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Från bruksort till... förort? Hur bandy och 
innebandy speglar samhällsförändring 

Ar det så att idrotten visar vägen? Eller visar varåt det lutar. Denna artikel försöker beskriva och analysera hur 
ett samhälle förändras sett genom två sporter: bandy och innebandy. Ar det så att idrotten kan ses och an
vändas som ett tecken i tiden och att bandy och innebandy i både symbolisk och oerhört konkret mening ta
lar om för oss att samhällen är pä väg att förändras? En sak kan man hursomhelst vara säker på: samhälls
förändringar ger anledning till frågor om vem man är, varifrån man kommer och vart man är på väg. 

• • • Hur beskriver man samhällsför-
ändringar på eö bra säö? Eö säö är 
aö i svepande drag göra stora sam
hälls- och kulturkritiska iakttagelser 
likt kultursociologema Anthony 
Giddens (1991), Ulrich Beck (1992) 
och Thomas Ziehe (1989). 1 deras tex
ter kan man 8 en känsla av aö de 
nog har räö i sina samhällsanalyser 
när de pekar på några ödstypisk 
drag för det de kallar det moderna-, 
senmodema- eöer postmoderna 
samhället. Vår öds och värt samhäl
les ökade individualisering, mediali-
sering, frikoppling från badiöoner, 
ökad konsumöon och utbud av liv
sstilar är tendenser i eö starkt förän
derligt samhälle. Samödigt som jag 
är beredd aö hålla med om analyser
na har jag (som etnolog?) eö behov 
av konkreta exempel och vardags
nära situaöoner där man kanske kan 
skönja en mer komplex verklighet. 
Hur tar sig samhällsförändringar ut
tryck i människors vardag? Hur tol
kar människor själva siö samhälle 
och dess evenniella förändringar? 
Det är dessa två frågor som varit min 
utgångspunkt och som är mina hu
vudfrågor i denna artikel. 

%ag liar valt att se närmare på rela-
öonema mellan en orts idrottsverk
samhet och det omgivande samhäl
let. En vanlig tanke är aö idrotten of
ta speglar det samhälle som den ut
övas inom, d v s aö olika länder har 
olika "naöonalsporter" som kopplas 
samman med klimat, mentalitet och 
ekonomiska förutsättningar. Eö ex
empel är föreställningar om den 
svenska lagandan, "kylan" i pressa
de situaöoner, de ideellt arbetande 
ungdomsledarna som hyllas for aö 
de idogt och utan krav på ersättning 
arbetar i det tysta för den uppväxan
de generaöonen och därmed också 
tjänar som symboler för "idroöens 
ideal" och i förlängningen även folk
hemmet och folkrörelsearbetet. På 
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liknande säö brukar lokalsamhällen 
som till exempel bruksorten, storsta
den och förorten kunna speglas ge
nom idroöen. Brukets bandy och 
fotbollspelande ungdom, storstäder
nas idrottsarenor som Globen, 
Råsunda, Ullevi där landslag fram-
öäder samt förorterna där street-
basket, brädåkning och kampsporter 
roar och oroar. Aö sedan verklighe
tens idrottande i de olika miljöerna 
är mycket mer komplicerat lämnar 
vi ölls vidare. Det är bilden och be-
speglingen som nu är saö i fokus. 

En invändning mot ovanstående re
sonemang handlar om aö idroö och 
idroöens värld fungerar relaövt 
självständigt, eller autonomt, i för
hållande till det omgivande samhäl
let. Inom idrotten skapas en egen lo
gik med egna normer och lagar som 
ibland skiljer sig helt från den värld 
som önns runt omkring. De regler 
och normer som råder inom idroöen 
skapades i många fall för över hund
ra år sedan och har inte alls föränd
rats i samma takt som övriga, omgi
vande samhället. Idrotten lever där
med siö eget liv och bör förstås som 
en kultur för sig och där likheterna 
mellan olika idrottsgrenar är tydli
gare än kopplingarna mellan olika 
kulturella/samhälleliga grupper 
utanför idrotten. 

Ytterligare ett annat perspeköv på 
relaöonen mellan idroö och samhäl-

le pekar på idroöens möjlighet bil aö 
skapa förändringar, aö idrotten helt 
enkelt lever vidare just på grund av 
produköonen av undantag vilket för 
idroöen (och samhället) 
vidare/framåt. Det är kanske möjligt 
aö tala om idrotten som eö tecken i 
öden, aö idrotten istället för aö speg
la samhället är med och påverkar 
samhället. På det sättet blir studier 
av idroö också studier av hur sam
hället kan komma aö se ut i framö-

Dcn komplexa relaöonen mellan id
roö och samhälle är också utgångs
punkt för denna studie. Jag har valt 
aö se närmare på sportema bandy 
och innebandy för att belysa hur ut
övare och medlemmar för respekö
ve sport på en och samma ort, 
Torshälla, beskriver och presenterar 
sin sport. Deras presentaöoner och 
självförståelse av idroöen vill jag se
dan använda för aö diskutera de 
samhälleliga förändringar som jag 
menar Torshälla är miö uppe L 

