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Sammanfattning  

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur sociala relationer bevaras och förändras 
över tid där centrum för relationerna utgörs av en gemensam arbetsplats. Studien 
berör en bruksort i Sverige som har fått det fiktiva namnet Omri. Sociala relationer 
kopplat till materiella faktorer är ett ämne som uppsatsen berör både inledningsvis 
och i en avslutande diskussionsdel.  

Studiens empiriska material är inhämtat genom kvalitativa intervjuer där anställda på 
Omris bruk har fått berätta sina upplevelser av brukets blomstringstid.  

Resultatet visar på upplevda klassmotsättningar som utgörs främst av två grupper – 
arbetarna och tjänstemännen. Analysens fokus är att förklara hur klasskillnaderna en 
gång i tiden uppkom på Omris bruk och hur de har bevarats med tiden. Avslutningsvis 
redogör studien för hur en person, genom sina karismatiska egenskaper kunde bryta 
upp stora delar av traditionella, klassbetingade beteenden och skapa en, som 
informanterna beskriver det, mer lättsam tillvaro. 

Nyckelord: Etnografi, Bruksort, brukssamhälle, bruksanda, klassamhälle och klass 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

Förord  

Först och främst vill jag rikta ett tack till alla er som har deltagit i studien. Tack för att 

ni så öppenhjärtligt delat med er av era erfarenheter. Utan er hade historien om Omri 

aldrig kommit till. Sedan vill jag tacka min handledare Ulrik Lögdlund för dina kloka 

ord och för att du trodde på min idé om den här studien ifrån allra första början. Ett 

stort tack även till min familj, mina tre stjärnor, som stöttat och visat förståelse längs 

hela vägen.  
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1. INLEDNING 
Ljudet av forsens brus hörs fortfarande, men dånet från fabrikslokalerna har 

tystnat. Sot har blåst bort och röken har lagt sig. Ekot från gjutjärnshammarens 

slag har försvunnit sedan många år. Kvar finns delar av inhägnaden som förr 

hade syfte att spärra av området där en tung industri var belägen. På den tiden 

fanns på platsen att beskåda en stor vacker tegelbyggnad. Såväl som på många 

andra liknande platser kom denna maffiga tegelbyggnad, med dess industri, 

”bruket”, att ha stor betydelse för det samhälle som växte fram (Vikström, 

1998). Herrgård, kyrka, skolor och bostäder byggs och samhället skapas i takt 

med industrins framfart. En bruksort – ja, det är följande vad som har beskrivits. 

Bruksorterna karaktäriserades av trygghet och omsorg, industrialism, och en 

byggnadsepok som sägs ha varat mellan åren 1930-1970. Sverige har en gång 

varit ett ”Industri-Sverige” och dess historia sträcker sig långt tidigare än 1930-

talet, vi pratar flera hundra år längre bak i tiden.  

I studien har människor som upplevt blomstringsåren i ett brukssamhälle fått 

berätta sin alldeles egen historia. Hur var det, och vad hände egentligen den 

dagen när samhällets viktigaste byggsten försvann? 

1.1 Bakgrund  

I samtal om en bruksort lades grunden till denna studie. Samtalen berörde en 

värld som en gång funnits. Denna värld beskrevs olik den vi lever i idag. Det 

talades om ett uppdelat samhälle som för länge sedan skapats av det bruk som 

utgjorde majoriteten av samhällsmedborgarnas arbetsplats. Utöver det så talades 

det om en familj. En familj som stod på makten i det lilla samhället Omri. I 

samtalen uppfattades att detta anspelade på en historisk existens av ett tydligt 

klassamhälle. 

Om du tänker dig nobelfesten. Så skulle det se ut på borden när de hade fina  

middagar. […] De föds till att bli kungar eller vad det är. (3:16:30) 

Bruksorter är relevant att studera inom ämnet sociologi av flera skäl. Begreppet 

”bruksanda” handlar delvis om vad det sociala specificeras av på bruksorter 

(Vikström, 1998). ”Det sociala” har genom inledande efterforskningar antytt att 

det finns vissa maktpositioner i samhället. Därtill att det har skett en ren 

materialistisk förändring på den studerade orten, så som den följande 

nedläggningen av ortens viktiga bruk.  

1.2 Bruksort och sociologi 

Bruksorter förknippas med traditionalism och det talas om ”bruksandan” 

(Vikström, 1998). Bruksandan kretsar kring ett företag som känner socialt 

ansvar, en industri som bygger ett samhälle och som är samhällets största 

arbetsgivare. Sociologer har traditionellt studerat samhällen och sociala 

strukturer. Vetenskapen har genom åren tagit olika form och den sociala 
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verkligheten har varit ett centralt forskningsområde som har lett teoriernas 

riktningar åt många olika håll (Andersen & Kaspersen, 2007). Studien tar 

avstamp i traditionella sociologers teorier om hur sociala relationer påverkas av 

materialistiska faktorer. En sociolog som grundat sin teori med bakgrund i 

industrins betydelse är Karl Marx (Marx, 1997). Teorin om kapitalismens 

utveckling har sin grund i den industriella revolutionen i England på 1700-talet. 

Till följd av samhällsomvandlingen menade Marx att det bildades en 

arbetarklass. Likväl som Marx menar att den industriella revolutionen har skapat 

en arbetarklass visar forskning att brukssamhällen genom historien vanligen 

präglats av sociala distinktioner (Vikström, 1998). Sociologin har genom Marx 

fått ett teoretiskt bidrag som förklarar människors sociala förhållanden med en 

tonvikt på materialistisk produktion (Marx, 1997). I Marx mervärdesteori 

diskuterar han arbetskraft som en vara. Han talar i sammanhanget om ett 

mervärde som skapas till kapitalisternas fördel. Han beskriver arbetskraft som 

en vara som producerar ett värde. Speciellt med den här studiens 

forskningsområde, brukssamhällen, är att dessa kan sägas vara ”enföretagsorter” 

på landsbygden (Vikström, 1998). Ägarförhållandena på ”enföretagsorterna” har 

ofta utgjorts av en ägarfamilj, en disponentfamilj där disponenten är brukets 

främsta ledare. Beskrivningen av bruksorter redogör för en specifik 

samhällsstruktur. Samhällstrukturer har diskuterats av Max Weber som även han 

har utgått ifrån kapitalistiskt handlande (Weber, 1986). Även denna teori visar 

att det går att knyta an bruksorter till sociologins klassiska tappningar. Weber 

diskuterar i sin teori betydelsen av individers värdemässiga grund för sitt 

handlande (1986). Till de klassiska sociologerna hör också Èmile Durkheim 

(Andersen & Kaspersen, 2007). Durkheims teorier beskriver att den materiella 

strukturen i samhället påverkar människors handlingar. Han understryker att 

materialistiska faktorer har betydelse för individers handlingar, men han menar 

att icke-materiella faktorer har större betydelse. Strukturellt tvång nämns som 

avgörande för individers handlingar (2007). Brukssamhällen beskrivs vara ett 

slutet och auktoritärt samhälle med en patriarkalisk struktur (Vikström, 1998). 

Bruksandan handlar om stor lojalitet mot företaget och en traditionalism. 

Bruksorter har ovan beskrivits präglade av industrialism där ett företag har visat 

sig spela stor roll för samhället och dess invånare (1998). Materiella villkor 

tycks ha skapat och expanderat samhället. Den sociologiska ådra som gömmer 

sig i detta lockar till att utforskas. Studiens inledning hänvisar inte till statistik, 

den visar ingen uppenbar problematik i ett nutida samhälle, men däremot utgörs 

den av en nyfikenhet om att finna dessa klassiska teoriers mening i ett 

forskningsområde som berör så många delar av sociologins historia.   

Detta är en etnografisk studie om en bruksort vid namn Omri. Historien om 

Omris bruk är en verklig berättelse som genom denna studie skrivits ner. 

Berättelsen kommer ifrån hjärtat av de människor som själva varit med under 

åren som Omris bruk blomstrade och samhället växte.   
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att studera sociala relationer på en bruksort. Ambitionen är att 

skapa förståelse för hur sociala relationer bevaras och förändras över tid, där 

centrum för relationerna utgörs av en gemensam arbetsplats - en industri.  

2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel följer en sammanfattad bild av angränsande forskning till studiens 

ämnesområde. Det följer också en redogörelse för de teorier som ansetts 

lämpliga att använda i den kommande analysen.  

2.1 Tidigare forskning  

Vid första sökningen efter tidigare forskning användes Bruksort och bruksanda 

som nyckelord. Det stod tidigt klart att sökningen på ”bruksort” genererade flera 

träffar där ”bruksanda” var ett vanligt begrepp i studiernas titlar. Därmed fick 

också ”bruksanda” bli ett nyckelord vid processen att hitta tidigare studier inom 

området. Linköpings universitets biblioteks databas har använts i sökandet efter 

tidigare forskning. Samtliga sökningar avgränsades till böcker, akademiska 

tidskrifter och rapporter. 

Bibliotekets databas innehåller vid sökningen (17-12-01) totalt 11 träffar på 

”bruksanda” och 21 träffar på bruksort. Sökningen på ”community studies” gav 

ett oräkneligt antal träffar, vilket gjorde att sökningen specificerades till 

”community studies, introduction” för att få träffar som kunde ge en mer 

introducerande och översiktlig bild. Genom en första överblick för att sedan 

göra en mer selektiv värdering valdes slutligen en träff ut från sökningen av 

”Community studies, introduction”, samt två träffar från sökningen på 

”bruksanda”. Dessa har ansetts lämpliga för att ge en redogörelse över tidigare 

forskning inom studiens intresseområde.  

2.1.1 Bruksanda  

Att hålla andan vid liv – En komparativ studie av begreppen bruksanda och 

Gnosjöanda (Andersson, 2008). Genom studien har författaren studerat 

företagsandan över tid och sedan gjort en analys med ett komparativt fokus. I 

analysen belyses vilka skillnader och likheter som råder mellan bruksandan och 

Gnosjöandan. Författaren drar flera slutsatser där han finner skillnader så som 

att bruksandan kan anses som hämmande medan Gnosjöandan beskrivs som mer 

drivande. Författaren menar att de ändå har gemensamt att utvecklingen för de 

båda andorna går åt ett mer drivande håll i och med orters utveckling. Studien 

förmedlar att Gnosjöregionens anda utgörs av småföretagande, medan 

bruksandan generellt bygger på ett mer storskaligt bruk. Andersson (2008) 

förklarar genom sin studie att bruksandan har genererat i småföretag på de 

gamla bruksorterna, medan Gnosjöandan har haft en tendens att skapa mer 

storskaliga företag. Gemensamma drag mellan andorna beskrivs vara 
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pliktkänsla, en rådande jantelag, samt ett kollektivt tänk att inflyttade arbetare 

får svårt att bli accepterade. Studien beskriver också att anställda kunde få sin 

lön genom naturaförmåner, vilket var ett sätt för företaget att hålla i 

arbetskraften. Studien förmedlar att Gnosjöandan och bruksandan skiljer sig 

genom att bruksandan präglades av att företaget hade kontroll över arbetarna i 

det privata livet. Företaget engagerade sig i idrottsrörelser för att skapa ”vi-

känsla”. Stora fester anordnades också av företaget som de anställda fick ta del 

av. Till skillnad från bruksandan präglades Gnosjöandan av en mer osynlig 

kontroll över de anställdas fritid. Kyrkan var viktig, och genom 

frikyrkoverksamhet och företagsorganisationer skapades ett hierarkiskt samhälle 

som utgjordes av ett kontaktnät. 

År 1998 gav Eva Vikström ut boken ”Bruksandan och modernismen”. Vikström 

skildrar bruksmiljöns förändringar i Bergslagen (Vikström, 1998). Boken ger 

också en bild av vad bruksorter i Sverige generellt karaktäriserades av. Det 

beskrivs att bruksmiljöer berättar historien om expansionen i samhället på 1900-

talet och om den industriella kris som följde. Vikström har begränsat sin 

forskning till mellansvenska bruk där hon beskriver att industrihistorien kan ge 

ett långt tidsperspektiv. Det berättas om miljön och kulturen och hur studien 

överskrider akademiska ämnesgränser. Boken innehåller både aspekter om 

bebyggelse, om kultur, men också om socialhistoria. Författaren har utgått ifrån 

två stora företag och sedan beskrivit flera av de bruk och gruvor som de drev. 

Boken behandlar också en redogörelse för vad Sveriges folkhem innebar och 

hon berättar att det var i bruken tillhör folkhemmets historiska arv. I studien 

redogörs också för vad modernismen betyder. I sammanhanget nämner 

Vikström framtidsinriktning, demokratisering och föränderlighet. Studien 

redogör också för bruksorternas bruksanda. Enligt Vikström är lojalitet till 

ortens bruk en del av bruksandan och hon redogör för utgångspunkten att 

industriproduktionen inramades av ett samhällssystem. Viktigt var samarbete 

och en profilering gentemot andra parter. En gemensam strävan mellan dessa 

industriföretag var den industriella tillväxten. Empirin som Vikströms studie 

utgörs av är bland annat material från bruksarkiv och järnbruksförbundets 

enkäter. Slutsatsen landar i bruksmiljöns historia. Eva Vikström (1998) 

beskriver att den är präglad av stålkrisen och de effekter som medfördes. 

Studien avrundas genom förklaringen att bruksandan med tiden omvandlades 

från symboler som fattigdom och förtryck till gemenskap och framtidstro. Tron 

om att föra samhället vidare.  

2.1.2 Etnografiska studier 

Vid sökningen på ”Community studies, introduction” upptäcktes en bok med 

titeln ”Community studies: an introduction to the sociology of the local 

community” skriven av Colin Bell och Howard Newby (Bell & Newby, 1971). 

Boken innehöll en rad internationella studier som har gjorts vid avgränsande 

orter. En studie har här valts ut som representativ för internationell forskning. 



5 
 

Studien som kallas ”Middletown” är skriven av makarna Robert S. Lynd och 

Helen M. Lynd (Bell & Newby, 1971). Den beskrivs ha format utvecklingen för 

forskning inom community studies och forskarnas tillvägagångssätt har blivit 

uppmärksammad inom sociologin. Visionen var att förmedla en helhetsbild av 

en amerikansk stad. Studien hade ett inledande fokus på religionens betydelse i 

samhället. Författarna formulerade en referensram i vilken man kunde 

sortera/klassificera aktiviteter som kom att bli avgörande för varje specifik 

kultur i samhället. Detta handlade om områden så som fritidsaktiviteter, 

engagemang inom religion, deltagande i samhälleliga aktiviteter eller 

människors boendesituation inom det område där studien utfördes. I studien 

förklaras att det var viktigt att förstå människans tillvaro som helhet för att 

kunna applicera studien på liknande orter.  

Studien ”Middletown” beskrivs ha varit viktig för forskning inom community 

studies – ett modernt sätt att studera samhällen (1971). I grund och botten 

handlar studien om att undersöka trender och dess sammanhang som utgör livet 

för människor i en liten amerikansk stad. I studien problematiseras faktorer som 

är typiska för ett visst område. Det understryks att den ”typiska” staden inte 

existerar, men det förklaras ändå att den studerade staden representerar flertalet 

samhällsfunktioner som ansågs typiska för ett brett urval av samhällen.  

Studien visar på en förändring som skett över tid från år 1890, när invånarantalet 

var 11,000 till 1924 då invånarantalet stigit till 35,000 (1971). I studien fann 

man två samhällsklasser; arbetarklass och en klass som benämns som ”business 

class”. Skillnaden mellan dem var att arbetarklassen hade jobb som utgjordes av 

praktiskt arbete, medan ”business class” arbetade med människor. En slutsats 

ifrån studien värd att nämna är det faktum att utelivet visade sig spela roll i fråga 

om tillväxt. I staden år 1890 fanns hela 92 uteställen, medan år 1924 fanns det 

458 uteställen. Studien förmedlar att det var ”business class” som i största grad 

påverkade framväxten av uteställen. Trenden påverkade att samhället växte, 

samt att de fritidsaktiviteter som blev vanliga med åren genererade i att de 

sociala gränser och ekonomiska skiljelinjer som tidigare varit påtagliga, 

successivt suddades ut. Studien fortsatte under flera år och samhället namngavs 

”Middletown” för året 1925, samt ”Middletown i förändring” tio år senare 1935. 

Mest framträdande i resultatet beskriver de var upptäckten av en välbärgad 

familj (familjen X) som spelade stor roll för samhället kring 1935. Resultatet 

visade att familjen X ägde stora delar av samhället, samt för samhället, viktiga 

institutioner. Informanter talar i termerna ”Familjen X är samhället”. Familjen 

beskrivs tillhandahålla arbete för invånarna. Studien beskriver också att familjen 

såg till att staden försågs med bank, sjukhus, bostäder osv. Författarnas slutsats 

löd att invånare upplevde ledarskap och kontroll i högre grad år 1935 än 1925. 

Studiens analys visar att så länge Familjen X tillhandahöll tjänster som 

invånarna var beroende av i det privata livet så skulle ledarförhållandena i 

samhället bestå. Studien beskriver något som namngetts ”The Middletown 
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spirit”. Detta beskrivs som en anda som förklarar invånares inställning – Vad de 

var för och emot. Invånarna trodde på framsteg som skedde i lagom takt, de 

trodde på individualism och att var och en i slutändan skulle få vad man 

förtjänade. Fritid var viktigt, men arbete kom alltid först.  Invånarna var emot 

avvikande personligheter, likaså idéer som ansågs som utstickande. De trodde 

inte på regeringen likaså var religion uteslutet. Studien visar också att de 

gemensamma värderingarna som utgjordes av invånarna var de som man ansåg 

som viktiga för att lyckas inom arbetslivet. En tydlig ledningsförmåga i 

kombination med rätt värderingar var det som ansågs som mest väsentligt för 

framgång. ”The Middletown spirit” kallas för ”affärsmännens ideologi”, vilken 

genomsyrade samhället i Middletown. Trots att samhället tydligt präglades av 

två klasser menas att detta förnekades av samtliga klasser. Detta är en del av 

studiens slutsatser, men det beskrivs också att värderingarna trots sociala 

förändringar i samhället ser lika ut mellan åren 1925-1935.  

2.2 Teorier och begrepp 

2.2.1 Klassmotsättningar 

Erik Olin Wright (1997) beskriver att klassanalys handlar om att upptäcka 

relationer mellan klass och sociala fenomen. Wright tydliggör att klass är en 

social faktor som är värd att studera genom flera olika perspektiv, samtidigt 

menar han att den inte behöver vara helt avgörande.  

I sin bok ”Class counts – comparative studies in class analysis” förmedlar 

Wright (1997) att förståelsen av de tre elementen klassformation, medvetenhet 

och klasskamp är helt avgörande för att kunna förklara sociala relationer genom 

en klassanalys. Wright menar att det är viktigt att förstå sambandet mellan dessa 

element för att förstå det sociala livet.  Klassformationer handlar om att förklara 

hur grupperingar bildas genom kollektiva sociala handlingar som har fokus på 

gruppens intressen. Begreppet medvetenhet handlar om individens förståelse av 

den egna gruppens intressen. Klasskampen berör kanske det allra viktigaste för 

en klassanalys – kollektiva klassintressen som utgör motsättningar mellan 

grupper. Wright menar vidare att de klassintressen som han diskuterar berör 

kapitalister och arbetare. För kapitalisterna handlar det endast om intresset för 

sin egen välfärd, medan arbetares intressen handlar i huvudsak om mänskliga 

intressen. Motsättningen utgörs av faktumet att kapitalisterna förkastar tanken 

om någon form av universellt garanterad grundinkomst.  

