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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att söka utröna vilka normer och värderingar som finns i 
Åtvidaberg samt vilka påverkanskrafter detta har på den enskilda individen. Studien 
har en kvalitativ ansats och präglas företrädesvis av induktion men har även subtila 
inslag av deduktion. Det epistemologiska förfarandet är hermeneutik då det fokuserar 
på tolkning och förförståelse gällande upplevelsen av fenomenet. Datainsamlingen har 
skett genom elva semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Av studien har det fram-
kommit att Åtvidaberg präglas av normer och värderingar som kontinuitet, social kon-
troll, homogenitet och xenofobi. Frångår du dessa normer och värderingar riskerar du 
att bli sanktionerad, därmed är påverkanskraften relativt stark för att hållas inom det 
rätta ledet. 
 
 
Nyckelbegrepp: Åtvidaberg, normer, värderingar, doxa, kontinuitet, social kontroll, 
homogenitet, xenofobi, bruksanda, Gnosjöanda, småstadsmentalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Förord 
Till att börja med vill vi tacka vår eminenta handledare John Boman, som genom sin 
uppriktighet på ett konstruktivt sätt har väglett oss genom denna kandidatuppsats. 
 
Dessutom vill vi rikta ett stort tack till våra informanter, som har avsatt tid för att be-
svara våra frågor. Utan er, kära individer med anknytning till Åtvidaberg, hade inte 
studien varit möjlig. 
 
Slutligen, kära åtvidabergare, man kan ta åtvidabergaren från Åtvidaberg, men man 
kan aldrig ta Åtvidaberg från åtvidabergaren. 
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1. INLEDNING 

Nedanstående kapitel innehåller en beskrivning av studiens ämne vari en bak-

grund för denna kommer att åskådliggöras. Därefter presenteras studiens syfte 

och frågeställningar. Följt av studiens avgränsningar, dess disposition, arbets-

fördelningen och slutligen centrala begrepp. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Åtvidaberg 1960, en ort i det fagra eklandskapet som blomstrar, prognosen visar 

att Åtvidaberg kommer att ha en befolkning på 30 000 invånare år 2000 (Anders-

son, 2016:119). Orten, eller sockna som den stundom älskvärt refereras till, har 

växtvärk (a.a.). Mycket av den växtvärk som Åtvidaberg har vid denna tidsera 

tillskrivs ofta Åtvidabergs Industrier (senare FACIT) som under 60-talet hade 

1800 anställda i Åtvidaberg och hela 8000 anställda världen över (Nationalen-

cyklopedin, u.å.). Men, växtvärken till trots, hängde FACIT emellertid inte med 

i utvecklingen (Andersson, 2016:120–160). I och med att FACIT changerade 

gjorde även befolkningsprognosen detsamma. Prognosen som visade på 30 000 

invånare år 2000, landade i stället på 10 000 i Åtvidabergs kommun. Från att 

FACIT varit världsledande inom sitt gebit till att numer över huvud taget inte ens 

existera är ett förebådande tecken på att Åtvidaberg inte hängde med i, den för 

Åtvidaberg, exploaterande globaliseringen (a.a.).  

 

För att lokalisera samhällsförändringen som skett i form av globalisering är soci-

ologen Zygmunt Bauman framträdande. Bauman menar att vi gått från en moder-

nitet till senmodernitet till (som vi nu befinner oss i) en flytande modernitet vilket 

har lett till en pointillistisk tid (Bauman, 2007:40–42; Beck, 2000). Centralt, för 

Bauman, när det kommer till den pointillistiska tiden är tidsuppfattningen. Till 

skillnad från tidigare samhällen, där tiden varit linjär eller cyklisk, präglas den 

pointillistiska tiden av ett samhälle fyllt av diskontinuiteter och avbrott, där indi-

vider befinner sig allt längre ifrån varandra. Individerna i den flytande moderni-

teten kan metaforiskt beskrivas befinna sig ensamma på isflak långt distanserade 

från varandra. Den pointillistiska tiden präglas således av inkonsistens och brist 

på sammanhang, snarare än konsistens och kontinuitet (a.a.). Det pointillistiska 

samhället kan, som Bauman (2001:175–177) gör gällande, sägas vara ett indivi-

dualiserat samhälle, vari punkterna kan liknas vid individer allt längre distanse-

rade från varandra. Kännetecknande för individualiseringen är att individen fri-

kopplas från det medfött, nedärvda och tillskrivna vad gäller fastställandet av den 

sociala karaktären (Bauman, 2001:175–177). Från att tidigare haft ett kitt, som 

hållit samman våra handlingar både i dåtid och framtid, sker numer våra hand-

lingar i nuet (Bauman, 2007:40–41). Följderna av att leva i den pointillistiska eran 

liknar Bauman mycket elegant vid en kyrkogård med gravfält av bortslösade 
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möjligheter vari det inte ges något utrymme för förhoppningar. Ur annan synvin-

kel kan kyrkogården ses som ett karaktäristiska av ansenliga missade och 

oförverkligade möjligheter. 

 

I den till synes förhärskande individualiserade och globaliserade samhällsföränd-

ringen är det emellertid av relevans att se om även mindre samhällen uppvisar en 

sådan samhällsförändring. Det är i detta prisma som upprinnelsen till valet av 

studieämne har sin grogrund. Åtvidaberg som en gång i tiden hade växtvärk och 

hade en god befolkningsprognos hamnade i stället i en befolkningsutveckling 

med en klart nedåtgående kurva som även beräknas hålla i sig (Statistiska Central-

byrån, u.å.-a). Prognosen pekar nämligen på att befolkningen i Åtvidabergs kom-

mun kommer att minska de närmaste tio åren, med 35 personer per år (Åtvida-

bergs Kommun, 2019). Globaliseringen och den tekniska utvecklingen torde ha 

ställt Åtvidabergs befolkningsutveckling på sin spets i direkt mening som nyss 

nämnt. Men, och detta är centralt för studien, frågan är om det individualiserade 

samhället som vi idag lever i råder i samma utsträckning i Åtvidaberg.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilka normer och värderingar som är förankrade i 

Åtvidaberg och genom detta söka synliggöra vilket rådande norm- och värde-

ringssystem som Åtvidaberg vilar på. Dessutom är syftet att undersöka hur indi-

viderna i Åtvidaberg kan tänkas påverkas av detta norm- och värderingssystem.  

 

● Vilka normer och värderingar återfinns i Åtvidaberg? 

● Hur påverkas invånarna av detta?  

 

 

1.3 Avgränsningar 
Intresset för denna studie har legat i att studera Åtvidabergs doxa, innehållandes 

dess normer och värderingar. I och med denna avgränsning har informanter valts 

på grundval av att de har anknytning till Åtvidaberg, detta då undertecknade är 

av meningen att dessa individer besitter kunskap gällande forskningsfältet. Dess-

utom har avgränsningen till Åtvidaberg gjorts beroende på den geografiska när-

heten och att en av de undertecknade har anknytning till gällande ort och därige-

nom har en ökad tillgänglighet till informanter. 

 

 

1.4 Disposition 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund vari en kort översikt över Åtvida-

bergs sentida historia ryms, dessutom lyfts det nutida samhällets särart gentemot 
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det som en gång har varit. Vidare konkretiseras det problemområdet underteck-

nade ämnar undersöka som sedermera mynnar ut i ett syfte och frågeställningar 

samt vilka avgränsningar som gjorts i studien. Därefter följer centrala begrepp 

som för studien har varit fundamentala. Det andra kapitlet inleder med de teore-

tiska utgångspunkterna för studien, vilka är Bourdieus begreppsapparat, Webers 

teoretisering av habitus som livsföring, livsstil och subjekt samt Etablerade och 

outsiders av Elias och Scotson. Under forskningsöversikt återfinns ett koncentrat 

av det nuvarande forskningsläget avseende normer och värderingar. Det tredje 

kapitlet är en genomgång av vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologi 

samt metod. Vidare följer det praktiska tillvägagångssättet och studiens kvalitets-

aspekter, kapitlet avslutas med metoddiskussion. I det fjärde kapitlet ryms en re-

sultatanalys där det empiriska materialet vävs samman med de teoretiska utgångs-

punkterna och de centrala begreppen för studien. Det avslutande kapitlet innefat-

tar slutdiskussion, som rymmer diskussion, slutsats samt förslag till framtida 

forskning. 

 

 

1.5 Arbetsfördelning 
Lejonparten av det skriftliga arbetet har skett gemensamt, emellertid har mindre 

delar, exempelvis inläsning av teori, skett på enskilt håll. I samtliga intervjuer var 

undertecknade närvarande, dock hade den ena huvudansvaret för intervjun men 

den andra hade möjligheten att kunna flika in med frågor. Transkriberingen dela-

des lika mellan författarparet och utfördes enskilt men den efterföljande analysen 

genomfördes gemensamt.  

 

 

1.6 Centrala begrepp 
I förestående beskrivs studiens centrala begrepp. 

 

1.6.1 Doxa 

Ett karaktärsdrag för varje enskilda sociala fält är doxa, vilket handlar om det som 

anses som självklart och förstås som en närvarande implicit naturlig ordning 

(Bourdieu, 1991:96,129). Doxan i ett specifikt fält är predestinerade när det kom-

mer till vad som är ointressant och intressant, det vill säga vad som är adekvat 

och icke-adekvat i en given situation. För att visualisera en doxa, menar Pierre 

Bourdieu, krävs det att doxan sätts i gungning - att den blir hotad. De som hotar 

doxan är de heterodoxa, det vill säga de som stör ordningen, medan de som för-

svarar doxan är de ortodoxa. När doxan sätts i gungning kliver de ortodoxa in och 

försvarar de värden som går i linje med doxan (a.a.).  

 

1.6.2 Fält 

Med fält avser Bourdieu ett avgränsat område med specifika intressen och där 

olika kapital premieras och legitimeras (Bourdieu, 1991:127). Exempelvis finns 
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det bland annat vetenskapliga fält, litterära fält och dagens modefält, vari de spe-

cifika intressena för varje fält varierar och vad som är relevant på ett fält behöver 

nödvändigtvis inte vara det på ett annat (a.a.). 

 

1.6.3 Etablerade och Outsiders 

Norbert Elias och John L. Scotson (2010:27–30) använder begreppen etablerade 

och outsiders för att beskriva maktkampen mellan två olika grupper där tidsa-

spekten är avgörande. De gamla familjerna, det vill säga de som har bott längst 

och är etablerade, använder sig av förtal och skvaller för att utöva sin makt över 

de nyinflyttade, outsiders. Genom att de etablerade tillskriver vissa i outsider-

gruppen epitet av att vara mindre värda skapas en maktasymmetri och en stigma-

tisering av hela outsidergruppen (a.a.). 

 

1.6.4 Livsföring, livsstil och subjekt 

Max Weber lyfter livsföring, livsstil och subjekt som begrepp för att synliggöra 

rådande normer och värderingar i ett samhälle (Alkvist, 2004:145–148). Livsfö-

ring handlar om normer och värderingar på en samhällelig nivå med en viss vär-

deriktning. Livsstil baseras på mindre grupper där sökandet efter tillfredsställelse 

och självförverkligande är utmärkande drag. Både livsstil och livsföring har en 

inverkan på subjektblivandet, det vill säga hur en individ gör sina val (a.a.). 

 

1.6.5 Xenofobi 

Xenofobi är en irrationell och intensiv rädsla för främlingar vilket kan leda till 

fördomar. Denna rädsla för främlingar kan yttra sig i form av avståndstagande 

från individer från andra orter (Nationalencyklopedin, u.å.-b; Nationalencyklope-

din, u.å.-c).1 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Xenofobi kan även definieras som främlingsfientlighet, utöver ovanstående innebär det också en rädsla för andra 

kulturer och etniciteter, vilket dock inte är av relevans för denna studie (Nationalencyklopedin, u.å.-b; Nationalen-

cyklopedin, u.å.-c). 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH FORSK-

NINGSÖVERSIKT 
I detta kapitel kommer inledningsvis Pierre Bourdieus begreppsapparat innefat-

tandes symbolisk våld, kapitalformerna, habitus, fält och doxa att presenteras. 

Därefter lyfts Norbert Elias och John L Scotsons verk Etablerade och outsiders, 

följt av Max Webers teoretisering av habitus som livsföring, livsstil och subjekt. 

Därefter återfinns en forskningsöversikt där ett koncentrat av det nuvarande 

forskningsläget avseende normer och värderingar på mindre orter skrivs fram . 

Slutligen förs en teoridiskussion kring vald teori. 

 

 

2.1 Bourdieus begreppsapparat 
Bourdieu (1994:7–12) använder sig av en gedigen begreppsapparat när det kom-

mer till att förklara möjligheter som finns internaliserade i individer, men även 

för att se kontextuellt hur strukturen påverkar individers handlande. Underteck-

nade har här selekterat ut fundamentala begrepp från Bourdieu som är relevanta 

för studien. Bourdieu (1991:9–10) menar att alla individer med någon form av 

maktposition har en förmåga att kunna diktera villkoren för vad som skall tyckas 

och tänkas, något som Bourdieu titulerar symboliskt våld. Mer explicit utövas 

detta genom kommunikation och kunskap av makthavare, vilket i ett senare skede 

internaliseras hos individen och därigenom blir till en social norm (a.a.).  

 

För att ytterligare förklara handlingsmönster hos individer använder Bourdieu 

(1991:9-15) fyra olika typer av kapitalformer, vilka samtliga är relationella och 

benämns ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt ka-

pital. Det ekonomiska kapitalet handlar om en individs materiella tillgångar i 

form av egendom och pengar. Vidare handlar det kulturella kapitalet om en indi-

vids möjligheter på marknaden där kulturella erfarenheter kan generera i kultu-

rellt kapital och därigenom kan utbytas mot pengar, prestige och makt. Det soci-

ala kapitalet handlar i sin tur om ett relationskapital, innehållandes vilka sociala 

nätverk man besitter, exempelvis vänner, kontaktnät och släkt (a.a.). Det symbo-

liska kapitalet är vidare oavhängigt de andra kapitalformerna (enligt ovan) på så 

sätt att, för att ett symboliskt kapital (låt säga prestige) skall uppstå, behöver en 

social grupp bestående av sociala agenter inom ett fält erkänna ett symboliskt 

kapital (Bourdieu, 1994:97-98). Något som görs genom att gruppen igenkänner, 

erkänner och tillskriver den ett värde. Således är det symboliska kapitalet likt de 

övriga kapitalen relationellt, det varierar beroende på vilket typ av fält och sociala 

agenter man verkar i (a.a.). 