Torshälla i norra Sörmland 

Låt Torshällaboma få rösta om själv
styre! lyder rubriken på en av insän
darsidorna i lokalödningen Folket 
våren 1998. Den lilla orten Torshälla 
med 8000 invånare har sedan 1971 
varit en del av Eskilstuna kommun 
vilket allt mer kommit aö kritiseras 
och diskuteras och det är mot den 
bakgrunden som insändarens kom
mentar bör läsas. Det är svårt aö få 
en entydig bild av varför denna dis
kussion om självstyre fåö en så stark 
medvind just nu men argumenten i 
debatten påminner om andra lik
nande exempel där regionalt själv
styre åberopas. Om Torshälla skulle 
bli egen stad skulle gemenskapen 
stärkas och ekonomin förbättras, 
menar förespråkarna. Vidare pekar 
de på stadens långa historia, stads-
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rätögheter redan 1317, vilket "min
sann" är öera hundra år ödigare än 
grann- och huvudorten Eskilstuna! 
Historia och tradiöon. Tradiöonen 
får nog bruket, Nyby (i folkmun) stå 
för. Aö historien sedan lär oss aö det 
var en bitter kamp mellan Nyby 
bruk och Torshälla stad långt in på 
1950-talet nämns dock sällan i den 
lokalpatrioöska kampen. Det som 
öll slut förde samman Nyby bruk 
och Torshälla stad, var just idrotten. 
Torshälla-Nyby Idrottssällskap 
(TNIS) med framförallt bandy och 
fotboll på programmet kom aö fun
gerar som en överskridare av lokala 
motsättningar. Idag har samma före
ningen den öll antalet största ung
domsverksamheten i kommunen 
när det gäller fotboll och i vissa äldre 
åldersgrupper är de störst i Söder
manland. Seniorlagen for herrar och 
damer kämpar i de lägre divisioner
na men det verkar inte bekymra de 
unga pojkarna och flickorna som har 
fyra gräsplaner och en grusplan att 
lira boll på. 

Sedan 1920-talet har man på vintrar
na spelat bandy på hemmaarenan 
Torsharg. Kombinaöonen av fotboll, 
bandy och bruksort är inte unik, 
tvärtom. Idrottsgrenarna och ar
betsplatsen knyts ofta också sam
man med arbetarklass och manlig 
gemenskap, och i förlängningen på 
eö symboliskt (och i många fall kon
kret) plan en hörnsten folkhemsbyg
get, folkrörelsearbete och den svens
ka naöonella idenöteten. Men detta 
är en verklighet som i grunden hål
ler på att förändras. För Torshällas 
del märks det i minst två avseenden. 
På det som från början hette Nyby 
bruk, och som numera består av öe
ra företag arbetade 1984 samman
lagt 2000 personer. Idag är siffrorna 
annorlunda, våren 1998 arbetar 425 
personer vid Avesta Sheföeld. 

Våren 1997 slås TNIS bandyseköon 
samman med lokalkonkurenten Es
kilstuna bandy. Bandyn, som öera år 
tillbaka inte fysiskt spelats på 
Torsharg utan på Isstadion i Es
kilstuna, lämnar därmed deöniövt 
Torshälla eöer sjutöo år. Samma år, 
1997, avancerar Torshälla inneban
dyförening for första gången öll den 
svenska elitserien. Som ung sport, 
Svenska innebandyförbundet bilda
des 1981, har den vuxit sig stark på 
många häll. T Torshälla startade någ
ra tonårskillar i IOGT-NTO:s regi in
nebandyverksamhet i slutet av 1980-
taleL Då trots allt bandy verksamhe

ten lever vidare i den nya förening
en Eskilsöina-Torshälla Bandy i di
vision eö är kombinaöonen av seiie-
mässigt högt placerade bandy och 
innebandylag en ovanlig kombina-
öon i Idrottssverige. Bandyn har siö 
starka fäste i bruksorterna/lands
bygden samödigt som innebandyns 
utbredning främst kommit aö gälla 
storstädemas förorter. Det här gör 
aö Torshällaexemplet blir än mer in
tressant. Hur ser aköva i de två spor
tema, yngre som äldre, på sin egen 
sport och på varandra? Och, hur ser 
de på framöden - for idrotten och för 
samhället? 