2.2.2 Exploatering  

I sin teori har Wright (1997) skapat begreppet exploatering som är ett av de mest 

framträdande begreppen i klassteorin. Begreppet handlar om att förstå de 

intressen som eftersträvas i klassrelationer. Kärnan i begreppet rör det 

ömsesidiga beroende av materiella intressen som skapas av ekonomiska 

relationer. I stora drag handlar exploatering om att beskriva relationers 
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beroendeförhållanden med sin grund i ekonomiska faktorer. Wright definierar 

exploatering genom tre kriterier: En grupp tillskrivs större materialistisk välfärd 

till följd av den andra gruppens förlust, den exploaterade gruppen tvingas avstå 

från produktionsresurserna, d.v.s. vinsten. Till sist att produktionens överskott 

endast får utnyttjas av de som står som ägare av kapitalet. Alltså, vid ekonomisk 

exploatering har ingen av grupperna möjlighet att välja bort den andra. 

Kapitalägare är beroende av de anställda på grund av deras arbetsinsats. 

Samtidigt är de anställda beroende av företaget för att få sin lön.  

Wright (1997) förklarar att exploatering inte handlar om att definiera 

människors sociala status. Han vill förmedla att begreppet synliggör ett mönster 

av pågående sociala interaktioner. Interaktionerna i sin tur knyter samman de 

exploaterade med de som exploaterar. Beroendet skapar en relation mellan 

makthavaren och arbetarna som kommer till utryck i samband med att 

makthavaren vill begränsa sin egen arbetsinsats samtidigt som den utövas av 

arbetarna i största möjliga omfattning till en minimerad bekostnad. I detta 

förhållande tillskriv arbetarna en viss makt. Denna skapas genom att den 

arbetsinsats som produceras anses högst viktig för makthavarna. Utöver att 

individerna inom grupperna har olika materiella intressen vill Wright tydliggöra 

att orättvisa präglar relationen. Teorin bekräftar att orättvisan grundar sig i att 

det endast är kapitalisterna som får ta del av det överskott som blir genom 

arbetarnas arbetskraft - alltså det vinstkapital som genereras.  

I sin bok förklarar också Wright (1997) att det finns en viss moralisk aspekt 

kring begreppet exploatering. Detta kretsar kring att begreppet i stort handlar om 

utnyttjande. Wright hävdar att den moraliska aspekten måste beaktas vid 

klassanalys, men att begreppets tyngd ligger i att förklara materialistiska 

motsättningar som centralt inom klassrelationer 

2.2.3 Grunden för legitimitet  

Max Weber (1983) talar om människors handlingsorientering som styrd av 

individers föreställning av legitim ordning. Weber förklarar att en legitim 

ordning uppkommer i och med uppsatta regler, exempelvis att människor 

kommer till arbetet en viss tid enligt anställningsavtal. Handlingen ska alltså inte 

endast vara orsakad av sedvänja eller egenintresse. Weber understryker dock att 

det är handling som uppkommer på grund av sedvänja som är det allra 

vanligaste handlandet. I fråga om social ordning och legitimitet hävdar Weber 

att individer kan tillskriva social ordning en legitimitet. Weber sammanflätar 

begreppen auktoritet och legitimitet i sin teori. Auktoritetens innebörd handlar i 

grund och botten om specifika order som blir följda av en grupp människor. 

Inom varje auktoritetsförhållande ingår till viss del alltid också att det finns ett 

specifikt intresse för lydnad. I vardagen styrs auktoritet av vana, målrationella 

och materiella intressen. Dock skapar detta inte en helt säker grund för 

auktoritet, utan mycket vanligt är att föreställningen legitimitet tillkommer. 
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Beroende på vilken typ av legitimitet som görs anspråk på leder till olika typer 

av lydnad.  Följden blir också en auktoritetsutövning av skiftande karaktär.  

Weber (1983) har tagit fram tre renodlade auktoritetstyper, men det hindrar inte 

diskussionen om att det är ovanligt att maktstrukturer präglas av endast den ena 

auktoritetstypen. Weber framhäver att det är ett faktum att ingen av 

auktoritetstyperna är helt legitim om inte människor har en tro på att de är 

legitima. Den nytta som denna teori kan skapa, förklarar Weber, är att man kan 

hitta förklaringar till varför grupper tenderar att närma sig den ena eller den 

andra auktoritära kategorin. Genom teorin går att tala om den process vari 

lydnad skapas genom en organiserad aktivitet. I denna finns ett syfte att driva 

igenom en given ordning. Teorin beskriver att inverkan på auktoriteten 

förutsätter att det finns en grupp av individer som gemensamt motarbetar 

auktoritetspersonen. Weber talar också om lojaliteten till en ledare. Han menar 

att intressegemenskapen med auktoritetspersonen är störst när auktoriteten anses 

som legitim av gruppen samtidigt som den ekonomiska situationen inom 

organisationen är helt beroende av att auktoritetspersonen behåller sin position. 

Här följer de tre typerna av legitim auktoritet som Weber tagit fram: 

2.2.4 Legal auktoritet 

Weber (1983) beskriver den legala auktoriteten genom ”opersonlig ordning”, där 

personer som tillskrivs auktoritet tjänar den genom förordningar. Legal 

auktoritet skapas genom vissa ömsesidiga föreställningar. Några exempel är: att 

abstrakta regler är uppsatta avsiktligt och att dessa följs genom att rättsväsendet 

består tillämpningen av reglerna. Auktoritetspersoner för legal auktoritet är 

överordnade, så som chefer. Alltså en person som tar beslut och delar ut 

anvisningar. En annan ömsesidig föreställning för auktoritetstypen är att 

tjänsterna inom organisationen är ordnade efter en hierarkisk princip. Detta 

innebär att det finns en hierarkisk ordning som utgörs av att ”lägre” tjänster 

kontrolleras och övervakas av en högre. Principen ger de som anses lägre rätt att 

framföra klagomol hos överordnade. Weber förklarar hur tjänstemännens 

position ser ut inom en sådan organisation där legal auktoritet förekommer. Han 

menar att tjänstemännen är personligen fria och står under en lydnad utan 

personliga plikter i arbetet. Varje tjänsteman har också ett uttalat 

kompetensområde och därmed anställd för sitt kunnande. Tjänstemän är också 

skilda från ägandet av organisationer och står själva under en bestämd disciplin. 

2.2.5 Traditionell auktoritet 

En auktoritetstyp som anses som traditionell får sin legitimitet genom gamla 

normer och traditioner för maktförhållandet som råder (Weber, 1983). 

Förhållandet har ett anseende som oföränderligt och auktoritet tillskrivs på 

grund av en individs traditionella status. Weber förklarar att auktoriteten är 

baserad på personlig lojalitet, vilken tillkommer på grund av en gemensam 

bakgrund. Vidare uttalar han en person med traditionell auktoritetstyp som 
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”herre” och denna herre står som överordnad av kamrater eller, enligt 

traditionen, undersåtar. Herrens uttalanden är legitima på två sätt. Dels genom 

att traditionen bestämmer herrens order vilka inte kan ifrågasättas utan att 

auktoritetspersonens status blir hotad. Också för att det finns en personlig 

lojalitet som ger auktoritetspersonen utrymme att själv bestämma order inom 

ramen för traditionen, således uttrycka personliga gillanden och ogillanden.  

2.2.6 Karismatisk auktoritet  

Weber (1983) beskriver först termen karisma som en exceptionell kvalitet hos 

en individ med speciella egenskaper. Personen anses av andra människor som en 

ledare på grund av dessa egenskaper. En magisk betingelse tillskrivs dessa, som 

enligt Weber, vid primitiva förhållanden finns hos profeter eller hos personer 

med vishet om läkedom. Vad som anses irrelevant i sammanhanget är hur 

personens kvalitéer i grunden betraktas ur estetisk eller etisk synvinkel. Weber 

menar att tyngden endast ligger i om det finns ett accepterande av 

auktoritetspersonen av de personer som är underställda den karismatiska 

auktoriteten. En person med karismatisk auktoritet väljs helt och hållet utifrån 

sina karismatiska kvalitéer. Till skillnad från de andra auktoritetstyperna som 

Weber anser som vardagliga auktoritetsformer är den karismatiska auktoriteten 

friskriven från regler. Enda grunden för karismatisk auktoritet är just den 

personliga karisman och dess giltighet gäller således så länge som det finns ett 

erkännande hos dess underordnade. 

2.3. Sammanfattning 

I följande teorikapitel har tidigare forskning och relevanta teorier för kommande 

analys presenterats. Den tidigare forskningen har redogjort för ”bruksandan” 

som är ett vanligt använt begrepp i sammanhang för bruksort (Andersson, 2008). 

Förutom bruksandans betydelse har även brukssamhällens gemensamma drag 

formulerats genom Vikströms studie (Vikström, 1998). Aktuella teorier för 

studien har presenterats. Inledningsvis, Erik Olin Wrights klassteori där hans 

viktiga begrepp ”exploatering” har beskrivits (Wright, 1997). Kapitlet avslutas 

med en redogörelse över Webers teori om olika auktoritetstyper, däribland legal, 

traditionell samt karismatisk auktoritet (Weber, 1983).  

3. METOD  
Det finns flertalet ställningstaganden som måste göras vid studiens inledning. 

Metodologiska ställningstaganden har lett till långa funderingar och diskussioner 

vilket gör att detta kapitel börjar med att presentera vilka möjliga vetenskapliga 

ställningstaganden som varit aktuella att ta ställning till. Detta för att skapa 

utrymme till en redogörelse i stycke 3.7 över den diskussion som lett till 

följande ställningstaganden. Studiens empiriska och analytiska metod redogörs 

under punkt 3.3, vilka följs av ett stycke för studiens kvalitet. Vilka etiska 

grunder som är viktiga för en studie som denna förklaras under punkt 3.6 för att 
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sedan följas av en etisk diskussion. Avslutningsvis sammanfattas metodavsnittet 

kortfattat.   

3.1 Vetenskapliga grunder 

3.1.1 Epistemologi 

Epistemologi innebär läran om vad kunskap är och hur den erhålls (Kvale och 

Brinkmann, 2014). En epistemologisk frågeställning handlar om vad som ska 

betraktas som kunskap. Bryman (2011) tar upp en relevant fråga i 

sammanhanget: Ska den sociala verkligheten studeras utifrån samma principer 

och metoder och med samma verklighetsbild som används inom 

naturvetenskapen?  Den kunskapsteori som hävdar detta är det positivistiska 

perspektivet. Positivismen dominerade det vetenskapliga tänkandet fram till 

1960-talet. Idag är det betydligt färre samhällskunskapare som kallar sig 

positivister. Perspektivet ser kunskap som given och det är upp till forskaren att 

utveckla metoder för att samla in och återge kunskap och på så sätt få en bra bild 

av verkligheten (Gustavsson, 2004). En positivistisk epistemologi innebär att 

endast händelser som kan bekräftas genom att vi ser, hör eller känner (genom 

våra sinnen) någonting kan betraktas som kunskap (Bryman, 2011). Torsten 

Thurén (2007) beskriver detta såhär: Enligt positivismen har vi människor två 

och endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi 

kan räkna ut med vår logik. (Thurén, 2007 s. 17). 

Den epistemologi som omnämns som motsatt positivismen är hermeneutiken. 

Den viktigaste skillnaden mellan de båda epistemologiska ståndpunkterna rör 

tolkningen av människors handlingar. Positivismen fokuserar på att empiriskt 

förklara människors beteenden medan hermeneutiken har fokus på att empatiskt 

förstå människors handlingar (Bryman, 2011). För att tydliggöra 

hermeneutikens förhållningssätt kring detta är lämpligt att nämna den 

hermeneutiska cirkeln (Edling & Rydgren, 2007). Cirkeln utgörs av delar som 

alla måste förstås utifrån den helhet de tillhör samt att helheten måste förstås 

utifrån de delar som ingår.  

Det hermeneutiska arbetssättet ger forskaren en hög grad av frihet genom att 

möjliggöra flera olika datakällor som intervjuer, observationer, texter m.fl. Det 

finns ett utrymme som ger forskaren en chans att se djupet i den insamlade datan 

och möjlighet finns att genom tolkningar skapa poänger (Gustavsson, 2004). Att 

detta hör till just hermeneutikens sätt att hantera data faller sig logiskt då ordet 

hermeneutik är synonymt med tolkningslära.  

3.1.2 Ontologi 

Ontologi handlar om de sociala tingens natur (Bryman, 2011). Viktigt i 

diskussionen om ontologi är huruvida de sociala tingen uppfattas som objektiva 

av individer och således har en yttre verklighet, eller om de ska ses som 
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konstruerade av aktörers handlingar och uppfattningar. Även när det gäller den 

ontologiska ståndpunkten finns två synsätt som får stå för varandras motsatser – 

objektivism och konstruktionism. Objektivism innebär att de sociala företeelser 

som människor möter i samhället är har en objektiv existens – alltså att de 

besitter egenskaper oberoende av människors påverkan. Bryman (2011) tar upp 

ett exempel om en organisation med dess regelverk. Med en objektivistisk 

ståndpunkt anses att den hierarki och de regler som präglar organisationen är 

något som existerar oberoende av individerna som ingår. Regler följs, 

arbetsuppgifter utförs och värderingar som finns inom organisationen tillämpas. 

Objektivister menar att detta har att göra med att individer är medvetna om de 

sanktioner som kan stå som följd. 

Den ontologiska ståndpunkten, konstruktionism, snarare ifrågasätter 

organisationers strukturer som på förhand givna. Konstruktionismens inställning 

gällande detta är att aktörer inte uppfattar strukturernas existens som en yttre 

verklighet. Snarare att dessa går att påverka. Sociala strukturer kan enligt 

synsättet skapas och påverkas av de individer som ingår. Bryman (2011) 

beskriver att sociala strukturer är i ständig förändring och kommer till i det 

vardagliga samspelet. Konstruktionismen står för att de kategorier som används 

för att förstå samhället konstrueras på samma sätt. Exempelvis ”manligt” och 

”kvinnligt” anses vara en social konstruktion som kan variera sig beroende av 

dess kontext.  

3.2 Metodologi  

3.2.1 Etnografisk forskning 

”En etnografisk studie om…” Ja, så presenteras studien inledningsvis. Vad 

kännetecknar då en studie som benämns som etnografisk? Historiskt sett så har 

etnografi varit lika med fältundersökningar (Gunnemark, 2011). Lämpligt nog 

handlade etnografisk forskning från början om att beskriva människor och 

kulturer i just förindustriella miljöer. På senare tid har även etnografisk 

forskning handlat mer om vardagsliv och jämförelser med fokus på ett 

tidsperspektiv. I grund och botten är etnografisk forskning en metod som 

utmärker forskning som sker med en geografisk avgränsning. Den lokala miljön 

undersöks ofta med fokus på människors sociala kontakter (2011). Studien som 

nämndes under ”Tidigare forskning” om staden ”Middletown” utmärker flera av 

dessa drag, vilka också har varit avgörande för att göra ett ställningstagande i 

denna studie om att använda etnografisk forskning som metod.  

3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Inledningsvis vid en studie ska forskaren ta ställning till om undersökningen ska 

utföras med kvalitativ eller kvantitativ metod. Ställningstagandet blir ofta en 

grund för vilka följande överväganden av metoder som ska göras (Bryman, 

2011). Kvalitativ respektive kvantitativ forskning är två forskningsstrategier 
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mellan vilka ofta görs en åtskillnad av både teoretiker och praktiker. Däremot 

finns det undersökningar som gjorts där de överlappar varandra genom 

kombinationer av de båda forskningsstrategierna. För att tydliggöra den 

egentliga skillnaden kan kvalitativ och kvantitativ forskning förklaras som två 

praktiska sätt att behandla vetenskaplig metodik där de innehar olika synsätt att 

analysera data.  

Kvalitativ metod beskrivs som tolkningsinriktad, vilket handlar om att 

forskningen är mer inriktad på ord än siffror. Fokus hamnar på förståelse av den 

sociala verkligheten genom strävan att söka svar på hur individer i en viss miljö 

upplever verkligheten. Metoden beskrivs ha en ontologisk ståndpunkt – 

konstruktionistisk, vilket betyder att man anser att sociala egenskaper är ett 

resultat av samspelet mellan individer. Speciellt för den kvalitativa 

forskningsprocessen är att teori och kategorisering ofta uppkommer genom den 

insamlade datan. Inledningsvis utgörs en kvalitativ studie av några generella 

frågeställningar som kan komma att ändras under undersökningens gång. 

Därefter görs avgränsningar till områden och undersökningspersoner. Sedan 

sker insamling av data. Vanliga datainsamlingsmetoder inom kvalitativ 

forskning är fältstudier, observationer och intervjuer (Bryman, 2011). När 

datainsamlingen är gjort ska materialet tolkas och kategoriseras. Därigenom 

möjliggörs att nya begrepp skapas vilka kan få ta stor del i den kommande 

analysen där vetenskaplig teori också ska tillämpas. Som redan nämnt finns en 

koppling mellan teori och data vid kvalitativa undersökningar, men också 

mellan begrepp och data. När empirin ska sammanställas och analyseras 

synliggörs detta genom analysstrategier som är typiska för den kvalitativa 

forskningsmetoden.  

Kvantitativ forskning är en metodisk inriktning som har en viss dragningskraft 

till naturvetenskapliga synsätt (Bryman, 2011). Metoden lägger tyngd på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. Ofta används en hypotes vid 

studiens inledning som ska komma att prövas. Kvantitativ forskning använder 

ett tillvägagångssätt där tyngden ligger på prövning av teorier – deduktion. 

Vanligaste insamlingsmetoden inom kvantitativ forskning är enkäter och tester 

(Gustavsson, 2004). Fördelen lyder att det skapar möjlighet att nå ett stort urval 

och således kan studien standardiseras. Metoden bidrar också till en större 

känsla av anonymitet för informanterna. Studier av kvantitativa slag utgör 

sammanfattningsvis en process som kopplar samman teoretiska begrepp med 

emirisk data.  

3.2.3 Induktion och deduktion 

Induktion och deduktion är två olika sätt att dra slutsatser (Thurén, 2007). 

Skillnaden är till ytan ganska enkel – Induktion drar slutsatser med grund i 

empiri medan deduktion handlar om slutsatser som bygger på logik (2007). Vi 

ska gräva lite djupare i detta. Induktion handlar om att kvantifiera (Bryman, 
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2011). Flest svar med samma värde ger en slutsats. Det handlar vidare om att dra 

generella och allmänna slutsatser utifrån empirisk stöd. Viktigt är också att som 

forskare veta hur undersökningen är gjord för att veta dess tillförlitlighet. En 

induktiv undersökning utförs genom att forskaren utgår från det insamlade 

resultatet och kopplar samman med ett teoriförråd för att komma fram till vissa 

slutsatser (Bryman, 2011). Det induktiva angreppssättet innebär således att 

slutsatser generaliseras med en grund i observationer: 

Observationer/resultat  teori (Bryman, 2011 s. 22) 

Deduktion, som är den mest vanliga metod inom samhällsvetenskapliga studier, 

utgår redan från studiens start ifrån teori och den vetskap man har om området 

(Bryman, 2011). Detta blir en viktig grund för de hypoteser som sedan ska tas 

fram för empirisk granskning. Teorin ska därefter tillsammans med hypoteserna 

avgöra vilken insamlingsmetod som är mest lämplig för studien. Förenklat ser 

processen ut såhär:  

Teori observationer/resultat (Bryman, 2011 s. 22) 

Vid deduktiv metod dras slutsatser efter att först ha bekräftat studiens logiska 

giltighet. Torsten Thurén (2007) ger ett tydligt exempel på vad som menas med 

att deduktion står för logisk giltighet, men också varför den logiska giltigheten 

ska bekräftas: ”Alla svanar är vita. Här finns en svart fågel. Alltså är den ingen 

svan.” (Thurén, 2007 s. 34). Det innebär alltså att trots att man utgår ifrån logik 

så måste man undersöka hur premisserna stämmer med verkligheten.  