 

Tätt sammanfogat med Bourdieus kapitalbegrepp är dennes begrepp habitus, vil-

ket kan erbjuda en djupare förklaring när det kommer till en individs manövre-
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ringsutrymme inom den sociala världen (Broady, 1991: 225–226). Habitus hand-

lar om vilka system av dispositioner som en individ har internaliserat via sociala 

erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka och handla. En individs tidigare 

erfarenheter fram till idag formar alltså individens habitus, således har alla indi-

vider ett habitus men beroende av vilken social kontext du verkar i värderas ha-

bitus på olika sätt (a.a.). På vilket sätt habitus värderas står i relation till kapital-

formerna, vilket Broadys tolkning av Bourdieu förkunnar enligt följande:  

 
[…] människors habitus är formade av bestämda sociala betingelser, bland vilka kapi-

talarternas fördelning är av grundläggande betydelse: en “född” intellektuell är upp-

vuxen i en familj där det kulturella kapitalet väger mycket tyngre än det ekonomiska 

kapitalet, medan industriledarens barn ärver kapital med den omvända fördelning. 

Skillnaden mellan människors habitus kan därmed relateras till sammansättningen hos 

deras nedärvda eller förvärvade kapital. (Broady, 1991, s. 227–228) 

 

Oavhängigt kapital och habitus är begreppet fält, som är plattformen för i vilken 

utsträckning ett visst kapital har ett värde inom fältets avgränsning (Bourdieu, 

1991:127–128; Broady, 1991: 226). Den enskilda individens förkroppsligade ka-

pital, det vill säga habitus, är inte nödvändigtvis ett värde inom ett visst fält utan 

är beroende av det givna fältets ramverk. För att ett fält skall kunna fungera måste 

individer acceptera och förhålla sig till de normer och värderingar som existerar 

inom fältet. För att behålla fältets ramverk pågår en ständig maktkamp mellan de 

dominerade och de nytillkomna. De nytillkomna söker i sin kamp störta muren 

till fältet för att få inträde, medan de dominerade gör allt de kan för att freda 

muren och slå undan konkurrensen. Under denna maktkamp återfinns emellertid 

gemensamma intressen som ger upphov till att fältet över huvud taget existerar 

(a.a.). 

 

Fältets gemensamma intressen är inte alltid synliga för blotta ögat, utan är för-

trängda till att vara något förgivettagande - det Bourdieu kallar för doxa (Bour-

dieu 1991:127–129). Ett karaktärsdrag för varje enskilda sociala fält är doxa, vil-

ket handlar om det som anses som självklart och förstås som en närvarande im-

plicit naturlig ordning (Bourdieu, 1991:96). Doxan i ett specifikt fält är predesti-

nerande när det kommer till vad som är ointressant och intressant, det vill säga 

vad som är adekvat och icke-adekvat i en given situation (a.a.). Emellertid kan 

dock doxans innersta väsen skönjas när det är hotat, något som Bourdieu  skriver 

om enligt följande: 

 
Det är kätteriet, heterodoxin, som tvingar dem dominerande ut ur tystnaden. Det är den 

kritiska brytningen med doxan - ofta knuten till en kris i doxan - som tvingar dem do-

minerande att tala, som tvingar dem att bygga upp ett försvarstal för ortodoxin, ett tän-

kande som ger uttryck för en konservatism från den högra flygeln och som strävar efter 

att återupprätta motsvarigheten till den tysta anslutningen till doxan (Bourdieu, 1991, 

s. 129). 
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2.2 Etablerade och outsiders 
Bäring för studien har även Elias och Scotsons studie om etablerade och outsiders 

visat sig ha. Studien har sin grogrund i en studie som gjordes över förortsområdet 

Winston Parva i London, vari tre bostadsområden ingick, där nyssnämnda förfat-

tare studerade samspelet mellan etablerade och outsiders, det vill säga mötet mel-

lan redan etablerade grupper och nykomlingar och på vilket sätt detta uttryckte 

sig (Elias & Scotson, 2010:69-72). Winston Parvas invånare bildade enligt Elias 

& Scotson en figuration i småskaligt format, men som även kan fungera univer-

sellt (Elias & Scotson, 2010:28–33). Samhället Winston Parva torde alltså ge ut-

tryck för en universell regelbundenhet för varje figuration, det vill säga för grup-

per som står i maktrelationer och i ett ömsesidigt beroende. Undertecknade anser 

därmed teoribildningen som matnyttig för studiens ändamål. 

 

Genom studien kunde tre avskilda, men delvis överlappande, zoner urskiljas 

(Elias & Scotson, 2010:69-72). Genom dels befolkningens perspektiv, dels avse-

ende skillnader mellan gruppernas särart i Winston Parva.  Zon 1 karaktärisera-

des, av många som härbärgerade där, som ett medelklassområde. Zon 2 och 3 var 

i sin tur inte lika distinkt avskilt när det bland annat kom till invånarnas samhälls-

klass, inkomst och sysselsättning, som från zon 1. Detta till trots, skönjas en di-

stinktion gällande social status mellan dessa zoner, där zon 1 och 2 uppskattar sig 

ha högre social status än vad zon 3 har. Därtill anser sig individerna i zon 3 gå 

med på den underlägsenhet som de andra zonerna attribuerade dem med, även 

fast somliga var motvalls (a.a.). 

 

Vidare menar Elias och Scotson (2010:11,16–19) att själva essensen i förhållan-

det mellan en outsidergrupp och en grupp etablerande är den maktasymmetri och 

de spänningar som denna genererar i. Maktasymmetrier åskådliggörs företrädes-

vis när det kommer till grupper som är anknutna och beroende av varandra, vari 

olika maktpositioner fäster sig. Genom maktasymmetrin och de skilda maktpo-

sitionerna skapar grupper i sin tur föreställningar om den vederbörliga gruppens 

moraliska värde. Om en grupp har ett större maktinnehav antar de synen att de är 

överlägsen och bättre än den underlägsna gruppen. Den etablerade gruppen (med 

mest maktkapital) kan genom sitt maktinnehav diktera villkoren för vilken defi-

nition som skall gälla för såväl den egna gruppen som den andra gruppen, det vill 

säga outsidergruppen (a.a.). 

 

Förklaringen till denna skiktning och i sin tur även till den uppkomna maktasym-

metrin, menar Elias och Scotson (2010:28–33), står att finna i hur länge individen 

har varit bosatt i området. Tidsaspekten är såtillvida central, individen kan genom 

att ha varit hemmahörande länge i ett samhälle, internalisera och förstärka de 

traditioner, normer och ritualer som finns i samhället, vilka i sin tur föder hand-
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lingsmönster som är adekvata för gruppen. Den geografiska lokaliseringen är så-

ledes fundamental för vilka möjligheter individen har att “etablera” sig i ett sam-

hälle. Medan zon 3 var ett nyetablerat arbetarklassdistrikt var zon 2 ett gammalt 

sådant, som kännetecknades av individer som hade släkt som länge varit en del 

av samhället, vilka ansågs som inbyggare och som kände att de var en del av 

samhället och identifierade sig med det. Zon 1 och 2 hade således genom sin hi-

storiska närvaro på bostadsområdet (genom släktband) tillskansat sig sociala band 

sinsemellan som var såväl robusta som varaktiga. Detta till skillnad från zon 3 

som var ett nyetablerat bostadsområde. Följaktligen saknade zon 3 inte bara var-

aktiga sociala band inom sin egen grupp (zon) utan även gentemot de andra grup-

perna (zonerna) (a.a.). 

 
 

2.3 Livsföring, livsstil och subjekt 
Lars-Erik Alkvist (2004:92) söker i sin doktorsavhandling Max Weber och krop-

pens sociologi redogöra för Webers subjektblivande, där särskild vikt läggs vid 

att säga hur normer och värderingar internaliseras. Weber söker med ljus och 

lykta efter huruvida normer och värderingar påverkar individens handlingar, nå-

got som denne tilltalar “en inre relation mellan en specifik etik och en kapitalistisk 

anda, vilket yttrar sig i ett karaktäristiskt beteende” (Alkvist, 2004, s.92). För att 

tydliggöra detta använder sig Weber av ett verktyg benämnt den historiska indi-

viden, för att exemplifiera detta brukas i sin tur Benjamin Franklin (Alkvist, 

2004:93-104). Ur Franklin lyfter Weber flera karaktäristiska handlingar, som ex-

empelvis att du skall utföra ett idogt arbete, men inte slösa bort dina tillgångar 

utan i stället låta dessa växa och hållas tillgodo. Dessa karaktäristiska handlingar 

och de inneboende värderingar som dessa gör gällande har en antydan till ett ka-

pitalistiskt samhälle, som enligt Weber, är en överhängande fara för det tradition-

ella samhället. Det traditionella samhället, till skillnad från det kapitaliska sam-

hället, innebär att arbetet enkom skall utföras för överlevnad och inte något utöver 

detta. Franklin strukturerade sitt liv utefter ett schema som skulle följas till punkt 

och pricka, där målet låg i att uppnå moralisk fullkomlighet, denne eftersträvade 

ett moraliskt/etiskt subjekt. Vidare strävade Franklin att proklamera sin goda livs-

föring till gemene man för att stävja oordning och implementera en kontroll i 

samhället. I detta skeende går Franklin från den privata sfären och dess kropp till 

den offentliga sfären och dess kropp, således instrumentaliseras Franklins egna 

värderingar och normer från det privata till det offentliga. Etiken som proklame-

ras grundas i att kroppens behov skall tyglas genom förnuftet och dessa spreds 

till övriga samhället (a.a.).2 

 

                                                 
2 Det Alkvist företrädesvis talar om när det kommer till Weber är hämtat från Den protestantiska etiken och kap-

italismens anda (PEKA) (Weber, 1978:72–87).  
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Centralt för Weber var därtill att undersöka kopplingen mellan den individuella 

personligheten och den sociala kontexten (Alkvist, 2004:105). Personligheten 

uppstår och förädlas skriver Alkvist (2004), enligt följande: “Weber talar om 

människan som kulturell varelse, en person som står för och “förkroppsligar” sär-

skilda värden, som av Weber benämns “personlighet”. Personligheten får hos 

Weber en yttre och inre sida” (s. 105). Personlighetsbegreppet är vidare tätt sam-

manknutet med termen livsföring (Alkvist, 2004: 118-129). Med termen livsfö-

ring syftar Weber på undersökningsobjektet och mer specifikt på det känneteck-

nande hos den moderna människan. Weber gör en distinktion mellan livsföring 

och livschanser där det förstnämnda är individens val och hur dessa formar en 

personlighet, medan det sistnämnda i stället handlar om benägenheten att inför-

liva dessa val. Livsföring skall här ses som något större än bara enstaka beteenden 

och handlingar. Likt Franklin i sin livsföring som schemalade hela sitt liv, påvisar 

att individens val i form av tanke och handlingar styr hela livet. Således kan livs-

föring betraktas som ett norm- och värderingssystem. Alla följer emellertid inte 

en organiserad värderingsbas som styrs mot en specifik livsföring utan utvecklar 

i stället en livsstil. Livsstilen skall här förstås ha mer flytande gränser och efter-

strävar utveckling och förändring - en jakt på det sköna livet, medan livsföringen 

blomstrar under stabila förhållanden (a.a.). Enligt Weber håller slutligen subjekt-

blivandet på att eroderas, med andra ord, förr när man följde en given etik eller 

livsföring som vid Franklins dagar, hade man en viss värderiktning där målet var 

att bli ett moraliskt etiskt subjekt (Alkvist, 2004: 129-131). Idag, när individer 

inte har samma värderiktning, är det problematiskt att tala om ett subjekt då indi-

vider inte har samma strävan att rannsaka sig själva och därigenom forma en per-

sonlighet (a.a.). Denna förskjutning beskriver Alkvist enligt följande:  

 
Webers estetiska personlighet förlorar sin centrala ställning och ersätts av livsstilssö-

kande människor, som utmärks av krampaktig självuppskattning, osäkra på vad de vill, 

önskar och strävar emot. Jakten på bekräftelse blir oändlig. Den omedelbara tillfreds-

ställelsen tar former som ett oupphörligt sökande efter nya stimulanser, sensationer, 

stilar, attityder och relationer. (Alkvist, 2004:149) 

 

 

2.4 Teoridiskussion 

Den för studien valda teorin har valts på dess fokusering på hur normer och vär-

deringar kommer till och hur dessa vidmakthålls. Som hermeneutiker, där man 

tillåts tolka och omtolka, har teoritillskansandet följt den hermeneutiska cirkeln, 

där det tolkats och omtolkats mellan teori och empiri. När det kommer till Bour-

dieu har undertecknade valt att selektera bland dennes gedigna begreppsapparat 

och inte valt enhetliga teorier utan i stället valt enskilda begrepp som anses vara 

relevanta för studien och som underlättar belysandet av Åtvidabergs norm- och 

värderingssystem. Emellertid har Bourdieus (1991:67–72) begreppsapparat inte 

stått oemotsagd, något som han själv bemöter i sin bok Kultur och Kritik. Bland 
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annat tas frågan upp avseende dennes kapitalbegrepp, framförallt socialt och kul-

turellt kapital. Kritiken som riktats mot dessa är vad som de facto ska ingå i de 

olika kapitalformerna. Bourdieu möter denna kritik genom att belysa hur kapital-

formerna skall preciseras. Något Bourdieu emellertid själv finner problematiskt 

är hur kapitalformerna kan omvandlas från en form till en annan (a.a.). Trots 

denna kritik har Bourdieus begreppsapparat varit vägvinnande i studien, då dess 

användbarhet, enligt undertecknade, har varit fundamental för synliggörandet av 

normer och värderingar. 

 

Vad anbelangar Elias och Scotsons och deras teoribildning kring Etablerade och 

outsiders kan kritik riktas mot om dess universella figuration de facto är det och 

om appliceringen av den direkt kan orsaka begränsningar. Emellertid menar Elias 

och Scotson (2010) att teoribildningen skall förstås som en ”modell som kan prö-

vas, utvidgas och om nödvändigt revideras genom utforskning av besläktade, 

storskaligare figurationer” (s.29). Genom att undertecknade inte enkom har an-

vänt Elias och Scotson, utan även ställt fenomenet till andra teorier, har under-

tecknade använt Elias och Scotson som en mall för att på ett distinkt utröna vilket 

norm- och värderingssystem Åtvidaberg vilar på. Elias och Scotson är således, 

likt den andra valda teoribildning för studien, delar av helheten. 

 

Som en del av helheten fungerar även Webers begrepp livsföring, livsstil och 

subjekt. Kritik som kan åberopas mot detta är att det inte är en förstahandskälla 

utan att det har skett en omtolkning av Webers verk PEKA genom Alkvist 

(2004:118–131). Nyssnämnda verk valdes dock i och med dess omtolkning då 

begreppen som kungörs, går i enlighet med övriga teorier och anses adekvat för 

studiens ändamål. Samtliga valda teorier anser författarna vara kompletterande, 

samt att alla belyser normer och värderingar, dock med olika angreppssätt. De är 

på detta sätt nödvändiga för att framställa Åtvidabergs norm- och värderingssy-

stem. Förvisso bör poängteras att vald teori även har andra aspekter såsom klass, 

kön och genus, vilket hade kunnat varit behjälplig i denna studie. Dock anses 

tidsfristen för uppsatsen för begränsad för att dessa aspekter skulle kunna imple-

menteras och har därför lämnats därhän till förmån för samhälleliga normer och 

värderingar. 