Bandy och innebandy 

Vid en snabb betraktelse påminner 
bandy och innebandy om varandra. 
Språkligt verkar ju bara fyra väggar 
och eö tak skilja. De är båda lagspor
ter, klubba och boll används och 
sportema är relaövt billiga aö utöva. 
Men medan innebandyn är en ung 
sport värnar bandyfolket om dess 
historia och tradiöoner. Speltaköskt 
önns öera skillnader än likheter. En 
av de aköva i Torshälla innebandy 
menar aö spelets takök påminner 
om både handboll, ishockey och 
basket. Bandy å andra sidan, menar 
dess förespråkare, kan kanske liknas 
lite vid fotboll men helst ser man öll 
sportens unika egenskaper - inget är 
som bandy. I oföciella skrifter från 
de båda sportema riksförbund kan 
man läsa om vad de vill framhäva 
som speciellt for sin sporL På fram
sidan av innebandyn presentaöon är 
det en stor bild på fartfylld matchsi-
tuaöon med undertexten: "sporten 
som bara växer..." På bandynbro-
schyren är det fem mindre böder 
med studenter på en bandyplan, en 
äldre bild på Stockholms stadion, en 
bild med en bandyklubba och port
följ med en termos som socker upp 
och två bilder med bandyspelare: en 
från en hemnatch och en med en in-
bromsande damspelare. Underru
briken lyder: "folkkär, underhållan
de, fartfylld och spännande!" På bro
schyremas mittuppslag kan man 
önna nyckelord för respeköve sport. 
Innebandyn nämner rolig, fartfylld, 
billig, för killar och tjejer och läö aö 
lära sig. Vidare framhåller man le
ken och moöonen som viköga inslag 
samt aö medlemsstrukturen är över
vägande ungdomlig. Bandy däre
mot visar fram historia och tradiöo
ner "SM-finalen ... en folkkär klassi
ker, med en bild på Gösta "Snoddas" 
Nordgren. Då bandyn stora sponso-

rer ska uttala sig på broschyrens 
baksida om sporten heter det isens 
eleganter, folkligt och festligt samt 
rotad i folksjälen. Både innebandy 
och bandy talar varmt om den inter-
naöonella utbredningen, men där 
verkar innebandyn vinna slaget. 
Och blir man intresserad kan man 
söka sig fram öll Intemaöonella in
nebandyförbundet på deras hemsi
da pä internet. Bandyförbundet når 
man, enligt broschyren, lättast per 
telefon. Man kan nog utan aö över
driva påstå aö de två sportema om
ger sig med olika associaöoner och 
symboler. Men hur talar man om sin 
sport på det lokala planet? Hur be
skrivs innebandy respeköve bandy i 
Torshälla? 

"Innebandy är bara nästan" 

Jag möter Olof, 55, vid sidan av 
Torshargs grusplan. Vårvärmen har 
just anlänt öll Torshälla och vi ser 
några unga pojkar träna fotboll. "Här 
samlades vi på vintrarna efter sko
lan. Vad jag minns så var alla här. 
Man öck ta den gnutta is som fanns 
kvar och spela på. Det var ju fullt av 
grabbar". Olof har spelat bandy i 
Torshälla allt sedan skolöden. Han 
berättar aö han slutade som tränare 
for A-laget förra året, vilket gör ho
nom öll en av Torshällas riköga ban
dyveteraner. "Fast det var skönt aö 
sluta också, Ute vemodigt, men 
skönt. Särskilt den sociala biten har 
ju tagit stryk ödigare", menar Olof. 
Han berättar om de första organise
rade träningarna, om hur de frivilligt 
tränade nästan varje dag och aö den 
vuxenledda träningen snarare sköt
tes helt av dem själva. Vi funderar 
båda på skillnader mellan gårdagens 
och dagens ungdomsidroö och kon
staterar aö utbudet av friödsakövite-
ter har ökat enormt. När jag senare 
frågar Olof vad han tycker utmärker 
en bra bandyspelare tvekar han 
länge innan han svarar 

"Snabb/iet, bra skridskoåkning ock spe-
Znpp̂ zffnZng". Han ser wf mot gmspZa-
nen ocfz/brfsäffer. "Det far/äköskf Öd 
aö bZZ en bra bandyspelare. Man mäste 
otM och öna. Skridskoåkning Zär man sig 
infe sä där bara. A andra sidan är sä
songen korf och sä man hinner oarken 
tröttna eZZer skada sig särskzZt aZZoarZigf. 
Def är kanske där/Ör som Tnan kan ZiäZZa 
pä sä Zänge med bandy. Man mäsfe ZzdZ-
Za pä mänga är /Ör att bZ% bra och man 
kan göra def /or aö kroppen infe sZifs 
som i TTiänga andra sporter". 
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Jag styr in samtalet mot jämförelser 
mellan bandy och innebandy och 
frågar om hans syn på dessa sporter: 

/a, innebandy, säger OZqf och skraöar 
ÖZZ Zzfe. /ag fycker/aköskf def ser Zzfe Zö/-
Zzgf nf. "Lö/Zzgf ?"^ägar;ag. /a, infe pä 
riktigt Ziksom. Inga skridsW", def bfzr 
ingen/ärf, ingen rzkfzgf kZnbba och ing
en rzkfzgf boZZ och sä/är man infe fackZa 
varandra wd yag /orsfäö. Def är bara 
näsfan aZZfihopa. fasf def är kZarf, man 
kan yw speZa pä en gäng och när som 
heZsf", Zägger han fzZZ e/kr en sfnnd. 