3.3 Empirisk metod 

3.3.1 Datainsamling 

Intervju som insamlingsmetod blev ett tidigt val för den här studien som också 

kom att bli kvalitativ i sin form. Det kvalitativa forskningsområdet innehar flera 

olika intervjumetoder (Bryman, 2011). Det om främst skiljer metoderna från 

varandra är i vilken omfattning frågorna ska vara strukturerade (2011). Några 

exempel på intervjumetoder är ostrukturerad intervju där endast teman används 

som är avsedda för det som intervjun bör omfatta, semi-strukturerad intervju 

som utgörs av ett frågeschema där frågornas följd varierar samt strukturerad 

intervju som går ut på att forskaren ställer frågor utifrån ett specifikt 

frågeschema.  

Ostrukturerad intervju valdes som metod till denna studie. En intervjuguide 

utformades där två teman (”Arbete” och ”Det privata livet”) fick utgöra grunden 

för några följande punkter som sedan formulerades under respektive tema. De 

teman som valdes inledningsvis visade sig under intervjuernas gång vara 

lämpade för att bli kvar till studiens slut. Däremot fick punkterna variera 

vartefter intervjuerna tog vid när det gick att se vilka som för studien gav 
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intressant information. De första sju intervjuerna har transkriberats ordagrant, 

medan de sista ansågs tillräckligt att transkribera selektivt, dvs. att det som var 

intressant för studiens analys valdes ut.  Transkribering har gjorts med hjälp av 

telefon där en app för transkribering installerats för att enkelt kunna sakta ner 

och spola tillbaka vid behov.  

3.3.2 Urval  

Kvantitativa studier brukar förknippas med begreppet sannolikhetsurval 

(Bryman, 2011). Metoden syftar till att genom en slumpmässig urvalsprocess få 

fram ett stickprov som kan representera en större population. Kvalitativa studier 

handlar främst om att välja relevanta deltagare för studien (Bryman, 2011). Två 

exempel på urvalsmetoder är bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär i korta drag att forskaren utser personer som finns 

nära till hands. Snöbollsurval, eller kedjeurval som det också benämns blev 

urvalsmetoden för denna studie. Metoden innebär att forskaren inledningsvis tar 

kontakt med några personer som kan anses aktuella för undersökningen. Sedan 

får dessa personer bli nyckeln till att komma i kontakt med fler informanter. På 

följande vis har intervjupersonerna i den här studien blivit aktuella. Det fanns en 

viss anknytning till den första intervjupersonen. Denne fick sedan bli nyckeln till 

den kedja av informanter som sedan skapades. Avgränsningen som gjordes var 

att de personer som ställde upp skulle ha varit anställda på bruket, men också ha 

varit med om det skifte som följde när bruket lades ner. Ett skifte som innebar 

en förflyttning för många anställda till det nya företag som ersatte den gamla 

verksamheten.  

3.3.3 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer genomfördes hemma hos intervjupersonerna. De fick själva 

välja tid och rum för tillfället. Telefon användes för inspelning av intervjuerna. 

10 intervjuer har utförts som alla har tagit olika lång tid. Ingen tidsgräns sattes 

av anledningen att varken jag som intervjuare eller intervjupersonerna skulle 

påverkas av tidsbegränsningen. Tiden har varierat allt ifrån 45 minuter till 90 

minuter. Under de flesta intervjuerna har samtalet flutit på och det har ofta räckt 

med att leda samtalen med öppna frågor, t.ex. ”Kan du berätta om…”. Ibland 

har raka frågor ställts för att leda intervjuerna till intressanta samtal för studien. 

Exempelvis ”Du berättade att… Hur kände du då?”. Målet att intervjuerna skulle 

vara helt ostrukturerade fungerade i många fall, men vissa undantag har 

förekommit. Av de 10 intervjuer som utförts valdes 8 ut för transkribering. Efter 

att reflektion kring teori gjorts i förhållande till det insamlade materialet ansågs 

mängden av empiri tillräcklig för studiens analys.  

3.3.4 Analytisk metod 

Det finns många analysmetoder för kvalitativ forskning. I valet av metod kan 

forskaren börja med att ta ställning till om analysen ska ha fokus på ”meningen” 

eller ”språket”, vilket direkt relaterar till intervju som insamlingsmetod (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Därigenom kan man sedan avgränsa till några specifika 

metoder. Exempelvis meningskodning som är den vanligaste metoden för 

kvalitativ forskning, vilken blev valet för analysmetod i den här studien. 

Meningskodning sker genom att forskaren läser utskriften av materialet och 

samtidigt kodar och kategoriserar vissa viktiga delar. Genom kodning och 

kategorisering får forskaren tidigt en överblick över de ofta stora mängder 

textmaterial som finns att tillgå. Kodning genererar i nyckelord för att underlätta 

tolkning medan kategorisering möjliggör en begreppsbildning som senare 

sammanställs och får betydelse i analysen. På följande sätt har det empiriska 

materialet analyserats. För att snabbt få en överblick över transkriberingarna 

valdes att använda ett färgschema. En färg för varje kategori. Exempelvis grå för 

”ofrivillig överklass” och grön för ”lojalitet”. På så sätt kunde enkelt upptäckas 

vilka kategorier som utgjorde störst delar vid intervjuerna. Sättet att göra ett 

färgschema för att analysera det insamlade materialet visade sig vara enkelt och 

överskådligt. Slutligen upptäcktes att det inte fanns tillräckligt med färger för 

alla kategorier som skapades. Knepet blev att använda färger även i nyanserade 

toner, mörkblå för ”tacksamhet” o.s.v. Resultatet har sedan presenterats genom 

citat som kategoriserats. Samtliga citat har en sifferkod som är kopplad till 

bilaga (ett nummer för varje informant), sedan vilken sida och sidrad som citatet 

är hämtat ifrån.  

3.5 Studiens kvalitet 

3.5.1 Reliabilitet och validitet  

När man i forskningssammanhang talar om reliabilitet handlar det om att avgöra 

om mätningarna är rätt utförda (Thurén, 2007). Validitet handlar i korta drag om 

huruvida forskaren har undersökt just det som vill undersökas (Thurén, 2007).  

Vid kvalitativa undersökningar finns kritik om hur validitet och reliabilitet ska 

hanteras (Kvale & Brinkmann, 2014). Kritiken menar att begreppen har sin rot i 

positivistiska föreställningar och att de kan begränsa det skapande som ingår i 

den kvalitativa forskningsmetoden. Kritiken har mötts med resonemang som 

bekräftar att det i grund och botten handlar om att diskutera sanningsvärdet i 

resultaten. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver och anpassar begreppen 

utifrån den kvalitativa forskningsmetoden, vilket gör att de får utgöra en grund 

för hur begreppen kommer att behandlas i den här studien. 

Reliabilitet kopplas samman med forskningsresultatets innehåll och 

tillförlitlighet. Den centrala frågan är: Kan samma resultat nås vid andra 

tidpunkter av andra forskare? Vid forskning med kvalitativa intervjuer gäller det 

således att vara medveten om den risk som finns att intervjupersonerna kommer 

att förändra sina svar under en intervju, men också hur deras svar kan vara 

annorlunda om någon annan forskare utför en intervju vid ett senare tillfälle. 

Hur ska man då förhålla sig till detta som forskare? Kvale och Brinkmann 
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(2014) nämner att det är särskilt viktigt i fråga om studiens reliabilitet att vara 

noga med att inte ställa ledande frågor. De menar att en fråga, beroende på hur 

den är formulerad, kan leda till olika svar. Ett annat viktigt moment är när 

svaren sedan ska kategoriseras. Forskarens subjektivitet kommer då att spela en 

viktig roll för hur resultatet kodas. Reliabiliteten berör forskarens medvetenhet 

kring sin subjektiva roll, men viktigt är att inte låta den ha för stor betydelse. 

Vid kvalitativa metoder är det en styrka att forskaren får använda sin 

variationsrikedom och ta vara på möjligheten att vara kreativ. 

Validitet kopplas i kvantitativ forskning till de siffror som resultatet visar – Är 

mätningarna utförda på det som de är avsedda att mäta? Kvale och Brinkmann 

(2014) hävdar dock att vad det egentligen innebär är om forskningsmetoden har 

fokus på det som ska undersökas. Vid kvalitativa metoder tydliggörs att det 

handlar om att ställa sig frågan: Speglar våra observationer de fenomen som 

undersöks? Genom att använda begreppet på så sätt kan även kvalitativ 

forskning leda till valid kunskap. Validitet kan ses som en process i kvalitativ 

forskning där välgrundade tolkningar görs utifrån observationerna. För att nå 

god validitet i kvalitativ forskning finns några särskilda moment att lägga fokus 

på. Det är av stor vikt att forskaren har utfört forskning inom området tidigare 

eller besitter erfarenhet kring ämnet. Det menas att andra forskare ser detta som 

en faktor som höjer studiens trovärdighet och dess validitet. I sammanhanget 

talas det om praktisk visdom. Att intervjua kan liknas vid ett hantverk där 

skickligheten att använda sina verktyg korrekt blir avgörande för studiens både 

kvalitet samt validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det handlar alltså inte bara 

om att kontrollera studiens validitet vid slutprodukten, utan det bör vara en 

process som följer hela studiens gång. Sammanfattningsvis handlar processen 

om att hela tiden göra alla val med utgångspunkt i det som är bäst lämpat för 

studien och dess syfte.  

3.5.2 Kvalitetsdiskussion 

Reliabilitet i en studie utförd på en bruksort kan antas handla om 

replikerbarheten vid andra bruksorter. Detta får utgöra en del av hur studiens 

reliabilitet har beaktats. Den andra kommer att handla om hur jag som forskare 

har hanterat min förförståelse under studiens gång. Vid frågan om studiens 

replikerbarhet anses att det finns mycket som tyder på att analysen kan anspela 

på flera bruksorter. Främst genom att bruksorter innehar mycket gemensamt 

enligt tidigare forskning. Det handlar delvis om klass som är en faktor som 

redan diskuterats genom studiens deduktiva ansats, men också det faktum att 

väldigt många bruk har varit familjeägt genom många generationer. De 

samhällen som har ett bruk på orten har också kommit till och formats av 

industrin. Bruksorter är således många gånger uppkomna och bevarande tack 

vare att det en gång i tiden anlagts ett bruk på orten. Det finns en önskan om att 

studien ska sätta fingret på sociala relationer på en bruksort och hur de har 

formats genom att människor både har arbetat och levt i varandras närhet. En 
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förhoppning är att studien kan skapa förståelse kring hur människor förhåller sig 

till varandra och hur relationer bevaras och eventuellt förändras. Därmed finns 

en liten tanke om att studien inte bara är replikerbar på bruksorter, utan i viss 

mån kan skapa en förståelse kring hur människor förhåller sig till varandra. Den 

förförståelse som finns genom uppväxten på en bruksort blev ett bra verktyg vid 

intervjuandet. Misstanken fanns att det kunde vara så att människor skulle ”hålla 

tillbaka” vid punkter som vidrörde lojaliteten till bruket. Det var en vetskap som 

fanns i ryggsäcken. Insikten om att människor kan uppleva att bruket gjort 

mycket för både människorna och samhället, samtidigt som det kan finnas ett 

visst missnöje har också varit närvarande vid intervjutillfällena. Exempelvis när 

det kommer till lönen. Frågor som dessa har behandlats med försiktighet vid 

intervjuandet. Klass var en sådan punkt som misstänktes skulle vara en känslig 

fråga. Det visade sig däremot att människor var väldigt öppna och samtalen 

ledde snabbt till ämnet klass. Förhoppningen är att det medvetna 

förhållningssättet kring förförståelsen bidrar till att studiens reliabilitet stärks.  

Genom den metod som används för analys är förhoppningen att styrka 

validiteten för studien. Redan befintliga vetenskapliga teorier används för att 

kunna visa på särskilda upptäckter i det empiriska materialet. Genom att 

beprövad teori används för att stärka resonemang finns en förhoppning att 

studiens validitet påvekas positivt. Viktigt i fråga om validitet har ovan 

beskrivits vara om studien undersöker det som den är avsedd att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är något som jag fått fundera över många 

gånger. Studiens kvalitativa forskningsriktning har bidragit till att studiens 

forskningsfrågor inte spikats förrän vid ett avslutande skede. Däremot har jag 

strängt följt planen att undersöka människors upplevelse kring sociala relationer 

en viss tid och en bestämd plats. Därför vågar jag hävda att studien har utforskat 

det som den är avsett att utforska. Slutligen gällande studiens kvalitet 

understryks att alla val som gjorts när det kommer till studiens utförande med 

allt vad det innebär, har vägts på en våg om vilka val som väger tyngts. Önskan 

är att valen ska ha landat rätt och på så vis också skapat en hög validitet för 

studien.  

3.6 Etik 

Etiskt sett i en kvalitativ studie blir svårigheten hitta balansen mellan önskan om 

att nå kunskap och den etiska omsorgen (Kvale & Brinkmann, 2014). Dilemmat 

ligger i att man som forskare dels vill att intervjun ska vara så detaljerad som 

möjligt med en risk för att intervjupersonen tar illa upp samtidigt som man vill 

vara så respektfull som möjligt med risken att det empiriska materialet endast 

fångar en liten del av kakan. Utmaningen för forskaren handlar om förmågan att 

bedöma situationer och utföra arbetet med etisk kompetens (2014) 

Den etiska och moraliska aspekten tycks enligt samhällsvetenskapliga 

diskussioner vara långt ifrån svart eller vit (2014). I fråga om vad som är tillåtet 
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och otillåtet vid forskning är gränsen inte helt klar. I grund och botten handlar 

det om vilken slags forskning som ska utföras och vilka etiska krav som är 

förenliga med denna. Vissa forskare menar att universella metoder för etiska 

regler är av fördel för all forskning medan många samhällsvetare hävdar att allt 

för formella riktlinjer bromsar kvalitativ forskning. Man vill behålla möjligheten 

att på ett skickligt sätt få använda sin färdighet att förklara händelser i vissa 

känslomässigt laddade sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det finns riktlinjer som är grundläggande för svensk forskning (Bryman, 2011). 

Dessa är framtagna av vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

kommer att återkomma till dessa nedan.  

Vid kvalitativ forskning är ett dilemma att informera intervjupersonerna till 

hundra procent samtidigt som forskaren vill att de ska agera helt naturligt och 

opåverkat vid intervjutillfället. För att komma till bukt med problematiken kan 

forskaren avgränsa vissa osäkerhetsområden. Dessa kan hållas öppna under 

forskningens gång och ses som dilemman som ska tas ställning till vartefter de 

dyker upp (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.6.1 Etiska riktlinjer 

Forskningskravet och individskyddskravet 

Forskning har betydelse för både samhället och individerna när det gäller 

utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Det är därmed ett giltigt krav att forskning 

ska bedrivas med hög kvalitet samt att den ska vara inriktad på relevanta frågor. 

Med den bakgrunden har forskningskravet utvecklats. Det handlar också om att 

forskning ska leda till förbättring av metoder och utveckling av kunskap. Sedan 

finns individskyddskravet som står för den egentliga grunden vid 

forskningsetiska ställningstaganden. Individskyddskravet innehar några viktiga 

punkter som hävdar individers etiska rättigheter. Det handlar följande om skydd 

mot olämplig insyn i exempelvis livsförhållanden, skydd mot kränkning samt 

psykisk och fysisk skada.  

Utifrån individskyddskravet har vetenskapsrådet tagit fram fyra grundläggande 

etiska krav: 

Informationskravet 

- handlar om att de som berörs av forskningen ska bli informerade om syftet för 

studien (2002). Informationen berör också undersökningsdeltagarnas uppgifter 

och villkor för deltagandet. Undersökningsdeltagare måste också meddelas att 

deltagandet är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet 

- innebär att deltagarnas samtycke ska inhämtas (2002). De ska också informeras 

om att deltagandet är på deras villkor och att de när som helst har rätt att avbryta 



19 
 

sin medverkan. I beslutet att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagare utsättas för påtryckning. Det bör heller inte finnas något 

beroendeförhållande mellan deltagare och forskare. 

Konfidentialitetskravet 

- har ett samband med offentlighet och sekretess (2002). I 

forskningssammanhang innebär det att undersökningsdeltagares personuppgifter 

ska undanhållas för otillbörliga. Avrapportering ska också ske så att inte 

utomstående kan identifiera undersökningsdeltagare. Om det anses finnas en risk 

för att individer kan identifieras ska forskaren göra en avvägning mellan 

kunskapsvärdet av informationen och de eventuellt negativa konsekvenser de 

kan skapa för individerna. Samråd ska också ske med berörda personer före 

publicering.  

Nyttjandekravet 

- styrker att uppgifter om enskilda insamlade för forskningsändamål inte 

kommer att användas eller utlånas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk 

(2002) 

Forskaren ska vara väl införstådd i de nämnda etiska principerna och vilken 

betydelse etiska överväganden kan komma att ha för studien (Bryman, 2011). 

3.6.2 Etikdiskussion 

”Bruksort” tycks ha blivit ett allmänt vedertaget begrepp som omfattar de små 

”enföretagssamhällen” i Sverige där en och samma arbetsplats funnits under 

flera generationer – ett så kallat bruk (Vikström, 1998). Jag har själv vuxit upp i 

ett brukssamhälle vilket ger mig en viss förförståelse till den avgränsning som 

gjorts för studien. Förförståelsen handlar om de många faktorer som är 

gemensamt för bruksorter. Tidigare forskning beskriver att ”bruksandan” står för 

hög lojalitet gentemot arbetsplatsen, gemenskap, klasstrukturer och stor 

betydelse av föreningsliv (Vikström, 1998; Andersson, 2008). Förhoppningen är 

att förförståelsen kan ha en positiv betydelse under intervjuerna då denna delas 

med intervjupersonerna. 

När ställningstagandet gjordes att ortens namn skulle förbli dolt fanns det en 

aspekt bland flera som var avgörande. Studien utförs på en ort, med människor 

som finns och lever i ett samhälle som förmodligen har präglats helt omätbart 

mycket av den roll som bruket har spelat. Människor har länge varit, och är 

fortfarande, runt omkring varandra i både arbetslivet och det vardagliga livet. 

Fäder och förfäder har arbetat och verkat på samma arbetsplats och levt sina liv 

på orten. Studien handlar om relationer. Sociala relationer. De relationer som 

studeras kanske kommer att analyseras på sätt som människor själva inte har 

funderat över tidigare. Kanske kan man känna igen sig. Eller inte. Genom 

förförståelsen utgår jag ifrån att det finns ett värde för informanterna att de ska 

få förbli så anonyma som möjligt är. Det anses att det varken höjer studiens 



20 
 

reliabilitet eller validitet i frågan att nämna ortens namn, vilket också har 

bidragit till att det ska förbli dolt. Jag har ställt mig frågan: Finns det något värde 

i att nämna ortens namn? I funderingarna har jag landat i svaret: I fallet med att 

namnge orten finns inga faktorer som påverkar studien varken positivt eller 

negativt. Samma svar upprepades när jag ställde mig frågan: Finns det ett värde i 

att inte nämna ortens namn? Det, tillsammans med argumentationen om de 

etiska frågor som rör invånarna landar beslutet stadigt i att inte namnge orten. 