 

 

2.5 Forskningsöversikt 
I förestående forskningsöversikt kommer ett koncentrat över forskningsläget av-

handlas. Inledningsvis kommer en mer neutral ingång gällande normer och vär-

deringar i lokalsamhället att lyftas fram, följt av drivkrafter till att flytta eller 

stanna i en mindre ort. Därefter kommer olika andor att redovisas, framförallt 

bruksandan men även Gnosjöandan. 
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I Regional utveckling i lokala och globala kraftfält lyfter Bengt Jönsson i sitt ka-

pitel Lokalsamhällets identitet - entreprenörens gränsland? hur betydelsefullt lo-

kalsamhället är för vårt identitetsskapande (Jönsson, 1998:4:4-4:6). Lokalsam-

hället kännetecknas bland annat av en distinkt avgränsad plats med kontinuitet, 

tätt förbundna sociala nätverk, homogenitet, stabilitet, social och informell kon-

troll. Betydande för lokalsamhället är kittet som det lägger på såväl företag som 

individ i form av en kultur som skapar en institutionell norm i den givna miljön. 

Mer utförligt handlar det om att lokalsamhället skapar ett förhållningssätt gäl-

lande sociala relationer och traditioner, närmare bestämt en kultur. Vidare lyfter 

Jönsson termen identitet, där denne talar i termer av delad identitet, gruppidentitet 

och lokal identitet. Delad identitet handlar om hur en individ definierar sig själv 

för att särskilja sig från mängden. Exempelvis genom att definiera sig som “jag 

är östgöte”, skapas ett särdrag som emellertid delas med alla andra individer som 

definierar sig som östgötar; och på så vis skapas den delade identiteten. Gruppi-

dentitet handlar i sin tur om hur ett gemensamt intresse, som att vara delaktig i 

samma idrottsförening, eller i ett ungdomsgäng, skapar en gemensam identitet. 

Den lokala identiteten baseras på att individer är hemmahörande på samma ort 

och känner en tillhörighet genom ett känslomässigt band till sin hembygd. Fun-

damentalt för identiteten är gränsdragningen; genom att göra distinktioner, mel-

lan grupper, enskilda individer, institutioner samt geografiska avgränsningar 

skapas en identitet (a.a.).  

 

Lotta Svensson undersöker i sin avhandling Vinna och försvinna - drivkrafter 

bakom ungdomars utflyttning från mindre orter vari syftet låg i att undersöka 

varför ungdomar väljer att flytta från mindre orter och hur de själva ser på sin 

framtid (Svensson, 2006:12). Därtill undersöker nyssnämnda författare hur ett 

traditionellt samhälle respektive ett modernt samhälle tar sig uttryckt i det lokala 

samhället. Avseende det lokala samhället studeras dessutom samspelet mellan in-

divid och struktur. Mer explicit undersöks ungdomars tankemönster vad gäller 

om man väljer att flytta eller stanna från en mindre ort, men även hur de struktu-

rella förhållandena de facto ser ut. Studerad ort, för Svensson, är Söderhamn som 

är en av flera mindre orter där ungdomar tenderar att flytta till storstäder. Att 

studera Söderhamn och därmed en mindre ort, är enligt Svensson, för att ge en 

annan bild än den generella ungdomsforskningen som i hög grad tenderar att vara 

storstadsfokuserad. Detta är ett fenomen, det vill säga att ungdomar flyttar, som 

tenderar att urholka mindre orter och skapa stora konsekvenser för den lilla ortens 

välfärd i form av att arbetskraft går förlorad, och kanske mest centralt för studien, 

vad som händer med framtidstron när ungdomar tenderar att flytta från orten 

(a.a.). 

 

Det huvudsakliga forskningsrön som Svensson (2006:60,157–173) framskriver 

är hur individer blir påverkade av flera faktorer när det kommer till sitt besluts-



 

 

 

12 

fattande. Nyssnämnda författare synliggör detta genom samhällets grundstruk-

turer och fundamentala faktorer är en individs kulturella, sociala och ekonomiska 

resurser men även könstillhörighet. Spänningsförhållandet mellan centrum och 

periferi, enligt Svensson, spelar dessutom en central roll när det kommer till be-

slutsfattandet. I distinktionen mellan storstaden (centrum) och den mindre orten 

(periferin) har storstaden makt och tolkningsföreträde att diktera villkoren för vad 

som är det adekvata och således utkristalliseras hur ungdomar är och ska vara 

enligt storstadsnormen (a.a.). Även fast Svensson i huvudsak riktar in sig på ett 

ungdomsperspektiv gällande flytta eller stanna i en mindre ort, är undertecknade 

av uppfattningen att studien belyser dels rådande normer och värderingar i en 

mindre ort och dels hur dessa påverkar beslutsfattande vilket är av vikt för forsk-

ningsfältet av mindre orter.  

 

Efter en genomgång av relevant forskning för studien stod klart att forskning kon-

centrerad till enkom Åtvidaberg och dess bruksanda per se är närmast obefintlig, 

däremot återfanns forskning över bruksandan, det vill säga kollektiva handlings-

mönster, eller normer, på liknande orter som Åtvidaberg. Till sådan forskning hör 

Bruksandan - hinder eller möjlighet, av Bergdahl, Isacsson och Mellander 

(1997:1–8), vilken har varit av stor vikt för denna studie när det kommer till att 

gå in djupgående i fenomenet bruksanda. Nämnda verk är en rapportserie över 

fyra stycken seminarieserier i Bergslagen, vari bland annat Hagfors och Hällefors 

ingick som bruksorter. Syftet med seminarieserierna låg i att utröna varför Bergs-

lagen, som understundom definieras som en problemregion, har haft svårt med 

att implementera varaktiga arbetstillfällen. Genom detta prisma löper seminarie-

serierna där bruksandan är fundamental (a.a.).   

 

Inledningsvis läggs ett historiskt perspektiv på bruksanda som begrepp, vari det 

förs en problematiserande diskussion om varifrån termen gror och spirar (Bursell, 

1997:10-20). I seminarieserien lyfts begreppet bruksgemenskap, som åsyftar en 

variant av den lokala identiteten, som blir till genom att individer delar erfaren-

heter med varandra av att bo på samma ort. Genom denna bruksgemenskap, me-

nar nyssnämnda författare, har det utkristalliserats en bruksanda; ett handlings-

mönster, en mentalitet vilka individer i givet samhälle handlar utefter (a.a.). 

 

I seminarieserien ägnas även utrymme för den kulturgeografiska forskningen och 

dess intresse för platsers betydelse i olika kontexter (Berger, 1997:30–31). Fram-

trädande avseende detta är att platsen är av vikt dels när det kommer till att känna 

tillhörighet i världen men också för individens identitetsskapande, platsen blir 

således en viktig del i socialisationsprocessen. Vad som skapar en plats karaktär 

är beroende av hur människor organiserar sina liv, vilket i sin tur har sin grogrund 

i hur organiseringen av samhället ser ut. Organiseringen av samhället kan endera 

vara en stringent hierarkisk ordning, endera en kollektiv process. Vad anbelangar 
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brukssamhällen, vars karakteristika är att det är bruket, företaget som har infly-

tande över vardagslivet, både vad gäller företagsmässig och samhällelig organi-

sering. Brukssamhället var distinkt segregerat, där en skiljelinje gick mellan vad 

som var brukets mark och rättighet och vad som var tillgängligt för gemene man. 

Denna begränsning konstruerade vidare vilken syn man hade på såväl “de andra” 

som den egna gruppen. Klassdifferentieringen gjordes därmed tydligt både socialt 

och materiellt men även rumsligt (a.a.).  

 

Gruppkänslan som detta gett upphov till har präglat bruket på så vis att den främ-

jat den kollektiva samvaron, men, och detta är av vikt, gruppkänslan uppvisar ett 

janusansikte, vilket utöver den kollektiva samvaron visar sig i intolerans och 

misstänksamhet mot det avvikande och abnorma (Berger, 1997:30-31). Grupp-

känslans janusansikte är ett karakteristika för bruksandan, vilket har sin grund i 

industrialismen då platsen blev en betydande del för industriföretaget och dess 

anställda. När nu informationssamhället är i antågande, med en rörlig och öppen 

människa, varpå platsen inte är av samma vikt eftersom platsbundenhet inte är en 

nödvändighet för varken företag eller dess anställda. Frågan bör därmed ställas 

om platsen över huvud taget kommer att ha betydelse i framtiden. Med detta sagt 

är inte den postmoderna människan utan rötter och förankring, däremot kanske 

platsen kommer att spela en mindre central roll för den (a.a.). 

 

I seminarieserien slutkapitel görs en sammanställning av vad som kännetecknar 

bruksanda, i såväl positiv som negativ bemärkelse (Isacsson, 1997:131). Alla är 

emellertid inte samstämmiga när det gäller denna kategoriseringen av det positiva 

och det negativa. Likväl görs en kategorisering av bruksandan, där det till det 

positiva hör lojalitet, trygghet, gemenskap, den fysiska miljön, arbetsglädje och 

yrkesstolthet. Därtill råder det inom bruksandan en benägenhet att gagna utveckl-

ingen för både företaget och samhället. Ytterligare ett positivt kännetecken är ett 

gediget föreningsliv, i synnerhet vad gäller idrottsrörelsen, vilken har egenskap 

att vara såväl sammanhållande som fostrande. Till det negativa hör att det råder 

en slutenhet, där misstanke råder mot det nya, eller mer explicit, misstanke mot 

det avvikande och det icke kännbara. Negativa kännetecken är även en 

bakåtsträvarmentalitet där man förespråkar traditionella resurser och där man är 

främmande gentemot förändring. I och med en arbetsglädje och yrkesstolthet 

finns det en motpol där det råder ett akademikerförakt och utbildningsfientlighet 

(a.a.).  

 

Men var kan egentligen bruksandan skönjas i dagens samhälle? Ett sådant spörs-

mål söker Eva Vikström i Bruksandan och modernismen svar på, där hon ur ett 

arkitekturhistoriskt perspektiv, det vill säga genom den fysiska miljön, se bruks-

andan i ljuset av den sena industrialismen, modernismen och folkhemmet (Vik-

ström, 1998:8-13). De rådande bruksmiljöerna vi ser idag, menar Vikström, vitt-
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nar om samhällets och industrins intensiva expansion mellan 1930-1970-tal. Stu-

derande orter är mellansvenska orter, bland annat Grängesberg, Hagfors och 

Karlskoga, där särskild tonvikt läggs på den offentlig miljön och bostäderna däri. 

Till en början, menar Vikström, var det brukspatronen som förfogade över hur 

samhällsplaneringen och därmed byggande av bostäder på orten skulle se ut. Det 

rådde här ett ömsesidigt beroende mellan brukspatronen och de anställda, dels 

åtnjöt arbetarna naturaförmån i form av billigare hyra för sin bostad, dels impli-

cerade detta att de anställda skulle förbli anställda och stationera sig på orten. I 

takt med såväl befolkningsökning som rationaliseringen av bruken förflöt makten 

över bostäderna till statliga subventioner och även egna hem (a.a.).  

 

Christer Ericsson diskuterar i likhet med ovan brukspatronens funktion på bruks-

orten i boken Vi är alla delar av samma familj: patronen, makten och folket där 

Nyby bruk står i huvudfokus (Ericsson, 1997:23-24). Brukspatronen hade funkt-

ionen av att synliggöra makten inom såväl bruket som i samhället, vilket gjordes 

genom att visa sig synligt på fältet. Brukspatronen hade flera karaktärsdrag där 

patronens signalerade värden skulle internaliseras hos arbetarna, därigenom 

skulle patronen vara en förebild och ett föredöme, vara sträng men ändå rättvis. 

Av vikt vid Nyby bruk och dess fortlevnad var brukspatronen som spelade en 

central roll när det kom till att etablera och vidmakthålla värden som, för bruket, 

var fundamentala (a.a.). 

 

Densamme Ericsson (2004:18–19) låter i sitt verk fotboll, bandy och makt förstå 

att det finns en tät sammankoppling mellan lagsporter och bruksanda. I nämnda 

forskares verk redogörs för hur detta förhållande rådde i bland annat Åtvidaberg. 

Genom att företaget implementerade en fritidssysselsättning åt arbetarna hoppa-

des man kunna få synergieffekter som meningsfullhet och en “vi-känsla”, vari 

andemeningen låg i att implementera en vilja att stanna på orten med familjen, 

och därmed koncentrera arbetskraften på gällande ort. Detta förhållande syn-

liggörs i Åtvidaberg bland annat genom det täta ekonomiska samarbetet, men 

även genom att FACIT, vilka hade många fotbollsspelare anställda hos sig, lät 

dem träna på arbetstid med full betalning. Likt Åtvidaberg etablerades ett sådant 

förhållande även i Lesjöfors, vari bruksledningen genom bandyn sökte imple-

mentera en kamratkänsla hos invånarna och därmed en identitet för orten - en 

Lesjöforsanda (a.a.).  