Men det är kanske just det som är 
tjusningen med bandy i Olofs per
speköv, tänker jag, aö man som ban
dyspelare är begränsad öll kalla 

vintrar, nötning av skridskoåkning 
som man aldrig tycks bli fulländad i 
och så vidare. Alla dessa begräns
ningar gör bandyn exklusiv och spe
ciell tycks han vilja säga. Samödigt 
som det kan bli sportens fallrep: kli
matet kan man inte lita på och eko
nomin öllåter inte konstfrysta an
läggningar i Torshälla. Allt detta le
der öll aö ungdomar väljer det som 
går läö aö lära sig och där öer kan 
delta utan aö man märker stora 
skillnader i spelmässiga färdigheter. 
Olof menar också aö bandysportens 
villkor har förändrats: 

Vzssf skapade bandy gemenskap. Man 
frä^ädes pä ;obbef, Nyby aZffsä, och se
dan pä Torsharg. Numera yobbar infe sä 

mänga pä brẑ kef och /bZk Zzor annaf /Ör 
szg pä koäZZama. Men ̂ zkfzskf, def kom 
näsfan aZZfzd yéznhandra och koZZade pä 
nzafcherrza de sisfa aren m speZade här 
afe. Def är myckef/Ör en fzfen orf. 

Olof bekräftar i många avseende bil
den av bandy som en sport med 
anor, tradiöoner, särskild gemen
skap och exklusiviteL Det är en bild 
som är lätt aö ta öll sig som tillfällig 
besökare i Bandyvärlden. Men på eö 
lika övertygande säö som bilden för
medlas öll mig lurar samödigt frå
gan om det är en berättelse om ban
dy från en äldre generaöon som 
tecknas. Handlar boden av ban
dysporten med tradiöon och exklu
sivitet om eö nostalgiskt öllba-

Sandhet, genzwnf, dkfa, ezkZzzsznf, soenskf, brz/ksort, fradzfion... eZZer wfdöende,/orgängef, h/dZpzos nosfaZgzoch omodemf? fo-
fo; Tobias RöstZand. 
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kablickax^de från en äldre gexxeratiox̂ x 
där"det var bättre förr"-perspektivet 
slår igenom?Hur ser de unga bax̂ x-
dyspelarrxapåsirx sport? skiljer sig 
bilden av barxdysporterx xnellax̂ x 
äldre och yx^gre? 

fritidsintresse e^lerkuöurarv? 

Jox̂ ias har spelat bandyinästan tio år 
trots att haxx bara är sê tox̂ x år gam
mal. B̂ v alla uppgifter på enbaxx-
dyplan verkar hax^,imxtt perspektiv, 
ha den minst tacksamma harx är 
målvakt. Jonas tycker inte alls att det 
är särskiltsvårt att varaxnålvakti 
bandy: "Bara man är vig, säger hax̂ x. 
"Eastjagärxntesåvig.l^ärvxvarpå 
landslagsuttagning kunde de arxdra 
gåx^erispagat,mendetkax^jaginte 
alls". Jonasharex^xblygsaxnfraxnto-
nixxgoch jagfår x̂xästax̂x d r au rho -
x̂ om att haxx faktiskt är världsxnästa-
reibax^dy för juniorer.Vid tillfället 
för intervjun är hax̂  mer ix^tresserad 
av attberätta om skolan. Hax̂  ska 
sluta nian och börja på gyxnnsiet till 
hösten, vilket han ser fram emot. 
x^är harx inte gåriskolan är det ärxdå 
mest idrott soxn intresserarhonom. 
^epåTV,läsatxdnxngarochfraxn-
föralltidrottasjälv.Hax^ berättar om 
bandynsomen kul sport somhan 
xnestaven slump kom att börjamed. 
"Det var några kompisar i klassexx 
som spelade så då ville jag också 
prova",berättarhan.Jorxasframhål 
ler skridskoåkning, snabbhet och ko 
ordirxatiorx som viktiga egenskaper 
hos en bra bandyspelare, x^ärjagfrå-
gar om hans övriga fritidsintressen 
berättar han följande: 

Jonas: Jag gillar fotboll också. Just 
nu är det ju bara fotboll eftersom 
bandysäsongexxärslut.Jagspelari 

Jesper: Målvakt, där också^ 
Jonas: x^ej, på xnittfältet. Men jag 
märker att jag blir för stark av fot 
bollsträrxmgex^förattkux^naståi 
målibaxxdy.^telareikropperx,helt 
enkelt. Det är andra xnuskler som 
jag tränar. 
Jesper: Mex̂  är det inte bra koxn 
plettering, fotboll och bax^dy?Eller 
xnåste du välja snart, menar du? 
Jonas: Ja, det kanske går en säsorxg 
till. Ingex^xträx âre har sagt åt xnig att 
välja. Bandyxx har så kort säsong, så. 
Men jag xnärker själv. 
Jesper: ^artåt lutar det? 
Jonas: Eotbollen, tror jag. Det är lite 
roligare. 
Jesper: Trots att du är så braibaxx-

Jonas: Joxxas: Ja, men det är ju lik
som ingen konkurrerxsibarxdy.Att 
varamedilaxxdslagetibandyärin-
tesåstorbedrift.Menifotboll...Jag 
blir kax ŝke inte så braxfotboll men 
det käxms roligare. 

