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LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING 

INDUSTRI OCH SAMHÄLLE I NORRA GÖTA ÄLVDALEN 

Inledning – ny och gammal industri 
Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans 
ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades, 
såldes och lades slutligen ned helt i början av 1990-talet. Arvet från Nohab lever dock kvar 
genom Saab Automobile och Volvo Aero, vilka båda är avknoppningar från Nohab. Dessa 
båda företag är idag två av de största tillverkningsindustrierna i Västsverige, med sammanlagt 
över 8000 anställda. Trollhättan har således en lång och kontinuerlig industritradition och 
även på Nohabs gamla industriområde har industriell verksamhet återkommit, bland annat i 
formen av en teknikpark med inriktning mot teknik, media och design. I Trollhättan, liksom i 
många andra områden, nationellt såväl som internationellt, finns den nya industrin jämsides 
med den gamla och frågor kring industriell utveckling och förnyelse är mer aktuella än 
någonsin. 

Historien om Nohab är ett exempel på industrins framväxt och förändring, alltifrån den 
tidiga industrialiseringen till det mogna industrisamhällets kris och olika pågående försök till 
industriell förnyelse. Exemplet kan också vara en utgångspunkt till frågor kring industrins 
utveckling och dess förutsättningar, såväl historiskt som till de olika samtida strategierna för 
industriell förnyelse som pågår runt om i världen (teknik- och vetenskapsparker, 
klusterbildningar, utbildningssatsningar och annan stimulans för industriell utveckling, 
innovationer och nyföretagande).  Erfarenheterna av de senaste 150 åren av industriell historia 
är en viktig utgångspunkt för att i konkreta lokala miljöer analysera industriutvecklingen, dess 
drivkrafter och samhälleliga sammanhang. Industriell utveckling sker alltid i ett geografiskt, 
historiskt och kulturellt sammanhang. Den ”nya utvecklingen kan inte sopa undan de lokala 
traditioner som förhindrar eller försvårar en förändring. De delvis dystra erfarenheterna från 
försök att skapa teknikcentra på ett stort antal platser i Europa bär vittnesmål om denna 
svårighet.”1 Vilka är då de lokala förutsättningarna för en teknikpark i Trollhättan, på vilka 
sätt skapar lokalsamhällets historia och traditioner, möjligheter och begränsningar för 
framtidens industriella utveckling? 

Mer generellt kan man ställa frågan varför vissa lokalområden och regioner är mer 
industriellt framgångsrika än andra? Vilka är de faktorer som i specifika regioner befrämjar 
innovationer och industriell utveckling? Detta är ett par av de viktigaste frågor som idag 
sysselsätter forskningen rörande industriell utveckling, regionalforskning och den omfattande 
diskussionen kring förändringen av det industriella produktionssystemet. Jag skall nedan 
kortfattat redogöra för några av delar av den omfattande forskningen kring förändrade 
produktionssystem, industriell förändring och nyregionalism och sedan försöka relatera dem 
till ett geografiskt område och ett historiskt sammanhang. 

Produktionssystem och platsberoende utveckling 
En grundläggande fråga för forskningen och för aktörerna inom näringslivsutveckling är vad 
för typ av system som håller på att ersätta det fordistiska massproduktionssystem som i så hög 
grad dominerat en stor del av 1900-talet. Begreppet fordism kommer från det 
massproduktionssystem som introducerades vid Fords fabriker och sedan kom att bli 

                                                 
1 Ash Amin & Anders Malmberg, Europeisk strukturomvandling – produktionens nya geografi. ERU-rapport 70 
(Stockholm, 1991), 18. 
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dominerande under större delen av 1900-talet.2 Det fordistiska produktionssättet bygger på 
massproduktion av standardiserade varor och har också karaktäriserats av en betydande 
geografisk koncentration. Storskaliga industriregioner, ibland kallade industriella 
tillverkningsbälten, ofta med rötter i 1800-talet har länge varit drivkraften bakom den 
industriella utvecklingen. De kännetecknades av storskalig drift, specialisering inom vissa 
branscher och stark konkurrensförmåga.3 Sedan 1970-talet har en industriell omvandling varit 
pågående och oavsett om vi kallar det post-fordistiskt, postindustriellt, nätverksekonomi eller 
något annat går det tydligt att urskilja förändringar i industrins organisation och geografi.4 
Viktiga delar av dessa förändringar omfattar nya produktions- och underleverantörssystem, 
där bland annat flexibilitet och specialisering har blivit honnörsord, och parallella processer 
av globalisering och regionalisering. Det sistnämnda är en intressant företeelse i flera 
avseenden och den pekar också på det starkt ökade intresset för det regionala perspektivet.  

En aspekt av globaliseringen är att den utjämnar kostnader och vissa 
produktionsskillnader mellan olika länder och regioner. ”While raw materials, components 
and end products move rapidly and cheaply over the surface of the earth, only human beings 
and human social institutions seem to meet fundamental barriers to mobility.”5 En viktig följd 
av detta är att de lokala och regionala produktionsmiljöerna blir av allt större betydelse. Där 
finns de mer trögrörliga produktionsfaktorerna som är kopplade till människor, kunskap, 
lärande och tradition. I den moderna forskningen har begreppet nyregionalism lanserats för att 
beskriva regionernas ökade betydelse i den nya globala ekonomin. Det är i allt mindre 
utsträckning den nationella nivån som är bestämmande för industrin, vare sig det gäller 
ekonomi, politik, arbetskraft m.m. Ur en ekonomisk synvinkel är ”kostnaden för regionalism 
eller regionalt självstyre … avsevärt mindre i en omgivning av formad globalisering och 
regional integration än i en nationalstat”.6 Man kan också se att kombinationen av regionalism 
och globalisering förstärkt företagens regionala förankring och att ”interaktionen mellan 
globala krafter och särskilda lokala villkor eller traditioner … formar innovationsprocesser”.7 
Forskningen har under senare decennier på olika sätt betonat lokalsamhällets betydelse i olika 
sammanhang, inte minst för dess påverkan på näringslivets och industrins utveckling. I detta 
sammanhang betonas ofta lokalsamhällets eller regionens historia, traditioner och kultur som 
viktiga för att förstå den lokala dynamiken och industrins platsberoende. I den nya globala 
ekonomin finns många skäl till att uppmärksamma de platsberoende, sociokulturella 
faktorerna.8  Problemet är dock att forskningen ännu inte kommit riktigt nära den konkreta 
betydelsen av dessa kulturella förhållanden. Det finns starka indikationer på att de är 
väsentliga men vilka specifika samband och komplexa strukturer som ligger till grund för 
detta återstår i hög utsträckning att undersöka.9   
 
Fordismens kris har skarpt tydliggjort behovet av en ny tillväxtmodell. Vad är det som skapar 
konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt i olika områden? Svaren har under det senaste 
                                                 
2 I den internationella litteraturen används fordism som samlingsnamn på detta produktionssätt. 
3 Jan-Evert Nilsson, Blomstrande näringsliv: Krafter och motkrafter bakom förändringar i europeisk och 
amerikanska regioner (Stockholm, 1998), 34 
4 För en introduktion till diskussionen kring den nya industriella ekonomin se Ash Amin (ed), Post-Fordism: A 
Reader (Oxford, 1994). 
5 Peter Maskell et al., Competitivness, Localised Learning and Regional Development: Specialisation and 
Prosperity in Small Open Economies (London, 1998), 179.  
6 Jörgen Gren, Den perfekta regionen?: En nyregionalism i Europa och samspelet mellan staten, regionen och 
den europeiska integrationen (Lund, 2002), 29-30. 
7 Ibid., 35. 
8 Jan-Evert Nilsson, “Introduction: the internationalization process”, i: The Internationalization Process: 
European Firms in Global Competition, Jan–Evert Nilsson, Peter Dicken & Jamie Peck, eds, (London, 1996), 8-
10. 
9 Maskell et al, Competitivness, Localised Learning and Regional Development, 193-94. 
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decenniet ofta formulerats i form av flexibel specialisering (till skillnad från 
massproduktionens skalfördelar och standardiserade produkter) samt förmåga till förändring 
och förnyelse (markandsanpassning och innovationer).10  