Intervjupersonerna är informerade om att deras deltagande är anonymt. Däremot 

finns insikten om att risken finns på små orter att personer kan komma att känna 

igen specifika exempel och situationer. Som forskare kan jag inte helt friskriva 

mig ifrån detta, men jag har under hela studiens gång gjort mitt yttersta för att 

anonymisera genom exempelvis fiktiva namn på både orter och människor som 

omtalas i intervjuerna. Det informationsbrev som intervjupersonerna fått ta del 

av inledningsvis har även informerat om individskyddskravet samt att 

deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Samtliga fyra krav som presenterats under stycke 3.6.1 har varit betydande och 

anses ha uppfyllts. Samtyckeskravet och informationskravet, främst muntligt i 

samband med intervjuerna och genom det informationsbrev som informanterna 

har tagit del av. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom en etisk diskussion 

gällande dels skydd av namn och orter, men också genom etiska 

ställningstaganden som gjorts angående information som lämnas ut i exempelvis 

resultatkapitlet. Nyttjandekravet har styrkts i samband med intervjuerna, delvis 

muntligt men också i informationsbrevet där studiens syfte och presentation har 

delgivits. 

3.7 Metodologiska ställningstaganden 

Viktigt när dessa ställningstaganden har gjorts har varit att ta hänsyn till vilken 

typ av studie som utförs. Vilken kunskap ska nås och hur ska kunskapen samlas 

in? 

Flertalet ställningstaganden har fallit ut som självklara utifrån det ämne som står 

i fokus för studien. Det epistemologiska valet blev hermeneutiken. Studien 

utförs i grund och botten för att skapa förståelse om någonting. Förståelsen om 

hur människor genom åren har förhållit sig till varandra på den angivna orten. 

Enligt tidigare forskning har studier sökt att förklara vad bruksandan handlar om 

och vad den har för betydelse på bruksorter. Genom det hermeneutiska 

förhållningssättet tas ett avstånd i studien från att förklara någonting. Kanske 

kan skillnaden anses hårfin, men tolkningen har gjorts att begreppet ”förklara” 

lägger större tyngd vid hur man genom en studie kan bevisa någonting.  

Förhoppning är att studien kan skapa förståelse för sociala relationer snarare än 

att visa svart på vitt att någonting har en enda sanning.  
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Det är ett brett ämne som står i fokus för studien. Detta har påverkat att den 

frihet som hermeneutiken ger forskaren har ansetts tilltalande. I och med ämnets 

bredd skapas en misstanke om att det under studiens gång finns ett behov av 

utrymme för flexibilitet. 

Studiens ontologiska ställningstagande ledde till en lång teoretisk diskussion 

med mig själv som forskare. Ett mål med hela forskningsförloppet har varit att 

under tiden göra ärliga ställningstaganden. Studiens ontologi kändes till en 

början självklar i konstruktionismen. Allra främst på grund av att studien utgår 

ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt.  En viss tveksamhet infann sig dock när 

jag läste att regelverk enligt positivismen har en objektiv existens (Bryman, 

2011).  Min egen livserfarenhet vill säga att människor förhåller sig till 

regelverk inom organisationer som om att de har en oberoende existens, dvs. att 

vi inte upplever att vi kan påverka dem. Med den tanken kände jag mig tveksam 

till konstruktionismens sätt att hävda att alla sociala konstruktioner är socialt 

skapade. Där fick jag en lust att mötas halvvägs. Det som sedan ändå blev 

avgörande för det ontologiska valet i studien var att ämnet i grund och botten 

handlade om sociala relationer. Där ställer jag mig helt enig till 

konstruktionismens resonemang om hur människor upplever sociala företeelser 

som skapade genom människors handlande och interagerande.  

Gällande induktion och deduktion hävdas att studien utförts genom båda 

metoderna. Genom förförståelse samt tidigare forskning fanns vetskapen att 

klass var något som existerade på bruksorter under den tiden som uppsatsen 

syftar till att undersöka. Klass är alltså ett sociologiskt begrepp som redan vid 

studiens start har utgåtts ifrån. Det innebär att studien är delvis deduktiv. 

Däremot har det under studiens gång funnits en öppenhet för att söka andra 

infallsvinklar på klass i studien. Detta, tillsammans med att den teoretiska 

referensramen utsågs efter att empirin samlades in gör att studien även är halvt 

induktiv. I ärlighetens namn var inte tanken från början att studien skulle få så 

stort fokus på klass som den slutligen fick. Detta har att göra med att 

intervjuerna en efter en visade sig kretsa allra mest kring just ämnet klass. 

Informanterna visade en stor öppenhet för att tala om det gamla klassamhället 

som man upplevt. Därmed skapades den röda tråd som fått leda ämnet genom 

hela studien, trots en från början, väldigt öppen ansats i form av: ”Hur var det att 

leva på en bruksort under åren som bruket blomstrade?”. 

Det är tolkningar, tillsammans med teoretiska verktyg, som utgör grunden för 

analysen. Trots att ställningstagandet gjorts att hålla ortens namn dolt vill hävdas 

att studien är gjord med största ärlighet. Alla ställningstaganden har vänts och 

vridits på, för att se vilka alternativ som är bäst lämpade för studiens syfte. 

Tidigt anades att studien skulle utföras med kvalitativ karaktär. Studiens ämne 

föll sig självklart att studera utifrån en kvalitativ metod, främst av en anledning: 

Ämnet kretsar kring människors upplevelser. Redan där finns en tydlig 
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dragningskraft till en insamlingsmetod i form av kvalitativa intervjuer. För att få 

så djupa och ärliga svar som möjligt var strävan att komma människor nära. En 

slags strävan efter samtal hemma vid köksbordet. En optimistisk tanke var att 

under samtalet inleda med en mening: ”Berätta din historia.”. Jag kan inte 

frånskriva mig att det skapade en viss rädsla för att intervjuerna skulle bli platt 

fall om jag inte själv skulle ställa frågor som ledde samtalet i rätt riktning. 

Därmed söktes en metod som kunde fungera som en kompromiss – En 

ostrukturerad intervju som styrs av teman. Vid den här tanken kom insikten att 

det (förhoppningsvis) skulle bli stora mängder textmaterial att hantera, vilket 

tidigt påverkade valet av analysmetod: meningskodning. Analysmetoden kunde 

bidra dels till, tidsbesparing när tiden för uppsatsen har en viss begränsning, men 

den kunde också ge en möjligheten att använda kreativitet. Samtliga 

metodologiska val möjliggör att begrepp kan komma att skapas, nya synsätt 

upptäckas och framförallt bidra till en öppenhet för analysens form. Analysen 

kunde således ta vägen åt vilken riktning som helst. Samtliga skäl blev 

tillräckliga för valet av – inledningsvis studiens kvalitativa karaktär, 

insamlingsmetod, men också dess analysprocess. 

3.8 Sammanfattning  

Detta är alltså en etnografisk studie, vilket här syftar till att det finns ett 

avgränsat geografiskt område som står i fokus för studien. Vidare anses att 

avgränsningen också inrymmer en särskild kultur. Även detta rimmar med 

etnografins betydelse och hänvisar till studiens kapitel om tidigare forskning. 

Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att den genomsyras 

av ett förstående och tolkande perspektiv från början till slut.  Studien utgår ifrån 

konstruktionismens sätt att förstå hur människor upplever sociala företeelser. I 

frågan om deduktion eller induktion som teoretisk och analytisk metod är 

studien halvt induktiv och halvt deduktiv. Studien har en kvalitativ karaktär 

vilken tydliggör att det är människors upplevelser som är det centrala 

forskningsfokuset. Valet har påverkat studiens empiriska metod vilken 

följaktligen blev ostrukturerade intervjuer där urvalet var selektivt i sin form - 

snöbollsurval. Slutligen valdes meningskodning som den metod som utgjorde 

analysens process.  

4. RESULTAT 
Intervjuernas resultat presenteras nedan. Resultatet har delats in i kategorier för 

vilka som ansetts viktiga för att kunna uppfylla studiens syfte. Detta har 

resulterat i tre kategorier med underrubriker. Kategorierna är: Klasskillnader, 

andan och förändring. Dessa återkommer till viss del även i kapitel 5 - kapitlet 

för analys och diskussion.  
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4.1 Klasskillnader 

Samtliga informanter talar om att man har upplevt tydliga klasskillnader. Flera 

talar om att klasskillnaderna uppfattats främst på arbetsplatsen, snarare än i 

samhället. En del beskriver att man inte tänkte så mycket på klasskillnaderna 

under uppväxtåren. Informanter talar om disponenten och hans familj, men även 

om ingenjörer, som lättsamma i situationer som har utspelat sig utanför bruket. 

Några berättar också om sina funderingar kring klasskillnadernas uppkomst. I 

samtal om fritidssysselsättningar förekommer inga resonemang om att det 

upplevts klasskillnader i samhället och vid de sociala evenemang som 

anordnades på orten. Här följer några citat som visar på klasskillnadernas 

frånvaro utanför bruket: 

Då kom disponenten. Han var ju lite speciell kan jag säga, men han var ju 

jättesnäll hemma. (3:7:2) 

Ja, vi umgicks genom föreningslivet en del och vi var... Grannen här var ju 

tjänsteman och Grankvist bodde också här. Grankvist och Grenman… Ja… 

Men som jag säger. Dom är ju som vem som helst. Jag tror att dom också 

hade ett tryck uppifrån att dom också skulle hålla en viss distans på jobbet. 

Jag menar, privat så var det ju ingen skillnad. (8:10:16) 

 

Fast, tjänstemän... Alltså jag har ju jobbat ganska mycket inom 

idrottsföreningen. Jag har jobbat ihop med tjänstemän då. Även högre 

tjänstemän. Dom är ju som alla andra människor, det är ju ingen skillnad på 

någon.. På jobbet var det ju det… Det var alltså en skillnad. Ja… Min frus 

far var en tjänsteman och vi var ju där och du vet när man träffade dom 

sedan på måndagen då var det en helt annan distans än vad det var när man 

träffade dom hemma hos honom... (8:3: 30) 

 

Så det har nog varit en stor skillnad i grund och botten. Hela tiden. Jag vet 

inte egentligen. Eh.. Ibland så kan man ju undra ”Är det så att vi har gjort 

det så själva?” Förstår du? [...] Folket. Befolkningen. Ibland har jag funderat 

på det. (4:7:12) 

...men det var ju arbetarna som gjorde klasskillnaden. Det var ju dom som 

tyckte att dom här är för mera för dom är tjänstemän… (3:2:7) 

När han slutade på bruket så stod han bredvid Lönn och fick blommor och 

allting. Och då säger Lönn såhär till honom ”Ja, vad ska du göra nu då när 

du får pension?” Då tittade Konrad på honom och sa ”Vad i helvete. Säger 

ingenjören ”du” åt mig när jag ska sluta?!” (skratt). (7:5:20) 

Ett par gånger nämns det att man har upplevt tendenser till klassbetingat 

beteende utanför bruket. Anmärkningsvärt är dock att vid de tillfällena så 

tydliggörs att ägarfamiljen – Familjen Stjernbladh, ändå tycks behålla sin sociala 

ställning utanför brukets väggar. Första citatet är från en informant som under 

sin ungdom arbetade hemma hos familjen Stjernbladh. Då och då fick hon rasta 

familjens hund och hon beskriver följande händelse: 
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Och den där hunden fick jag ju gå ut med när dom... För dom var ju väldigt 

mycket ute och reste. Och mötte jag då skogsmästaren som fanns här i Omri 

och hade hunden med mig, då hälsade han på mig. Men kom jag ensam så 

hälsade han inte. (3:16.11) 

Människor har talat om att klasskillnader inte var något som man lade någon 

energi på, utan att det bara var på det sättet. Samtliga informanter talar om 

disponenten och att det var en respektingivande person. En del intervjupersoner 

menar också att disponenten var en person som aktivt tryckte på 

klasskillnaderna. Citat som visar på människors uppfattning om disponenten: 

Du vet, disponenten i samhället var ju här uppe (visar med handen i luften). 

Mm… Och det var ju Gud fader. (3:3:18) 

För det blir ju oftast grupper. Jobbarna sluter sig i en grupp ”dom där 

jävlarna…” Det blir motsättningar som ju är borta idag. ”När tror du att det 

försvann?” Ja... Oh... Ja, det har ju försvunnit sakta... Alltså det har ju inte 

bara skett över en dag utan det har ju försvunnit mer och mer… Sen har det 

ju. Det försvann mycket när ehm... När bruket såldes. För han Stjernbladh 

var nog en sån som höll på att…(8:3:21)  

 

Och då träffade jag honom i trappen upp. Och man vet ju inte vad man ska 

säga åt en sån för dom är ju ”så här” (visar med armarna) höga mot en 

annan. Och jag sa när jag gick upp för trappen: ”God morgon”. Sa jag när vi 

möttes. ”Host”, då vände han sig om. Jo, och så ja, men det var ju inget för 

att vara dum ju. Vi andra var ju bara skit mot dom där. (1:5:9) 

Bilden av disponenten som ”Gud fader” har av intervjuerna visat sig vara den 

vanligaste bilden av disponenten. Trots detta visar några citat att man även på 

arbetsplatsen kunde få en mer lättsam bild av honom. Lättsamma möten kunde 

handla om allt från ett ”God morgon” till en situation där en anställd blivit 

beordrad att hjälpa disponenten laga ett par byxor.   

Ja, jag har inte haft något ont av honom. Jag var på väg uppför trappen till 

kontoret en gång och han är på väg ner. ”God morgon” säger han. ”God 

morgon” säger jag. ”Tja, det kanske skulle varit middag” sa han. (skratt) 

Han tittade på klockan och så sa han ”Det kanske skulle ha varit middag” 

[…] Så att nae, jag har inte haft något ont av honom. (6:17:31) 

Ja, jag ringde ju på och då så... ”Jag skulle hämta ett par byxor.” ”Javisst, 

ja” sa han. ”Visst ja, ett ögonblick” sa han. Han hade ett stort skrivbord. En 

stor fin mjuk matta. Då gick han fram mitt på mattan och så sa han såhär 

”Ja, jag har långkalsonger, men det är ju inte så farligt” sa han och drog av 

sig och hade vita långkalsonger… […] ... och knästrumpor ovanpå såhär. 

Och så sa han ”Varsågod!” Sa han. Så gick han och satte sig vid skrivbordet 

och så gick vi upp och hon lagade det där och så ringde jag på igen och så sa 

jag att ”Här är byxorna”. ”Ja, vad bra! (glatt)” Sa han och då reste han sig 

igen... (skratt). (4:13:17)  
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Enligt intervjuerna kan man nästan bildligt förklara att klasskillnaderna för 

övriga infann sig när man klev in genom brukets dörrar. Många är de citat som 

visar på just detta. Första citatet berör de titlar som man använde på bruket. 

Detta handlar i stora drag om att man inte ”duade” vem som helst. Mer om detta 

under punkt 4.1.4.  

Njae, inte i samhället, utan det var mest på jobbet. Inte i samhället kan jag 

säga. Där var det ”du” oavsett vem man pratade med alltså. Så var det ”du”. 

( 5:11:29) 

Det var ju en klasskillnad. Men som barn och ungdom så reagerade inte jag 

för det. Det måste jag säga. (2:5:11)   

Tjejen som satt i växeln där då. Eller damen. Hon lärde ju oss väldigt 

mycket hur man skulle vara… Hon var ju en mentor. Och vi hörde ju när 

disponenten kom för han ställde ju sin bil utanför. Han parkerade ju precis 

utanför, han hade ju första platsen. […] Han kom ju in genom dom där 

dubbeldörrarna där nere. Då gjorde han såhär, det var ju glas vet du, (lyfter 

handen över huvudet, och bockar lätt) [...] Och sa god morgon. Och vi ”God 

morgon” (böjer lite på huvudet samtidigt). Det lärde hon oss... (4:12:24)  

 

Om man säger att jag går på tåget i Södersta och ska in till Vingbro och i 

Omri går överingenjör Björk på och det är möjligt att han på sin klädsel 

kanske kan ses vara en bättre bildad man, men annars så vet han ju inte om 

jag är ingenjör eller om jag är vanlig jobbare som satt på tåget. (6:16:18) 

Flertalet citat har här nämnts som speglar hur klasskillnaderna kom till uttryck 

på Omris bruk. 

4.1.2 Hierarki 

På Omris bruk upplevde flera anställda att det fanns en tydlig hierarki. Hur detta 

påverkade det sociala livet har enligt ovan beskrivits av flertalen citat. Det finns 

flera citat som visar på att hierarkin fanns och upplevdes av många.  

Det var ju en helt annan hierarki. Det började ju från disponenten och 

högre... Överingenjör och ingenjör och verkmästare och förman och så det 

var ju (skratt)... (8:3:6)  

Vi kallade honom för ”Vi tjänstemän” För han hade sagt det vid något 

tillfälle. Men då var det ju så högt att titulera sig som tjänsteman. Det var ju 

först disponenten, sen ingenjörerna under honom sen, sen tjänstemännen 

och sedan arbetarna. Så det var uppdelat i olika klasser. (6:15:27) 

Du vet det var ingenjör och det var överingenjör och baser och 

ekonomichefer och försäljningschefer och marknadschefer och så 

disponenten längst ut. (3: 19:27) 

Av intervjuerna tolkas att hierarkin har funnits länge. Disponenten, som står som 

högst i den hierarkiska ordningen, beskrivs genom åren ha varit en 

respektingivande person. Detta gäller även den man som var disponent före 
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intervjupersonernas arbetsgivare – Disponent John Stjernbladh. En informant 

beskriver den förre disponenten såhär:  

Förmodligen var det mycket värre innan jag började för det är ju sådant där 

som jag hört talas om att gamla disponenten att han liksom kunde säga åt 

tanterna om dom hängde tvätt på en söndag och sådär... Han bestämde ju 

nästan över fritiden som dom hade.(8:4:10) 

Långt tidigare så var det ju. Ja... När dom byggde medborgarhuset. Vi har 

gamla ordningsregler i hembygdsgården. Man fick inte ha några politiska 

sammankomster eller spotta snus… Det var disponenten som skrev under. 

[…] Jag tror det var 1912 eller något. (8:5:34) 

Vid en intervju berättar en informant att man visade respekt för disponenten 

genom exempel på hur man hälsade på honom när han gick förbi receptionen. På 

frågan ”Vem bestämde det där?” Svarade hon: 

Jag tror att det var oskrivet... Jag vet inte.. Eller om det kan ha varit någon 

gammal äldre. För hon som satt i växeln hade ju blivit lärd av en som... Så 

hon kanske bestämde det här. (4:13:4) 

Informanter talar om hierarkin enligt ovan, och mest framträdande är det faktum 

att disponenten var högst upp i den hierarkiska ordningen.  