När vi så småningoxn kommer att 
prata om saxnxnarxslagxxixxgerxxnexlan 
de olika klubbarna och att bandy 
därmed försvxrxrxer från Torshälla 
kommexxterar Jonashändelsenmed 
att"detärvälbarabra.Dåkanman 
göraett bra lag istället för att kon
kurrera". Jag frågar honom omre-
kryteringex^fråx^xTorshällaihaxnti-
dex̂ xmexx han verkar inte ha tärxkt så 
mycket pådet men håller medom 
att det rxog blir svärtat få pojkar från 
Torshälla att spela bandyiEskilstu-
na. När vi skiljs får jag en käx̂ sla av 
att ävex̂ xjoxxas målar upp en bild av 
baxxdynsom"utdöende"sportpåor-
ten,mex^utanexxnostalgiskblicki 
ögonexx som de äldre entusiaster jag 
pratat med. Bax^dyn är ju för honom 
ett fritidsintresse vid sidan oxn 
arxdra intressen srxarare än x̂ ågon 
slags kulturarvspolitik. 

"l^anb^ir ju inte bättre för att 
manharguia^iadoraskor" 

l^äeftermiddagex^ samma dag träffar 
jag Andreas och Mårten hemma hos 
Ax^xdreas. De spelar innebandy i 
Torshälla Innebaxulyförenxng. 
Andreas och Mårten är båda sextorx 
år och går första åren på gymnasiets 
elprograxn. Vi börjar samtalet om 
skolaxx och de båda unga mänxxen 
berättar om valet av utbildxux^g som 
erx strategi för att få jobb efter skolan 
i första hand. Båda två kan också 
täxxka sig att läsapå högskola. "För 
jagvetinteom jag vill stå vidxna-
skixxhelalivet",sägerAndreas."Men 
Eskxlstux^aärerxixxdustristadsådet 
fmnsmycketjobb",fyllerMårteni. 
De berättar om hur roligt det är att 
spela innebandy och hur de började 
spela på gårdsplan innarx de gick 
med i en förening. "Vi körde mot 
fixmarna - härnere på texmispkm", 
sägerMårtexxochpekarmotettav 
föx^stren. Eiksomjoxxaskoxxsumerar 
demycket sport ixnedia. "Jagkan 
kolla vad somhelst, Exxrosport till 
exempel.Jag köper Aftox^bladet och 
E^pressenvarjedagochserpåText-
TV. Men inte axnerikax^sk fotboll", 
berättar Mårten. "Jag också", säger 
Andreas. "Jag ser allt utomgolf för 
detärlåx^gtråkigt".Jagfrågaromde 
har täx^ktpåvarför de läser tabeller 
och resultat. "Hålla koll", menar 

Andreas. "Man tippar ^spela på 
stryktipset^ ju iblax̂ xd". Andreas och 
Mårtens bild av innebandy hax^dlar 
xnycket oxn sportex^s ungdomliga 
glädje och brister. Axxdreas: 

Def är aäZ infe fika organzseraf som /öf-
boZZ och handboZZ. Och sä kommer def 
infe sä myckef pwbZZk, mesf angå. /äm-
^fr med handboZZ, dif gär /a 50-60-är-
zngar. A4en de Zazr/a uazif app med def. 
ZbZond är def oäZ Zzfe sämre doznare ock-
sä - znan far def infe sä aZZtxzrẐ f, men 
def är fräkzgf, fyckef ;ag. 

Mårten menar aö de ofta får höra 
från andra aö innebandy "ju bara är 
en uppvärmningssport". Då känner 
han sig manad aö försvara sin sport 
"Det är mer än så. Det är serier, or-
ganisaöon, lag och så" Andreas gör 
en annan jämförelse: "Man brukar 
säga aö de som inte är så bra på 
hockey börjar med innebandy". Men 
bilden av innebandy som mindre se
riös än andra sporter är mer kompli
cerad än så verkar de båda unga 
männen mena. De berättar om en 
historia från en turnering de varit på 
året ödigare. Andreas: 

En deZ Zag mZZ appfräda sä där yäffeseri-
ösf, medan m är Zzfe mer sZoppo. /ag 
kommer Zhäg z%är m skaZZe möfa eff an-
naf Zag och de sprang ranf pä appwärm-
ningen zned gaZa Diadoraskor (skomär
ke, min anm J. /a, Zikadana aZZihop. Och 
där Zäg m och sZappa. Anfon i oärf Zag 
Zäg fiZZ och med och sot/. Vi ropade fiZZ 
honom: Vakna/ Vakna/ Def andra Zagef 
frodde nog aö m ixzr /äöedäZiga. Men m 
oonn/ökfiskf. Men def är kZarf man rän
ner /a infe/5r aö man har g%Za Diado
raskor. A4en def ser mer aZZoarZzgf af dä. 