Det finns flera alternativa uppfattningar om hur produktionen skall organiseras i en ny 
industriell ekonomi och hur de olika elementen (såväl företag som offentliga institutioner och 
aktörer) skall agera och hur de skall kombineras. Det finns exempelvis skillnader i syn på 
marknadsutveckling, produktionsorganisation samt vilka roller de offentliga aktörerna skall 
ha. Vad som dock är gemensamt för de flesta inriktningar är att den geografiska nivån som 
diskuteras snarare är regional och lokal, än nationell. Platsen, den specifika 
produktionsmiljön, tillmäts en allt större betydelse i den nya ekonomin.11 Termen regionala 
innovationssystem markerar en del i systemskiftet bort från uppfattningen att nationalstaten är 
grunden för näringspolitik och innovationsutveckling såväl som forskningens primära 
geografiska objekt. Fokus håller idag på att förskjutas mot regioner, industriella distrikt och 
kluster, det är i dessa miljöer den nya ekonomin skall utvecklas och spridas. 

I sökandet efter en tillväxtmodell har forskningen hämtat inspiration från 
nationalekonomen Alfred Marshalls tankar kring industriella distrikt samt Schumpeters 
teorier om entreprenörers och innovationers betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Man 
kan också se kopplingar till Erik Dahméns studier kring utvecklingsblock, vilka kan sägas 
anknyta till de tankar som idag finns om regionala innovationssystem.12 Marshall använde 
termen industriella distrikt för att beskriva områden där många små specialiserade aktörer i 
samarbete formerade sig inom ett visst produktionsområde. ”The specific advantage of these 
production organizations … is given by the division of labour, based on territorial, historical, 
and cultural traditions, represented in what has been defined, following Marshall, as an 
’industrial atmosphere’”.13 Oavsett vilken term man använder, ”atmosfär”, historia eller kultur 
så är platsen, med sina specifika traditioner av stor betydelse. ”Tätt spunna nätverk gör lokalt 
enskilda individers insikter till var mans egendom och formar det kollektiva kunnandet till 
något unikt också i ett globalt perspektiv. Denna kunskap är i regel oupplösligt förenad med 
en specifik plats och dess speciella sociokulturella karaktär.”14 

Teorier kring framgångsrik regional industriell utveckling i det nya industrisamhället 
har ofta tagit sina utgångspunkter i studierna av ”det tredje Italien”, där flexibel specialisering 
och nätverksorganisering varit viktiga delar av ett framgångsrikt produktionssystem.15 
Rörande Sverige så har paralleller dragit med exempelvis delar av Västsverige och Dalarna, 
där man kan finna likheter i produktionssystemen (Gnosjö är naturligtvis det tydligaste 
exemplet).16 Den italienska modellen kan dock inte i någon enkel mening överföras till andra 
områden, då dessa regionala produktionssystem är beroende av övergripande politiska och 

                                                 
10 Arne Isaksen (ed), Innovasjoner, naeringspolitik og regionalpolitikk (Kristiansand, 1997), 26-31.  
11 Om forskningsläget se Isaksen (ed),  Innovasjoner, naeringspolitik og regionalpolitikk, och Jan Evert Nilsson 
& Åke Uhlin, Regionala innovationssystem: En fördjupad kunskapsöversikt. Vinnova rapport 2002:3 
(Stockholm, 2002). 
12Nilsson & Uhlin, Regionala innovationssystem, 18-20. 
13 Patrizio Bianchi, “Levels of policy and the nature of postfordism competition” i: Pathways to Industrial and 
Regional Development, Michael Storper & J. Allen Scott, eds, (London, 1992), 307. 
14  Bengt Johannisson, Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling. Rapport 13 från 
Regionalpolitiska utredningen (Stockholm, 2000), 18. 
15 ”Det tredje Italien” omfattar ett par regioner, Emilia-Romagna, Toscana m.fl. vilka i forskningen ofta 
framhållits som exempel över ett specialiserat och flexibelt produktionssystem där vertikala nätverk mellan små- 
och medelstora företag varit starka. Det finns också ett antal andra områden som framhålls som positiva 
exempel. Naturligtvis ”originalet” Silicon Valley men också Route 128 (Boston), Baden-Wurttemberg, områden 
på Jylland och i Sverige (Gnosjö). Se  Charles F. Sabel, “Flexible specialisation and the re-emergence of 
regional economies”, i: Post-Fordism, Amin, ed., 106-109; Michael Storper, The Regional World: Territorial 
Development in a Global Economy (New York, 1997), 137-138. 
16 Christer Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt (Göteborg, 2000). 
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institutionella förhållanden men framför allt också avhängiga platsen.17 Detta kan 
exemplifieras med de många försök som gjorts att på politisk väg stimulera ekonomisk 
utveckling, exempelvis genom teknikparker, klusterbildningar mm. Den avgörande punkten är 
att om de lokala förutsättningarna för de specifika satsningarna saknas är chanserna små för 
att på lång sikt uppnå ett lyckat resultat. Framgångsrika industriella områden uppstår ur en 
specifik historisk utveckling och konkreta institutionella förhållanden, vilka inte med någon 
lätthet kan kopieras till andra områden. ”A more critical scrutiny of new policy instruments 
such as free zones, science parks, growth centres etc. will reveal many incidents where the 
cost are large but the gains can be difficult to detect.”18 Detta betonar inte minst betydelsen av 
att ha ett historiskt perspektiv när man undersöker förutsättningarna för industriell utveckling.  

Produktion, varor och mänskligt arbete, liksom institutioner och sociokulturella mönster 
är alltid, mer eller mindre rotade i ett geografiskt rum. Detta rum, med alla dess olika 
komponenter, kan studeras historiskt och ge viktiga ledtrådar till möjligheter och problem i 
det nya industrisamhället. Undersökningar av sociokulturella förhållanden har stor betydelse 
för att förstå den lokala och regionala miljön och dess dynamik.19 Det är i avgränsade 
geografiska rum de sociokulturella faktorerna kan studeras. Forskning om exempelvis 
företagarbygder i Dalarna visar att ”den lokala samhällshistorien i hög grad format 
utvecklingen. Detsamma gäller naturligtvis småföretagarmiljöer som tex. Gnosjöregionen”.20 
Framgångsrikt näringsliv, inte minst inom högteknologin, är ofta ”both localized and 
territorially specific”.21  