 

I boken I skuggan av Gnosjöandan framhäver Bengt Johannisson (2004) i sitt 

kapitel Den heliga Gnosjöandan att Gnosjöregionen kännetecknas av småföretag 

disponerade över ett fåtal branscher. Gnosjö har i synnerhet rönt uppmärksamhet 

när det kommer till att skapa varaktiga arbetstillfällen i jämförelse med andra 

regioner. Denna företagsamhet att skapa arbetstillfällen tillskrivs ett ömsesidigt 

beroende mellan företagen, dels då företagen är konkurrenter gentemot varandra 

avseende arbeten. Men dels då det råder ett samarbete mellan företagen genom 
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att man nyttjar varandras kompetenser bland annat genom att dela ordrar och att 

använda varandra som leverantörer. Detta ömsesidiga beroende, i synnerhet vad 

gäller samarbete, menar Johannison, manifesterar vad som delvis kännetecknar 

Gnosjöandan. Andra aspekter som kännetecknar Gnosjöandan är att man ser på 

varandra som jämlikar oavsett storlek på företag. Centralt är även synen man har 

på företagande, där de flesta anser sig kunna vara företagare vilket, om än något 

modifierat kan, likställas med jantelagen (a.a.). Johannisson förmedlar detta en-

ligt följande:  

 
Ändå undgår inte ens Gnosjöregionen som småortsmiljö Jantelagen, […]. Men medan 

den på bruksorten fångas i talesättet, “kan inte jag, så ska inte heller han kunna”, så 

tämjs jantelagen i gnosjöregionen av uttrycket “kan han, så kan jag”. Båda uttrycken 

speglar en stark social kontroll. (Johannisson, 2004, s. 11) 
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3. METOD 
Inledningsvis i detta kapitel kommer studiens vetenskapsteoretiska utgångspunk-

ter kungöras, därefter lyfts studiens metodologi och dess metod. Sedermera re-

dogörs för praktiska tillvägagångssätt innehållandes litteratursökning, urval, da-

tainsamling, bearbetning av data, forskningsetik, förförståelse samt kvalitetsbe-

dömning. Slutligen förs en metoddiskussion över studien. 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Inom forskningen råder skilda sätt att se på människans, samhällets och univer-

sums reella ursprung och natur, något som tituleras ontologi (Patel & Davidsson, 

2011:13–14; Wallén, 1996:12–14). Ontologin kan summariskt beskrivas med 

verklighetens beskaffenhet och är grovmaskigt disponerad över två skilda huvud-

uppfattningar, nämligen realism och idealism (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017:19; Wallén, 1996:12–14). Det förstnämnda handlar 

om att forskaren intar en syn på objekt och företeelser som verkliga, samt att 

kunskapen är en avspegling av verkligheten (Wallén:12–14). Medan realismen 

intar uppfattningen att kunskap kan empiriskt verifieras, antar idealismen ansat-

sen att kunskap är subjektiv och att dess kunskapsobjekt är oavhängig individers 

egna föreställningar. Då denna studie haft i syfte att undersöka individers upp-

fattningar kring ett fenomen har idealismen varit det adekvata valet. Realismens 

särart präglas i hög grad av att det är verkliga objekt man har att göra med, denna 

ontologiska utgångspunkt har lämnats därhän på grund av att vi i stället söker 

finna upplevelser kring ett fenomen som ligger på en abstraherande nivå där re-

alismen inte varit gångbar (a.a.). Undertecknade har i studien sökt finna indivi-

ders subjektiva upplevelser när det kommer till upplevelser gällande Åtvidaberg, 

varför den ontologiska ansatsen är idealism. 

 

Det ontologiska synsättet är i sin tur tätt sammanfogad med epistemologin, som 

handlar om på vilket sätt forskaren söker kunskap och hur kunskap uppnås (Wal-

lén 1996:12–14, 26–30). En vanligt förekommande forskningstradition inom 

epistemologin är positivismen, vilken står i nära förbindelse med realismen. 

Positivismen söker kunskap genom att empiri skall kunna verifieras, det vill säga 

uppnås sann kunskap genom att den skall stämma överens med verkligheten. Yt-

terligare särdrag inom positivismen är att forskaren skall vara objektiv samt att 

denne söker tillförlitlig kunskap genom att ställa vissa krav på mätningarna som 

görs samt att kunskapen skall kunna formuleras i lagbundenheter. En kritik som 

positivismen har fått bekänna, och som har gjort att undertecknade har lämnat 

positivismen därhän, är att positivismen objektifierar människan och mister rele-

vanta subjektiva upplevelser som känslor och tankar. Ytterligare en forsknings-

tradition som lämnats därhän är systemteorin, vilken är en vidareutveckling av 

positivismen. Systemteorin har i likhet med positivismen karaktären av att tro på 
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objektiv kunskap, rationalism, men där distinktionen mellan systemteori och pos-

itivism är att den förstnämnda fokuserar mer på växelverkan, snarare än orsak-

verkan, som hos den sistnämnda. Att negligera systemteorin grundas, i likhet med 

förkastningen av positivismen, att den fokuserar på objektiv kunskap snarare än 

den subjektiva upplevelsen som undertecknade avser att lokalisera (a.a.).  

 

Denna studie har som syfte att studera subjektiva upplevelser av ett fenomen för 

att sedan kontextualiseras till en helhet, varför en hermeneutisk ansats har stått 

till förfogande. Hermeneutiken kan sägas vara en motpol till positivismen och 

kan svepande uttryckt beskrivas som tolkningslära (Patel & Davidsson, 2011:28–

29). Hermeneutiken fokuserar på att få en mer djuplodande förståelse för hur in-

divider upplever sin livssituation, vari man använder tolkning för att förstå indi-

viden (Wallén, 1996:33–34). Tolkningen kan exempelvis vara matnyttig då män-

niskor har avsikter och intentioner som yttrar sig i språk och handling, vilket stäl-

ler krav på att forskaren kan genomföra en tolkning för att förstå andemeningen 

hos individen (Patel & Davidsson, 2011:28–29). Den hermeneutiska ansatsen har 

vidare använts på grund av dess betoning på förförståelse, vilket undertecknade 

har av sitt uppsatsämne. Förförståelsen, inom hermeneutiken, ses som en tillgång 

snarare än ett hinder, forskaren söker via förförståelsen nå ett samförstånd mellan 

sig och intervjupersonen. Forskaren söker vidare minimera objektivitet och even-

tuella maktasymmetrier för att nå en subjektiv samförståelse - det innebär att fors-

karen agerar empatisk och inkännande gentemot informanten. Gemensam förstå-

else nås via att forskaren och informanten är jämbördiga subjekt, snarare än att 

relationen mellan dessa är forskare och studerande objekt. För att minimera relat-

ionen forskare och studerande objekt har informanterna själva fått välja intervju-

plats och tid som passar för dem, dessutom har det vid samtliga intervjuer startats 

med ett vardagligt samtal över en fika. Ytterligare anledning till att hermeneuti-

ken använts i denna studie är möjligheten den erbjuder till att omvärdera och om-

prioritera utgångspunkt för studien då hermeneutiken (och dess tolkningsakt) inte 

har någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt (a.a.).  

 

Att studera upplevelser av normer och värderingar inom en ort, med den herme-

neutiska ansatsen, innebär en pendling mellan del och helhet (Patel & Davidsson, 

2011:28–29). I denna studie har detta varit fruktbart då vi rört oss mellan olika 

informanters subjektiva upplevelser, där vi tolkat och omtolkat, och på detta sätt 

etablerat en helhet (a.a.).3 Vårt fenomen är att betrakta som tätt sammanfogad 

med mönster i samhället, därav har undertecknade dessutom inslag av tolknings-

traditionen strukturalism, som finns inom hermeneutiken (Wallén, 1996:34). 

Strukturalismen fokuserar just på mönster i samhället, vari individen kan begrän-

                                                 
3
 Ett sätt tolkning och omtolkning görs på i denna är via meningskategorisering  vilket närmare beskrivs i 2.4.3 

bearbetning av data. 
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sas av strukturerna i samhället. Parallellt med detta går de fundamentala teori-

bildningarna i denna studie, vilka är Bourdieus begreppsapparat, Webers livsfö-

ring, livsstil och subjekt samt Elias och Scotsons etablerade och outsiders, som 

används för att lokalisera de kollektiva handlingsmönster som råder inom ett sam-

hälle (a.a.).  

 

Slutligen har, som tidigare poängterats, den hermeneutiska ansatsen valts på 

grundval av dess tolkningslära och förförståelse. På samma sätt har fenomenolo-

gin lämnats därhän, då denna ansats fokuserar på utelämnande av förförståelsen 

(Kvale och Brinkman, 2014:41; Wallén, 1996:35). Mer explicit, avstår fenome-

nologin från det bakomliggande som hermeneutiken fokuserar på. Fenomenolo-

gin fokuserar i stället på den direkta subjektiva upplevelsen hos informanten och 

skapar därigenom kunskap (a.a.). Då studien avsett vara mer tolkningsinriktad än 

vad det fenomenologiska perspektivet tillåter, har denna således lämnats därhän 

till förmån för den hermeneutiska ansatsen.  

 

 

3.2 Metodologi 
I och med den hermeneutiska ansatsen, där man pendlar mellan del och helhet, 

faller studiens ansats företrädesvis inom induktiv särart, men det råder även frag-

ment av deduktiva inslag (Patel & Davidsson, 2011:23–24). En induktiv inrikt-

ning används när empiri föregår teori, det vill säga det är det empiriska materialet 

som styr teoribildningen. Det som kan vara problematiskt med att arbeta induktivt 

är att man inte vet vad det empiriska materialet kommer generera då det är be-

gränsat till den kontext materialet är insamlat från. Studien kan därmed riskera att 

bli problematisk att generalisera till en teori (a.a.). Vice versa används den de-

duktiva inriktningen när teori föregår empiri, sålunda styr teoribildningen vilka 

konklusioner forskaren antar (Kvale & Brinkman, 2014:238–239). Ur teorin eta-

bleras hypoteser som man söker falsifiera genom att införskaffa sig empiri som 

skall kopplas an till ursprungsteorin. Det induktiva förfarandet baserades i denna 

studie genom att empirin som framkom var vägledande genom undersökningen; 

undertecknade hade således inte på förhand explicit styrt vilka idéer som skulle 

prövas. Det fanns emellertid en idé om att vissa delar av de teoretiska utgångs-

punkterna var gagnande för att analysera vårt fenomen. Genom denna förförstå-

else var undertecknade dessutom deduktiva eftersom viss teori fungerade likt en 

språngbräda in i fenomenet (a.a.). 

 

 

3.3 Metod 
I gemen råder en distinktion mellan två skilda typer av metoder, närmare bestämt 

den kvalitativa och den kvantitativa. Vilken av dessa ansatser som är adekvat för 

en studie faller på grundval av vad man vill uppnå med studien (Wallén, 1996:73–

75). Illustrativt kan en mätning över hur bra en mobiltelefon är, klassificeras olika 
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beroende på om man antar en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vid en kvalitativ 

ansats förespråkas värden som exempelvis hur användaren upplever mobiltelefo-

nen, snarare än i en kvantitativ ansats där bäst prestanda och funktioner skulle 

kunna vara avgörande. Den kvalitativa ansatsen präglas således, något generali-

serat, ofta av att man strävar efter att finna värden som ligger utanför mätbara 

data, man eftersträvar i stället efter hurdan den subjektiva upplevelsen är hos in-

formanten (a.a.). Ytterligare kännetecken för den kvalitativa ansatsen är att man 

fokuserar på tolkande analyser och kvalitativa intervjuer (Patel & Davidsson, 

2011:14). Den kvantitativa ansatsen präglas å sin sida av att datainsamlingen skall 

kunna generaliseras från ett urval till en större population (Sverke, 2004:22–23). 

Patel och Davidsson (2011:14) låter förstå att valet av kvantitativ eller kvalitativ 

forskning är beroende av vad undersökningen ämnar svara på, det vill säga dess 

frågeställning. Då datainsamlingen i denna uppsats bestod av kvalitativa inter-

vjuer var en kvalitativ ansats att föredra, detta eftersom analysmodellen fokuserar 

på att tolka och förstå (a.a.). 

 

 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

3.4.1 Litteratursökning 

Litteratursökning har i denna uppsats använts via den adekvata databasen Unise-

arch. Företrädesvis har undertecknade använt svenska sökord, dock har engelska 

sökord inte med det sagt exkluderats. Till de svenska sökorden hör: bruksanda, 

bruksmentalitet, småstadsmentalitet, stanna eller flytta, Åtvidaberg, Åtvida-

bergsanda och Åtvidabergs historia. Till de engelska sökorden hör enkom indust-

rial town mentality och small town mentality. Litteratursökningen har inte selek-

terats utifrån årtal, detta beroende på det låga antal sökträffar som generades vid 

nämnda sökord. Litteratursökningen vid vetenskapliga artiklar har inte gjorts ge-

nom någon avgränsning när det kommer till årtal, detta motiveras främst av det 

skrala underlag som sökorden genererade. Däremot har de vetenskapliga artik-

larna valts utifrån en geografisk avgränsning, där undertecknade enkom valt ve-

tenskapliga artiklar baserade utifrån Sverige. Undertecknade är av meningen att 

de olika andor som för studien är relavanta är förankrad i småorter i Sverige, 

därav anses den utländska litteraturen som hittades ej vara av lika mycket rele-

vans. Utifrån valda vetenskapliga artiklar gällande bruksanda har även gnosjö-

anda och andra referenser kunnat sökas upp som har gagnat undertecknades stu-

die. Med hänvisning av kursansvarig och handledare har dessutom annan littera-

tur lokaliserats. Slutligen har Åtvidabergs bibliotek använts för att finna lokal-

historia. 

 

3.4.2 Urval 

Till denna studie gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 2008:392). Ett målinriktat 

urval har karaktären av att informanter väljs ut beroende på ett visst antal kriterier 
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och dess relevans kring forskningsfrågan, således är det vid ett målinriktat urval 

intressant att fånga en palett (variation) av egenskaper och viktiga kännetecken 

(a.a.). I undertecknades studie har det målinriktade urvalet inneburit att elva in-

formanter har valts ut med de för studien uppsatta kriterierna. Ett av dessa krite-

rium är att informanterna skall ha anknytning till Åtvidaberg, såtillvida att infor-

manterna vid något tillfälle i livet har varit bosatt där i minst fem år. Anledning 

till tidsavgränsningen är att man skall ha hunnit komma in i samhället och tagit 

del av Åtvidabergs norm- och värderingssystem. Informanterna har därtill en va-

riation i att fortfarande vara bosatta i Åtvidaberg och ha flyttat därifrån för att få 

vidare perspektiv. Dessutom har kriterier avseende kön, ålder samt utbildnings-

nivå eftersträvats i studien för att få olika infallsvinklar kring fenomenet. I det 

målinriktade urvalet är detta en restriktion för att få svar på det vi efterfrågar gäl-

lande Åtvidaberg. Anledningen till att göra denna restriktion av intervjuerna över 

anknytning till Åtvidaberg, med vidare skilda attribut var för att få en mångskif-

tande datainsamling. Oavhängigt detta är komplexiteten i forskningsfrågan, det 

är ju problematiskt att exempelvis fråga en individ som inte har anknytning till 

Åtvidaberg att svara på frågor gällande orten, då dessa svar kan tänkas bli för 

ytliga för att ge oss den djupgående analys som eftersträvas i studien. Vidare är 

ett målinriktat urval ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att generalisering 

till population inte är möjlig. Detta är något undertecknade inte avsåg att göra, 

som tidigare redogjorts för, var det för studien i stället relevant att fånga in ett 

digert material där en djupgående tolkningsanalys prioriteras, snarare än att kunna 

generalisera till populationen. (a.a.).  

 

Innan intervjun genomfördes skickades ett forskningsmail ut till vederbörande 

informanter vari det framgick studiens syfte samt de forskningsetiska principerna. 

