industriminne, levande industriminne och industrihistoriskt landskap.
Resultatet av mina tolkningar är att ett industriminne är när ett industriarv aktivt
bevaras och gestaltas genom någon typ av pedagogisk verksamhet samt
tillgängliggörs för allmänheten. Begreppet levande industriminne kan användas
men betyder egentligen samma sak som definitionen industriminne utifrån SIM:s
användning av begreppet. Ett industrihistoriskt landskap är när industriarvet
involverar fler aspekter, till exempel industribyggnader, bostäder och järnväg,
vilka tillsammans bidrar till ett industrihistoriskt landskap. Således bär alla
aspekterna som ingår i det industrihistoriska landskapet på ett industriarv. Jag har
tolkat begreppet industriminne utifrån de olika internationella och svenska
organisationerna som har hand om industriarv, samt litteratur om redan
existerande industriarv/minnen. Den enda tolkningen som avviker från övriga är
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hur begreppet används i Industriminnen från 1978. En möjlig förklaring kan vara
att begreppet var relativt nytt och att det senare skett en utveckling i användandet
av begreppet. Som tidigare nämnts tycks industriarv ha utvecklats sida vid sida
med kulturarv, till exempel när kulturarvet involverade det immateriella arvet
gjorde industriarv detsamma. Industriarv har inte utvecklats som ett eget arv där
det finns en möjlighet att lyfta fram sitt eget unika drag, utan har istället anpassat
sig efter kulturarvets definitioner. Detta kan vara en bidragande orsak till den
förvirring som finns kring de olika industriarvsbegreppen. 

Min första fråga, ”Hur skapas ett industriminne?” har således delvis besvarats
genom att identifiera kriterierna för ett industriminne där jag gjort en tolkning att
ett industriminne skapas när industriarvet på något sätt gestaltas och representeras
i någon form av pedagogiskt verksamhet vilket tillgängliggörs för allmänheten.
Detta har jag tolkat utifrån hur begreppet används av organisationer så som SIM,
och litteratur, samt annan media. Utifrån mina teoretiska utgångspunkter och min
fallstudie Sandvik AB fortsatte sedan undersökningen av hur ett industriminne
skapas. Ett industriminne skapas således igenom att först undersöka huruvida
något bär på ett industriarv. I min undersökning studerade jag således huruvida
Sandvik AB bär på ett industriarv, detta gjorde jag genom att undersöka Sandvik
AB:s historia genom litteratur, intervjuer och arkivmaterial. Enligt
organisationernas förklaring av vad ett industriarv är kunde jag konstatera att
Sandvik AB bär på ett industriarv samt att företaget och platsen för företaget är en
del i ett industrihistoriskt landskap. Utifrån Harrissons begrepp inofficiellt- och
officiellt industriarv tolkar jag Sandvik AB som bärare av ett inofficiellt
industriarv eftersom det inte är erkänt av någon typ av officiell lagstiftning.349 Den
enda typen av erkännande som viss miljö i Sandviken har är genom
Riksantikvarieämbetets lista för riksintressen för kulturmiljövården.350 Nästa steg i
processen att skapa ett industriminne var att identifiera vad som ingick i Sandvik
AB:s industriarv. Detta gjorde jag genom att sammanställa det historiska
materialet jag insamlat från intervjuer, arkiv, listan för riksintressen och litteratur
som berör Sandvik AB.

Därefter kunde jag undersöka om industriarvet uppfyller kriterierna för att
kunna omvandlas till ett industriminne. Detta baserade jag på en lista efter SIM:s
kriterier, vilket jag analyserade och sammanställde till kategorierna: ”miljö och
produktion”, ”det publika och förmedling” samt ”bevarande och samarbete”.
Utifrån en lista av dessa kriterier kunde jag se att Sandvik AB har möjligheter för
att gestalta sitt arv eftersom företaget har alla förutsättningar som SIM nämner. I
min undersökning valde jag att gestalta industriarvet i form av ett museum. På
grund av att Sandvik AB är ett företag som fortfarande är i produktion valde jag

349Harrison (2012), s.
350SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD, RIKSANTIKVARIEÄMBETET:s webbplats >
samhällsutveckling > Riksintressen för kulturmiljövården > Samtliga riksintressebeskrivningar, uppdelade
per län > Gävleborg. [2019-06-06].
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att se ett Sandviks museum som dels ett industriminne, dels ett företagsmuseum.
Detta gjorde att verktyget History Marketing var användbart för att gestalta och
marknadsföra Sandvik AB:s industriarv. Min undersökning visar även på att
företagsmuseet och industriminnet kan komplettera varandra i ett museum. Det
betyder att företagsaspekten kan lyfta industriminnets verksamhet som tycks ha
svårt att hålla verksamheten öppen året runt och industriminnet kan bredda
företagets annars så snäva nisch. Detta bidrar bland annat med en bredare
besöksgrupp.