4.1.3 Subventioner 

Många av informanterna har berättat om att det var vanligt att man fick 

subventioner av olika slag av företaget. Flera berättar om att det främst handlade 

om subventioner i form av ekonomisk hjälp med bostäder. Subventionerna tycks 

ha ett lika ut för samtliga anställda och tal om ränta verkar det inte ha varit, utan 

däremot fanns ett villkor – att man blev tvungen att arbeta kvar på företaget i ett 

visst antal år, för att inte bli skyldig att betala tillbaka det pris som subventionen 

motsvarat. En anställd berättar att han blev erbjuden bostad i samband med att 

han fått erbjudande om ett annat jobb på annan ort: 

Ja, och då ville dom att jag skulle vara kvar och då fick jag hyra... Då kunde 

vi flytta från tallvägen där uppe och flytta ner här till vad hette det… 30. Då 

fick jag den lägenheten. (1:11:14) 

Andra berättar om subventionerna såhär: 

...och så fick man om man var anställd på bruket så fick man sådana fördelar 

att man kunde få en viss del.. Lån. Som man till väldigt goda... Ja, vad ska 

jag säga... Villkor. (2:13:1) 

Man fick ju subventioner... Det var inte kommun, det var Omris bruk. Man 

fick. Man fick bidrag... Jag vet att man fick fem tusen då... Ehm. Man fick 

tomten som var värd fem tusen... (4:17:13) 

Dom ägde ju nästan allt. Dom ägde all mark och allting (8: 6:32) 
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Bruket månade om dom anställda. Bland annat så sa jag ju just om 

subventionerna när man byggde och såhär vidare. ( 8:7:14)  

Man fick subvention av bruket. Dom ägde ju allt.. Och det skrevs av på 10 

år.[…]För att de skulle ha arbetskraften kvar på företaget säkert. (3:11:6) 

Om du slutade på bruket så fick du ju betala tillbaka dom där... [...] ”Vad 

tänkte man om det?” Det var ju jättebra. Det var väl så att dom värnade ju 

faktiskt om sina anställda. Det gjorde dom ju. (8:3:5) 

Av intervjuerna har det framkommit att Omris bruk ägde många fastigheter i 

samhället och även tomtmark. På så vis fanns det möjlighet att hjälpa de 

anställda med ekonomisk hjälp vid köp av både villor och tomter. 

4.1.4 Inflyttade chefer 

Anställda beskriver klasskillnader på Omris bruk, alla på ett likt sätt. Samma 

likheter synes när man tittar på hur anställda beskriver relationen till sina chefer. 

Mest häpnadsväckande är inte att alla beskriver skillnaden mellan arbetare och 

tjänstemän, utan faktumet att det fanns en skillnad i hur man uppfattade 

tjänstemän och chefer beroende på om de var ifrån Omri eller inte.  

…dom som kom utifrån som chefer var faktiskt bättre än dom som är 

inhemska om jag säger så... […] Det var nåt helt annat. Dom såg det på ett 

helt annat sätt för de har ju varit ute och sett lite mer med. Dom var mer 

naturliga om jag säger så. Det var inget märkvärdigt, utan de kom och 

pratade och skojade på alla vis. På ett helt annat vis. Dom här andra var ju 

det här gamla synsättet på allting. (1:24:3) 

Men då fick vi ju en kamrer som kom ifrån Dalarna och dalarna är ju känt 

för att man säger du. Och han började säga du till alla. (2:3:3) 

Jag tänker på dom här cheferna som ändå vågade... Som var utifrån... 

(3:23:10) 

Jag sa ”Jag måste berömma dig”. ”Jaså?” Sa han. ”Ja, du stannar alltid och 

hälsar när du går förbi”. ”Vad säger du? Det är klart jag ska hälsa!”  Sa han. 

Då berättade jag att det inte alltid varit så och att jag uppskattade att han 

gjorde det... [...] ...han bodde inte här. Han pendlade. Men honom kunde 

man prata skit med. (7:5:1) 

Och när jag blev ”du” med Ekh… [...] Han var ingenjör om man säger… 

Satt på kontor... [...] Och han har ju hela tiden sagt Svensson till mig. […] 

Och jag jag höll på med en pump som skulle pumpa upp vatten till en 

bassäng. […] Och när jag var färdig med det där då sa jag ”Nae, nu ska jag 

gå och fika.” Sa jag... [...] ”Har du en kopp åt mig också?” ”Ja, det finns nog 

så det räcker åt dig också” Jag tänkte… ”Är han inte mer sådär än att han 

kan tigga kaffe då kan jag nog säga ”du” tillbaka till honom.” Så då sa jag 

det ”Det finns så det räcker åt dig med”. Sen var jag ”du” med honom… 

[…] Han kom ifrån Vingbro… (6:5:13) 
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Björk var ju överingenjör här. Honom gick det ju inte att prata med ens. Han 

var ju högt upp. […] Jag tror han var här ifrån från början. (1:22:9)  

Sammanfattningsvis är det tydligt att många har uppfattat att inflyttade 

tjänstemän och chefer hade en annan attityd än tjänstemän från orten. 

4.1.5 Titlar 

Intervjuerna har visat att klasskillnaderna också kom i uttryck genom att det 

fanns titlar som man tillskrev människor. Titlarna avgjordes beroende på vilken 

arbetsposition man hade. Förutom att man talade i termen ”arbetare och 

tjänstemän” så fick man inte ”dua” vem som helst. I grund och botten handlade 

det om att arbetare och tjänstemän inte ”duade” varandra.  

Jodå, Kamrer Larsson. Det var ju en sån där titel man fick...  (1:7:5) 

Men till sist så släpper det. Men förr var inte den där ”du-reformen” så 

vanlig mellan chefer och anställda. (5:11:8) 

Brorsan var med också. Då sa han ”Kan Svensson säga vart Svensson är? 

[...] Nae det kunde han ju inte. Då kom jag in. ”Kan SVENSSON säga vart 

Svensson är?” Och det var ett himla Svensson hit och dit (skratt). [...] Tänk 

så mycket lättare det där blev när man kunde säga ”du”. (6:15:19) .  

Så ingenjörer och ja… Andra… Överordnade alltså fick man inte säga ”du” 

till. Det var inte vanligt... Fick och fick... Dom kanske inte hade sagt nåt om 

man hade börjat men det var inte tal om att göra det. (2:3:24) 

För det är ju lättare för sig själv att prata med en anställd att säga ”du” eller 

”fröken”. Om det var... Till slut släppte det för jag var ju så van vid att säga 

”Herr Skog” […] Efter tror jag att det blev en lättnad. Både för mig och för 

oss. Jag kommer inte ihåg dom som umgicks privat... Men jag upplevde det 

som en lättnad. Både han, chefen och jag... Det tror jag nog. Idag kan jag 

inte tänka mig. Man säger ju ”du” till alla utom kungen kanske (skratt). 

(5:12:24) 

Över lag beskriver människor att titlarna var något som tydliggjordes på 

arbetsplatsen och tycks ha blivit en symbol för klasskillnaderna mellan arbetare 

och tjänstemän.  

4.1.6 Omrisgården  

Informanter talar om att man kände orättvisa på arbetsplatsen. Dels kunde det 

handla om att tjänstemännen fick ta del av vissa subventioner som arbetare 

lämnades utan. Speciellt i Omris var att det fanns en plats, förutom bruket, som 

satte ett tydligt avstamp för orättvisan som utspelade sig mellan arbetare och 

tjänstemän. Den här platsen kallar man för ”Omrisgården”. Där fick 

tjänstemännen sin lunch serverad till ett subventionerat pris, medan arbetarna 

fick äta sin lunch på medborgarhuset för en dyrare penning. Flera har också 

nämnt att det fanns en tennisbana på platsen där endast tjänstemännens barn fick 

vistas. Följande citat redogör för Omrisgården: 
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Men sen skulle dom renovera där på 70-talet. De gjorde i ordning 

restaurangen så då kunde vi ju inte äta där. Då fick vi äta på Omrisgården, 

men i källaren. De andra satt ju uppe i matsalen, tjänstemännen. Vi som 

kom ifrån Medborgarhuset fick sitta i källaren där dom hade 

bordtennisborden. Det kändes inte bra alltså. (8:10:5) 

 

För det var ju lika dant med Omrisgården vet du. Där fick ju inte heller... 

Dom gå och äta. Vi kunde ju gå och äta där som var på kontoret, billig lunch 

subventionerad, vilket jag inte kommer ihåg priset på nu men... Det var 

aldrig någon arbetare som fick... […] Det var jobbigt... […] Ja, för jag var 

arbetare. För min far har ju varit arbetare och jag var gift med en arbetare 

sen så småningom. Var tillsammans. Så det var tudelat. Jag var inte många 

gånger, men det var ibland som man var med och gick upp. (4:6:9)  

 

Jag skulle ju inte få gå in och spela. Men tjänstemannabarnen fick gå in där. 

Jag skulle få stå utanför och kika på. Det var den skillnaden då när jag var 

barn. För som tjänsteman skulle man få spela där uppe men inte en 

arbetarunge. (1:10:8) 

 

Tjänstemännen hade Omrisgården där dom hade sina fester och där fick ju 

inte vi… Tjänstemännen och tjänstemännens barn hade en tennisbana där 

och där fick ju inte... Även om du var världens skickligaste yrkesman och 

jobbade på bruket, men däremot om du var son eller dotter till en lägre 

tjänsteman så fick du gå dit och spela tennis. [...] De flesta som jobbade på 

golvet, de tyckte nog inte om den här delen och det var ju... Ja... Det var 

uppdelat på... Tjänstemännen fick tidningar gratis. Lokaltidningen. Sen var 

det väl det åt andra hållet med. För det blir ju oftast grupper. Jobbarna sluter 

sig i en grupp ”dom där jävlarna…” Det blir motsättningar som ju är borta 

idag. (8:3:22) 

Många informanter har talat om orättvisa på arbetsplatsen. Vanligt 

förekommande är beskrivningen av Omrisgården som en plats som utgjorde 

stora klasskillnader. 

4.2 Andan 

Litteratur (Vikström, 1998) har beskrivit att det på bruksorter finns något man 

kallar ”bruksanda”. I Omri är människor medvetna om att bruksandan finns. 

Däremot går meningarna isär om vad som är andan i Omri. En del talar om 

”anda” kring exempelvis maktrelationer. Någon informant talar om en specifik 

”Omri-anda”. Jag ska här genom citaten nedan försöka visa hur människor 

tänker om andan i just Omri.  

Och så efter några år när dom hade flyttat så sökte dom tillbaka hit. Och då 

när man frågade ”Varför kommer du tillbaka hit, det var ju så dåligt här?” 

Ett antal människor kan jag säga. ”Jo, men det var rätt bra att jobba här”. 

Och då. Det är ju ett bra betyg. […] Ja, och det är ju ett bra betyg till att, det 

var nog inte så tokigt att jobba i Omri i alla fall. Det är ju andan. Det tror 

jag. (3:28:20) 
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Ja, alltså den här bruksandan var ju väldigt inrotad alltså... […] ”På vilket 

sätt?” […] Ja, det var dom och vi. (skratt). Eller så. Det var ju arbetarna och 

tjänstemännen. (2:5:9) 

 

Jag tror att det var andan i samhället var sådär... Han chef… Anställd. Så 

var det. (6:12:12) 

 

Jo, men bruksandan vill jag definiera som att det blir ”vi mot dom”. Det här 

lilla samhället, vi håller ihop även fast vi kan vara olika och det här med 

skillnad mellan tjänstemän och arbetare och så, men möter vi något utifrån 

så är det ”Vi i Omri” för att vi är så beroende utav själva företaget. Så därför 

ställer vi upp på företaget när vi är beroende även på vår fritid så inverkar 

bruket. Gjorde då i alla fall. Det är nog det mycket bruksandan står för. Bara 

det att idrottsföreningarna och allt... Det blir som en familj och 

”storpappan”, disponenten... Så har jag uppfattat bruksandan. (8:15:1) 

Det är sådana som inte kom härifrån. För vi hade ju sådana som jobbade på 

kontoret som kom från Vingbro och Köpingsborg. Dom tyckte inte att… 

Dom kände inte det där. ”Omri-andan” som jag säger. Dom kände inte den 

när dom kom. (4:6:20) 

Och sen steg dom ju undan för undan och dom här som var 

försäljningschefer och produktionschefer det var ju ett annat folk tyckte man 

ju då. Det var det ju inte. Men andan var ju sån då. (3:13:29) 

I fråga om relationen till sin chef:  

Vi var ju inte några kompis… Ingen kompisanda just med honom Det var ju 

inte så att vi satt och fikade och såhär. Det var det ju inte tal om. (4:4:14) 

Omri-andan har beskrivits genom flertalet citat. Citaten inrymmer flera 

beskrivningar av andan. Exempelvis berör den makt samt att människor tyckte 

att det var bra att arbeta på Omris bruk. 

4.2.1 Inga höga hästar 

Omris bruk verkar enligt intervjuerna ha genomsyrats av en mentalitet som 

handlade främst från arbetarnas sida om att man inte skulle anse sig själv som 

viktigare än någon annan. Flera gånger under intervjuerna framgår det att 

människor anser att detta har varit känsligt genom åren. En informant sätter 

huvudet på spiken i citatet som handlar om åsikten om en nyinflyttad chef: 

”Ingen som satte upp någon på höga hästar, utan alla var lika.” (3:23:21). 

Citaten visa att detta handlade om relationen mellan arbetare om tjänstemän. 

Och det beskrivs som känsligt om man som arbetare blev erbjuden en högre 

tjänst. 

Och jag sa: nae, sa jag, jag kan inte ta ett sånt jobb. Dels är jag ingen, jag 

kan inte engelska bra över huvud taget. ”Ja, men det ordnar sig, jag tycker 

du är lämplig till det”, sa han. Men jag hade ju aldrig tänkt i dom banorna 

över huvud taget. (1:4:8)  
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Man blir ju inte profet i sitt eget... Det var ju många sådana som dom sa... 

Vad ska jag säga. Som hade jobbat eller… Inte skulle vara tjänsteman tyckte 

dom. Förstår du..? Utan, han råkade bli det. Kom in med en fot på något 

vis... (4:7:32) 

Om jag hade tagit jobbet så tror jag inte att dom här närmaste killarna hade 

brytt sig, men det fanns nog dom som tänkte ”Nu blir han kartig”. Jag tror 

att folk tänkte så. Så fick man ju höra ”Nu ska han bestämma, det kan man 

väl göra själv”. (7: 6:13) 

Att detta var känsligt blev extra tydligt under en intervju när intervjupersonen, 

med tårar i ögonen, beskrev när hennes man blivit befordrad och gick hem till 

sin mor för att berätta detta:  

...när han tackade ja så skulle han tala om för sin mamma att han skulle få 

en chefspost. Och då för det första så fick han ju mycket bättre lön då vet du 

och i det här lilla samhället... Då tog hon tag i hakan på honom såhär (visar 

med händerna mot kinderna), jag ser henne framför mig och så säger hon så 

här ”Titta på mig! Glöm ALDRIG att du bara är en vanlig skomakarunge”. 

Aa... För hon kände… ”Näe. Ska han bli hatad i samhället av folk?” [...] Ja, 

att han inte skulle bli omtyckt. ”Dom hälsar inte”. Och det var ju så mycket 

sånt... (3:20:19) 

En kvinna berättar om hur hon kände för att gå till Omrisgården:  

Ja, jag tyckte att det inte var... Jag tyckte inte att det var rättvist om jag 

säger. (4:6:23) 

Flera citat visar att mentaliteten handlade om att man hela tiden skulle sträva 

efter att vara likvärdig sin kollega, ”inte sätta sig själv på en hög häst”. 

4.2.2 Tacksamhet  

En vanligt förekommande uppfattning under intervjuerna är att människor 

känner tacksamhet till bruket. På många sätt har Omris bruk gjort mycket för 

samhället och dess invånare. Informanter beskriver stor tacksamhet och det är 

tydligt att man talar om Omris bruk på ett kärleksfullt sätt. Anställda talar om en 

frihet på bruket, om att de inte satte någon på bar backe, men också berättelser 

om hur disponentens fru visade att det inte var okej att övervaka personal: 

Det var en viss slags frihet. Det var ingen polisövervakning. Hos oss var det 

ingen sån typ av övervakning (6:14:13) 

Jo, det har kommit till min kännedom att Olofsson springer där nere och 

kollar upp vår personal. Det vill jag att det ska bli ett slut på. Vi har inte haft 

någon poliskontroll på våra medarbetare på bruket på alla år och det ska vi 

inte ha i fortsättningen heller. (6:10:17) 

...men dom satte aldrig någon på bar backe. Och det där var det många som 

pratade om. Dom försökte hålla i jobbarna hela tiden. Den var någon som 

slutade som skrev ”Jag säger upp mig från detta helvete”. Sen gick det en 

månad, sen kom han tillbaka och då stod det på stämpelklockan 
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”Välkommen tillbaka till detta helvete”. Så jag menar, många slutade, men 

man kom tillbaka. (7:2:31) 

Ja, det var väl disponenten då i så fall. För det var ju i stort sett dom som 

ordnade med att det fanns jobb kan man säga. (1:10:25) 

Samhället var ju bruket. Dom ägde ju nästan allt. Dom ägde all mark och 

allting och politiskt så hade dom ju stor påverkan för jag menar utan bruket 

så hade det ju aldrig varit något samhälle. (8:6:34) 

Det var faktiskt... Man fick ju låna grejer utav företaget. (1:5:16) 

Och alla fick ju nästan jobb på bruket när dom slutade skolan. Ja, jag tyckte 

att det var bra.(5:7:11) 

Och jag tänkte det att MIN far har ju jobbat här sen... Och jag har jobbat här. 

Han. Det är ju han som har byggt upp samhället. Så tänker jag. [...] Vi har ju 

haft jobb. Vi har ju levt av det. (4:12:5) 

Anställda talar om att man inte kände sig övervakad på arbetsplatsen och de 

antyder också att ägarna av bruket ansåg att det var viktigt att anställda kände 

frihet. Många är citaten som beskriver tacksamheten som många kände för 

Omris bruk. 

4.2.3 Lojalitet och arbetsmoral 

Intervjuerna har också berört anställdas lojalitet till bruket. Detta visas genom att 

nästan alla informanter berättar att de har sökt jobb på andra orter. Detta visar på 

låg grad av lojalitet mot arbetsplatsen. På frågan om varför människor sökt 

andra jobb svarar samtliga att det var dåligt betalt på Omris bruk.  Trots detta 

faktum tycks det ha funnits hög arbetsmoral bland de anställda och det beskrivs 

att anställda arbetade för sitt eget bästa.  

Jag kom underfund med det att många jagade efter sitt eget bästa på senare 

tid. (6:12:35)  

Jag fick jobb om jag ville i Köpingsborg. Och jag hade i Vingbro med 

förresten. (1:11:10) 

 …jag har sökt ett par gånger. Men… Nae, det har... Det var bara sån där idé 

som man har fått nån gång att man kanske skulle göra något annat i livet. 

(2:17:32) 

Ja, du vet i Omri här har det varit väldigt dåligt betalt. 1:16:11 

Ja, det jag sökte det var ett kontorsjobb... Jag... Tur att jag inte fick det 

kanske. Sen gifte man sig ju och skaffade barn... […] jag tänkte nog 

”Kanske jag får bättre betalt”. (5:8:12) 

Jag tyckte att det var bra allting. Det var bra kamrater och bra förmän och 

basar, det var inget. Jag var aldrig osams med någon, utan man ”jamlade” 

med bara. Det var att man skulle börja klockan fem på morgonen. Då fick 

man gå upp fyra på morgonen. Även lördagar skulle man jobba. (7:1:9) 
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”Jag tycker att du ska ta det jobbet”, sa han. ”Det är så viktigt att vi har en 

kille här som kommer varje dag till jobbet. Som man kan lita på. Och du har 

verkligen inte varit borta från jobbet. Så jag tycker att du ska ta det.” 