 

3.4.3 Datainsamling 

Denna studie har kvalitativ karaktär, vilket gjorde att datainsamlingen skedde via 

intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014:41-42). Undertecknade var i detta samman-

hang intresserade att få en datainsamling med en hel palett av data, eller an-

norlunda uttryckt, en datainsamling som genererade i skilda data. För att fånga en 

diger datainsamling valdes en kvalitativ forskningsintervju, vilken är gångbar när 

det kommer till att finna förståelse för en informants upplevelse kring sin var-

dagsvärld. Samspelet mellan informant och intervjuaren kan liknas vid ett var-

dagligt samtal, men genom professionalismen som forskare, ställs frågor utifrån 

en i förväg bestämd riktning (a.a.). Vilka frågor man ställer i en intervju är tätt 

förbundet med i vilken grad intervjun är strukturerad (Johannessen & Tufte, 

2003:97–98). Den strukturerade intervjun är för vårt ändamål inte förenbart då 

denna i för hög grad, som namnet gör gällande, är strukturerad. Genom att anta 

en strukturerad intervju får forskaren förvisso svar på de frågor som ställs, men, 

det ger inte utrymme för att stanna upp i en fråga och vara mer djuplodande utan 

ordningsföljden i intervjuguiden är fastställd sedan innan. Inte heller motpolen 
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till den strukturerade intervjun, det vill säga den ostrukturerade intervjun, före-

faller vara adekvat. Detta icke-standardiserade sätt att genomföra en intervju på 

präglas av att intervjuaren låter samtalet flyta helt fritt utifrån ett tema, således 

finns frågor och ordningsföljd inte föreskrivet. Att inte använda den ostrukture-

rade intervjun beror företrädesvis på att den är alltför flexibel samt att data som 

framkommer av intervjun blir svåranalyserad (a.a.).  

 

Vidare åsyftar den semistrukturerade intervjun, eller halvstrukturerade intervjun 

som Kvale och Brinkman (2014:172) titulerar den, till att ha övergripande teman 

att utgå från med förslag till frågor, men intervjuaren låter informantens svar styra 

intervjun med viss inskränkning av att intervjun förhåller sig till olika teman 

(a.a.). Undertecknade har i denna studie valt det semi-strukturerade förfarandet 

mycket beroende på dess dynamiska förhållande mellan standardisering och flex-

ibilitet, således ger detta tillvägagångssätt möjligheten att anta en förutbestämd 

riktning men dessutom möjlighet till att anpassa intervjun efter informantens svar 

(Johannessen & Tufte, 2003:98). Tillvägagångssättet gav såtillvida underteck-

nade möjlighet att stanna upp vid ett intressant svar från informanten för att gå 

mer djupgående. Vid utförandet av studien etablerades tematiska forskningsfrå-

gor som förenklades till vardagligt språk för att frågorna skulle bli mer lättförstå-

eliga samt för att undvika missförstånd. Intervjuguiden knöts således an till un-

dertecknades frågeställning, men bröts ned till några centrala teman med centrala 

underfrågor kopplat till varje tema (a.a.).   

 

För att lokalisera vilka typer av teman som var relevanta för studien gjordes en 

pilotstudie där två informanter deltog. I denna studie testades den då utformade 

intervjuguiden. Av detta tog undertecknade lärdom och utvecklade intervjugui-

den ytterligare, dels omstruktureras och förenklades vissa frågor och vissa lades 

till. Dels togs lärdom om var en intervju bör hållas, men också hur informanten 

kan uppfatta intervjuaren i form av utseende och beteende.4 Utifrån detta fick 

informanterna välja plats för intervjun, vilket företrädesvis skedde i hemmamiljö. 

 

Undertecknade var båda närvarande vid alla intervjuer och dessa spelades också 

in på två olika enheter, något som enligt Kvale och Brinkman (2014:218–219) är 

ett vanligt förekommande förhållningssätt för att inte missa viktiga detaljer i in-

formanternas svar. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och efter de sedan 

genomförda intervjuerna transkriberades dessa ordagrant, vilket var en tidskrä-

vande process, men ack så viktig för att lättare kunna tolka och analysera infor-

manternas svar, vilket såväl Bryman (2008:228–231) som Kvale och Brinkman 

(2014:223) gör gällande. 

                                                 
4
 Centralt vid en intervju enligt Johannessen och Tufte (2003:100), men även Kvale och Brinkman (2014:51–52), 

är just dess inramning, i huvudsak vad gäller intervjuns plats men därtill intervjuaren själv, genom att välja en 

adekvat sådan kan maktasymmetrier och störningsmoment bland annat undvikas. Forskaren kan genom detta till 

viss del styra intervjuns positiva eller negativa riktning. 
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3.4.4 Bearbetning av data 

För att strukturera data som undertecknade samlade in från intervjuerna, gjordes 

först en kodning av transkriberade data, där det lokaliserades olika teman som 

sedermera uttrycktes i färgkoder (Kvale & Brinkman, 2014:243–252). Utifrån 

färgkodningen lokaliserades ett flertal begrepp som senare användes för att göra 

en meningskategorisering. Meningskategoriseringen hade funktionen av att skapa 

en överblick över datainsamlingens mångfacettering genom att utifrån ett be-

grepp, exempelvis social kontroll, se vad varje informant sagt gällande detta och 

sedermera få fram en helhet av begreppet. Efter denna strukturering tolkades se-

dan materialet genom den hermeneutiska cirkeln, som i detta avseende, något 

förenklat, har inneburit att data först sågs enskilt, för att sedermera ställas i relat-

ion till andra informanternas svar och genom detta etablerades den hermeneutiska 

cirkeln. Processen fortskred på detta sätt genom att undertecknade hela tiden gick 

från del (informant) till helhet (begrepp) och från helhet till del (a.a.). När data-

insamlingen, det vill säga intervjucitaten, återgavs i studien följdes Kvale och 

Brinkmans (2014:330–331) föreskrifter om hur en sådan rapportering ska gå till-

väga för att skapa såväl en korrekthet i återgivelser som att vara djupgående. 

 

3.4.5 Forskningsetik 

Vid samhällsvetenskaplig forskning skall hänsyn tas till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer, vilket har beaktats i denna studie. För att utveckla ny 

och fördjupad kunskap samt metoder ställs det krav både från medborgare och 

samhället att det genomförs forskning med en hög kvalitet och på väsentliga om-

råden, vilket kallas forskningskravet. Forskning är således ett viktigt område för 

att förbättra och förnya kunskap men får inte göras utan att ta hänsyn till etiska 

aspekter (a.a.). Samhället ställer krav på att forskning skall bedrivas och forskare 

måste ställa sig frågan om önskan att söka sanning och kunskap inom ett visst 

område är etiskt försvarbart (Johannessen & Tufte, 2003:61). För att säkerställa 

ett skydd mot samhällets individer vid forskning finns individskyddskravet som 

gör gällande att individen inte får utsättas för kränkning, förödmjukelse, att indi-

viden inte kommer till psykisk eller fysisk skada samt ett skydd mot olämplig 

insyn i deras liv. Individskyddskravet innefattar fyra etiska principer; (1) inform-

ationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och (4) nyttjande-

kravet (a.a.).  

 

I en studie skall (1) informationskravet uppfyllas, detta handlar om att vederbö-

rande skall informera informanterna om vilket syfte studien har och dess villkor 

samt att deltagande i studien är frivilligt och att vederbörande närhelst de vill kan 

avsluta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

uppfylldes i denna studie genom att undertecknade dels skickade ut ett mail innan 

intervjun där information om studien och den frivilliga medverkan framgick, dels 

att information dessutom delgavs vid intervjutillfällena. (2) Samtyckeskravet 
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handlar om att informanterna skall lämna sitt samtycke att delta i studien med de 

förutsättningar att de närhelst de vill skall kunna avbryta sin medverkan utan att 

få negativa följder. Undertecknade har emellertid satt ett slutdatum för när avbry-

tande av studien inte är möjligt längre. Detta har uppfyllts genom att informan-

terna via forskningsmailet, har fått svara undertecknade om villigheten att delta 

och därmed gett svar på samtycke. (3) Konfidentialitetskravet handlar i sin tur 

om att deltagarna i studien skall anonymiseras, och därmed skall information inte 

kunna härledas till en specifik person och heller inte komma obehöriga tillhanda 

(a.a.). Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att informanterna har ano-

nymiserats till förmån för kodnamn men också genom att, när informanterna har 

nämnt individer vid namn i uttagna citat, har även dessa anonymiserats och be-

tecknats med ”xxx” (Kvale & Brinkman, 2014:98–120). Slutligen anger (4) nytt-

jandekravet att datainsamlingen enkom ska användas för studiens syfte, vilket 

undertecknade säkerställde genom att transkribering och ljudfiler makulerades 

efter avslutad studie (a.a.).  

 

Sammantaget har ovanstående forskningsetiska principer ständigt varit i vårt 

medvetande under forskningsprocessen i enlighet med Kvale och Brinkman 

(2014:106). I studien har begreppet xenofobi brukats, vilka har flertalet innebör-

der. Däribland åsyftar xenofobi på främlingsfientlighet som kan förknippas med 

rasism vilket kan uppfattas etiskt problematiskt. För att understryka att detta inte 

är vår avsikt har enkom den definition som är av relevans för oss skrivits ut. Det 

vill säga en rädsla för individer från andra orter. I studien har Åtvidaberg valts att 

inte anonymiseras då det ligger till grund för vårt forskningsområde vilket under-

tecknade har delgivit information till informanterna om. Undertecknade är vidare 

av meningen att Åtvidaberg har en tillräckligt stor population för att inte synlig-

göra vilken informant som säger vad. 

 

Utöver detta har undertecknade haft i åtanke att känslig information och etiska 

problem skulle kunna framkomma under intervjun, då frågor gällande uppväxt, 

skolgång samt familjesituation skulle kunna vara känsliga för en enskild individ 

att tala om, undertecknade har därmed varit observanta under intervjun och inte 

forcerat informanter att berätta om detaljerade situationer som kan tänkas vara av 

känslig karaktär.  

 

 

3.4.6 Förförståelse 

Den hermeneutiska ansatsen har vidare använts på grund av dess betoning på för-

förståelse, vilket undertecknade har av sitt uppsatsämne (Patel & Davidsson, 

2011:28–29). Förförståelsen, inom hermeneutiken, ses som en tillgång snarare än 

ett hinder, man söker via förförståelsen nå ett samförstånd mellan forskaren och 

intervjupersonen. Forskaren söker vidare minimera objektivitet och eventuella 

maktassymetrier för att nå en subjektiv samförståelse - det innebär att forskaren 
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agerar empatisk och inkännande gentemot informanten (a.a.). Att helt exkludera 

förförståelsen är problematiskt då denna studie bygger på tolkning, det som upp-

fattas som direkta sinnesintryck är i själva verket påverkade av vår förförståelse 

(Thurén, 2007:58–59). Förförståelse för undertecknade har därigenom fungerat 

som ett verktyg där den var vägvinnande vid analysprocessen. En av underteck-

nade har anknytning till Åtvidaberg och har därmed en stor förförståelse för orten, 

vice versa har den andra undertecknade ingen anknytning till Åtvidaberg och har 

därigenom en mindre kännedom om orten. Detta har setts som en tillgång då en 

diskussion mellan uppsatsskribenterna har skett fortlöpande vilket inneburit en 

process i tolkning och omtolkning i hermeneutisk anda. Att ha en förförståelse 

torde även ha inneburit en ökad forskningskvalitet då undertecknade har kunnat 

bibehålla en jämn balansgång mellan subjektivitet och objektivitet. Förförståel-

sen har således bidragit till en mer djuplodande datainsamling och analys, detta 

genom att olika perspektiv har kunnat antas mellan en som har kännedom om 

orten och en som inte har det.  

 

3.5.7 Kvalitetsbedömning 

Vanligt förekommande inom kvalitetsbedömning av en studie som har en posi-

tivistisk ansats är begreppen reliabilitet, validitet och generalisering (Kvale och 

Brinkman, 2014:295). Det råder dock en splittring avseende kvalitetsbedömning-

ens terminologi när det kommer till kvalitativa studier. Medan somliga föresprå-

kar termer som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet för 

att visa på sanningsvärde i resultatet för studien, förespråkar i stället Kvale och 

Brinkman de traditionella positivistiska begreppen, dock i en omformulering som 

lämpar sig för kvalitativ intervjuforskning (a.a.).  

 

För att utröna en studies beskaffenhet och tillförlitlighet använder Kvale och 

Brinkman (2014:295) begreppet reliabilitet. Begreppet åsyftar vilken grad av re-

plikerbarhet studien innehar, i detta fall hur informanternas svar skulle kunna 

komma att förändras beroende på tillfälle och vem som intervjuar. I denna studie 

har en semi-strukturerad intervju genomförts, vilket kan påverka studiens reliabi-

litet då det kan inbegripa följdfrågor som avviker från intervjuguiden, (som andra 

forskare kanske inte ställer) och därmed kan replikerbarheten minska. Förfaran-

det att använda en semi-strukturerad intervju har att göra med den hermeneutiska 

ansatsen, vilket får stå till förmån för reliabiliteten och en fullt strukturerad inter-

vjuguide som kan vara mer simpel att replikera. Mer explicit har hermeneutiken 

med dess möjlighet att vara kreativ och variationsrik brukats för att ge ett bredare 

resultat snarare än en hög reliabilitet. Emellertid, för att öka reliabiliteten, kan en 

tydlig transparens skönjas då undertecknade på ett distinkt sätt har visat på tillvä-

gagångssättet för studien (a.a.).  

 

Beträffande studiens transparens kan den även visa på en validitet hos studien. 

Validitet har enligt Kvale och Brinkman (2014:296) att göra med i vilken grad 



 

 

 

25 

det finns en samstämmighet mellan metod och det som avses att undersöka. För 

att uppnå en hög validitet ställs krav på forskaren att under hela forskningspro-

cessen anta ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin egen undersökning genom 

att kontrollera, ställa frågor och teoretiskt tolka resultaten. Spörsmålet för under-

tecknade här är om studiens metod, det vill säga om dess vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter, metodologi, metod och praktiskt tillvägagångssätt har en sam-

stämmighet med undersökningens syfte och frågeställningar. Spörsmålet har upp-

fyllts genom att skribenterna under hela processen har förhållit sig kritisk och 

ifrågasatt varför en specifik ansats har valts framför en annan. Ytterligare en 

aspekt som Kvale och Brinkman (2014:301) låter förstå är fundamentalt när det 

kommer till validitet, är utifall intervjupersonernas svar är sanningsenliga och 

trovärdiga. Trots att informanter kan undanhålla sanningen säger ändock svaret 

något om dennes subjektiva upplevelse av fenomenet. Mer explicit handlar det 

om vilka frågor forskaren ställer hur densamma tolkar dessa (a.a.). Inför intervju-

erna var författarna noggranna med att påtala att det som för studien stod i fokus 

var informantens subjektiva upplevelse av fenomenet. Genom att påtala detta an-

ser undertecknade, att dels risken för tillrättalagda svar begränsades och dels att 

en ökad validitet åstadkoms. 