Detta besvarar således även min andra fråga ”vilka kriterier bör ett industriarv
uppfylla för att räknas som ett industriminne?”. För att ett industriarv ska
erkännas som ett industriminne ska de uppfylla fler kriterier än att bara vara en del
i ett industrihistoriskt landskap eller bärare av ett industriarv. Industriarvet måste
gestaltas efter dessa kriterier som enligt SIM involverar miljö, produktion, det
publika och förmedling, bevarande och samarbete. När dessa uppfylls kan det
enligt SIM räknas som ett industriminne. 

Sandviks museum

I mitt kapitel ”Ett Sandviks museum ur olika perspektiv” ser jag över ett Sandviks
museum ur olika perspektiv. Efter resultaten av min undersökning är jag av den
åsikten att Sandvik AB har en god möjlighet att marknadsföra sitt företag med
hjälp av sin historia utifrån Schugs begrepp History Marketing, CFN:s
beskrivningar av begreppet, och hur Sjöman förklarar dess användning. De menar
att ett företag alltid kan använda sig av sin historia, dels för att stärka de anställda,
dels för att marknadsföra sitt företag på ett unikt sätt. Eftersom Sandvik AB har en
rik historia med sina unika drag och som en del i ett större kulturarv, som en del i
Sveriges industriarv, borde företaget överväga att nyttja dessa möjligheter. Genom
användandet av History Marketing kan Sandvik AB marknadsföra sitt företag
igenom det som gör just deras företag unikt, vilket enligt History Marketing bidrar
med ett förtroende till företaget. Genom att gestalta sitt industriarv i ett museum
skapar de även ett industriminne av Sandvik AB:s industrihistoriska landskap. Om
industriminnet erkänns av någon typ av professionella aktörer, auktoriserade av
staten eller liknande så skulle Sandviks AB:s industriarv räknas som ett officiellt
arv. Detta besvarar således även min fråga om hur Sandvik AB förhåller sig till
kriterierna för industriminne och industriarv. Min slutsats är att Sandvik AB
besitter ett rikt industriarv samt har goda förutsättningar för att gestalta detta i ett
industriminne. 

Jag valde att gestalta industriminnet i form av ett museum eftersom
materialet passar väl till ett museum. Jag valde även ett museum eftersom det
skulle gynna Sandvik AB som företag samt Sandviken som stad. Enligt Ortega

99



Ortiz och Bohman gynnar ett museum även identiteten och det kollektiva minnet i
ett samhälle, något som jag kopplar starkt till bruksorter och bruksandan.
Bruksandan är något som är specifikt för den kollektiva identiteten i just
bruksorter, även om bruksanda är mer än bara en identitet. Utifrån Bohmans
tolkningar av begreppet Genius loci menar jag att ett Sandviks museum kan sätta
ett ansikte på Sandviken och gynna stadens turismnäring. Museet skulle således
fungera både identitetsbevarande och identitetsskapande. Museets plats blir viktig
för museets funktion och skapar enligt  Groote och Haartsen en platsidentitet.351

Gestaltning

Min tredje fråga berör hur ett industriminne kan gestaltas i ett museum. Detta kan
göras genom att gestalta sin orts industriarv i museet vilket tillåter museet att
representera ortens arv. Museet blir således den pedagogiska verksamheten som
lyfter fram, gestaltar och tillgängliggör industriarvet/industriminnet för
allmänheten. Museet kan bland annat lyfta fram föremål och dess berättelse,
företaget och samhällets historia, människors minnen, nyckelpersoner och
liknande som på något sätt representerar industriarvet i samhället. Detta leder in
på min fråga om hur Sandvik AB kan gestalta just sitt industriarv. Sandvik AB
kan gestalta sitt industriarv genom att skapa ett museum i Sandvikens kommun. I
museet ska de visa upp de föremål, nyckelpersoner och den historia och
utveckling som är kopplad till Sandvik AB:s industriarv. De arkivmaterial,
dokument, föremål, fotografier och filmer jag i min undersökning identifierat och
som finns med i kapitlet ”Förslag till utställning” är sådant som jag efter min
undersökning anser representerar Sandvik AB:s industriarv, vilket kan gestaltas i
ett Sandviks museum. Den korta historiska inblicken i min undersökning visar att
Sandvik AB och Sandviken har en rik historia värd att lyftas fram.