Jag menar att de lokala faktorer som forskningen starkt betonar som väsentliga för 
dagens industriella utveckling, kan sammanfattas i begreppet industriell kultur. En studie av 
industriell kultur kan vara ett viktigt element för att förstå industri- och samhällsutveckling, 
både historiskt och idag. De målsättningar, strategier och ageranden som sker inom företag, 
kommuner eller andra aktörer, skapar över tid mönster och stigberoenden vilka kan verka 
såväl som möjligheter, såväl som hinder för industriell utveckling. ”Studier av den regionala 
utvecklingen visar på ett starkt stigberoende. Regionens historia är den enskilda faktor som 
bäst bidrar till att förklara dess nuvarande utveckling”.22 Det är dessa mönster och 
stigberoenden som utgör den lokala industriella kulturen. Kultur, och då även industriell 
kultur, kan ses som: 

a set of ideas, customs and beliefs that shape people’s actions and their 
production of material artefacts, including the landscape and the built 
enviroment. Culture is socially defined and socially determined. Cultural ideas 
are expressed in the lives of social groups who articulate, express and challenge 
these sets of ideas and values, which are themselves temporally and spatially 
specific.23 

 
Den industriella kulturen är platsberoende och måste därför studeras i ett specifikt geografiskt 
område. Den omfattar de sociala regler och sammanhang som ligger till grund för de många 
olika delar som utgör den industriella produktionen. Den industriella kulturen är ett 
samhälleligt fenomen och måste studeras i sammanhang. Den är mer än enskilda företags eller 
branschers kulturer, utan den manifesteras i många delar av samhället samtidigt som den, för 
att kunna ges ett konkret innehåll, behöver studeras i relation till en specifik plats. 
                                                 
17 Bernard Ganne, ”Industrial development and local industrial systems in postwar France”, i: Pathways to 
Industrial and Regional Development, Storper and Allen, eds, 227-229. 
18 Maskell et al., Competitivness, Localised Learning, 187. 
19 Peter Aronsson, Regionernas roll i svensk historia. ERU rapport 91 (Stockholm, 1995). 
20 Johannisson, Humankapital och socialt kapital, 22. 
21 Nilsson & Uhlin, Regionala innovationssystem, 6. 
22 Ibid, 81. 
23 Maskell et al., Competitivness, Localised Learning, 181. 
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De teoretiska perspektiven som här kortfattat redogjorts för pekar på att det kan vara 
fruktbart att studera platsberoende utveckling och industriell kultur. En avgörande fråga är 
dock på vilket sätt och med vilka metoder ett område skall analyseras för att för att vi skall få 
kunskap om industriell kultur, och för att kunna identifiera de platsberoende faktorernas 
betydelse för industriell utveckling. Jag skall nedan presentera ett tänkt undersökningsområde 
och relatera det till de begrepp och perspektiv som diskuterats ovan.  
 

Norra Göta älvdalen – ett industriellt distrikt? 
I den diskussion som kortfattat skisserats ovan är det två typer av industriella områden som 
behandlas. Dels framgångsrika regioner som lyckats med den industriella omvandlingen 
sedan 1970-talet och exempelvis uppvisar en nätverksekonomi baserad på specialisering och 
flexibilitet. Dels områden som misslyckats, där exempelvis en alltmer konkurrensutsatt äldre 
industristruktur samt bristen på innovationsförmåga, samarbete och tillit lett till långvarig 
ekonomisk tillbakagång.24 Vad som däremot i mindre utsträckning berörs är de många 
områden som kan sägas befinna sig mellan, eller kanske snarare runt, dessa idealtyper. Det 
vore intressant att med utgångspunkt från funderingar kring industriell kultur studera mindre 
uppmärksammade områden. Hur ter sig industriell utveckling utanför de idealtypiska 
områden där tätt spunna nätverk mellan individer och aktörer eller andra karaktäristika för 
den nya industrin inte existerar eller är svaga, men där den industriell utveckling ändå fortsatt 
att vara relativt stark efter 1970-talet? 

I västra Götalandsregionen finns det som exempel en rad olika typer av industriella 
områden representerade. Christer Winberg urskiljer i sin bok om Västsverige tre historiska 
tillväxtcentrum i regionen, Göteborg, Sjuhäradsbygden och Trollhätteområdet.25 Göteborg har 
en omfattande och varierad industristruktur med starka inslag av moderna industri. I regionen 
finns också lågteknologiska nätverksekonomier, exempelvis i anslutning till Gnosjöområdet, 
liksom relativt nyligen industrialiserade småföretagsområden (exempelvis kring Vara i gamla 
Skaraborgs län) och framgångsrikt nischade specialområden (småbåtsvarv i Bohuslän och 
petrokemi i Stenungsund).26 Utöver detta finns det naturligtvis även äldre industriområden i 
olika faser av utveckling och stagnation (exempelvis Sjuhäradsbygden, Fyrstadsregionen och 
Dalsland). Kort sagt är det svårt att passa in dessa olika områden i teorier om den nya 
industriella ekonomin. Man kan säga ett det finns områden i olika industriella faser, såväl 
fordistiska som postfordistiska, och kanske även prefordistiska i regionen. 

Den lokala industriella strukturen och utvecklingen är i hög grad en produkt av de 
lokala förutsättningarna, såväl historiska som samtida. I ett område som västra Götaland kan 
stora delar av den nuvarande industristrukturen spåras tillbaka till 1800-talet. Textilindustrin i 
Sjuhäradsbygden och träindustrin i Skaraborg är två bra exempel. Ett annat är norra Göta 
älvdalen (bestående av Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets och Ale kommun), där 
Trollhättan är det industriella centrat. 
 

Karta 1. Västra Götaland och norra Göta älvdalen 

 
Norra Göta älvdalens snabba industrialisering under senare delen av 1800-talet och början på 
1900-talet innebar en kraftig strukturomvandling i området. En närmare analys av 

                                                 
24 Sabel, “Flexible specialisation and the re-emergence of regional economies”, 106-109, och Nilsson & Uhlin, 
Regionala innovationssystem, 18-20, samt Nilsson, Blomstrande näringsliv, passim. 
25 Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt, 144-145. 
26 Ibid., 158. I och kring Vara kommun har det under efterkrigstiden växt fram en livaktig och lågteknologisk 
industriell verksamhet, som till synes saknar historiska rötter. 



 6 

industrialiseringsprocessen saknas ännu men det tycks som om industrin i hög utsträckning 
kan karaktäriseras som inplanterad och snarast otypisk för västra Götalandsregionen som 
helhet. Det var i synnerhet den goda tillgången på vattenkraft, och senare elektricitet, som 
gjorde att företag och entreprenörer från stora delar av Sverige sökte sig till norra Göta 
älvdalen. Där ”växte en för svenska förhållanden ovanlig koncentration av tung industri upp – 
något av ett svenskt Ruhrområde.”27 Industrin i Göta älvdalen byggde främst på nya 
landvinningar inom teknik, kommunikation och vetenskap (träsliperi och pappersbruk, 
mekanisk verkstäder, kemisk och metallurgisk industri m.m.), vilket tycks prägla området i 
flera avseenden. En annan del av industrins karaktär i Göta älvdalen var att den tidigt blev 
exportorienterad och med sina produkter agerade på en internationell marknad, exempelvis 
lok och dieselmotorer (Nohab), sågblad (Stridsberg och Biörk), batterier (Tudor), papper 
(Lilla Edets Pappersbruk, Vargöns bruk), flygmotorer och bilar (Volvo Aero och SAAB).28  