(6:13:4) 

Och företaget skänkte ju mycket till idrottsföreningen. Dom hade ju mycket 

hjälp av Omris bruk, idrottsföreningen. Genom material och grejer. Ja... Jag 

tror att dom kom hem och sa att ”fy fan vad tråkigt det är att arbeta” [...] Ja, 

men ändå så var det nog bra.  (3:28:12) 

Annars hade jag ju inte varit kvar. Det är klart att det fanns väl dåliga dagar, 

men i det stora hela så tyckte jag om mitt jobb. (4:26:28) 

Intervjuerna visar att lojaliteten inte var särskilt hög trots stor tacksamhet. Även 

att lojaliteten tycks vara låg visar intervjuerna på hög arbetsmoral. Samtliga blev 

slutligen kvar på Omris bruk ända till pension. 

4.2.4 Arbetskraftens begränsning 

Enligt flera intervjuer var det svårt att få tag i arbetskraft under de blomstringsår 

som informanterna upplevt. Däremot visas att Omris bruk haft tur genom 

tillfälligheter.  

Dom var ju beroende. Lika mycket som jobbarna är beroende av företaget så 

är ju företaget beroende av dom anställda. (8:7:11)  

Och jag tror att bruket har ju haft väldig tur med arbetskraft […] Men då 

hade dom sådan tur att få arbetskraft genom andra ställen som hade lagts 

ner. (6:14:17) 

De åkte runt och hämtade arbetskraft för att det inte fanns på orten här då. 

Och så var det ju konkurrens mellan Berggårdsfabriken och Omris bruk om 

arbetskraften. (3:11:26) 

En informant berättar om en händelse där ett par anställda skulle bli 

hemskickade på grund av olydnad. 

Så som straff skulle dom få fjorton dagar i permittering. Men det var så 

mycket att göra. Men det blev aldrig så för det var för mycket att göra då. 

(4:26:21) 

Citaten visar på medvetenhet kring att företaget var beroende av arbetarna. Sista 

citatet beskriver att bruket inte hade råd att bli av med arbetskraft, om det så 

bara var för ett par veckor.  

4.3 Förändring 

Under åren som Omris bruk har varit verksamt och fram till idag när det gamla 

bruket är nedlagt har det upplevts vissa förändringar. Efter att bruket lades ner 

bildades ett nytt företag på orten där många anställda från bruket fick jobb – 

Nordiska AB. Förändringar som samtalen berört har handlat om både sociala 

förändringar – när titlarna försvann, och andra praktiska förändringar. När 
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informanterna har ombetts att svara på när vissa förändringar har skett har man 

antingen inte kommit ihåg eller så har svaren sett helt skilda ut. Det finns två 

förändringar som går att sätta tidpunkt på. En är när det blev ett nytt företag på 

orten. Den andra handlar om när en man flyttade till orten och direkt fick en 

tjänst som ”högre tjänsteman”. Hans påverkan beskrivs under sista punkten. 

Under punkt 4.1.6. beskrivs Omrisgården och dess betydelse under brukets tid. 

Tennisbanan som fanns på gården var endast till för tjänstemännen och 

tjänstemännens barn. En informant har berättat om hur det kom sig att de från 

ena dagen till den andra fick spela på tennisbanan trots att de var arbetare.  Han 

frågade disponentens dotter, som han hade gått i samma klass med, om de kunde 

få tillåtelse att få spela på tennisbanan. Detta beskrev han hände på 80-talet, när 

Omris bruk fortfarande var verksamt: 

Det är klart ni får spela där. Det spelar väl ingen roll om ni jobbar på bruket 

eller vart ni är”. Så det var hon som såg till att vi skulle spela där uppe på 

Omrisgården. Hennes pappa var disponent. Så då fick vi spela inom 

företaget. (7:4:8) 

Ett annat citat som också beskriver att det skett en förändring med åren:  

Förut var det mycket större klasskillnad. Arbetare handlade på konsum och 

tjänstemännen handlade på Jönssons Livs. (3:29:19) 

Om känslan när man fick börja säga ”du”: 

Och har man det där inom sig liksom att det känns lite ovant. Men till sist så 

släpper det där också. (5:11:8) 

Citat som handlar om upplevda förändringar vid nedläggningen av bruket och 

bildandet av Nordiska AB: 

Det var ju sen när den här andra ledningen kom. De hade nog en yngre syn 

påt om man säger så. Ja, man kunde prata med dom på ett helt annat vis. 

(1:9:3) 

Efter det gick i konkurs så var vi ju uppe rätt mycket på Omrisgården med 

och... Men det var ju fester då som facket bjöd på och sådana grejer. Då var 

man välkommen. (1:10:5) 

När det vart nya ägare, det vart ju inte alls detsamma. De har ju inte samma 

intresse av orten som Omris bruk hade.” (3:28:23) 

Sen när det såldes till Nordiska AB och så vidare då blev det ju lite 

annorlunda. För dom cheferna som kom då var ju mer… ”Du och hej”. 

(8:3:28) 

Enda skillnaden var ju det att när det var bruket så fick man efter tjugofem 

år så fick ju tjänstemännen en guldklocka. Men sen när det blev ett nytt 

företag då fick alla. Jag hade ju jobbat i nästan trettio år då när jag fick min 
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guldklocka. Det blev lite mer... […] Ja, det var en jädra massa som fick 

guldklocka returaktivt... (8:9:15) 

Som redan nämnt så är en social förändring att titlarna försvann med tiden. En 

person beskriver en händelse såhär:  

I mitt fall då. Vi var hembjudna personalen till Nils. Och då blev det att vi 

skulle lägga av med... Att vi skulle säga ”du”. Vet du. Så har jag för mig att 

det var i mitt fall. Det var att vi skulle säga ”du” till varandra i 

fortsättningen… […] ...Nils var från början ifrån Blekinge. (5:3:2) 

Flera förändringar har beskrivits under intervjuerna. Dessa har bland annat 

handlat om inträdesrätt till Omrisgårdens tennisbana, nedläggningen av Omris 

bruk, samt faktumet att även arbetarna på senare tid fick sin guldklocka. Men 

det först när Nordiska AB kom till Omri.  

4.3.1 Richard Jälte 

Richard Jälte var en man som blev anställd som chef på Omris bruk. Han 

beskrivs under åren ha satt stort avtryck. Nästan samtliga informanter talar om 

Richard Jälte och beskriver honom som en lättsam person. Informanterna har 

talat om honom på exakt samma sätt. När han kom, så var det som att ”dra ur 

proppen”.  

Ja, Jälte exempelvis som VÅGADE… Som började dua människor... 

(3:23:11) 

Ja, och som Jälte till exempel… Honom var jag ju ”du” med från första 

stund. (6:6:10) 

 

Men sen efter. Ja. Jag kan inte säga vilket årtal. Men då fick vi ju en kamrer 

som kom ifrån Dalarna och dalarna är ju känt för att man säger ”du”. Och 

han började säga ”du” till alla. […] Ja, det var ju roligt! Det var en frisk 

fläkt och det… Jag vet att han kom in till oss på avdelningen. Vi var tre 

tjejer och han sa att: ”Jaha, nae nu säger vi väl du till varandra.”. Och det 

var ju lite kul. […] ...jag tror nog att det var lite konstigt i början, men 

samtidigt så. Dom verkade glada av att lägga bort titlar och sådär. (2:4:16) 

Jälte som kom efter Nilsson. Det var ju HELT annorlunda. Det var man ju 

inte. Hade man ju inte alls någon respekt. Jag vet inte varför men alltså… 

[…] Han var ju lättsam och skojsam och.. liksom.. om det var någonting 

som vi. ”Ja, men det där...” Och han var ju ”du”, ”Det vet ju du bäst, det gör 

du bäst själv hur du...” (4:14:31) 

Men den här Richard Jälte. Han tog bort det. Så alla vart ju ”du”. Förutom 

med disponenten då. [...] Vi vart ”du” alla. Jag kan inte säga hur det gick 

till. Det var som att dra ur en propp såhär så var vi ”du”. (3:15:13) 

Sen var det ju den här Jälte. Han var ju från Dalarna, han var engagerad 

även i föreningslivet. Och då hade vi lite kontakt med honom och han var ju 

hur bra som helst alltså. Och han sa ju ”DU” med! Det var ju inte vanligt. 

(8: 4:21) 
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Ja… men Jälte... Han sa det vid ett tillfälle: ”Det är roligt att se dig... Ja, ni 

som yrkesmän. Ni kan stå och klia er i huvudet när det dyker upp ett 

problem. Men hur det är så reder ni ut det och det är det som jag tycker är så 

förbannat bra” Sa han. Jälte. (6:4:30) 

Han var helt naturlig. Det var inget märkvärdigt över honom. (1:22:4) 

Intervjuerna visar att Richard Jälte kom till Omris bruk och satte ner foten. 

Samtliga informanter talar om honom som lättsam och att det blev en skillnad 

när han kom.  

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
Här följer en analys som är baserad på de 8 intervjuer som har gjorts med 

personer som har varit anställda på Omris bruk. Samtliga har arbetat på bruket 

under många år. Empirin kommer att analyseras med hjälp av Erik Olin Wrights 

begrepp exploatering som är ett framträdande begrepp i hans klassteori (Wright, 

E. O. 1997). Begreppet kommer främst att användas vid en analys av 

klasskillnadernas uppkomst. Därefter kommer Max Webers teori om Legitimitet 

att användas för att analysera hur klasskillnaderna har bevarats och på senare tid 

kanske (hypotetiskt) även försvunnit (Weber, 1983). Analysen utgörs av 

rubrikerna: ”klasskillnadernas uppkomst”, ”Klasskillnadernas bevarande” och 

”Omris Robin Hood” 

5.1 Klasskillnadernas uppkomst 

Resultatet har visat att det fanns tydliga klasskillnader på Omris bruk. Samtliga 

informanter har berättat om klasskillnaderna och detta har redogjorts främst 

under punkt 4.1 i resultatkapitlet. Informanterna är eniga om att man talade i 

termerna ”arbetare och tjänstemän” och att det fanns en hierarki på arbetsplatsen 

där disponenten hade täten.  

Genom analysen ska nu sökas förståelse för hur klasskillnaderna uppkom på 

Omris bruk. Detta ska göras delvis med hjälp av Erik Olin Wrights (1997) tre 

element klassformation, medvetenhet och klasskamp. Med klassformation, 

menar Wright, att individer handlar kollektivt genom att de har gemensamma 

intressen. Det finns viss antydan i resultatet att de anställda utför handlingar med 

grund i gemensamma intressen. Det har kommit till uttryck vid intervjuerna att 

man tackade nej till tjänster som innebar högre hierarkisk position. På så sätt kan 

människor ha undvikit att hamna utanför den egna gruppen. Det är nämligen i 

grupper som människor på Omris bruk har beskrivit att de såg sig själva: 

För det blir ju oftast grupper. Jobbarna sluter sig i en grupp… (8:3:21) 

Det kan alltså tolkas att människor i Omri till viss del skapade gemensamma 

handlingar i syfte att behålla sin klassposition, vilket bekräftar precis det som 

Wright understryker i sin teori. Människor på Omris Bruk tycks i allra högsta 
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grad medvetna om den klasskillnad som genomsyrat arbetsplatsen. Det talas om 

praktiska orättvisor, gruppbildningar, men också en antydan om att ”snacket” 

gick och det verkar ha skapat en viss gruppgemenskap. Ett exempel på citat där 

det förklaras att arbetare grupperade sig och genom språket visat sin 

klassmedvetenhet:  

Vi kallade honom för ”Vi tjänstemän” För han hade sagt det vid något 

tillfälle. (6:15:27) 

Wright (1997) förmedlar i sin teori att det är elementet klasskamp som kanske 

allra mest utgör de egentliga klassmotsättningarna. Wright talar i termen 

”arbetare och kapitalister” vilka här omvandlas till ”arbetare och tjänstemän”. 

Gruppmotsättningar handlar enligt Wright om intressen som ska uppfyllas 

beroende på vilken grupp man tillhör. Anställda på Omris bruk har beskrivit att 

man har känt tacksamhet gentemot bruket för att det gjort mycket för samhället 

och dess invånare under åren. Det har talats om betydelsen av brukets sponsring 

till föreningslivet och hur Omris bruk fungerade som en social institution där 

ingen i samhället lämnades utan jobb. Nämnda är intressen som kan anses som 

”mänskliga”, vilket Wright understryker betydelsen av för arbetarna. 

Föreningslivet kan anses ha ett syfte att glädja människor på fritiden och den 

upplevda tacksamheten kring bruket som social institution ger en bild av att 

informanternas intressen har handlat om omtanke och tillfredställelse av att 

ingen blir lämnad utanför. Det som går emot Wrights sista element klasskamp är 

att informanterna som har bestått av både arbetare och tjänstemän, har beskrivit 

liknande intressen. Detta gör att resultatet inte helt går hand i hand med Wrights 

teori. I det här fallet skulle det innebära att de grupper som båda känner av 

klasskillnaderna skulle ha gemensamma intressen. Således kan antydas att 

klassmotsättningarna i högre grad är konstruerade av individerna själva, snarare 

än efter de praktiska ekonomiska förutsättningar som Wrights teori anspelar på. 

Däremot har anställda på Omris bruk beskrivit att de upplevt att disponenten 

hade andra intressen än anställda. Faktumet tydliggör istället gruppmotsättningar 

mellan en person och två upplevda grupper, som i det här fallet kan anses 

tillhöra samma grupp – de anställda. Skulle Wrights teori ses som giltig här så 

skulle människor på Omris bruk snarare känna av intressemotsättningar mellan 

arbetarna och tjänstemännen som är de grupper som Omris bruk utgjordes av. 

Intervjuerna har visat att anställda var enade när det kom till distansen till 

företagets ägarförhållande:   

Vi andra var ju bara skit mot dom där. (1:5:9) 

Resultatet och Wrights teori står delvis eniga i hur klasskillnaderna en gång kom 

till. Främst gäller detta hans element klassmedvetenhet. Människor på Omris 

bruk är enligt resultatet otroligt medvetna om klasstillhörigheten. Däremot 

kvarstår några frågetecken när det kommer till hans andra två element: 

klassformation och klasskamp. Tendenser till att människor handlade till följd 
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av sin klasstillhörighet har upptäckts genom resultatet, däremot tolkas att 

anställda inte la så mycket fokus på klasskillnaderna på arbetsplatsen. Anställda 

har varit otroligt medvetna om klasskillnaderna som präglade Omris bruk, men 

när det kommer till klassformation och klasskamp så visar resultatet att detta 

inte har spelat så stor roll för klasskillnadernas uppkomst på Omris bruk. Det 

finns dock en sak till som kan anses ha bidragit till att de sociala 

klassmotsättningarna uppkom från början. Det gäller faktumet att disponenten 

långt bak i tiden och ända fram till början på 1900-talet satte upp ordningsregler: 

Vi har gamla ordningsregler i hembygdsgården. Man fick inte ha några 

politiska sammankomster eller spotta snus... Det var disponenten som skrev 

under. […] Jag tror det var 1912 eller något. (8:5:34) 

Detta har högst troligt påverkat att klasskillnaderna har skapats på Omris bruk 

inledningsvis. Här tydliggörs nu en maktutövning av en person som inte har 

rättsväsendet i ryggen. Vi talar alltså inte om legal auktoritet, utan däremot blir 

det tydligt att den maktutövning som upplevts under många år på Omris bruk 

handlar om det Weber beskriver som traditionell auktoritet. Ordningsreglerna 

har försvunnit med tiden. Resultatet tydliggör att de sociala regler som 

upplevdes på arbetet egentligen inte var bestämda regler på senare tid: 

...Fick och fick... Dom kanske inte hade sagt nåt om man hade börjat men 

det var inte tal om att göra det... (2:3:24) 

Ordningsreglerna har således försvunnit men auktoriteten som disponenten 

tillskrevs har reproducerats genom att människor på Omris bruk har bevarat den 

sociala ordningen genom traditionell auktoritet.  

Wrights teori förtydligar att klassmotsättningar uppkommer genom att kollektiva 

klassintressen utgör motsättningar mellan grupper. Ena delen av denna analys 

landar i att resultatet bekräftar Wrights teori när det kommer till hur 

klassmotsättningarna har bildats från allra första början. Däremot tolkas att den 

ena klassen motsäger sig den egna klassens intressen, vilka enligt Wright här 

skulle handla endast om den egna välfärden. Genom att många tjänstemän tycks 

ha haft åsikten att alla ska vara lika motsägs Wrights tankar om att samma 

intressen är en förutsättning för grupperingar och klassmotsättningar. För det 

fanns ju ändå klassmotsättningar, trots att tjänstemännens intressen tycks ha 

varit lika med arbetarnas intressen. Detta är ett faktum både när det gäller att alla 

ska vara på lika villkor, men också när det kommer till mänskliga intressen så 

som glädjen genom föreningslivet och tacksamheten för brukets insatser för 

samhällets medborgare.  

5.1.1 Ett ömsesidigt beroende 

Klasskillnadernas uppkomst har också påverkats av vad Wright (1997) 

benämner som exploatering. Trots begreppets moraliska aspekt är det 

ofrånkomligt att göra en liknelse mellan Wrights begrepp och de 
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klassmotsättningar som har upplevts på Omris bruk. Wright menar att 

exploatering handlar om beroenderelationer som har sin grund i ekonomiska 

intressen. Enligt intervjuerna visas att det är ekonomisk exploatering som är 

största faktorn i klasskillnadernas uppkomst från begynnelsen på Omris bruk. 

Ekonomisk exploatering är enligt Wright när ingen av de två grupperna klarar 

sig utan den andra. På Omris bruk har anställda från början varit beroende av 

företaget för att få sin lön. Samtidigt präglades företagets tillvaro av 

arbetskraftbrist, vilket tydliggör att det fanns ett beroende även från företagets 

sida - att måna om arbetskraften. Resultatet visar också att det har funnits 

medvetenhet hos de anställda gällande detta: 

Lika mycket som jobbarna är beroende av företaget så är ju företaget 

beroende av dom anställda. (8:7:11)  

Där sätts punkt för hur långt det går att analysera klasskillnadernas uppkomst i 

Omri med hjälp av Wrights (1997) teori. Så långt menas att empirin stämmer 

överens med hur klassmotsättningar uppkommer på det sätt som Wright 

förklarar genom begreppet exploatering. Vad som sedan är anmärkningsvärt är 

att människor upplever att de är beroende av företaget, men i själva verket 

handlar inte beroendet om ekonomiska intressen. Samtliga intervjuer har visat 

att anställda har sökt andra jobb och även blivit erbjudna tjänster på andra 

företag. Detta går helt emot tanken om att klassmotsättningarna på Omris bruk 

bevarades på grund av ekonomiska intressen. Åtminstone från arbetarnas sida.  