Eftersom jag valde att gestalta industriminnet i form av ett museum var det
nödvändigt att lyfta in skapandet av ett museum. På grund av att jag aldrig skapat
ett museum fick jag söka kunskap om detta utifrån andras förslag. Det visade sig
att detta är en marknad som finns utanför Sverige och som kan liknas vid
konsultföretag. Jag utförde därför en analys av dels en webbplats av Walhimer,
dels en bok av Schug, för att få två olika vinklar på upplägget från konsulterna.
Analysen av dessa förslag visar på att det finns en bristande kunskap om just
museer. Därför har jag i min analys kompletterat deras förslag samt argumenterat
för de brister jag uppfattat utifrån förslagen. Jag har dock försökt tillämpa de som
jag anser användbart i deras förslag. Detta är framförallt Schugs användande av
begreppet History Marketing vilket är mycket användbart i ett Sandviks museum.
Det som analysen av konsultföretagen främst visar på är att det inte finns något

351Groote & Haartsen (2008), s. 181-182.
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svenskt konsultföretag eller liknande som på samma sätt erbjuder professionell
hjälp i skapandet av ett museum. De som ligger närmast till hands är kanske CFN,
de fokuserar dock på arkivverksamhet för företag. 

Levande industri och historia

En oväntad aspekt i min uppsats som uppmärksammades i och med definitionen
av industriminne var diskussionen mellan ett levande- eller icke levande
industriminne. Denna diskussion blev mer komplicerad eftersom Sandvik AB
fortfarande är ett levande företag. Som nämnts tidigare tolkar jag levande
industriminne och industriminne som ett begrepp vars definition är samma enligt
SIM. Det finns dock en möjlig tolkning att levande betyder fortfarande i bruk. Det
väcker dock frågan om i bruk är samma sak som i produktion, det vill säga ett
levande företag. På grund av den övervägande användningen av begreppet har jag
tolkat industriminne som att det är just aspekten av levande som skiljer minnet
från arvet. Sedan är det den andra aspekten i denna diskussion, ”vad är ett
industriminne när produktionen fortfarande pågår?”.

Ett vanligt antagande ifråga om industriminnen är att vi ska minnas en
nedlagd produktion, vi ska minnas det som varit. Det visar SIM:s vinnande
industriminnen på, artiklar om nedlagd produktion och till exempel SVT:s
program ”12 industriminnen som sammanfattar industrialismen i Sverige”.352 SIM
nämner inget om Sandvik AB på sin hemsida ifråga om just industriminnen, vilket
också visar på att de levande företagen räknas bort. Detta gäller således Sandvik
AB, vilket fortfarande är i produktion och det i stor skala som ett globalt
världsföretag. Detta väckte frågan om det ens är möjligt att minnas en levande
industri? 

Trots att källorna visar på att ett industriminne förutsätter att något håller på
att glömmas bort, till exempel ett nedlagt industriföretag så menar jag att det är
lika viktigt att minnas en levande industri. När vi minns en levande industri
betyder det att vi minns industrins historia och industrins äldre beståndsdelar
samtidigt som företaget fortsätter att utvecklas. Detta bidrar med att vi bevarar
minnen och fysiska delar av de förslutna för att det inte ska glömmas bort. Vi
bevarar således det immateriella och materiella industriarvet som tillhör Sandvik
AB och dess industrihistoriska landskap. Det går att argumentera för att det
snarast kan vara viktigare att minnas en levande industri eftersom den hela tiden
hotas av den utveckling och modernisering som fortfarande sker inom företaget
och den miljö som företaget berör. Just risken eller hotet är ett av Harrisons större
argument för hur vi ser på arv och hur det uppstår. Begreppet levande

352Sveriges television Play:s webbplats > Program > Öppet arkiv > Sökord: Industriminne > Ett svenskt
industriminne, samtliga avsnitt. [2019-06-06].
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industriminne skulle kunna tolkas utifrån detta perspektiv och således syfta på ett
industriminne som representerar en levande industri.

Sammanfattning av uppsatsens bidrag

Min undersökning har bidragit med tolkningar av begreppen industriarv,
industriminne, levande industriminne och industrihistoriskt landskap.
Undersökningen har bidragit med en förklaring och en beskrivning av hur ett
industriminne skapas. Undersökningen har visat att ett industriminne kan
representera ett levande företag vilket visar emot den vanliga synen på
industriminne som en representant för en nedlagd produktion.

Min uppsats har även bidragit med kompletterande förslag till
konsultföretagens föreslag i att skapa ett museum. Utifrån den svenska marknaden
för hur ett museum kan skapas kan min uppsats även ses som ett första bidrag till
detta. Undersökningen har även bidragit med ett underlag för hur Sandvik AB
som företag kan använda dess historia i ett museum samt hur de kan göra sitt
industriarv till ett industriminne gestaltat i ett museum. Undersökningen
involverar förslag till vad Sandvik AB skulle kunna lyfta fram och göra till ett
officiellt industriarv. Slutligen har jag gett specifika förslag till utställningar och
olika koncept för ett Sandviks museum samt en lista över Sandvik AB och dess
industrihistoriska landskap.