De båda unga männen funderar på 
fördelar med sin sport och kommer 
fram öll ath "Inget väder kan stoppa 
en". "Nästan alla kan vara med". 
"Det behövs ingen speciell fysik, 
lång eller stark. Bara man är snabb". 
"Och så är det billigt". De tror båda 
två aö innebandyn kommer aö bli 
allt större. För deras egen del vill de 
spela så länge det är roligt, eller ölls 
de inte platsar i laget. Bandy på is 
tycker Mårten är "helt okej", med 
hans egna ord. De spelar bandy i 
skolan pä vintern men han tycker aö 
det är för sent aö spela i eö lag: 
"skridskoåkningen, man måste börja 
med det ödigt vet du", säger han och 
nickar mot mig. 
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Blåsig isbana och tentar på lördag 

Bilderna av bandy och innebandy 
som sport ter sig olika. Konöastema 
mellan den "gamla" och "nya" spor
ten från de oföciella broschyrerna 
verkar återkomma i intervjuerna, om 
än med vissa nyanseringar. För aö få 
yöerligare perspeköv på respeköve 
sport och se hur ungdomsverksam
heten har utvecklats träffar jag ung
domsledare för respeköve förening, 
Göran (innebandy), Håkan och Per 
(bandy). När jag ber dem karaktäri
sera den sport de representerar talar 
Göran om innebandyn som snabb, 
seriös och ny. Jag frågar vad han me
nar då han säger seriös och han sva
rar aö det handlar om aö förklara for 
de etablerade sportema aö inneban
dyn har kommit for aö stanna. "Det 
har öll och med hänt aö andra hotat 
oss och kallat oss både det ena och 
det andra". Ifrågasättandet av spor
ten verkat få Göran, liksom andra jag 
möö inom innebandyn aö inte bara 
påpeka aö det är en seriös sport utan 
också visa vilka likheter innebandyn 
har med andra sporter i form av or-
ganisaöon, seriesystem, träningsme
toder o s v . Göran berättar om en 
sport som inte ses som självklar. I 
hans perspeköv håller innebandyn 
ännu på aö legitimera sig som med
lem i Idrottssverige. 

Då Håkan som själv inte spelat ban
dy utan enbart engagerat sig som 
ungdomsledare i sporten berättar 
om bandyn då han började som le
dare för Öo år sedan är bilden an
norlunda: 

Def oar oäZ sä aö aZZa kzZZar i den äZdem 
skaZZe speZa bandy här i TorsZzäZZa. /ag 
fyckfe/äkfiskf dff txzr rofzgare än/bfboZZ 
frofs af t /ag infe speZaf bandy s/äZu. Kif-
Zoma mor 77%er poszfzixz pä nägof säö. 
När man kom in i omkZddningsrammef 
med de där sfonz frankama. AZZa kom 
frofs aff m fränade senf pä/redagskuäZ-
Zama. 

Idag är läget annorlunda för bandyn 
och rekryteringen av nya spelare är 
inte alls lika självklar. Per konstate
rar aö förändringarna i föreningsli
vet kommer aö påverkar orten på 
öera säö: 

Bandyn har aarif TorsZzäZZas ansikte 
afät. Def är s/äfokfarf a# den Zzar befyö 
mycZket/ör orten. Def bZeo probfem med 
ercoziomzn zzien /ag fror infe aff en sam-
mansZzzgnzng oo/örenzngar är den bäsfa 
Zösnzngen. /ag/är en känsZa au aö ban

dyn är en sporf i afdöende. /ag är oroZzg 
/Ör def. /a, kznske infe i HäZszngZand, 
med bredden i heZa Zondef minskar, /ag 
Zzoppas /ag har/eZ. Mö/Zzgöns </änar/öf-
boZZen i TorshäZZa pä def här. Fof boZZen 
mäsfe än sä Zänge infe kämpa/Ör rekry
teringen. 

Samödigt som Göran talar om den 
seriösa innebandyn och Håkan och 
Per beskriver en allt tuffare tillvaro 
för bandyn berättar samtliga om 
andra sidor av sportema - sidor som 
öll en början ger en motstridig bild. 
Göran ställer en retorisk fråga öll 
mig om vem som vill stå på en blåsig 
isbana. Och fortsätter: 

Def är /a infe kaf. 1 oZZa/äZZ eerkar infe 
ångorna fycA% def. Def mäsfe %xzr roZigf 
med idroö. Sedan hoppas /ag aö inne
bandyn ocksä Zär sig ar misstagen hos de 
andra sporterna. Att inte oonz sä steZ. Vi 
har fiZZ ezempeZ inget kZabbhas. Det bfzr 
bara massa onödig administration. Vi 
ringer rwnf fiZZ varandra ZstäZZef och 
trädos pä oZika stäZZen. Lite Zösare orga
nisation ZzeZf enkeZf. Man mäste infe oa-
ra sä perfekt. 