Företaget var i allra högsta grad beroende av arbetarna på grund av ekonomiska 

intressen. Här börjar det bli krångligt. Hur var det då med tjänstemännen? Trots 

att både tjänstemännen och disponenten enligt intervjuerna var högt upp i den 

hierarkiska ordningen görs fortsättningsvis en gränsdragning mellan ägaren av 

Omris bruk och tjänstemännen. Tjänstemännen och arbetarna var gemensamt 

beroende av bruket på helt andra sätt än för sin lön. Intervjuer har visat att det 

fanns flera faktorer som bidrog till uppskattning och tacksamhet hos arbetarna 

och tjänstemännen. Detta handlar om faktorer som bidrag till föreningslivet, den 

sociala institution som bruket utgjorde samt de subventioner som anställda fick 

ta del av. Allt detta bidrar till förståelsen för den tacksamhet och omtanke man 

kände för bruket och igenom det arbetade kvar trots erbjudanden om andra jobb 

med bättre lön. Subventionerna skulle kunna vara en metafor för det ömsesidiga 

beroende som utgjordes mellan anställda och företaget. Anställda blev 

tacksamma för den ekonomiska hjälpen och man kände att bruket ”månade om 

de anställda”. Det är inte heller någon som talar i termerna att man skulle ha 

varit ekonomiskt beroende av subventionerna, utan man uttrycker endast 

tacksamhet. Alltså, Wrights teori styrker att det handlade om exploatering när 

klasskillnaderna uppkom i Omri. Däremot handlade det inte om ekonomisk 

exploatering utifrån de anställdas perspektiv. Det gällde istället ett beroende som 
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har sin grund i mänskliga intressen. Trots klassmotsättningarna som 

genomströmmade arbetsplatsen kände anställda tacksamhet och gemenskap: 

Vi håller ihop även fast vi kan vara olika och det här med skillnad mellan 

tjänstemän och arbetare och så, men möter vi något utifrån så är det ”Vi i 

Omri”. (8:15:1) 

Citatet återspeglar hur anställda kände för bruket. Det fanns ”gnissel” mellan 

anställda som en informant uttryckte sig, men egentligen höll man bruket om 

ryggen. Tacksamheten som anställda kände för vad bruket gjort för både fäder 

och förfäder genom åren har påverkat att även känslor reproducerats med tiden. 

Enligt följande analys har klasskillnaderna uppkommit i Omri genom 

exploatering. Ekonomisk exploatering från arbetsgivarens sida, men av 

mänskliga intressen, känslomässig exploatering, ifrån de anställdas perspektiv. 

Utöver betydelsen av exploatering så har också beteendemönster med grund i 

tradition spelat roll för klasskillnadernas uppkomst. Flera beskriver att 

klasskillnaderna fanns, men att man inte tänkte så mycket på det. Istället lade 

människor sin energi på att göra ett bra jobb, de kämpade för sin egen skull: 

Jag kom underfund med det att många jagade efter sitt eget bästa på senare 

tid. (6:12:35) 

Anställda var tacksamma och trivdes. Människor uppskattade att arbetet 

upplevdes fritt.  

5.2 Klasskillnadernas bevarande  

Empirin visar att det finns flera faktorer som är avgörande för hur 

klasskillnaderna har bevarats på Omris bruk. Dels handlar det om praktiska 

faktorer så som Omrisgården, men det berör också faktumet att människor år 

efter år har reproducerat klassbetingade beteenden.  

En plats, en byggnad, har för människor på ett så tydligt sätt blivit centrum för 

vart gränsdragningen mellan arbetare och tjänstemän har gått. Flera av de 

personer som har blivit intervjuade för den här studien har berättat att arbetarna 

inte hade inträdesrätt till Omrisgården för att äta den lunch som serverades till 

ett subventionerat pris. Istället fick arbetarna gå till Medborgarhuset och äta 

lunch till ett dyrare pris. Citatet nedan beskriver det som varit mest 

anmärkningsvärt vid dessa samtal: 

Men sen skulle dom renovera där på 70-talet. De gjorde i ordning 

restaurangen så då kunde vi ju inte äta där. Då fick vi äta på Omrisgården, 

men i källaren. De andra satt ju uppe i matsalen, tjänstemännen. (8:10:5) 

Bruket var så präglat av klasskillnaderna att arbetarna och tjänstemännen inte 

beblandade sig med varandra ens vid undantagsfall. Hur kom det sig att 

anställda följde strömmen som många upplevde orättvis? Max Weber (1983) 

förklarar att människors handlingsorientering påverkas av föreställningen av 
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legitim ordning. Enligt resultatet har människor upplevt att de regler som 

upprätthöll klasskillnaderna inte ifrågasattes. Det finns ingenting i resultatet som 

antyder att dessa regler skulle ha varit uppsatta som legitima ordningsregler. 

Samtidigt tolkas av intervjuerna att reglerna upplevdes som legalt uppsatta, 

genom vilka en legal auktoritet uppkommer enligt Webers teori (Weber 1983).  

Följaktligen blir detta tvetydigt när Webers teori snarare skulle förklara 

disponentens auktoritet genom det som Weber förklarar som ett traditionellt 

beteendemönster och traditionell auktoritet. Det finns en rad sociala regler som 

ingen tycks veta uppkomsten för. Istället antar man att reglerna är sedan 

”gammalt”: 

Jag tror att det var oskrivet... Jag vet inte... Eller om det kan ha varit någon 

gammal äldre. (4:13:4) 

Ingen beskriver heller reglerna som bestämda enligt ett fastställt reglemente. 

Sociala regler, så som titlarna och den respekt man tillskrev överordnade har 

bidragit till att klasskillnaderna har bevarats på Omris bruk. Slutsatsen att 

arbetare tillskrev överordnade respekt snarare än att det var de som höll på 

respekten, ja, det har genom resultatet blivit tydligt. En informant visar medvetet 

att hon upplever att det kan ha varit så att det var arbetarna som själva bevarade 

klasskillnaderna på Omris bruk: 

Är det så att vi har gjort det så själva?” Förstår du? [...] Folket. 

Befolkningen. Ibland har jag funderat på det. (4:7:12) 

En tolkning av resultatet är att anställda på Omris bruk omedvetet har bevarat 

klasskillnaderna. Resultatet visar också att om man som arbetare vid enstaka fall 

har konverserat med disponenten eller andra överordnade så har man blivit 

vänligt tillmötesgående. Anställda har upplevt att klasskillnaderna varade i 

högre grad på arbetsplatsen, innanför brukets väggar, snarare än ute i samhället. 

Tolkningen leder återigen till Webers begrepp om traditionell auktoritet. Utifrån 

att det var på bruket som klasskillnaderna i största grad ägde rum och att 

klassbetingade beteenden vidhölls och reproducerades genom generationer 

härleds att den traditionella auktoriteten försvårar för samtliga att bryta 

beteendemönster. Arbetare förväntade att överordnade tryckte på 

klasskillnaderna, samtidigt som överordnade förväntades inge respektingivande 

auktoritet. Enligt resultatet var det så att klasskillnaderna främst upplevdes 

mellan brukets väggar. Endast ett exempel ges som visar tendensen till att 

vidhålla sin klasstillhörighet i samhället. Dock handlar detta inte alls om 

interaktioner mellan människor, utan ett beteende som visar att det fanns ett 

rörelsemönster som skapades till följd av klasskillnaderna på bruket:  

Arbetare handlade på konsum och tjänstemännen handlade på Jönssons 

Livs. (3:29:19) 
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Sammantaget visar analysen att klasskillnaderna bevarades med grund i ett par 

olika faktorer. Dels gäller det Omrisgården med den sociala gränsdragningen 

som platsen utgjorde, men också det traditionella beteendemönster som 

utgjordes av förväntningar för det förhållningssätt människor har haft gentemot 

varandra genom åren. 

5.2.1 Omri-andan  

Enligt resultatet talar människor som arbetat på Omris bruk om att det finns en 

särskild anda. Andan berör en viss mentalitet som är direkt kopplat till hur 

människor agerar i interaktioner. Andan får här namnet Omri-andan genom att 

det nu går att sätta fingret på hur människor i Omri har förhållit sig till varandra 

genom åren. Grundpelaren i Omri-andan utgörs av att människor har skapat ett 

socialt nät genom ett traditionellt beteendemönster. Grundpelaren sitter 

fastgjuten på arbetsplatsen, vilken utgör nätets mitt. Detta sociala nät har vägar 

som man får tillträde till endast om man har passerkort i form av rätt 

grupptillhörighet. Intervjuerna visar att beroende på om man var arbetare eller 

tjänsteman så fick man tillträde till beteenden. Detta gällde exempelvis titlarna 

som resultatet har visat. Särskilt med Omri-andan är att man inte kunde tillåta 

sig själv att välja väg trots att man fått ett giltigt passerkort – rätt 

grupptillhörighet. I mer tydliga drag handlar detta om att även om man fått 

erbjudande om en högre tjänst så skapade andan ett motstånd att tacka ja och på 

så viss få tillgång till särskilda sociala handlingsmönster: auktoritet, en titel och 

tillträde till tjänstemännens Omrisgården. Passerkorten kunde man endast räkna 

sig berättigad om man var född i en tjänstemannafamilj eller om man var 

inflyttad och fick en anställning direkt som överordnad. Till skillnad mot den 

anda som normalt nämns i sammanhang med bruksorter – bruksandan, så visar 

resultatet i den här studien bruket inte präglades av hög lojalitet. Istället visas en 

hög arbetsmoral som beskrivs i stycke 4.2.3. Empirin visar att andan i Omri 

handlade om relationen till överordnade, förbudet att sätta sig själv på en hög 

häst, att arbetare inte unnades att bli profet i sitt eget Omri, men också om en 

stor gemenskap genom att man delar livet både genom orten och på 

arbetsplatsen – ”Vi i Omri”. Alltsammans skapar ett beteende som delvis har 

förklarats genom Webers teori om traditionell auktoritet, men slutligen tolkas att 

sociala handlingar på Omris bruk också är djupt rotade i Omri-andan. Andan är 

något som människor själva har svårt att sätta fingret på. Andan har tydliggjorts 

när det har skett sociala förändringar på Omris bruk, exempelvis när anställda 

fick börja säga ”du”: 

Och har man det där inom sig liksom att det känns lite ovant. Men till sist så 

släpper det där också. (5:11:8) 

Citatet tydliggör att även om man uttalat hade tillåtelse att ”dua” en person så 

trädde andan in och försvårade den sociala förändringen som verkställts. 

Människor har under intervjuerna ibland satt händerna för bröstet samtidigt som 
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de förklarat att det var svårt att ändra beteende vid interaktioner med vissa 

människor. Det är Omri-andan som också får stå som förklaring till varför 

anställda ansåg att inflyttade chefer var ”lättare” än överordnade som var från 

orten. En vanligt förekommande uppfattning är att inflyttade chefer hade 

fötterna på jorden. Tolkningen med resultatet som grund och den redogörelse 

som gjorts genom Omri-andan är att detta handlade om att inflyttade chefer inte 

berördes av Omri-andan. En informant har också uttryckligen förmedlat att 

människor från orten inte kände av ”Omri-andan”: 

Det är sådana som inte kom härifrån. För vi hade ju sådana som jobbade på 

kontoret som kom från Vingbro och Köpingsborg. Dom tyckte inte att... 

Dom kände inte det där. ”Omri-andan” som jag säger. Dom kände inte den 

när dom kom... (4:6:20) 

Genom följande redogörelse är tolkningen att även Omri-andan varit en stor del 

i klasskillnadernas bevarande.  

5.2.2 En ofrivillig överklass 

Omri-andan och kanske mer specifikt den delen av andan som handlar om att 

”inte sätta sig själv på en hög häst”, har skapat en ofrivillig överklass. 

Egentligen handlar tolkningen om att resultatet visar att ingen på Omris bruk 

ville bevara klasskillnaderna. Klasskillnaderna bevarades genom hittills flera 

beskrivna faktorer. Vad som förvånar utifrån resultatet är att i Omri tycks det ha 

skapats en ofrivillig överklass. Detta har kommit till uttryck genom att 

människor beskriver att det tog emot att tillskriva sig en titel som tjänsteman för 

att det fanns förväntningar om att bli illa omtyckt av samhället:  

”Titta på mig! Glöm ALDRIG att du bara är en vanlig skomakarunge”. Aa... 

För hon kände... ”Näe. Ska han bli hatad i samhället av folk?” [...] Ja, att 

han inte skulle bli omtyckt. ”Dom hälsar inte”. Och det var ju så mycket 

sånt…(3:20:19) 

Liknande känslor beskrivs när en anställd som vuxit upp inom en arbetarfamilj 

blivit anställd som tjänsteman och därmed fått inträdesrätt till Omrisgården. I 

samtalet berättar hon också att hon bara gick dit ett fåtal gånger: 

Ja, jag tyckte att det inte var... Jag tyckte inte att det var rättvist om jag 

säger. (4:6:23) 

Trots att det innebar vissa privilegier att vara tjänsteman på Omris bruk så ville 

inte alla tillskriva sig titeln. Det fanns en rädsla för att människor automatiskt 

skulle ha en bestämd åsikt om tjänstemän. I de fall som har beskrivits att någon 

aktivt har bett om att få börja ”dua” en person så har det varit vanligt 

förekommande att frågan har kommit från en tjänsteman. Tolkningen lyder att 

inte heller ”accepterade” tjänstemän ville ingå i överklassen. Till och med 

familjen Stjernbladh ha beskrivits arbeta för att ta bort maktutövning mellan 

individer på arbetsplatsen: 
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Jo, det har kommit till min kännedom att Olofsson springer där nere och 

kollar upp vår personal. Det vill jag att det ska bli ett slut på. Vi har inte haft 

någon poliskontroll på våra medarbetare på bruket på alla år och det ska vi 

inte ha i fortsättningen heller. (6:10:16) 

Det finns flera tydliga exempel i resultatet som bevisar att inte ens familjen 

Stjernbladh ville behålla klassystemet som rådde. Vid ett tillfälle så 

konfronterade en anställd en familjemedlem med frågan om de kunde få 

tillåtelse att spela på tennisbanan som fanns vid Omrisgården. Svaret blev:  

Det är klart ni får spela där. Det spelar väl ingen roll om ni jobbar på bruket 

eller vart ni är. (7:4:8) 

Citatet antyder att familjen ville att klasskillnaderna skulle bort. Kanske var det 

så som en annan informant utryckte sig, att det var de anställda som egentligen 

bevarade klasskillnaderna i största grad? Både arbetare och tjänstemän kände av 

Omri-andan. Resultatet återspeglar att ingen av grupperna ville tillhöra en övre 

klass. Genom denna analys tolkas att känslor som Omri-andan skapade vid 

orättvisor, som hade sin grund i klasskillnader, även påverkade framtiden. När 

det väl bar av, så gick det fort att ”dra ur proppen”. 

5.3 Omris Robin Hood 

Ja, barnboksfiguren Robin Hood känns ständigt igen med att han tog från de 

rika och gav till de fattiga. En viss liknelse kan göras mellan Omris Richard 

Jälte och Nottinghams Robin Hood. Däremot handlar det om något helt annat än 

pengar i Jältes fall. Vad han faktiskt gjorde, det var att han bokstavligt talat tog 

bort titlarna på Omris bruk. Därmed kan tolkas att han tog bort tjänstemännens 

status och genom det gav arbetarna en mer värdig tillvaro på arbetsplatsen. 

Resultatet visar hur han rent praktiskt konfronterade arbetare och aktivt valde att 

arbeta för att få bort titlarna: ”Han tog bort det.” som en informant uttrycker sig. 

Hon beskriver också att han vågade. Det innebar egentligen att han vågade ställa 

sig emot det sociala system som utgjordes genom titlarna. Men vad var det då 

som gjorde att just Richard Jälte blev den man som, efter alla år, tog bort titlarna 

på Omris bruk? Och innebar det nödvändigtvis att de anställdas sociala status 

påverkades av att titlarna försvann? Enligt Weber (1983) kan människor 

tillskrivas auktoritet genom sin karisma. På följande sätt kan det förstås hur Jälte 

kunde få igenom sin egen ”du-reform” på Omris bruk. Webers teori förklarar att 

individer kan tillskrivas auktoritet utifrån särskilda egenskaper. Det är genom 

egenskaperna som personen anses som en ledare. Richard Jälte kom till Omri 

som en frisk fläkt. Jälte hade en hög position inom företaget. Omedelbart vid sin 

ankomst började han konfrontera anställda gällande titlarna, vilka hade 

synliggjort klasskillnaderna på Omris bruk under många år. Resultatet visar att 

anställda upplevde detta som en lättnad. Även tjänstemännen beskrivs ha känt en 

lättnad över att titlarna försvann, vilket i sin tur styrker det antagande som gjorts 

i fråga om att det fanns en ofrivillig överklass på Omris bruk. Det finns två 
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faktorer som anställda har talat om som speciellt med Jälte. Det var dels att han 

kom ifrån Dalarna men också just det som precis nämnts, att han tog bort 

titlarna. Anställda har upplevt att det var ”som att dra ur proppen” när han kom. 

Jälte uppfyller förutsättningarna som nämns i Webers teori om den karismatiska 

auktoriteten. Han blev en ledare genom sina egenskaper. Frågan återstår 

fortfarande varför just Jälte blev den person som kom och gjorde så stor social 

påverkan. Någon informant har talat om att man ”duade” varandra i Dalarna, 

med en antydan att det var därför som han också gjorde det på Omris bruk. 

Resultatet tillsammans med den teoretiska referensramen visar snarare att det 

kan ha handlat om två andra orsaker. För det första att han inte påverkades av 

Omri-andan som genomsyrade arbetsplatsen. För det andra hans karismatiska 

egenskaper. Kombinationen av omedvetenheten av Omri-andan och Jältes 

egenskaper i form av ett lättsamt och naturligt sätt att vara blev avgörande för att 

Jälte kunde genomföra sin egen ”du-reform”. En tolkning av Webers teori visar 

också att det påverkar att han var anställd på en ”högre tjänst”, vilka genom 

traditionella beteendemönster tillskrevs auktoritet.  

Enligt analysen och resultatet har det skett en rad sociala förändringar. Anställda 

på Omris bruk talar om tiden efter att titlarna försvann som lättare. Det är svårt 

att tyda av resultatet om klasskillnaderna försvann helt. Däremot bevisas genom 

studiens resultat att Jälte gjorde stor skillnad på arbetsplatsen. Han påverkade de 

sociala relationerna positivt. Han skapade en lättsam arbetsplats, och vad som är 

sociologiskt viktigt i detta - det är att människor har upplevt att han gjorde 

skillnad. Oavsett om klasskillnaderna fortfarande gick att ana så gjorde han 

någonting viktigt. Han drog ur proppen.  

Bruket lades ner på sikt och tiden som följde för de anställda på ett nytt företag 

innebar en omställning. Informanter talar om att det blev annorlunda, att de nya 

cheferna var mer ”du och hej” och att samtliga anställda plötsligt fick vistas på 

Omrisgården. Det sociala är i centrum för skillnaderna som upplevdes. 

Omrisgården var från början en plats som ägdes av bruket som blev 

klasskillnadernas ansikte. Utifrån resultatet tolkas att den orättvisa som anställda 

har upplevt delvis försvann i och med bruket och Omrisgårdens fall. 

Omrisgården blev sedan en plats för alla. En informant berättade att på brukets 

tid fick endast tjänstemännen guldklocka efter 25 år. Arbetarna blev utan. 

Nordiska AB, företaget som ersatte bruket som största arbetsgivare på orten, såg 

till att arbetarna fick guldklockan retroaktivt. Följande tolkas som en symbol för 

att klasskillnaderna skulle bort. Enligt resultatet och analysen finns nu tre viktiga 

faktorer som slutligen rev upp klasskillnaderna. Brukets fall, Nordiska AB:s 

ankomst till Omri, samt Richard Jältes ”du-reform”.  