Till skillnad från textilindustrin i Sjuhäradsbygden, och många andra tidiga 
industriområden, saknar dock norra Göta älvdalen en protoindustriell bakgrund av någon 
betydande grad. Den industriella traditionen i området före 1850 var svag.29 Det fanns ingen 
industriell verksamhet som kan jämföras med bruken i Dalsland eller förläggarverksamheten i 
Sjuhäradsbygden och de sågar och kvarnar som fanns i anslutning till fallen hade inte någon 
större betydelse för området i stort. Det finns forskning som pekar på att de protoindustriella 
verksamheterna hade betydelse för den moderna utvecklingen, och att det finns likheter 
mellan den tidiga industrin och den moderna nätverksekonomin.30 Den givna frågan rörande 
norra Göta älvdalen är då vad frånvaron av protoindustri och en tidig industriell tradition 
inneburit för industri- och samhällsutveckling. Det har uppenbarligen inte lett till en svag 
industriell utveckling men kan vara av betydelse på andra sätt. 
Norra Göta älvdalen är naturligtvis inte ett homogent område, skillnaderna mellan 
kommunerna är i många avseenden betydande. Där finns dock, och finns fortfarande, ett 
industriellt område där Trollhättan kan sägas utgöra centrum. Området kan också formeras på 
ett annat sätt, runt Fyrstadsområdet (Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil), utan att 
frågeställningar eller perspektiv på något avgörande sätt behöver förändras. Den statistiska 
indelning i lokala arbetsmarknadsregioner (LA-region) som finns visar också på att den LA-
region som går under beteckningen Fyrstad, eller Trollhättan, är ett viktigt 
arbetsmarknadsområde.31  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt, 144-145. 
28 Hilding Johansson, Trollhättan: Samhälle i expansion (Trollhättan, 1987), 30-31. 
29 Ett betydande undantag utgjorde dock Sjuntorps Fabriker, vilken ligger i nuvarande Trollhättans kommun och 
var Sveriges första spinneri, etablerat redan 1814. Johansson, Trollhättan, 47-49. 
30 Lars Nyström, ”Det tredje Sverige”, i: Entreprenörskapets dynamik och regionala förändring, Peter Aronsson 
och Bengt Johannisson, eds, (Växjö, 2002), 27. 
31 LA-Fyrstad omfattar Grästorps, Essunga, Färgelanda, Mellerud, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, 
Vänersborg och Trollhättan. Lilla Edet och Ale tillhör Göteborgs LA-region vilket tydliggör Göteborgs 
expansion som regionalt centrum under de senaste decennierna. Detta är dock inte en historiskt helt riktig bild då 
norra Göta älvdalen visserligen utvecklats i relation till Göteborg men inte varit i någon ensidig 
beroendeställning till det västsvenska centrum som Göteborg onekligen har utgjort, och kanske i högre 
utsträckning än någonsin utgör.  

Gustav de Lavals tidiga industrier 
i Trollhättan. 1870-talet innebar i 
många avseenden det industriella 
genombrottet i norra Göta 
älvdalen, Bergslagernas Järnväg 
byggdes och blivande 
storindustrier som Lilla Edets 
pappersbruk, Stridsberg och Biörk 
samt Wargöns bruk etablerades.  
Samhällsbildningen började ta fart 
men området var fortfarande i 
huvudsak att betrakta som 
landsbygd.  
Bildkälla: Innovatums bildarkiv. 
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Den inledande fråga när man börjar studera norra Göta älvdalens industrihistoria är varför 
området utvecklade en så stark industriell inriktning. Det är dock inte denna fråga som är mest 
intressanta. Framväxten av industri i området var intimt förknippad med tillgången på vatten- 
och elkraft samt goda kommunikationer. Det som under 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
var norra Göta älvdalens specifika fördelar, den lokala tillgången på kraft och 
kommunikationer upphörde att vara fördelar genom införande av det storskaliga elsystemet 
och framväxten av landsvägstrafik. Mer intressant är istället frågan varför området så länge 
utvecklat och bevarat en stark och delvis speciell industriell prägel.32 Detta leder fram till de 
grundläggande frågorna. Vilka är och har varit de historiska förutsättningarna för industriell 
utveckling i norra Göta älvdalen? Vad består den industriella kulturen av och hur har den 
verkat i området?  

Befolkningsutveckling och industristruktur 
Ett möjligt sätt att identifiera tendenser rörande industriell utveckling är att helt enkelt titta på 
befolkningsutvecklingen samt mer specifikt på andelen sysselsatta inom industrin. 
Befolkningsutveckling är ett grovt mått på hur ekonomisk framgångsrikt ett område varit men 
det kan ge utgångspunkter för ett resonemang och mer konkret ge ledtrådar till hur olika 
områden klarat av de senaste decenniernas ekonomiska förändringar. Relativa förskjutningar 
kan ge indikationer på industrins utveckling och innovationskraft i ett område.33 
Befolkningsutvecklingen i norra Göta älvdalen var under 1800-talet relativt stark och 
emigrationen påverkade området endast i mindre utsträckning, detta trots att det endast fanns 
en officiell tätort i området, nämligen Vänersborg.  
 

                                                 
32 En intressant jämförelse kan göras med Gullspång, som i fråga om kraft och kommunikationer hade liknande 
utgångspunkter som Trollhättan men som idag för en tynande tillvaro. Vilka faktorer har varit bestämmande för 
utvecklingen i dessa två orter? 
33 Isaksen (ed), Innovasjoner, naeringspolitik og regionalpolitikk, 138; Nyström, ”Det tredje Sverige”, 21. 
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Diagram 1. Befolkningsutveckling i västsvenska kommuner
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Förändringen från landsbygd till industriområde gick fort i norra Göta älvdalen, och 
samhällsbildningen hängde inte med. Vänersborg var ända in på 1900-talet den enda 
administrativa tätorten, samt även länets residensstad, men dess starka befolkningstillväxt i 
mitten av 1800-talet var kopplad till dess betydelse som hamnstad snarare än industrins 
tillväxt.34 Den snabba befolkningsökningen och urbaniseringen i övriga delar av norra Göta 
älvdalen var dock direkt beroende av industrins framväxt. Utvecklingen kan exemplifieras 
med att två av de tre största icke-administrativa tätorterna i landet 1865 låg i norra Göta 
älvdalen, Trollhättan och Lilla Edet.35  
Som framgår av diagram 1 finns det betydande likheter i befolkningsutvecklingen mellan de 
västsvenska kommuner som här behandlas, samt även tydliga kopplingar till den industriella 
utvecklingen. Överensstämmelserna i tillväxt- och stagnationsperioder är med några undantag 
ganska tydliga. Den stora befolkningsmässiga tillväxtperioden är mellan 1940 och 1970, 
vilket också är industrins höjdpunkt i Sverige. Borås särskiljer sig genom en tidigt, kraftig och 
långvarig befolkningsökning från slutet av 1800-talet. Även Trollhättan har en relativt kraftig 
tillväxt fram till början på 1920-talet men sedan en stagnerande period under 
mellankrigstiden. Vänersborgs och Lilla Edets kommuner uppvisar en betydligt långsammare 
befolkningsökning vilket kan kopplas till en svagare industriell utveckling. Lilla Edet har i 
hög utsträckning varit beroende av pappersbruken i kommunen och Vänersborg i sin tur av 
Wargöns Bruk och ett fåtal andra större industrier. Vad som framgår med stor tydlighet är hur 
expansionen i alla övriga industrikommuner börjar stagnera kring 1970 (och i Ales fall 1980). 
Den industriella strukturomvandling som inleds kring 1970 bryter uppenbarligen den 
befolkningsmässiga, såväl som den industriella expansionen i de undersökta kommunerna. 
Den utveckling av nya industriella tillväxtbranscher som skett i vissa regioner (i huvudsak 
storstadsområden) inträffade inte i norra Göta älvdalen eller i de andra västsvenska 
industristäderna. Man kan dock inte heller säga att diagrammet ger stöd för någon omfattande 
kris. Befolkningsutvecklingen har stagnerat sedan 1970 men avstannade inte helt, istället har 
                                                 
34 Lars Nilsson, Den urbana transitionen: Tätorter i svensk samhällsomvandling 1800-1980 (Stockholm, 1989), 
285.  
35 Ibid., 278 och 315. 
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en långsam ökning skett. Det är också så att det skett en industriell utveckling, en 
strukturrationalisering som förändrat produktionens villkor. Generellt för västra Götaland har 
de senaste decennierna inneburit en minskning och utflyttning av industriverksamhet och 
sjunkande andel industrisysselsatta även om denna tendens inte varit entydig i norra Göta 
älvdalen. Vad som är speciellt för detta område, och Trollhättan i synnerhet, är att 
industrisysselsättningen minskat i mindre omfattning fram till 1990 än i resten av regionen 
och landet, den har tidvis till och med ökat. Detta har skett trots att industristrukturen i stort 
var densamma som före 1970.  