Förslag till vidare forskning

Vidare forskning kan delas upp i fyra delar. I den första delen skulle existerande
industriminnen kunna undersökas närmare, det finnas möjligheter att jämföra
olika industriminnen samt undersöka närmare hur de som skapat industriminnet
gått tillväga. Detta skulle bidra med praktiskt information till hur ett industriminne
kan skapas. En sådan undersökning kan även involvera industriarv som fått en ny
funktion. Vad innebär detta för industriarvet och hur motiverar de att industriarvet
ska få en ny funktion istället för att bevaras som ett industriminne? 

Den andra delen skulle kunna vara att utveckla undersökningen och
tolkningen av de industriarvsbegrepp som idag inte har någon definition. Genom
att definiera begreppen och få en förståelse för dessa, kan det bidra med en mindre
förvirring för vad vi menar när vi använder begreppen i olika sammanhang. Det
skulle således bidra med en kontinuitet i begreppens användning. 

I den tredje delen i fortsatt forskning går det att vidareutveckla hur ett
industriminne skapas genom att utföra detta i praktiken, alltså att faktiskt gestalta
ett industriarv genom att skapa ett industriminne i form av ett museum. Genom att
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använda min undersökning som en mall för ett sådant projekt skulle en vidare
forskning kunna bli en kompletterande undersökning i kombination med ett
faktiskt projekt. Att skapa ett industriminne, en undersökning och i praktiken.

Den fjärde och sista delen skulle kunna vara att utveckla ett svenskt bidrag till
hur ett museum kan skapas. Detta skulle kunna göras genom ett verkligt projekt
eller genom undersökningar av hur svenska museer gått tillväga.
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Bilagor

1. Intervjufrågor:

Alla intervjuer har utgått från dessa frågor. Jag har dock varit flexibel i mina

intervjuer och ibland kan frågorna ändrats eller utvecklats under intervjun.

• När började du arbeta på Sandvik? 

• Varför valde du Sandvik? 

• Vart på Sandvik har du arbetat? 

• Vad gör du på ditt arbete idag? Till exempel arbetar i produktion, kontor,

chef eller annat?

• Beskriv dina arbetsuppgifter på en generell nivå, till exempel sköter

maskin, kör travers, har hand om personal, och/eller andra uppgifter?

• Hur är det att arbeta på Sandvik?

• Planerar du att arbeta kvar på Sandvik?

• Har du upplevt några skillnader inom sandvik från du började till idag? I

så fall vilka?

• Har du haft andra jobb än på Sandvik, i så fall vilka?

• Har du familj som arbetar på Sandvik?

• Känner du andra som arbetar på sandvik? 

• Bor du i Sandviken? Om du bor i Sandviken, har du bott någon

annanstans? Om du inte bor i Sandviken, har du haft funderingar på att

flytta dit?

• Om det byggdes ett Sandviks museum, vad skulle du tycka va intressant

att se i museet?

• Är det något du vill tillägga?
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2. Utställningsskisser

Skiss 1. Utställningssal med middagsbord.
Skissen ska komplettera min beskrivning av ett utställningsrum med ett bord i
mitten som är till för middagar på museet. Rektangeln i mitten föreställer således
ett bord. Till vänster finns en vägg där det går att skymta årtal. Tanken är att en
utställning med företagets produktutveckling ska finnas efter denna vägg. Till
höger ska utställningen ”Generationer av brukets minnen” finnas, de vita partierna
ska föreställa fotografier vilka ska kompletteras med texter.
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Skiss 2. Museibyggnad.

Skissen ska visa ett förslag på en klassisk slaggstensbyggnad. Tanken är att
byggnaden ska passa in i Högbo Bruks miljö samt knyta an till autenticiteten i
miljö och byggnad. Inuti kan den äldre stilen möta det moderna efter
utställningstyp. En innegård i glas kan fylla funktionen att visa större föremål
vilket jag diskuterar i kapitel ”Förslag till utställning”. En detalj är syrenbuskar
som kan planteras kring byggnaden, vilket blivit en symbol som vi i Sandviken
ofta förknippar med bruken. Byggnaden skulle alternativt kunna vara i rött trä.
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3. Foton från fältbesök

3.1 Sandvik AB:s industriområde 2019-06-06.

Cykelparkering

Område, gångväg.
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Miljö

Äldre teknik tagen ur drift
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Äldre byggnad.

Äldre teknik
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3.2 Foton från Högbo Bruk 2019-06-06.

Äldre herrgården

Miljö
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Miljö

Miljö
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Monument, Sandviks grundare, Göran Fredrik Göransson

Miljö
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Bessemerkonverter 

Samtliga fotografier i Bilaga 3 är tagna av Jeanette Johansson 2019-06-06.
Fotografierna inne på Sandvik AB:s industriområde är tagna med erhållet

tillstånd från företaget.
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