Innebandyn, i Görans perspeköv, 
verkar brottas mellan aö få erkän
nande och samödigt få vara lite an
norlunda. För bandyns del har de 
nya villkoren också fåö effekter som 
är allt annat än negaöva. Håkan: 

Pä sätt och ms har m aZZtzd ha/t bra ge
menskap inom bandyn. Det tar tid aö 
byfa om, Läg tid. Det är infe omkfzgt. 
Det är dä man Zär känna oarandnz. Sit
ta och snacka. Men numera sä är det 
ocksä en annan/aktör som /ag märkt pä-
oerkat oss. Resorna. Def är aZZt/arre Zag 
sä/Ör aft/3 z/zop en serie pä zmgz&mzssz-
dan mäste man sZd ihop SörmZand, Väst
manland och ösfergöfZand. Det bZir 
Zänga resor och dä Znnner man ocksä 
skapa en oäZdzgt bra gemenskap. Och 
som Zedare känner man att det är en Zzfe 
anik sport man ZzäZZer pä med. Det ska
par sfoZfZzet och gemenskap. 

När jag också ber Per fundera på hur 
bandyverksamheten förändrats be
rättar han följande: 

/dg Zzar /a bäde tränat /anzorer och A-fa-
get namera. Där har m mänga z arton 
tzZZ f/agofvä ärs äZdem och sedan nägra 
ranf trettio. Men det är nya fzder/Ör dg 
angå, det märks tydZzgf. PZaggef. De 
prioriterar skolon/ram^fr idrotten. Och 
det tycker /zzg är heZf räö. Det ska de gö
ra, znget snack om saken. Aien def gör 
aö def inte ser zzf som/Ör/em är sedan. 

Mänga pZaggar pä ZzögskoZan och kanske 
Zzor tentor pä Zördogor. Def är en päfog-
Zzg /Örändrzng. /z/sf de sezzosfe tvä aren 
tycker /og. Det är en serzosore znstäZZ-
nzng tzZZ skoZon och oö /zer pZaggor 
Zängre. Som tränare, egoistiskt tänkt, är 
det /w zngef mdare. /og planerar /n trä-
nzngsmomenf afz/rän att det är si eZfer 
sä mänga som kommer. Och sä kan de 
inte kommo, och gZömmer oö ringa, /o 
dä/äZfer /a aZZt. Det kan conz irriteran
de. Men somfzdigf är def fzf̂ äre i skozan 
och /og tycker det är räö aff de odZ/er 
skoZon. Sä det är skzZZzazd na mot/Örr. 

Symbolisk kraft och krass realitet 

Låt oss återvända öll den inledande 
frågan om kopplingen mellan sam
hälle och idroö. Det verkar vara 
utom allt tvivel aö varje typ av sam
hälle eller samhällsepok har siö säö 
aö skapa lokala eller regionala ge
menskaper. Bruksorterna och deras 
ledning använde idroöen för det än
damålet i början av deöa sekel 
(Ericsson, 1997). Idroöen skapade 
och stärkte en vi-känsla på orten 
som sedan var öll nytta för samhäl
let och arbetsplatsen. Vidare kan 
man säga aö olika typer av sporter 
omger sig med och dessutom hyllar 
olika typer av värden och symboler. 
Bandyn har i vår öd allt mer kommit 
aö stå för sundhet, det genuina, äk
ta, exklusivitet, renhet, teknik 
(skridskoåkning) och tradiöon men 
också gammal och utdöende, för
gånget, hjälplös nostalgi, stelt och 
omodernt. Den i jämförelse nya 
sporten innebandy förknippas på 
liknande säö med fart och fläkt, nyö 
och fräscht, ungdomligt, spontant 
men också oseriöst, skapat, yöigt 
och kaxigt. De olika assoöaöonsba-
noma påminner i många delar om 
de genreberättelser som beskriver 
olika typer av samhällen och sam-
hällsepoker (Risölammi, 1993). Å 
ena sidan det gamla Sverige; folk
hemmet och bruksorterna å andra 
sidan det nya Sverige; de mångkul-
öirella förorterna. Bilderna (innifrån 
och utifrån) av de olika sportema 
tecknas, enligt mig, hursomhelst 
mot en fond av samhällsförändring
ar. De tar spjärn emot omgivningen 
och tvingas formulera sin "idenötet" 
just för aö de är ifrågasatta och där
med känner sig hotade. De båda 
sportemas utövare vittnar ju just om 
respeköve sports utsatthet i ifråga-
säöandet. Bandyfolket hyllar det 
man håller på aö förlora och inne
bandyfolket hyllar det man håller på 
aö vinna. Båda sportema framhåller 
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sin exklusivitet, kax ŝke självklart i 
ex̂x allt tuffare omgivrxing där utbud 
avfritidsverksaxnheterökarochdif-
ferex^xtieras. Både baxxdy och ixme-
bandy har trots allt stora likheter sett 
till hur verksamheternautövas, me
dan den symboliska kaxnpen allt 
mer drar åt olika håll. Bandyn talar 
om historia och umebaxxdyn om 
framtidex .̂ 