Tabell 1. Industrier med flest anställda i norra Göta älvdalen år 2000, kommunvis. 
 
Kommun Företag Antal 

anställda 
år 2000 

Antal 
anställda 
år 1960 

Etablerad 
år 

Kommentar 

Ale EKA Chemicals 875 550 1895   
  Tudor AB 125   1914   
  AB P A Carlmarks 75 215 1848 Flyttade till Älvängen (Ale) 1918. 
Lilla Edet SCA Hygiene 

Products AB 
600 850 1880 Tidigare Lilla Edets Pappersbruk 

och Inlands Pappersbruk. 
Trollhättan SAAB 7500  2200 1937 Avknoppning från NOHAB, bildat 

1847 
  Volvo Aero 4500 2200 1930 Avknoppning från NOHAB, bildat 

1847 
Vänersborg Holmens papper 

AB 
420 1700 1874 Tidigare Vargöns Bruk 

  Vargöns Alloys AB 270 Se uppg. 
ovan 

1874 Tidigare Vargöns Bruk 

Källa: Företagsfakta 2000/2001; Svensk Industrikalender 1960. 
 
När det gäller industristrukturen finns det en betydande kontinuitet vilken kan spåras tillbaka 
till slutet av 1800-talet.  De största tillverkningsindustrierna i norra Göta älvdalen idag 
etablerades eller har sitt ursprung i företag som startade under 1800-talet eller tidigt 1900-tal, 
se tabell 1. Detta förhållande är på intet sätt unikt för norra Göta älvdalen men det betonar den 
seghet som i många fall finns i industristrukturen. När en viss industrikaraktär en gång har 
etablerats utövar den ett starkt inflytande på den fortsatta utvecklingen. Trollhättan är ett 
tydligt exempel på detta då nästan alla stora industriföretag som finns idag på ett eller annat 
sätt kan spåras tillbaka till Nohab. De dominerande företagen Saab och Volvo Aero är direkta 
avknoppningar från Nohab och dessa har i sin tur avknoppat eller sålt av 
verksamhetsområden. Tillsammans står vad man kan kalla industrifamiljen Nohab för den 
helt dominerande delen av alla industrisysselsatt i Trollhättan. Det industriella arvet har varit 
strakt i Trollhättan och fortsätter att påverka utvecklingen ännu idag, inte minst när det gäller 
de offentliga aktörernas strategier och ageranden.36 
 

                                                 
36 Det senaste exemplet är det s.k. Saab-paketet som beslutades 2004-2005. Det omfattar betydande satsningar på 
kommunikationerna mellan Trollhättan och Göteborg samt en satsning på produktionsteknik värd flera hundra 
miljoner kronor.  Detta paket är riktat mot, och delvis finansierat av, de stora företagen i regionen 
(huvudsakligen fordonsindustrin) och syftar till att stärka den rådande industristrukturen. Resurserna riktas alltså 
inte mot att minska beroendet av de dominerande industrierna utan innebär snarast att man försöker göra det man 
redan gjort i 150 år, fast bättre och mer konkurrenskraftigt än tidigare. Mer av samma kort sagt, vilket kan ses 
som ett tydligt exempel på styrkan i det industriella arvet och rådande strukturen.  
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Diagram 2. Andelen sysselsatta inom industrin i västsvenska kommuner 1965-2000
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Källa: FoB 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990; SCB Kommunfakta 2002. 
 
Ytterligare ett perspektiv på områdets industriella karaktär är andelen förvärvsarbetande inom 
tillverkningsindustrin. Diagram 2 visar med all önskad tydlighet hur andelen sysselsatta inom 
industrin kraftigt minskat sedan höjdpunkten kring 1960. Minskningen beror på ökad 
produktivitet, nedläggning och utflyttning av industriproduktion samt att tjänstesektorn 
kraftigt ökat under perioden, se vidare diagram 4. Denna utveckling har varit gemensam för 
stora delar av västvärlden sedan 1970-talet och är ett förväntat resultat. Vad som är tydligt för 
flera av kommunerna i norra Göta älvdalen är att andelen sysselsatta inom industrin varit klart 
över genomsnittet och minskningen sedan 1980 i vissa avseenden också varit mindre. Mest 
anmärkningsvärt är att Trollhättan sedan 1980 behållit och till och med något ökat sin andel 
av industrisysselsatta, vilket är mycket ovanligt. En liknande utveckling kan också skönjas i 
Skövde, men på en lägre nivå. För Trollhättans del är dock den bevarade 
industrisysselsättningen i mycket hög grad kopplad till Saabs utveckling, det ojämförligt 
största industriföretaget i området, se diagram 3. På grund av Saabs starka expansion under 
fr.a. 1980-talet märktes inte omfattande industrinedläggelser (som för de anrika 
industriföretag Nohab och Stridsberg & Biörk) i den totala industrisysselsättningen. Krisen i 
början på 1990-talet innebar en snabb och kraftig minskning av antalet industrisysselsatta i 
hela området. En återhämtning skedde kring sekelskiftet men sedan dess har 
industrisysselsättningen återigen minskat. Saabs utveckling är ett tydligt exempel på hur 
snabbt konjunkturerna förändrats under de senaste decennierna och hur detta påverkat 
industrisysselsättningen. 
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Diagram 3. Antal anställda på Saab i Trollhättan 1940-2004
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Källa: Internt material Saab Automobile AB. 
 
Vänersborg intar något av en särställning i norra Göta älvdalen, kommunen har generellt haft 
en lägre befolkningstillväxt, svagare industrialisering och en historisk inriktning mot 
administration och vård. Större industrier har dock inte saknats i Vänersborg, exempelvis en 
tändsticksfabrik, AB A F Carlssons Skofabrik och Televerksstaden (Teli), men de har inte 
haft en dominerande ställning i kommunen och delvis varit kopplade till orter utanför 
Vänersborgs stad, som livsmedelsindustri i Brålanda samt pappersindustri och metallurgisk 
industri i Wargön.37 

                                                 
37 Britt Liljewall, ,Vänersborgs historia III. Småstaden som blev storkommun: Drag i 1900-talets utveckling 
(Vänersborg, 1994), 248-249. 
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Diagram 4. Andelen sysselsatta (%) i offentliga och andra tjänster i västsvenska 
kommuner 1965-1990
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Källa: FoB 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990. 
 