 

Slutligen lyfter Kvale och Brinkman (2014:310–315) att om resultaten i en studie 

är reliabla och valida återstår emellertid frågan om generaliserbarhet. Frågan som 

bör ställas är på vilket sätt generalisering av resultaten är applicerbara på andra 

personer och kontexter jämfört med den lokala kontexten där fenomenet under-

söks (a.a.). Det har för författarna inte varit av intresse med en generalisering av 

resultat till andra kontexter, snarare har intresset legat i att  utröna normer och 

värderingar i det givna samhället - Åtvidaberg. Det är dock problematiskt att göra 

anspråk på att resultaten i denna studie skulle kunna generaliseras till att vara 

heltäckande för samhället Åtvidaberg. Med detta sagt skall dock poängteras att 

de normer och värderingar som kommit fram genom intervjupersonerna ändå är 

en del av norm- och värderingsbasen i Åtvidaberg. Dock är ett samhälle dyna-

miskt, normer och värderingar förändras och utifrån elva informanter är det svårt 

att generalisera till hela populationen Åtvidaberg (a.a.). 

 

3.5 Metoddiskussion 
Denna studie har antagit en kvalitativ ansats, framför den kvantitativa. Detta gjor-

des med anledning av att studien ville undersöka subjektiva upplevelser av ett 

fenomen, det vill säga upplevelserna av normerna och värderingarna i Åtvida-

berg. Kvale och Brinkman (2014:17) låter förstå att det är just detta den kvalita-

tiva forskningsmetoden bland annat åsyftar, nämligen att tillskansa sig en djup-

gående förståelse över individers attityder och idéer. Vidare förefaller den kvali-

tativa ansatsen adekvat då den fokuserar på tolkande analyser och kvalitativa in-

tervjuer, snarare än den kvantitativa ansatsen som fokuserar på generaliserbarhet 
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från urval till population. Det har för studien varit intressant att göra en djupgå-

ende analys, något som med fördel har kunnat göras med den kvalitativa ansatsen 

(a.a.). 

 

Dock hade ett kvantitativt förhållningssätt inneburit att generalisering från urval 

till population hade kunnat göras, vilket per se är eftersträvansvärt, emellertid är 

detta för oss sekundärt eftersom den kvantitativa ansatsen bara på ytan hade an-

gripit fenomenet (Johannessen & Tufte, 2003:67–71). Genom att exempelvis an-

vända enkätundersökning, som är vanligt förekommande inom kvantitativ forsk-

ning, hade man kunnat insamla ett omfattande material, däremot ger enkäter i 

regel inte utrymme för att lokalisera mer djupgående bakomliggande faktorer som 

kan tänkas påverka fenomenet. Detta bidrog till att kvantitativt förhållningssätt 

inte var gångbart (a.a.).  

 

Den kvalitativa ansatsen har vidare mynnat ut i att studien antagit en hermeneu-

tisk kunskapsteori. Hermeneutiken brukades mycket beroende på dess betoning 

av förförståelse. Inom hermeneutiken vill forskaren inte sätta parentes kring sin 

förförståelse utan ser den snarare som ett redskap i sin analys. Andra kunskaps-

teoretiska synsätt är positivism respektive systemteori, som bådadera eftersträvar 

objektiv kunskap och att empirin skall vara verifierbar. I denna studie har subjek-

tiva upplevelser varit fundamentalt, varför varken systemteorin eller positivismen 

har varit ett lämplig epistemologiskt förfarande. Systemteorin och positivismen 

är i sin tur tätt förbundet med det ontologiska synsättet realism, som handlar om 

att objekt och företeelser ses som verkliga samt att kunskapen är en avspegling 

av verkligheten. Då undertecknade har för avsikt att studera fenomen, eller mer 

explicit upplevelser, har idealismen varit vägledande i studien då denna bygger 

på individers egna föreställningar och subjektiv kunskap. Realismen handlar om 

att kunskap kan empiriskt verifieras varför ett sådant tillvägagångssätt blir pro-

blematiskt då det som avsågs i studien i stället handlade om att finna individers 

egna föreställningar. 

 

Den kvalitativa ansatsen grundar sig även i valet av induktion, dessa två hänger 

ofta samman, eftersom forskaren på förhand inte har vidare mycket idéer att 

pröva, empirin styr i stället vad det som är intressant att studera (Kvale & Brink-

man, 2014:238–239). I och med den hermeneutiska ansatsen, där man pendlar 

mellan del och helhet, faller studiens ansats företrädesvis inom induktiv särart, 

vilket ovan redogjordes för, men det råder även fragment av deduktiva inslag. Det 

induktiva förfarandet baserades i denna studie genom att empirin som framkom 

var vägledande genom undersökningen; undertecknade hade således inte på för-

hand explicit styrt vilka idéer som skulle prövas. Det fanns emellertid en idé om 

att vissa delar av de teoretiska utgångspunkterna var gagnande för att analysera 

vårt fenomen. Genom denna förförståelse var undertecknade dessutom deduktiva 

eftersom viss teori fungerade likt en språngbräda in i fenomenet (a.a.). Möjligtvis 
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hade en renodlad deduktiv ansats varit möjlig utifall man skulle undersöka exem-

pelvis uifall bruksanda existerar i Åtvidaberg, en såkallad testning av teori. Detta 

hade emellertid inneburit att vi hade bortsett från andra faktorer gällande feno-

menet. Genom att i stället kombinera induktion och deduktion hade vi en teoretisk 

ursprungsidé för att få en riktning för studien, men vi lät ändock empirin styra 

teoribildningen.  

 

I och med den induktiva ansatsen, där empiri har styrt vår teori, har mycket litte-

ratursökning varit angelägen. Vad anbelangar litteratursökningen hade möjligtvis 

andra databaser kunnat användas, emellertid anser sig undertecknade ha tillskan-

sat sig det material som varit relevant för studien via Unisearch. Undertecknade 

har varit bundna att finna lokalhistoria över Åtvidaberg, varför biblioteksbesök 

på nyssnämnda ort varit behjälplig.  

 

Till denna studie hade ett strategiskt urval i form av ett bekvämlighetsurval kun-

nat väljas (Bryman, 2008:392,433). Ett bekvämlighetsurval har karaktären av att 

informanter väljs ut beroende på dess tillgänglighet kring forskningsfrågan, såle-

des är det vid ett bekvämlighetsurval av vikt att nå informanter för det givna 

forskningsområdet. Till skillnad från bekvämlighetsurvalet har det målinriktade 

urvalet karaktären av att informanter väljs ut beroende på dess relevans kring 

forskningsfrågan, således är det vid ett målinriktat urval intressant att fånga en 

palett (variation) av egenskaper och viktiga kännetecken (a.a.). Båda dessa urval 

hade kunnat användas, dock valdes bekvämlighetsurvalet bort på grund av att un-

dertecknade hade vissa givna kriterier för att få delta i studien, varför ett målin-

riktad urvalet var att föredra. 

 

För att säkerställa att datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, inte skulle gå 

förlorade användes två olika inspelningsenheter (Kvale & Brinkman, 2014:218–

219). Med fördel används inspelning av intervjuer vilket erbjöd oss som intervju-

are möjlighet att dels observera informanterna på ett adekvat sätt, dels att ljud-

upptagningen får in pauser, något som kan vara av vikt vid en hermeneutisk tolk-

ning. Att exempelvis använda fältanteckningar vid datainsamlingen torde ha in-

neburit att fokus i stället lades på att forskaren förde ned informanternas korrekta 

uttalande, vilket hade varit såväl tidsförödande och problematiskt att följa med i 

samtalet (a.a.). Möjligen skulle även gruppintervjuer kunnat användas i stället för 

enskilda intervjuer, detta åsidosattes dock för att risken är att en informant tar 

över samtalet (Esaiasson, et. al., 2012: 324–325; Kvale & Brinkman, 2014:51–

53). Det bör emellertid poängteras att kritik kan riktas mot den kvalitativa forsk-

ningsintervjun, exempelvis lyfter Kvale och Brinkman (2014:211–212) standard-

kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer, bland annat att den kvalitativa forsk-

ningsintervjun är subjektiv och inte objektiv, att generaliserbarheten är knapp-

händig eftersom det är för få intervjupersoner etc. Ånyo är undertecknade av me-

ningen att alternativet med ett kvantitativt förhållningssätt hade blivit för ytligt i 
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sin karaktär. Andra aspekter som bör tas hänsyn till under en intervju är att det 

kanhända att informanten hamnar i en position där den hamnar i försvar eller att 

intervjun blir ångestskapande (Kvale & Brinkman, 2014: 49). Detta ställer krav 

på att intervjuaren tar del av den mellanmänskliga situationen och söker läsa av 

informanten om ett sådant förhållande uppstår (a.a.). Även fast ämnet studien un-

dersöker per se inte har känslig karaktär var detta ändock något som beaktades, 

detta eftersom en sådan situation inte på förhand kan negligeras, intervjuaren har 

ju inte vetskap om informantens historia sedan innan.  

 

När det kom till att bearbeta datainsamlingen användes först en kodning av tran-

skriberade data, som följdes av meningskategorisering. Efter detta tolkades data 

sedermera i hermeneutisk anda. Undertecknade är av meningen att genom att vara 

distinkta med hur bearbetningen av data har gått tillväga ökar det transparensen i 

studien. Det kan emellertid riktas viss problematik mot den hermeneutiska tolk-

ningsanalysen i och med att forskaren ständigt får agera ekvilibrist. Å ena sidan 

ställs krav på förförståelse för att kunna tolka, å andra sidan får inte förförståelsen, 

i form av egna erfarenheter, i för hög grad påverka tolkningen. Detta har kunnat 

undvikas då den ena av oss inte har förförståelse i samma mening som den andra, 

vilket har inneburit en ständig diskussion och kritiskt förhållningssätt till uttolk-

ningen av datamaterialet. Tolkningen följer i och med detta den hermeneutiska 

cirkeln. 
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4. RESULTATANALYS 
Följande kapitel är en resultatanalys där informanternas citat ställs i kontrast 

med den för studien valda teorin. I första avsnittet lyfts företrädesvis Åtvidabergs 

norm- och värderingssystem fram och ställs i förhållande till främst Bourdieu. I 

det andra avsnittet ställs empiri gentemot Elias och Scotson. Det tredje avsnittet 

är det slutligen norm- och värderingssystemets påverkanskraft på individen som 

lyfts och ställs i relation till främst Weber. 

 

 

4.1 Att dissekera doxa 
Bourdieu redovisar att ett fält är ett distinkt avgränsat område, där det råder olika 

normer och värderingar som individerna inom det avgränsade området måste ac-

ceptera och förhålla sig till (Bourdieu, 1991:127-128: Broady, 1991:226). I denna 

studie är det Åtvidaberg som står som forskningsfält, det är därmed Åtvidabergs 

normer och värderingar som avses synliggöras. För att luckra upp de rådande 

normerna och värderingarna i Åtvidaberg är det relevant att se till hela Åtvida-

bergskroppen. Detta görs genom att se på Åtvidaberg som ett hologram där de 

teoretiska utgångspunkterna tillsammans med empiri går från delar till en helhet 

och genom detta kan Åtvidabergskroppen visualiseras (se figur 1).  

 

Figur 1. Illustration över den hologrammet som formar Åtvidabergskroppen. Il-

lustrationen avser att visualisera hologrammet som formar Åtvidabergskroppen, 

där den teoretiska referensramen ställts i relation till insamlad empiri och genom 

detta hur undertecknade gått från del till helhet. 
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Normer och värderingar är problematiskt att skönja med blotta ögat. För att visu-

alisera dessa har undertecknade som syfte att dissekera doxan; det vill säga det 

förgivettagande och det icke-ifrågasatta i ett samhälle - i det här fallet Åtvidaberg 

(Bourdieu, 1991:96,127-129). I det som följer kommer Åtvidabergs särdrag i 

form av doxan och dess dubbelnatur lyftas fram - begrepp som lokaliserats via 

tolkning av informanternas svar avseende detta är kontinuitet, social kontroll, ho-

mogenitet samt xenofobi. 

 

Flertalet av informanterna ger uttryck för en kontinuitet som råder i Åtvidaberg, 

som undertecknade ser som en väsentlig del av doxan. Denna kontinuitet präglas 

av konservativa värden och en bakåtsträvande mentalitet: 

 
“På vissa kanske men inte på alla som bor där, är nog mycket bakåtsträvande i åtvid, 

kommunen, att man inte vill att det ska förändrats. För ett tag sen som när dom skulle 

flytta vårdcentralen till centrum, då var det liv om att dom gjorde det. Men det är ju en 

klok förändring ändå, men den har ju varit där uppe liksom.” (IP 5, 4:142)  

 

”Jag tycker inte att det tänks så mycket framåt i Åtvidaberg, i varje fall när jag bodde 

där då tyckte jag det var väldigt liksom kommunalt och väldigt sådär bakåtsträvande 

snarare än att liksom satsa på kulturlivet oh satsa på en mötesplats för invånarna oh 

liksom… mm nae det fanns ingen glöd då riktigt, det kanske finns nu eller börjar uppstå 

jag vet inte men… eh nae det det fanns ingen framåtanda helt enkelt.” (IP 4, 11:162) 

 

Hos några av informanterna framkommer att kontinuiteten har en dubbelnatur där 

den till viss del inger en trygghet samtidigt som förändringsbenägenheten kan bli 

hämmad av att allting ska vara som det en gång har varit: 

 
 “Ah men jag tänker, att man ibland måste samtidigt som man vill behålla det här lilla 

trygga Åtvidaberg så behöver man ibland vidga sina vyer också lite. Eh så till exempel 

en simhall är en sån sak, som jag tycker, att det kostar inte särskilt mycket pengar. Man 

har ju diskuterat det är här i corren jättemånga gånger vad en simhall kostar i drift och 

sådär jämfört med en fotbollsanläggning kostar till exempel, men då väljer man att 

lägga pengar på fotboll istället för simhall som kan gynna många invånare.” (IP 7, 

9:130) 

 

“Ja men det negativa, det positiva, jag tänker att små orter är något mer konservativa i 

sina sätt att agera i relationer och i sitt sätt normer och värderingar och så där, kan bli 

en viss konservatism i mindre orter. Eh… och… det gör ju också att det inte blir så 

föränderligt, att det skapar en trygghet och att man kan mår går ganska bra i det, du vet, 

du känner folk, du vet var saker och ting finns, det är inte så snabb förändringstakt. Och 

det tänker jag kan vara positivt och kan vara motvikt mot hur snabbt allt annat går. Den 

negativa tänker jag är att det är lätt att fastna i det konservativa, att bli ganska föränd-

ringsobenägen att man kanske har lite svårare att inta olika perspektiv i och med att 

man är inte så mycket i olika miljöer, och tar in intryck på olika sätt som man tvingas 

att göra om man flyttar eller befinner sig i lite större sociala miljöer.” (IP 8, 3:57)  
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Den kontinuitet som informanterna tillskriver Åtvidaberg i form av konservatism 

och bakåtsträvande ger inte uttryck för att det skulle vara någonting positivt eller 

negativt utan mer att ett “så här är det-förhållande”. Undertecknade anser sig dock 

här kunna se en skillnad i att vissa informanter anser att Åtvidaberg går på redan 

upptrampade stigar utan att reflektera över varför man inte prövar nya vägar, så-

ledes är man fast i gamla mönster och strukturer.  