För att nu slutligen återgå till studiens syfte: Att skapa förståelse för hur sociala 

relationer bevaras och förändras över tid, där centrum för relationerna utgörs av 

en gemensam arbetsplats. Sociala relationer på Omris bruk har genom resultatet 
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och analysen belysts utifrån flera perspektiv. Först och kanske allra främst har 

människor talat om upplevelsen av klasskillnader. Klasskillnaderna har upplevts 

i större grad på arbetsplatsen än ute i samhället. Människor upplevde att man 

hade varma känslor för bruket och man var tacksam för brukets 

samhällsinsatser. Trots klassmotsättningar upplevde anställda att man kände 

gemenskap. Gemenskap med samtliga anställda med grund i att man delade 

samma arbetsplats. Människor har sedan beskrivit att de upplevt sociala 

förändringar under åren, vilka har upplevts som lättande. Anställda har upplevt 

att arbetsplatsen utgjordes av en hierarki som leddes av en person, disponenten. 

Föreställningen om disponenten och andra överordnade har varit auktoritär, men 

individers upplevelse har varit mer lättsam. Slutligen beskriver människor i det 

stora hela att man har trivts. Det har varit en bra arbetsplats och människor har 

genom sina berättelser visat att bruket är en betydelsefull del i deras liv.  

5.4 Avslutande diskussion 

Studien har satt ner foten i en rad sociologiskt intressanta områden. Områdena 

berör klass, mentalitet, hur ett samhälle skapas och förändras, men framförallt 

förmedlar studien en berättelse om tillvaron på ett så kallat bruk. En kritisk 

reflektion som slutligen bör göras kommer främst att handla om tolkningen av 

resultatet. Det går inte att förneka att resultatet ibland visar sig tvetydigt. 

Exempelvis delger resultatet anställdas åsikter om John Stjernbladh, 

disponenten. En del av resultatet visar att anställdas åsikter kunde gälla hans 

auktoritet och uppfattningen att han tryckte på klasskillnaderna. Samtidigt 

återspeglar resultatet även en lättsam bild av honom där flera exempel ges, i 

vilka man beskriver honom som en snäll och till och med humoristisk person. 

Tolkningen som sedan gjordes i analysen redogör för en lättsam person. Kanske 

kan man till och med säga att jag drog en slutsats om att människor generellt 

beskriver honom som sådan. Förklaringen till detta är att jag har valt att gå på 

människors upplevelse av personer i fråga, snarare än hur de har varit omtalade. 

I det här fallet har flera exempel givits där disponenten betraktas som lättsam, 

medan inga samtal har visat på exempel där han vare sig tryckt på klasskillnader 

eller varit auktoritär. Därmed anses att ”snacket” som präglade arbetsplatsen har 

uppkommit genom social konstruktion snarare än grundat i egna upplevelser. 

Redogörelsen om traditionell auktoritet stärker också ställningstagandet om att 

det fanns vissa traditionsbundna beteenden. Däribland vill jag mena ”snacket” 

om disponenten.  

Här ska jag nu försöka knyta ihop säcken som till största del är fylld av 

klassmotsättningar. Dessa klasmotsättningars uppkomst har delvis förklarats 

genom Wrights tankar om exploatering. Främst har Max Webers teori varit 

användbar för att beskriva klasskillnadernas bevarande och senare 

klasskillnadernas fall. Utifrån resultatet har det visat sig svårt att sätta en tid för 

när saker och ting har ägt rum även om tiden för vissa förändringar har kunnat 

identifieras. Detta kanske kan anses som ett hål i analysen. Intressant hade varit 
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att få svar på när de legala ordningsreglerna försvann. De regler som den förre 

disponenten satte upp. Analysen har genom tolkning av resultatet beskrivit hur 

de legala ordningsreglerna på senare år blev till traditionella regler. Sociala 

regler som följs, men som ingen egentligen kan förklara varför. I metoden 

redogjorde jag för mitt ställningstagande för konstruktionismen. Att jag landade 

i rätt ställningstagande blir tydligt när jag nu kan tala om klasskillnaderna på 

Omris bruk som bevarade genom traditionell auktoritet. Genom social 

konstruktion. Förändringarna som ägt rum för anställda på Omris bruk handlar 

enligt analysen om traditionella beteendemönster som brutits upp. Richard Jälte, 

som liknades med Robin Hood, fick ta stor plats i analysen. Han var viktig för 

många anställda. För att tala sociologiskt om Jältes betydelse så landar jag i 

slutsatsen att även hans handlingar utgörs av social konstruktion. Förklaringen 

lyder att människor har tillskrivit honom en karismatisk auktoritet till följd av 

hans speciella egenskaper. Enligt analysen har han genom egenskaperna samt en 

omedvetenhet av Omri-andan kunnat genomföra en egen ”du-reform” på Omris 

bruk. Jag är införstådd i att det har skett en du-reform i hela Sverige. Däremot 

har ändå ställningstagandet blivit att utesluta detta i analysen på grund av att 

ingen av informanterna själva upplever att det var den svenska ”du-reformen” 

som gjorde genomslag på Omris bruk. I uppsatsen har intervjuerna fått utgöra 

det enda empiriska material som används som bevislig grund för alla antaganden 

som gjorts. Informanterna har hänvisat till att Richard Jälte var från Dalarna och 

att detta skulle vara anledningen till att han kom till Omri och började ”dua” 

människor. Det är faktumet att du-reformen trädde fram först när Jälte kom till 

Omris bruk som har varit av intresse för de antaganden som gjorts i analysen.  

5.4.1 Omri-andan 

Under studiens gång har jag ställt mig frågan: Vad är det som är speciellt med 

Omri-andan? Varför är inte andan i Omri detsamma som bruksandan? Vad som 

främst skiljer andorna åt är lojaliteten hos de anställda. Bruksandan har genom 

tidigare forskning beskrivits som präglad av hög lojalitet hos de anställda. Det 

har varit vanligt förekommande att informanterna i studien har talat om att man 

sökte andra jobb, vilket inte går hand i hand med lojalitet. Anställda på Omris 

bruk har inte stannat kvar under alla år på bruket på grund av vare sig lojalitet 

eller ekonomi. Man har stannat för att man har upplevt att man är fri, och man 

har stannat för att man har trivts i samhället och känner gemenskap med andra 

anställda – ”Vi i Omri”. Man har stannat för sin egen skull, inte för företagets 

skull. Omri-andan specificeras också av den där känslan om att man inte kunde 

ändra ett visst beteende även om det uttalats en acceptans för det. Utöver detta 

utgjorde Omri-andan en ofrivillig överklass som har beskrivits i analysen genom 

att människor som ansågs som överordnade inte ville ha en högre social status. 

Det har också framkommit att människor tackade nej till högre tjänster på grund 

av att tjänsterna kunde innebära stora klasskillnader. Sist men inte minst så visar 

tidigare forskning att bruksandan även handlade om att inflyttade arbetare kunde 
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få svårt att bli accepterade på arbetsplatsen. Resultatet visar inga tendenser till 

att följande var fallet på Omris bruk. Istället visas att det var just inflyttade som 

kanske ansågs som allra mest accepterade. Däribland den omtalade Richard 

Jälte.  

5.4.2 En vara eller ingen vara? 

Inledningsvis beskrevs hur klassiska sociala teorier har beskrivit kapitalism och 

dess inverkan på mänskligt handlande. Studien har hos mig nu väckt en tanke. 

En tanke om att det kanske går att förstå människors handlingar på Omris bruk 

genom samtliga tre teorier. Tanken om varan. Tanken om hur Marx beskriver att 

varan kan ses som något som genererar ett mervärde. Tanken om Webers 

förklaring om att individers handlingar har en värdemässig grund. Därtill 

Durkheims idé om att icke-materiella faktorer har större betydelse för individers 

handlingar. I grunden har människor på Omris bruk handlat efter ett traditionellt 

beteendemönster. Ett beteendemönster som har reproducerats genom 

människors sociala konstruktion. Alltså - människor har själva skapat en tillvaro 

som utgjorts av stora klasskillnader genom att man handlat efter tradition. I detta 

anses att handlingarna inte har någon materiell grund, vilket Durkheim menar är 

viktigt i förståelsen av individers handlingar. Weber menar sedan att handlingen, 

som här kan benämnas varan, har en värdemässig grund. För det har den i det 

här fallet. Social status är ett typiskt exempel på en del av klasskillnaden som 

har skapats av varan. Varan får ett värde samtidigt som den vandrar ifrån en 

människa till en annan. När varan landar hos en annan människa och den inger 

en social påverkan hos individen har den fått ett värde. På Omris bruk har 

arbetare skickat en vara till tjänstemännen, genom handling. När varan landar 

hos tjänstemannen har denna skapat en känsla om stärkt social status. Det är 

tanken om detta som gör Webers värdeteori applicerbar. Varan har fått ett 

socialt värde. Mervärdet som är en viktig del i Marx teori står nu på tur. När 

varan inger känslan av stärkt social status hos tjänstemannen kommer detta att 

utgöra en skillnad rent praktiskt i det sociala livet. Arbetaren som skickat varan 

och tjänstemannen som tagit emot den är överens om vart man har varandra i 

hierarkin som har beskrivits på Omris bruk. Mervärdet kommer att utgöras av de 

särskilda beteenden som tjänstemannen tillskrivs genom att den sociala statusen 

har stärkts. Beteenden som titlar, inträde till Omrisgården samt en viss plats i 

brukets hierarki är exempel på vad varans mervärde symboliserar på Omris 

bruk.  

Idén om att alla tre klassiska sociologiska teorier kanske kan förklara sociala 

handlingar på Omris bruk får tankarna att åka karusell. Detta är mitt sätt att 

använda dessa teorier i ett försök att knyta dem samman, även om begreppen 

inte skulle användas på samma sätt av sociologerna själva. Sociologin är full av 

nyanser och nu inser jag varför ämnet aldrig kommer att bli svart eller vitt. Men 

en sak är säker. Alla de bruk, liksom Omris eget, har tillsammans skapat något 
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som på så många sätt framhäver ett kulturarv. En historia och en annan värld 

som under många år präglat samhällen i Sverige. 
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Bilaga 1.1 – Intervjuunderlag IP 1 & 2 
 

Arbete      

Vilken betydelse hade arbetsplatsen för samhället? Beskriv. 

Vilken attityd hade man till arbete? (Vilken moral hade man? Bytte människor arbetsplats?) 

Vilket förhållande hade man till sina kollegor? Chefer? (Fanns det osämjor?) 

Hur var rasterna på jobbet? (Vem satt man med i fikarummet? Fikade alla samtidigt?) 

Hur upplevde du att man kunde utvecklas inom arbetet? Vilka egenskaper var viktiga? 

(praktisk kunskap, utbildning, social kompetens, osv. Om man fick en högre position på 

arbetsplatsen – vad berodde det på?) 

Fanns det några personer som var särskilt viktiga för Omri? 

Det privata livet 

Hur var det att bo och leva i Omri? Hur såg samhället ut? (Beskriv din upplevelse av hur 

samhället var.)  

Finns det någonting som du saknar i Omri idag i förhållande till den tiden? (Samt, vad 

upplever du är bättre med samhället som Omri ser ut nu?)  

Hur såg umgängeskretsen ut? (Hur ser den ut nu? Fanns det/finns det osämjor?)  

Vart bodde människor? (Hyrde man? Köpte man sig en villa? Har detta förändrats? Hur ser 

det ut idag?) 

Barnen i Omri. Vilka barn lekte med varandra? (Lekte alla med alla?) 

Kan du beskriva en helt vanlig vecka? (Såg en vecka snarlik ut för alla tror du?) 

Hur upplever du att människor skilde på jobb och privatliv i sina relationer? (Träffades man 

ute i samhället? Hur umgicks man?) 

Företaget lades ner i slutet på 80-talet. Hur upplevde du nedläggningen av företaget? (Vilken 

betydelse hade detta för dig? För samhället?) 
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Bilaga 1.2 – Intervjuunderlag IP 3 
 

Arbete    

Vilken betydelse hade arbetsplatsen för samhället? Beskriv. 

Vilken attityd hade man till arbete? (Vilken moral hade man? Bytte människor arbetsplats?) 

Vilket förhållande hade man till sina kollegor? Chefer? (Fanns det osämjor?) 

Hur var rasterna på jobbet? (Vem satt man med i fikarummet? Fikade alla samtidigt?) 

Hur upplevde du att man kunde utvecklas inom arbetet? Vilka egenskaper var viktiga? 

(praktisk kunskap, utbildning, social kompetens, osv. Om man fick en högre position på 

arbetsplatsen – vad berodde det på?) 

Fanns det några personer som var särskilt viktiga för Omri? 

Invånare ”utifrån”. Hur såg man på dem? Var det lätt att ”komma in” i samhället? 

Arbetade IP på nya företaget som bildades? Hur upplevdes skillnaden? Var det samma 

kollegor? Nya? 

Hur gick ”snacket”? ”Skvaller”? 

Det privata livet 

Hur var det att bo och leva i Omri? Hur såg samhället ut? (Beskriv din upplevelse av hur 

samhället var.)  

Finns det någonting som du saknar i Omri idag i förhållande till den tiden? (Samt, vad 

upplever du är bättre med samhället som Omri ser ut nu?)  

Hur såg umgängeskretsen ut? (Hur ser den ut nu? Fanns det/finns det osämjor?)  

Vart bodde människor? (Hyrde man? Köpte man sig en villa? Har detta förändrats? Hur ser 

det ut idag?) 

Barnen i Omri. Vilka barn lekte med varandra? (Lekte alla med alla?) 

Kan du beskriva en helt vanlig vecka? (Såg en vecka snarlik ut för alla tror du?) 

Hur upplever du att människor skilde på jobb och privatliv i sina relationer? (Träffades man 

ute i samhället? Hur umgicks man?) 

Företaget lades ner i slutet på 80-talet. Hur upplevde du nedläggningen av företaget? (Vilken 

betydelse hade detta för dig? För samhället?) 
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Bilaga 1.3 – Intervjuunderlag IP 4 & 5 

 

Arbete      

Vilken betydelse hade arbetsplatsen för samhället? Beskriv. 

Vilken attityd hade man till arbete? (Vilken moral hade man? Bytte människor arbetsplats?) 

Vilket förhållande hade man till sina kollegor? Chefer? (Fanns det osämjor?) 

Hur var rasterna på jobbet? (Vem satt man med i fikarummet? Fikade alla samtidigt?) 

Hur upplevde du att man kunde utvecklas inom arbetet? Vilka egenskaper var viktiga? 

(praktisk kunskap, utbildning, social kompetens, osv. Om man fick en högre position på 

arbetsplatsen – vad berodde det på?) 

Fanns det några personer som var särskilt viktiga för Omri? 

Invånare ”utifrån”. Hur såg man på dem? Vilka var det? Med vilka jobb? 

Arbetade IP på nya företaget som bildades? Hur upplevde hon skillnaden socialt? Var det 

samma kollegor? Nya? 

Hur gick ”snacket”? Skvaller?  

Talade man kollegor emellan om familjemedlemmar som tidigare arbetat på bruket? 

Historier?  (Positioner och prestationer från fäder?) 

Det privata livet 

Hur var det att bo och leva i Omri? Hur såg samhället ut? (Beskriv din upplevelse av hur 

samhället var.)  

Finns det någonting som du saknar i Omri idag i förhållande till den tiden? (Samt, vad 

upplever du är bättre med samhället som Omri ser ut nu?)  

Hur såg umgängeskretsen ut? (Hur ser den ut nu? Fanns det/finns det osämjor?)  

Vart bodde människor? (Hyrde man? Köpte man sig en villa? Har detta förändrats? Hur ser 

det ut idag?) 

Barnen i Omri. Vilka barn lekte med varandra? (Lekte alla med alla?) 

Kan du beskriva en helt vanlig vecka? (Såg en vecka snarlik ut för alla tror du?) 

Hur upplever du att människor skilde på jobb och privatliv i sina relationer? (Träffades man 

ute i samhället? Hur umgicks man?) 

Företaget lades ner i slutet på 80-talet. Hur upplevde du nedläggningen av företaget? (Vilken 

betydelse hade detta för dig? För samhället?)  
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Bilaga 1.4 - Intervjuunderlag IP 6,7 & 8 
Arbete      

Vilken betydelse hade arbetsplatsen för samhället? Beskriv. 

Vilken attityd hade man till arbete? (Vilken moral hade man? Bytte människor arbetsplats?) 

Vilket förhållande hade man till sina kollegor? Chefer? (Fanns det osämjor?) 

Hur var rasterna på jobbet? (Vem satt man med i fikarummet? Fikade alla samtidigt?) 

Hur upplevde du att man kunde utvecklas inom arbetet? Vilka egenskaper var viktiga? 

(praktisk kunskap, utbildning, social kompetens, osv. Om man fick en högre position på 

arbetsplatsen – vad berodde det på?) 

Fanns det några personer som var särskilt viktiga för Omri? 

Invånare ”utifrån”. Hur såg man på dem? Vilka var det? Med vilka jobb? 

Arbetade IP på nya företaget som bildades? Hur upplevde IsP skillnaden socialt? Var det 

samma kollegor? Nya? 

Var släkten viktig? Positioner och prestationer från fäder? 

Om ”klasskillnaderna” kommer på tal. När blev det skillnad?? 

 Om man fick en ny tjänst på arbetet. Hur upplevdes detta av sig själv och av andra?  

Vad tänkte man om lönen? (Om missnöje, var det tal om att be om förhöjt?) 

Det privata livet 

Hur var det att bo och leva i Omri? Hur såg samhället ut? (Beskriv din upplevelse av hur 

samhället var.)  

Finns det någonting som du saknar i Omri idag i förhållande till den tiden? (Samt, vad 

upplever du är bättre med samhället som Omri ser ut nu?)  

Hur såg umgängeskretsen ut? (Hur ser den ut nu? Fanns det/finns det osämjor?)  

Vart bodde människor? (Hyrde man? Köpte man sig en villa? Har detta förändrats? Hur ser 

det ut idag?) 

Barnen i Omri. Vilka barn lekte med varandra? (Lekte alla med alla?) 

Hur upplever du att människor skilde på jobb och privatliv i sina relationer? (Träffades man 

ute i samhället? Hur umgicks man?) 

Företaget lades ner i slutet på 80-talet. Hur upplevde du nedläggningen av företaget? (Vilken 

betydelse hade detta för dig? För samhället?  
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Bilaga 1.5 - Informationsbrev 
 

Detta är ett informationsbrev gällande förfrågan om medverkan i en intervju för en studie 

utförd vid Linköpings universitet på kandidatnivå. Jag har till uppgift att studera ett socialt 

fenomen/problemområde som anses angeläget för ämnet sociologi. Information ska 

sammanställas, för att sedan rapporteras i en så kallad C-uppsats. 

Syftet med denna studie är att undersöka ett samhälle och dess struktur med fokus på både 

uppbyggnad samt individnivå. Avgränsningen har gjorts till ett brukssamhälle där det centrala 

studieintresset handlar om människors upplevelse av samhällets och brukets blomstringstid. 

Jag hoppas att studien fångar ett intresse hos dig och att du vill ge ditt samtycke till att delta i 

en intervju för studien. Intervjun kommer att kretsa kring din upplevelse av att arbeta på 

bruket och hur det var att leva på orten. Min önskan är att få höra din historia. Detta är det 

som är allra viktigast för studiens syfte. Ditt deltagande är skyddat av individskyddskravet 

som står för att skydda individers etiska rättigheter (Vetenskapsrådet).  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Kontakta mig gärna vid frågor. 

Anna Dahlholm 

0703514869 

annan219@student.liu.se 

 

 

 