Diagram 4 visar tydligt tjänstesektorns dominans i Vänersborg samt den mycket starka 
tillväxt som skett inom tjänstesektorn generellt sedan 1960-talet. Diagram 2 och 4 båda 
diagram ger en bra bild av den omfattande strukturomvandling som industrisamhället 
genomgått de senaste decennierna. Det har skett en mycket omfattande överflyttning av 
arbetskraft från industri- till servicesektorn, såväl i industristäder som Trollhättan som landet i 
stort. I diagram 5 kan vi dock se hur olika denna process sett ut i enskilda kommuner. I 
Vänersborg är förändringarna små, där har aldrig industrin varit den dominerande sektorn 
men trenden går ändå att utläsa. I Trollhättan är denna strukturomvandling uppenbar även om 
industrin inte minska sin andel av sysselsättningen så mycket som i riket som helhet. Ännu 
vid år 2000 var andelen industri en större än andelen service, vilket var ovanligt bland landets 
kommuner. Allra tydligast är denna trend i Uddevalla där andelen sysselsatta inom industrin 
sjunkit kraftigt sedan 1965 och service i motsvarande grad har ökat. Redan kring 1975 hade 
servicesektorn blivit lika stor som industrisektorn och har sedan fort satt att stadigt öka sin 
andel av sysselsättningen.  
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Diagram 5. Andelen sysselsatta inom service och 
industri i Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla 
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Källa: Källa: FoB 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990; Kommunfakta 2003. 
 
Utvecklingen rörande sysselsättningen efter 1990 har både varit dramatisk och inneburit 
fortsatt kontinuitet. Krisen under början 1990-talet slog mycket hårt mot norra Göta älvdalen, 
sysselsättningen inom industrin sjönk kraftigt vilket ledde till en omfattande arbetslöshet. I 
Fyrstad minskade sysselsättningen inom industrin med 30 % mellan 1989 och 1993 och 
arbetslösheten låg mellan 15-18 %.38 Det framför allt de stora industrierna i Trollhättan som 
tvingades till omfattande neddragningar vilket i sin tur drabbade industri och service som var 
beroende av storföretagen. Krisen gjorde det mycket tydligt hur beroende området var av ett 
litet antal stora tillverkningsföretag. I Fyrstadsområdet stod kring 1990 endast 3 företag för 
över hälften av alla industrijobb (Saab, Volvo Aero och Scanraff).39  

Sedan mitten på 1990-talet har området i viss mån återhämtat sig även om industrin 
aldrig återkommit till den omfattning sysselsättningen hade i slutet av 1980-talet. Kris och 
återhämtning är inte något nytt i norra Göta älvdalen, exempelvis var 1920-talet och 1970-

                                                 
38 Strukturfondsprogram för mål 2-region Fyrstad (1995), 4. 
39 Strukturfondsprogram, 5. 
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talet krisperioder med omfattande nedläggningar och strukturomvandlingar. Dessa kriser har 
dock inte på något avgörande sätt förändrat industristrukturen, de ny jobb, produkter och 
arbetsplatser som delvis ersatt de som försvunnit har i hög utsträckning kommit inom 
befintliga industrisektorer. Liksom för 100 år sedan finns den helt dominerande delen av 
Trollhättans industrisysselsättning inom olika delar av  transportmedelsindustrin och i Vargön 
och Lilla Edet är det fortfarande storskaliga processindustrier som dominerar näringslivet 
 
Även om Vänersborg delvis haft en annan karaktär än andra kommuner i området så har 
staden ingått som en integrerad del i den lokala strukturen och arbetsmarknaden.40 Ett tydligt 
exempel på att norra Göta älvdalen fungerar som en gemensam arbetsmarknadsregion är den 
betydande arbetspendling som sker inom området. Nettoinpendlingen till Trollhättan är 
omkring 8000 personer per dag medan Vänersborg och Lilla Edet har en utpendling på 
omkring 3500 respektive 2000 personer per dag.41 Trollhättan har i förhållande till sin 
folkmängd den största nettoinpendlingen i hela västra Götalandsregionen, vilket naturligtvis 
främst beror på de stora industrierna i staden.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är dock inte bara den relativt höga andelen av industriell verksamhet som gör norra Göta 
älvdalen speciell utan även dess specifika inriktning. Göta älvdalens industrialisering under 
decennierna kring sekelskiftet var både omfattande och snabb. Området kom att bli ett 
centrum för tung och energikrävande industri, med storskalig industristruktur och med en 
internationell inriktning. I synnerhet är det olika typer av metallindustri som dominerat, allt 
ifrån smältverk, elektrokemisk och metallurgisk industri till transportmedelsindustri, såsom 
lok, bilar och flygplansmotorer. Även pappersbruk och kemisk industri har varit av stor 
betydelse. Dessa branscher har flera gemensamma drag, det är stora anläggningar med en 
kapitalintensiv produktion, de har verkat på en internationell marknad och i hög utsträckning 

                                                 
40 Carsten Schale, Trestad. ERU-rapport 59 (Stockholm, 1990), 34-38. 
41 SCB Kommunfakta 2002. För Uddevallas del är nettopendlingen nära noll då en betydande utpendling 
kompenseras av en lika stor inpendling. Ser man till det totala antalet kommunpendlare inom området är det 
tydligt att det finns en betydande rörlighet inom den lokala arbetsmarknadsregionen. 
42 Regionfakta Västra Götaland http://www.regionfakta.com/gotaland/ 2004-03-01 

Elektrokemisk industri 
på Stallbackaområdet i 
Trollhättan. 1910-talet 
innebär inledningen på 
den andra industriella 
perioden, i och med 
kraftverksbyggena och 
etablering av nya 
energikrävande 
industrier, inte minst 
inom elektrokemisk 
industri. Bildkälla: 
Innovatums bildarkiv. 
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varit starkt konkurrensutsatta. En följd av den speciella industristrukturen var också att 
industrins arbetsplatser var starkt dominerade av män. Andelen förvärvsarbetande kvinnor var 
exempelvis länge låg i Trollhättan men har mot slutet av 1900-talet kraftigt utjämnats då 
sysselsättningen inom den offentliga sektorn ökat och även industrin i högre utsträckning 
öppnats för kvinnlig arbetskraft.43 I ett perspektiv av industriell kultur kan detta förhållande 
vara en ledtråd för att bättre förstå den lokala miljön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rörande industristrukturen framgår det också att andelen små- och medelstora industriföretag 
varit relativt liten i området.44 De stora företagen har dominerat och de tycks i omfattande 
grad ha haft hela produktionen samlad inom företaget. En följd av detta var att 
sysselsättningen inom industrin var begränsad till ett litet antal företag. Så sent som år 1980 så 
återfanns exempelvis 90 % av industrins anställda i Trollhättan inom endast nio företag.45 Det 
stora beroendet av storföretagen avspeglas också i att det inte funnits någon stark tradition att 
starta nya företag i området. Nyföretagandet har även under senare tid varit svagt.46 Det är 
först under de senaste decennierna som vi ser en tydlig tillväxt av mindre företag och ett mer 
utvecklat underleverantörssystem, men detta är i hög utsträckning en följd av storföretagens 
förändrade strategier både generellt och inom tillverkningsindustrin, snarare än en förändring 
av industrins lokala struktur och kultur.47 Det senare kan ses som ett exempel på hur 
lokalsamhällena tydligt påverkas av de strategier som bestäms på nationell och global nivå. 
En industriell kultur är platsberoende men naturligtvis inte uteslutande beroende av lokala 
faktorer, den är ju en blandning av en lång rad komponenter. För norra Göta älvdalens del är 
det rimligt att anta att industrins starka internationella inriktning med allt vad det innebär av 
utländskt ägande och kontakter, internationellt konjunkturberoende m.m., har varit en viktig 

                                                 
43 Liljewall, Vänersborgs historia, 246. En intressant jämförelse kan här göras med Borås där inriktningen mot 
textilindustri innebar att situationen i detta avseende var helt annorlunda. 
44 Strukturfondsprogram, 18. 
45 Schale, Trestad, 19.  
46 SOS 1999. Nyföretagandet i Sverige 1997 och 1998. 
47 Svenska Industrikalender 1940, 1960, 1980; Företagsfakta 2000/2001. 