 

Flertalet informanter lyfter därtill fram Åtvidaberg som ett samhälle där alla kän-

ner alla, vilket får effekten av social kontroll. Emellertid framkommer av infor-

manter att social kontroll har en dubbelnatur då den kan upplevas som positivt 

eller negativ. Informanter som anser den sociala kontrollen som positiv lyfter den 

i termer av trygghet och sammanhållning: 

 
“Eh… jag tror att det är för vi trivs här och vi allihop bor här, det är sammanhållningen, 

lite att familjen finns här omkring, att det är en trygghet.” (IP 10, 1:12)  

 

“Jag tror att man, om man kommer från samma ort, har man en gemenskap, även fast 

man inte är jättedelaktig i den får man någon slags anda. Det stärker ju den här lilla 

gruppen om man känner varandra och känner till händelser som har skett på orten. Så 

det stärker väl en i den andan som finns på orten. Som speglar sig sen i individens 

handlingar.” (IP 6, 2:56) 

 

Den sociala kontrollen kan även sägas vara tillitsgivande och omhändertagande, 

detta synliggörs genom båda nedanstående informanternas kungöranden där det 

tycks framträda ett vurmande mellan invånarna i Åtvidaberg: 

 
“Jag har bra grannar, hon här uppe, det är min pärla, men xxx är jätterar, det är så jag 

får tårar i ögonen, hon ställer ju upp och såhär. Jag är glad att hon bor kvar här, och xxx 

med är bra, och så har jag bra grannar här (gestikulerar åt båda hållen). Jag trivs här det 

är bra allting. Grannsämjan är bra, vi sa det xxx och jag tänk om vi vore osams o så där  

[…].” (IP 3, 6:223) 
 

“När jag pratar med mina kompisar i xxx så ehm kan jag säga att när jag kommer hem 

från krogen vid 3 har jag antingen kunnat få skjuts av xxx som kör xxxbilen eller så har 

busschauffören kört en extra sväng och i stället för att stanna på sista  hållplatsen så har 

dom kört mig ned till gatan med bussen för dom ändå åker så. Det händer inte på andra 

ställen. Och jag tänker att benägenheten att faktiskt tacka ja till dom här erbjudandena 

som jag har gjort, kanske man inte gör om man kommer från en större stad, för man 

inte vet vad dom har i görningen eller liksom, det hade varit konstigt, jag vet ju vilka 

dom är, det blir ju inte konstigt och då reflekterar jag inte att det skulle vara något lurt 

med det.” (IP 6,  3:62) 

 

Dubbelnaturen i den social kontrollen visar sig genom att vissa informanter haft 

negativ inställning till detta, vilket påvisas genom en minskad anonymitet: 
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“Kände inte att jag fick fäste där. Jag vill nog ha en lite högre grad av anonymitet fort-

farande.” (IP 8, 10:171)  

 

“Absolut i en mindre stad så har du ingen form av anonymitet alls, alla vet vem du är, 

föräldrar vet vem du är.” (IP 9, 2:36)  

 

Till den sociala kontrollen hör även skvaller, vilket i sig själv har en dubbelnatur. 

Samtidigt som informanter påvisar en negativ effekt i form av ryktesspridning, 

belyser de även skvallret som bärande kraft när det kommer till att skapa gemen-

skap och sammanhållning: 

 
 “I Åtvidaberg till exempel på facebook så finns det nått som heter Åtvidabergs eh ef-

terlysningar och snack eller nått… och där kommer det ju upp så fort en ungdom sitter 

och eh, det var häromveckan ah det brinner på en bänk vid skolan, eh så är det väl nån 

som har tagit hundra foton liksom och lägger upp nån filminspelning på den här. Oh eh 

va fan går du inte och säger till ungjävlarna för att dom håller på och eldar och såna här 

grejor, hur man går på direkt då och så blir det här då 150 kommentarer istället för att 

det var en som gick fram och det var en marschall som brann så det var inte så att bordet 

brann. Eh och där är ju åtvidabergarna ganska snabba att gå på den här lilla gruppen 

utav ungdomar, medans i Linköping tror jag man är mer ah jag bryr mig inte, jag håller 

mig till mitt.” (IP 7, 11:158)  
 

“Ja det tror jag verkligen. Jag brukar jämföra med min sambo, han är uppväxt i Linkö-

ping och jag vet inte om det beror på att jag växt upp i en ort, men skvallervärdet är så 

himla mycket större hos mig, jag vill ha koll på människor runtomkring än vad han vill, 

och det har jag kopplat till att jag är säkert präglad av den här småstadsmentaliteten. 

Man vill vet vem ens grannar är, man hälsar på dom och, man vill ha det här, den här 

gemenskapen, och veta vad folk håller på med. Vilket kan vara väldigt, det är lite fult 

tänker jag, eller det ses som något fult, men det behöver det inte vara heller.” (IP 1 3:30) 

 

I ovannämnda citat har framlagts hur den sociala kontrollen har en dubbelnatur 

beroende på hur informanten upplever sin situation och vad undertecknade tolkar 

som positivt respektive negativt. Den sociala kontrollens karaktärsdrag som fram-

kom av informanterna var trygghet, sammanhållning, tillit omhändertagande, 

minskad anonymitet och skvallrets dubbelnatur i form av ryktesspridning men 

även ett sätt att åstadkomma gemenskap och sammanhållning. Den sociala kon-

trollen, anser sig undertecknande, vara tätt sammankopplad med den homogenitet 

som flertalet informanter ger uttryck för i Åtvidaberg. 

 

Flertalet informanter uppger att det återfinns en homogenitet bland invånarna i 

Åtvidaberg. Undertecknade anser att det råder vissa likheter med termen jantelag, 

med detta sagt skall dessa inte ses som synonyma utan att det råder vissa likhets-

tecken mellan dessa. Homogenitetens karaktäriska är att individerna är lika 

varandra i attityder och beteenden på så vis att du inte ska vara för mer än någon 

annan, du skall därmed inte sticka ut, utan rätta dig i ledet. Det är här underteck-

nade sätter likhetstecken med jantelagen. De attityder och beteenden som går i 
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linje med jantelagen och därmed har karaktäriska av homogenitet tydliggörs ge-

nom insamlad empiri:  

 
“Åtvidaberg är en bruksort, de flesta kommer från samma klass, samma klasstillhörig-

het.” (IP 6, 2:44) 
 

 “Jag tror det är mycket lättare, asså skulle du ha kommit från en annan mindre ort och 

flyttar in som som har en liknande uppväxt och liknande arbetsmoral som Åtvidaberg, 

då tror jag det går väldigt väldigt lätt och så, men skulle jag va en person som har jobbat 

med ekonomi eller finans från xxx och flytta in då tror jag inte alls det skulle va lika 

värdefullt däremot om jag va… micke mek från Sollentuna och flytta in och har mekat 

med bilar oh kanske gillar gamla moppar då tror jag definitivt att det är mycket lättare, 

för det det anses vara värdefullt på ett helt annat sätt… man är mer, i Åtvidaberg är man 

ju väldigt stolt över att va från arbetarklass.” (IP 9, 7:108) 
 

“Och sen var dom så stora när dem kom hit. Satte upp kristallampor och bytte stolar, 

kandelabrar, kommer från xxx till åtvid, de skulle visa sig stora, det gick inte. De skrev 

ju det: åtvidabergarna vill inte ha oss skrev dom, och det är ju sant. Nej dom kunde inte 

sköta det.” (IP 3, 7:245) 

 

Effekterna av att många människor tycker och tänker likadant, det vill säga att en 

homogenitet råder, framträder hos informanterna i effekter av både positiv och 

negativ karaktär: som positiv, under förutsättning att du är i homogeniteten, då är 

homogenitet igenkännande och inger en känsla av samhörighet. Som negativ då 

du inte är i homogeniteten och kan drabbas av sanktioner till följd av detta: 

 
“Eller att man bara för att man var annorlunda så började man sprida rykten, eh på 

grund av att man såg annorlunda ut. Jag tror jag har fått höra alltifrån att jag ser ut 

som en hemlös tiggare till att jag har bajsat på mig till att jag skulle knarka.” (IP 9, 

6:96)  

 

“Oh jag var väl typ den enda som var svartklädd (hehe) i högstadiet oh hade såhär, nae 

det var jag inte alls det, men det några oh då blev man såhär kallad för emokids oh sånt 

här det var inte så...eh…öppet för mångfalden.” (IP 2, 3:45)  

 

Sammantaget kan homogeniteten och den sociala kontrollen, ha en växelverkan 

eller ett ömsesidigt beroende av varandra, där homogeniteten som finns i Åtvida-

berg skapar en social kontroll som stävjar det abnorma, det annorlunda, det får 

dig att rätta dig i ledet. Det är den sociala kontrollen, i form av skvaller och rykten, 

som sanktionerar om man anses inte ingå i homogeniteten. Då homogeniteten är 

igenkännande och skapar en känsla av samhörighet blir man i den här gruppen 

även misstänksam mot det abnorma och det avvikande. 
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Mer specifikt när det kommer till misstänksamhet kan från informanterna utläsas 

en rädsla eller en misstänksamhet för personer som är okända - icke hemmahö-

rande i Åtvidaberg. Detta är vad undertecknade titulerar xenofobi och skall för-

stås som ett avståndstagande från individer från andra orter: 

 
“Ah jag vet inte, det finns säkert det känns som att det är nånting som man säger om 

alla småstäder, men det är finns nog i alla småstäder, man är lite rädd för det det som 

kommer utifrån. Man är liksom, man bor i sin lilla trygga lilla trygga by eller ort liksom, 

oh dä man vet var saker oh ting är, oh man vet vilka som bor här oh där oh där, oh sen 

så läser folk i tidningen om att det är inbrott här, […] man är rädd för det som kommer 

utifrån […].” (IP 2, 9:139)  

 

“Ja det tror jag verkligen, då blir man lite lat och mindre öppen för att ta in nya männi-

skor i sitt liv. Sen kan man märka att, den här viljan att veta tänker jag, att det blir lätt 

sådär, ”men dens mamma jobbar där, och dens mormor har gjort det här” att det blir 

någon slags, på ett sätt blir det något bra att ha bott många generationer i den orten för 

då har folk koll, jag tror att ehh… en del Åtvidabergare kan bli lite skeptiska eller 

kanske osäkra om man inte vet vad det är för person.” (IP 1, 6:68) 

 

Xenofobin skall dock inte förstås som förhärskande i Åtvidaberg, utan något som 

undertecknade ser som en följd av de tre föregående nämnda delarna av doxan; 

kontinuitet, social kontroll och homogenitet. En informants uttalanden signalerar 

dock att xenofobin kan utmanövreras till förmån för den öppenhet och omhän-

dertagande som även råder i Åtvidaberg: 

 
“Ah… jag startade ju också en facebookgrupp då som typ eh… ah vi skulle samla in eh 

kläder och pengar oh sådär till dom som kom… och det vart ju också populärt så det 

vart ju som två läger där oh dom som hatade det och dom som… eh ah ändå tänkte att 

man skulle hjälpa till och det var ganska lyckad det var massor människor som kom  

[…].” (IP 2, 12:196) 

 

Doxan som undertecknade har lokaliserat i Åtvidaberg har en dubbelnatur vilket 

har synliggjorts genom skilda svar från informanterna. Den ena parten menar att 

doxan är en positiv kraft och tenderar att vidmakthålla den, och den andra parten 

ser de negativa effekterna av doxan med dess inneboende normer och värderingar. 

Genom att beakta både sidor av myntet utkristalliseras vad som kan tänkas vara i 

Bourdieus (1991:129) termer de heterodoxa och de ortodoxa och därmed har vad 

som de facto är doxan kunnat blottläggas. De ortodoxa är i Bourdieus mening de 

som försvarar doxan, det vill säga de som vidmakthåller det förgivettagna och det 

icke-ifrågasatta i ett samhälle. De som vidmakthåller doxan upplever med konti-

nuitet, social kontroll, homogenitet och xenofobi en känsla av gemenskap och 

trygghet - de är icke-ifrågasättande och tar doxan för givet. Individerna som upp-

lever en trivsamhet med sin vardagssituation tenderar att inte motsätta sig rådande 

normer och värderingar då de är i samstämmighet med vad man själv tycker och 

tänker; doxan har blivit internaliserad i individen.  De heterodoxa är å sin sida, de 

som är ifrågasättande till de normer och värderingar som råder inom fältet, det är 
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de som kan få doxan att hamna i gungning. Det som framkom av informanterna 

är dock att man tenderar att inte begå helt och hållet kätteri mot doxan för sankt-

ionerna är för omfattande, du tvingas tillbaka till doxan om du ska fortsätta vara 

en del av samhället. Det som tydliggörs är dock att en viss elasticitet tycks exi-

stera när det kommer till att få tillhöra fältet. Med detta menas att individer som 

ifrågasätter doxan och blir sanktionerade kan återgå till samhället vid en, åt-

minstone utåt sett uppvisad, ändrad attityd och att de ånyo rättar sig i ledet. Dessa 

personer tenderar att vara någonstans mittemellan - i limbo: 

 
“eh för att som sagt man försöker ändå på nått sätt vara till lags för alla att man inte ska 

sticka ut för mycket för då får du jättemycket problem visst jag för jag stack ut för att 

jag ville ha det hära sen brydde jag mig inte så mycket om vad andra sa men ändå så 

vet jag att jag kunde… ah men om jag prata med den här människa så kunde jag ah 

hålla med där oh prata jag med en annan människa så höll jag med den om olika saker 

man liksom man vill inte sticka ut för mycket.” (IP 2 3:47) 

 

I och med denna friktion mellan heterodoxa och ortodoxa gällande doxan utkris-

talliseras den maktkamp som, enligt Bourdieu, alltid råder inom ett fält (Bour-

dieu, 1991:127-128; Broady, 1991:226). För att fältet Åtvidaberg skall kunna fun-

gera måste individer acceptera och förhålla sig till de normer och värderingar som 

existerar inom Åtvidaberg. För att behålla fältets ramverk pågår en ständig makt-

kamp mellan de dominerade och de nytillkomna. De nytillkomna söker i sin kamp 

störta muren till fältet för att få inträde, medan de dominerade gör allt de kan för 

att freda muren och slå undan konkurrensen. Under denna maktkamp återfinns 

emellertid gemensamma intressen som ger upphov till att fältet över huvud taget 

existerar. I följande citat synliggörs maktkampen men också det gemensamma 

intresse som ändock finns gällande att ha en mötesplats för invånarna (a.a.):  

 
“Eh, jag tror dom satsade för eh lite storstadsaktigt, eh det konceptet som dom hade 

med stora artister mat, vin, öl eh mycket jippon, det kanske funkar i en storstad men i 

en liten kommun så så blir det för stort. Eh och då sätter dom sig också lite upp på en 

tron och tror att; eh vi kan det här kom hit och då blir åtvidabergarna, då vänder dom 

ryggen till […] men jag tror det man gör för mycket, det ska vara lite lagom, det räcker 

med en trubadur liksom, eh oh vill en åtvidabergare gå och titta på en stor artist då 

kanske man vill åka till storstan och göra det för då kan man göra en grej utav det, men 

hemma i Åtvidaberg så tror inte jag det funkar.” (IP 7, 4:82)  

 

Hos de personer där doxan är internaliserad har man antagit det Weber kallar för 

livsföring (Alkvist, 2004:118-129). Weber illustrerar etablerandet av normer ge-

nom Benjamin Franklin som proklamerade sin etik som var ett målinriktat leverne 

mot ett moraliskt etiskt subjekt, det vill säga att man ska leva på ett rätt och riktigt 

sätt enligt Franklin. Livsföringen skall här ses som något större än enstaka bete-

enden och handlingar, det liknar mer ett kollektivt tanke och beteendemönster. 