Är det då möjligt att tala om att id 
rottex̂ x speglar samhällsföräx^dringar 
och,på ett konkret plarx,attbax^dy 
och xxxx̂ ebaxxdy kan användas för att 
förstå orten Torshällas pågående 
förändräx^gar fråxx bruksort 
till...förort?Eåettsyxnbolisktplanär 
det både xnöjligt och högst relevax t̂. 
Möten xnedmänniskoriTorshälla, 
unga som gamla, talar om nyavär-
derixxgar och arxväxxder sig av nya 
symboler när de beskriver dagens 
Torshälla. Menbeskrivxxirxgarrxa tar 
naturligtvisnärix^g urenverklighet 
som är mycket kox^kret. Livet i 
Torshälla handlar inte läxxgre om att 
snabbt gå igenomgrux^dskolanoch 
börja på bruket, spela fotboll och 
bandy på fritiden, ta cykel eller buss 
in till Eskilstuna på helgerna och att 
bo kvar på ortexxrestenav livet. Idag 
läser allt fler på högskola, antingen 
påMäxardalex^shögskolaxEskilstu 
na/Västerås, eller på någon annan 
ort. Arbetsmarkrxaderx och studier 
gör att allt färre stannar kvar,liksom 
allt färre arbetstillfällenpåbruket. 
Villmax^spela bandy idag fårxnan ta 
bussen in till Eskilstuna även på var-
dagarx^a. De jagirxtervjuadeupple 
ver just attTorshälla allt mer blir erx 
förort till Eskilstuna ochi förläng 
nxx̂ gen också txllstörre städer som 
Stockholm (llmil och en timmes re 
svag xneddet nya snabbtåget).Det 
ärmotdenbakgrundenjagtroratt 
man ska förstå kampen för att bli 
egenstad/kommun liksom hyllarx 
detavbandysporterx. ^axnmanslag-
ningenavbandyförenixxgarx^aupp 
levs av entusiasterna som om en del 
av ortens identitet håller på att förlo 
ras, vilketger anledxurxgtillattslå 
vakt om det som finns kvar. 

lett vidare perspektiv har baxxdy på 
senare år upphöjts till nationalsport: 
"Bandyfirxalerxärsomsxllochpota 
tis. En ^Mfinalibandy gräveridet 
förflutna ochblottar rötter. För en 
baxulyfinal luktar också gaxnxnal 
folkparklång väg" ^DN2^mars 
1^^). En ifrågasatt och hotad sport 
ochortskxxllekuxmajäxnförasmed 
en ifrågasatt och upplevd hotat na 

tionell identitet. Innebaxxdyrx och 
nyatider för arbetsmarkrxaden och 
utbildxuxxgkax^kaxxske på ett symbo
liskt plax^kax^ liknas vid invandring 
ochix^ternationaliserix^xg.lx^nebax^dy, 
"invax^drarna", gerbandyfolketan 
ledning till eftertax̂ xke och reser krav 
på att formulera rxågon slags bandy 
identitet. Något "annan" kommer 
och knackar på och frågar vem"vi" 
är? Svaretär inte givet och för att 
skapa ett "vi" måste historia och tra-
ditioxxer gex̂ xomsökas och damxnas 
av. Ortexx tar bandyrx till hjälp för att 
formulera sin identitet ("bandyn var 
vårt ansikte utåt") och vise versa 
("man märker att bandyrx är djupt 
rotadiTorshälla").Ja, det är kanske 
så att idrotten visar vägex .̂ Eller vi
sar varåt det lutar. Det är möjligtvis 
så attidrottenär ett teckeni tiden 
och att bandy och innebandyxbåde 
symboliskochoerhört konkret me 
ning talar omför oss attTorshälla 
som samhälle är påväg att föränd 
ras.En sak kan manhursomhelst va

ra säker på: att saxnhällsförändring-
ar ger anledxxing till frågor om vem 
manar, varifrån mankommer och 
vartxnax^xärpå väg. samhällen lik-
soxngrupper av xnäxuuskor verkar 
varaupptagx^aavatt formulera sin 
idex t̂xtet i förändrix^garx^as tid. 
Torshälla är på väg att skapa ett "vi". 
Eller flera"vi". Frågan är dock om 
svaret stavas bruks eller förort? 
Barxdy eller im^ebandy? Eller både 
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