Män och maskiner. Persioden 
mellan 1950 och 1970 är en 
industriell höjdpunkt med goda 
konjunkturer, full sysselsättning 
och en stark samhällstillväxt. 
Det är också en period då 
efterkrigstidens industristruktur 
och fordistiska 
produktionssystem är fullt 
utvecklad.  
Bildkälla: Innovatums 
bildarkiv. 
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komponent i den lokala miljön.48 En annan aspekt av detta är att staten har haft ett betydande 
inflytande på den industriella utvecklingen i området genom omfattande infrastrukturella 
satsningar, slussar och kraftverk, samt militära beställningar till Trollhättans stora industrier, 
Saab och Volvo Flygmotor.49 Det är en kombination av yttre faktorer och inre förhållanden 
som format den lokala utvecklingen och industriella kulturen. 

Industri och samhälle 
Den industriella utvecklingen kom på många sätt att forma Göta älvdalens utveckling under 
1900-talet och gör till stor del så även idag. De olika tätorter som växt fram i Göta älvdalen 
har varit intimt förknippade med de industrier som etablerats där. Samhällen som Vargön, 
Trollhättan, Lilla Edet, Älvängen, Nol och Surte är i hög utsträckning produkter av de 
industriella verksamheter som etablerades där under senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet. Framväxten av samhällen, service och kommunikationer i området skedde 
parallellt och integrerat med industrins tillväxt och förändring. En analys av den industriella 
utvecklingen och kulturen blir därför också en samhällsanalys. Jag skall nedan kort ta upp 
några aspekter som kan vara av betydelse för att närma sig norra Göta älvdalens industriella 
kultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrins centrala roll kan tydliggöras inom en rad olika samhällsområden. För att återknyta 
till befolkningsutvecklingen så har en stor del av tillväxten tillkommit genom inflyttning. 
Många av de företag som etablerats i området har fått ta med sig eller hämta arbetskraft 
utifrån. Som exempel kan nämnas att när verkstadsföretaget Stridsberg och Biörk på grund av 
att det behövde större tillgång på kraft flyttade från Torshälla till Trollhättan 1879, tog de med 
sig hela personalen inklusive familjer. Detta innebar för Trollhättan, i ett slag, en betydande 
befolkningsförändring, kvantitativt såväl som kvalitativt. Ett långvarigt arbetskraftsbehov hos 
industrin, fram till ungefär 1970, innebar att det fanns en betydande inflyttning såväl från 
närområdet som långväga ifrån. Norra Göta älvdalen, och i synnerhet Trollhättan har idag en 
hög andel kommuninvånare som är födda i utlandet.50 

Om vi tar ett politiskt exempel från Trollhättan så var stadens styrelse fram till det 
demokratiska genombrottet kring 1920 framför allt en fråga för industrins ledande män (i 
huvudsak ingenjörer och företagsledare). Efter 1930 var det socialdemokraterna, som genom 
en stark arbetarrepresentation dominerade den politiska ledningen. Kort sagt är det industrins 

                                                 
48 Ett enkelt exempel på detta är att arbetare på Nohab under hela 1900-talet periodvis arbetat, med montering 
och underhåll av olika produkter, på många håll i världen. Dessa internationella kontakter på olika nivå är inte en 
avgörande faktor, men heller inte en helt oväsentlig sådan när man skall studera en lokal industriell kultur. 
49 Etableringen av såväl flygmotortillverkningen som den inledande flygplanstillverkningen på Saab var en 
direkt följd av statliga beställningar. 
50 Andelen invånare födda i utlandet är två procentenheter högre i Trollhättan än i riket som helhet, se 
Kommunfakta Trollhättan 2002. 
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olika grupper som varit ledande i det politiska livet i Trollhättan, vilket naturligtvis satt sin 
prägel på kommunens strategier och agerande.51 

Utbildningsnivån i norra Göta älvdalen är god när det gäller grundskol- och 
gymnasieutbildning. Däremot ligger andelen högskolestuderande för de fyra studerade 
kommunerna betydligt under både region- och rikssnitt.52 Detta stämmer även i ett längre 
perspektiv då den formella utbildningsnivån aldrig varit speciellt hög i området. En historisk 
förklaring är att industrin haft ett stort behov av arbetskraft utan en specifik utbildningsnivå, 
det har i hög utsträckning saknats en tradition av eller något starkt incitament till längre 
studier. Det betydande behov av ingenjörer och personal med hög teknisk kompetens som 
funnits har ofta löst med inflyttning eller med internutbildning. Exempelvis så har flera av 
Trollhättans stora industrier haft, och har fortfarande, egna yrkesskolor och utbildningar.53 
Frågan om att förse industrin med tekniskt kompetent arbetskraft är idag en viktigt fråga i 
regionen, vilket får stort utrymme inom både näringsliv och offentliga aktörer. 
Om vi ser till det civila samhället så inträffade folkrörelsernas framväxt ganska sent i Göta 
älvdalsområdet och deras framväxt och utbredning ger en något splittrad bild. Norra Göta 
älvdalen uppvisar ingen samlad bild när det gäller kyrklighet och förekomst av frikyrkor. 
Andelen frikyrkomedlemmar var i början av 1900-talet starkast i de norra och östra delarna 
(Vänersborg och Trollhättan), längre söderut var anslutningen svag.54 Arbetarrörelsen kom 
ganska sent till området och dess ställning var länge osäker. I Trollhättan var det under den 
tidiga perioden en kamp mellan en icke-socialistisk arbetarförening och arbetarrörelsen, där 
den förstnämnda snarast hade sitt ursprung i religion och nykterhet. Det var först i början på 
1900-talet som fackföreningar på allvar fick fäste i Trollhättan.55 Hur dessa förhållanden skall 
tolkas i ett större sammanhang är inte givet men att religionens och folkrörelsernas utveckling 
har konkreta konsekvenser för industrisamhällets utveckling har poängterats i undersökningar 
av andra områden i Västsverige.56 

Många av samhällena i norra Göta älvdalen kan i vissa avseende nog betraktas som 
bruksorter, där en hierarkisk social struktur var stark. Ett av de mer typiska exemplen är Surte 
där glasbrukets ställning under många år var helt dominerande. Efterhand kom dock 
kommunen att i allt större utsträckning överta ansvaret för den sociala och ekonomiska 
trygghet som glasbruket och dess anställda byggt upp.57 Relationerna på arbetsmarknaden 
tycks också generellt ha varit relativt goda och snarare präglats av samförstånd än av konflikt, 
åtminstone efter de tidiga årens motsättningar.58 Jag tror dock att det vore olyckligt att alltför 
mycket karaktärisera områdets industrisamhällen som bruksorter. Även om det finns likheter 
finns det också betydande skillnader jämfört med exempelvis bruksorterna i Dalsland eller 
Bergslagen. Det är dock fullt möjligt att det med tiden byggts upp en betydande 
intressegemenskap mellan industrin, arbetarrörelsen och kommunerna i ett område som norra 
Göta älvdalen. Denna intressegemenskap kan också ha förstärkts under de senaste 
decenniernas industriella omvandling då så många områden fått kännas på nedläggningar och 
utflyttning inom industrin. Betydelsen av de stora industrierna är uppenbar för alla aktörer 
inom området och det är en intressant fråga om norra Göta älvdalen i detta avseende är 

                                                 
51 Björn Tropp, Att sätta spaden i jorden: Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-1985 (Göteborg, 1999), 
102-103 och 182-183. Sedan 1950-talet har det dock funnits en tydlig trend av att andelen arbetare inom 
kommunledning och fullmäktige minskat och tjänstemän och ombudsmän inom arbetarrörelsen ökat.  
52 Regionfakta Västra Götaland. http://www.regionfakta.com/gotaland/ 2004-03-01. 
53 Hilding Johansson, Trollhättan: Samhälle i expansion, 152-153. 
54 Christer Ahlberger, ”Kyrkligt och frikyrkligt”, i: Kring Göta älv: Studier i en dalgång, Mona Lorentson m. fl., 
eds, (Göteborg, 1993), 240-243. 
55 Johansson, Trollhättan, 65-66. 
56 Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt, passim. 
57 Per Göran Kihl och Rune Andersson, ”Glasbruket”, i: Kring Göta älv: Studier i en dalgång, 219. 
58 Tropp, Att sätta spaden i jorden, 103-104; Liljewall, Vänersborgs historia, 273-275. 
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speciell. Har det utvecklats någon speciell relation mellan företag, fack och kommun som kan 
sägas vara positivt för de stora industriernas fortbestånd i området? Det kan också vara värt 
att kommentera den grundläggande obalans som råder mellan dessa aktörer generellt. Medan 
kommun, fack och lokalsamhället i stort är starkt beroende av de stora industrierna för 
sysselsättning, ekonomi och social förhållanden så är företagen inte på samma sätt beroende 
av lokalsamhällena. Även om det kan vara både besvärligt och dyrt att flytta verksamheter 
och produktion till andra platser ser vi idag en stark trend av att industrin flyttar till andra 
områden där kostnadsnivåerna är lägre. Det är en intressant fråga vad som går förlorat när 
företag flyttar ut sin verksamhet från platser där den kanske varit etablerade under lång tid. Vi 
vet att det finns faktorer i den industriella utvecklingen som är platsberoende, kompetens, 
nätverk kring produktion och kunskap mm, och problemet är hur dessa faktorer värderas i 
förhållande till de kostnadsfördelar som utflyttningen ger. 
 
Hur skall man då, utifrån de moderna teoribildningarna, betrakta norra Göta älvdalen? För att 
kort sammanfatta menar jag att det i norra Göta älvdalen finns ett tydligt industriellt system, 
med en speciell inriktning och starka historiska rötter. Ett område med starkt 
industriberoende, dominerat av konkurrensutsatta mogna industribranscher, som saknar 
utvecklade nätverksstrategier och entreprenöriell nyföretagaranda men som i betydande 
utsträckning överlevt trots återkommande kriser under de senaste decenniernas industriella 
omställning. Trots omfattande industri, koncentrationen på ett par branscher och en lång 
tradition kan dock norra Göta älvdalen inte betraktas som ett industriellt distrikt, i Marshalls 
mening (jfr ovan). Området saknar bl.a. den karaktäristiska sammansättningen av små- och 
medelstora företag vilka skapar de nätverk av tillverkare och leverantörer vilka utgör en 
väsentlig del av industriella distrikt. Det är snarare vad man kan kalla bruksanda som 
dominerar området, innebärande ”lågt nyföretagande, få egenföretagare, brist på entreprenörer 
och svagt utvecklade nätverk mellan företagen.”59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur står det då till med industrin i norra Göta älvdalen? Kan området fortsätta att fungera som 
en plats för tillverkningsindustri även om det inte kvalificerar sig som ett industriellt distrikt? 
Eller är det bara en tidsfråga innan omställningen till ett nytt industriellt (eller postindustriellt) 
system är nödvändig, innebärande en omfattande utflyttning av produktion och kraftig 
nedgång i sysselsättningen inom tillverkningsindustrin? Vilka möjligheter har området, med 
sin speciella historia och kultur, att utvecklas och växa i en starkt konkurrensutsatt 

                                                 
59 Strukturfondsprogram, 18. 
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internationell miljö? Framväxten av ett begynnande filmkluster, kring Sveriges ledande 
filmproducent Film i Väst, visar också på att det går att bryta nya vägar och förändra 
utvecklingsmönster. Filmindustrin omfattar idag omkring 1000 personer i Fyrstadsområdet 
och utgör en potentiell drivkraft i området, men den räcker knappast till att balansera 
nedgångar i industrin och kan mycket väl bara vara en parantes i norra Göta älvdalens 
näringslivsstruktur. 

De konkreta frågorna kring industrins position idag kan inte besvaras här men med en 
utvecklad historisk analys kan man komma närmare de mönster och stigberoenden som är 
med och styr den industriella utvecklingen i norra Göta älvdalen, och andra 
industridominerade regioner. 

Frågor kring industriell kultur 
Vilka är de lokala förutsättningarna, de platsberoende faktorerna, för industriell utveckling? 
Vilka lokala förhållanden och faktorer är av stor betydelse för att bestämma industrins 
förmåga till teknisk utveckling, innovationer, konkurrenskraft, arbetsmiljö och 
arbetsorganisation? Vad som här avses med lokala förhållanden är inte hårdvaran, dvs. 
infrastruktur och råvaror, inte heller de nationella och multinationella företagens strategier 
och prioriteringar eller konjunkturer och övergripande politiska förutsättningar. Det är istället 
de platsspecifika faktorerna som lokala förhållanden inom företag, befolkningsstruktur, 
sociala rörelser, teknisk utveckling, arbetsmarknad, kommun, utbildning och civilt samhälle 
som skapar den specifika miljö inom vilka industrin och dess människor utvecklas. Målet är 
att identifiera och analysera den lokala industriella kultur (eller snarare de industriella 
kulturer) som råder i ett område. 

Det kan vara intressant att utifrån de sociokulturella perspektiv som forskningen betonat 
närmare studera ett område som varken är ett nätverksbaserat småföretagarområde, en 
postindustriell storstadsmiljö, en universitetsanknuten teknikpark eller en klassisk bruksmiljö. 
Norra Göta älvdalen är istället en tidigt industrialiserad, men fortfarande aktiv, storskalig 
industriregion med en tydligt internationell inriktning. Även om norra Göta älvdalen inte är 
ett industriellt distrikt i Marshalls mening så har det där existerat någon form av industriellt 
klimat som varit en viktig del av den industriella utvecklingen. Vilka strategier, kulturer och 
organisationsprinciper har varit rådande under olika tidsperioder och vilka betydelser har 
dessa haft för övergången till ett postfordistiskt produktionssystem och pågående industriella 
satsningar? 

Med en mer omfattande undersökning skulle det vara möjligt att identifiera och 
analysera den industriella kulturen och de lokala drivkrafterna till den industriella 
utvecklingen i norra Göta älvdalen. En sådan undersökning kan bidra till förståelsen av 
dagens industriella och samhälleliga situation och vara ett underlag för industriell utveckling 
och lokal näringspolitik. Om vi slutligen skall återvända till Nohab-området i Trollhättan kan 
man undra över vad en studie över platsens historia och industriella kultur konkret skulle 
kunna betyda för den teknikpark som där håller på att byggas upp. Kanske kan en sådan 
studie ge verktyg för att bättre förstå de lokala och regionala miljöer, med dess olika 
förutsättningar och hinder, där framtidens industriella utveckling skall utformas. 
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