Likt Franklin i sin livsföring som schemalade hela sitt liv efter sin etik, påvisar 

att individens val i form av tanke och handlingar styr hela livet, det vill säga de 
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individer som anammar doxan och gör val utifrån denna, lever efter Åtvidabergs 

livsföring. De individer som emellertid inte följer doxan och Åtvidabergs livsfö-

ring till punkt och pricka, utvecklar i stället vad Weber titulerar en livsstil, som 

ska förstås ha mer flytande gränser och eftersträvar utveckling och förändring 

(a.a.):  

 
“Ja för egen del kände jag att jag var jävligt trött på åtvidaberg, jag hade fastnat, det 

hände ingenting så för mig var inte det här konservativa något positivt längre. Jag kände 

att det inte hände någonting i mitt liv. Det var lite innehållsfattigt. Kände mig inte så 

speciellt levande så jag kände att jag behövde gå därifrån.” (IP 8, 3:59) 

 

Likt citatet ovan som påvisar att Åtvidabergs livsföring inte är något som är för 

alla individer, finns det emellertid individer som befinner sig i limboland - det 

vill säga att de är en del av samhällets doxa, samtidigt som man ändå har börjat 

ifrågasätta den. 

 

 

4.2 ”Jag tror dom har det i blodet” 
Elias och Scotson (2010:27–31) lyfter fram att tre avskilda, men delvis överlap-

pande zoner, kan urskiljas i ett samhälle. Denna distinktion har att göra med dels 

befolkningens perspektiv, dels avseende skillnader mellan gruppernas särart 

(a.a.). I detta kapitel har tre distinkta grupper lokaliserat i Åtvidaberg, dock oav-

hängiga boendeområden. Emellertid har dessutom två distinkta boendeområden 

lokaliserats oberoende av grupperna. Därav kommer först grupperna att redovi-

sas, följt av områdena, men båda kopplat till Elias och Scotson. Teoribildning kan 

här, eftersom undertecknade är kvalitativa, ses som ett verktyg till att synliggöra 

Åtvidabergskroppen - hologrammet.   

 

Flertalet av informanterna lyfter att en underlättande faktor till att komma in i 

samhället är huruvida man har en anknytning till Åtvidaberg eller inte. Det finns 

här likheter med Elias och Scotsons (2010:27-31) uppdelning av samhället i tre 

zoner (grupper), där Åtvidaberg enligt undertecknade kännetecknas av; grupp tre, 

individer inflyttade utan anknytning, där grupp två är inflyttade med anknytning 

och där grupp ett är individer bosatta sedan länge. Det som av informanterna kan 

utläsas är att tidsaspekten är central när det kommer till att etablera sig på orten, 

emellertid verkar det som att man kan passera gå, det vill säga etablera sig på 

orten, utifall anknytning till Åtvidaberg finns: 

 
“Ja det tror jag och tror det är viktigt för många människor att man har en anknytning. 

Det är något som jag då har upplevt i mina med olika människor i mitt yrke. Och då får 

man, ofta kan, kan man frågan är du från åtvidaberg? Ja säger man, då öppnas det upp 

och det blir genast mycket lättare. Och det är lite märkligt egentligen för att under factis 

storhetstid flyttade det in väldigt mycket folk hit, då var det väldigt mycket folk som 
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inte kom härifrån som sen har blivit åtvidabergare, så jag vet inte, men dom kanske 

upplevde samma sak innan dom kom in jag vet inte.” (IP 11, 6:131) 
 

”Ja det tror jag, då har du en ingång, när du pratar med grannen, är du xxx xxx grabb, 

du vet, man kan börja koppla och knyta an till åtvidabergare på annat sätt och att det i 

någon mån öppnas portar.” (IP 8, 7:125) 

 

Ovanstående pekar på att det är de sociala relationerna som är fundamentala när 

det kommer till att komma in i samhället och tillhöra den etablerade gruppen och 

dess doxa. Detta förhållande belyser Elias och Scotson (2010:27–31), som menar, 

att det är de sociala banden och den sociala förankringen i området som visar på 

vilken zon man tillhör, och i förlängningen om man tillhör etablerade eller outsi-

der. De etablerade är de som avgör vilka värden, vilka normer och värderingar 

som outsider-gruppen måste förhålla sig till. Hur normer och värderingar egent-

ligen vidmakthålls menar Elias och Scotson (2010:69-72) har sin grund i att det 

inom olika nätverk/samhällen råder uppdelade områden, vari det råder en makt-

asymmetri. Maktasymmetrier åskådliggörs företrädesvis när det kommer till 

grupper som är anknutna och beroende av varandra. Det råder således med denna 

tankegång en maktasymmetri mellan de etablerade (grupp ett och grupp två) och 

outsiders (grupp tre) i Åtvidaberg: 

 
“[…] En sån hemvändare till exempel som flyttar tillbaka till Åtvidaberg, då tror jag 

inte att man tittar snett eller känner sig utanför, man är, man har ju kanske ändå det i 

blodet på ett sätt, för man kommer ihåg hur det var när jag växte upp eller så att man 

tänker så.” (IP 7, 6:94) 

 

Ovanstående citering pekar på förhållandet där grupp två, det vill säga de “hem-

vändare” som sedan tidigare har en anknytning till orten, på ett simplare sätt kan 

passera gå och komma in i den etablerade gruppen. Men det visar även på förhål-

landet där du inte fått inträde, det vill säga de som “inte har det i blodet”, de har 

inte lärt känna samhällets doxa - de har inte hunnit tillskansat sig de gemensamma 

värden och attityder som de etablerade vidmakthåller - åtvidabergsdoxan. Vilket, 

och detta är centralt, kan generera i sanktioner som “uttittande och utanförskap” 

vilket har att göra med den rådande maktasymmetri som råder mellan etablerade 

och outsiders. Genom maktasymmetrin skapar grupper i sin tur, enligt Elias och 

Scotson (2010:27-31) föreställningar om den vederbörliga gruppens moraliska 

värde. Om en grupp har ett större maktinnehav antar de synen att de är överlägsen 

och bättre än den underlägsna gruppen (a.a.).  

 

I föregående kapitel redogjordes för hur den sociala kontrollen dels kan generera 

i värden som gemenskap och trygghet. Men också minskad anonymitet och ett 

dubbelbottnat skvallervärde. Att skvaller är dubbelbottnat är något som Elias och 

Scotson (2010-:27-30) framskriver, då dessa menar att skvallret i maktutövande 

syfte dels kan ha positiva egenskaper genom berömmande skvaller men också 
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skvaller i negativa termer av nedsättande skvaller. Funktionen för båda dessa är 

att upprätthålla de för det givna samhället rådande normerna (a.a.). I Åtvidaberg 

kunde av informanterna utläsas att sanktioner i termer av nedsättande skvaller 

utdelades, vilket utifrån Elias och Scotson kan vara ett försök till att förpassa out-

siders (grupp tre) i ett utanförskap samtidigt som etablerade (grupp ett och två) 

stärks gentemot denna: 

 
“Och sen var dom så stora när dem kom hit. Satte upp kristallampor och bytte stolar, 

kandelabrar, kommer från xxx till åtvid, de skulle visa sig stora, det gick inte. De skrev 

ju det: åtvidabergarna vill inte ha oss skrev dom, och det är ju sant. Nej dom kunde inte 

sköta det.” (IP 3, 7:245) 
 

Hitintills har det av undertecknade utkristalliserats tre delvis överlappande grup-

per, som genom sin grad av anknytning till Åtvidaberg i kombination med tidsa-

spekten, är avgörande för vem som besitter mest maktkapital och sålunda vid-

makthåller rådande normer och värderingar i Åtvidaberg. 

 

Tidigare redogjordes för hur Åtvidaberg kan delas in i tre grupper, dock har det 

även genom informanterna framkommit en indelning vad gäller bostadsområden 

dock oavhängigt grupperna.  När undertecknades informanter tillfrågades om de 

upplevde utifall Åtvidaberg hade olika områden, gav det ett rungande bifall, tio 

av elva informanter lyfte nämligen fram samma sak; det vill säga att Åtvidaberg 

är uppdelat utefter en järnväg, varpå den ena tillskrivs rätt sida av järnvägen och 

den andra fel sida av järnvägen. I Åtvidaberg, där informanter lyfter den distinkt-

ion järnvägen utgör av samhället, tillskriver informanterna fel sida av järnvägen 

värden som nedgångna bostäder, en viss socioekonomisk utsatthet och bristande 

service medan rätt sida av järnvägen tillskrivs värden som gräddhyllan, god ser-

vice och högre status:  

 
“Eh på fel sida av järnvägen som många skulle säga, eh där finns det ett litet villaom-

råde, eh det finns en skola som idag är borttagen eh den valde man liksom att jämna 

med marken, eh och sen finns det ett hyreshusområde eh dit många med eh dålig eko-

nomi flyttar, missbrukare, eh många företag har valt att ha sina boendestödslägenheter 

där på rätt sida då som man kallar det eh finns det nått som man kallar för gräddhyllan 

och det är det som ligger närmast finområdet golfbanan och bysjön det är det bor man 

där då kanske man har lite status men det handlar väl också om att det är villorna där är 

mycket mycket dyrare det skiljer sig väldigt mycket i pris på villa eh vilken sida mm.” 

(IP 7, 7:102) 

 

“Att man säger ”på andra sidan järnvägen”, det är något litet sämre, och det har blivit 

tydligare nu, att det blivit mer och mer segregerat mellan dom här, om man säger, den 

högra sidan kan vi säga, där finns alla affärer, alla de fina villorna, bysjön som är grädd-

hyllan så, ligger på den sidan medan den vänstra sidan, alla affärer har lagt ned, där 

ligger miljonprojekten, de slitna bostadshusen, Åtvidabergs mest nedgångna pizzeria, 

där samlas människor som har problem och det gör att folk från andra sidan inte vill gå 
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på den sidan, det blir väldigt tydligt, att det finns sociala skikt liksom, man söker sig till 

olika områden faktiskt.” (IP 1, 6:74) 

 

Distinktionen mellan de olika områden pekar på att det går i linje med den upp-

delning som Elias och Scotson talar om mellan etablerade och outsiders sett till 

hur de olika områdena krediteras olika moraliska värden. Området på den rätta 

sidan av järnvägen kan utifrån informanternas svar utläsas ha en högre social sta-

tus gentemot vad fel sida av järnvägen har. Det är emellertid problematiskt för 

undertecknade att göra vidare tolkningar utefter den distinktion som järnvägen 

utgör för dem bosatta i de olika områdena. Med detta sagt hade det blivit en alltför 

stor generalisering av invånarna i Åtvidaberg att säga att de etablerade tillhör rätt 

sida medan outsiders tillhör fel sida. Mer explicit har det framkommit för knapp-

händigt med empiri som ger oss möjlighet att kunna uttala oss var de etablerade 

respektive outsiders är bosatta. Dock ger informanterna uttryck för att det finns 

en distinkt gruppering mellan de olika områdena, vilket per se kan ses som en 

antydan till att det råder en maktasymmetri mellan rätt sida och fel sida järnvägen.  

 

Ovan redogjordes för dels hur tre distinkta grupper lokaliserats i Åtvidaberg, dock 

oavhängiga boendeområden. Dels redogjordes även för två distinkta boendeom-

råden oberoende av grupperna. En annan distinktion som informanterna ger ut-

tryck för är den mellan Åtvidaberg respektive Linköping. I denna distinktion, till 

skillnad från ovan, är individer och geografiska områden avhängiga av varandra. 

Detta synliggörs genom informanternas svar, vari det framkommer att individer 

från Åtvidaberg tycks uppleva att Linköping tillskriver Åtvidaberg och dess in-

vånare epitet: 

 
“Jag tror att man kan få någon form av ett mindervärdeskomplex om man kommer från 

en mindre stad, mindre ort. Eller jag tycker jag hör det, människor som kommer från 

Åtvidaberg man nästan skrattar man säger att man är därifrån, ”ja men jag är från Åtvid 

vet du” (dialektpåslag). Eller liksom det. Man gör narr av sin dialekt, man är lite bonnig 

nästan och som att Linköping då som bara ligger 3 mil bort är lite finare, så jag tror man 

får den blicken lite på sig själv, i alla fall när man kommer i kontakt med storstaden.” 

(IP 1, 3:32) 

 

Likt citatet ovan är det några av informanterna som uttrycker en nedvärderande 

jargong gentemot att härröra från Åtvidaberg samtidigt som det finns en under-

tryckande känsla av stolthet för orten:  

 
“Om jag skulle försöka få dit dom skulle jag säga det är väldigt naturskönt, lugnt, nära 

till allt, man parkerar gratis vart man vill, eh (haha) ah nae men det är väldigt vackert 

oh det är som sagt nära till allt billigt… eh… sen brukar jag alltid säga till folk som 

frågar vart jag är ifrån så brukar jag alltid säga, Åtvidaberg tyvärr, men det är mest för 

att skoja, nae men det är bra i Åtvidaberg speciellt att växa upp som som barn så så är 

det jättebra.” (IP 2, 8:129)  
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“Ibland skämtar jag att det är en lite håla till dom på jobbet liksom, är väl att det är en 

lite håla liksom.” (IP 5, 5:166)  

 

Som hermeneutiker, är det av vikt att se till helhet och del genom den hermeneu-

tiska cirkeln. Av informanternas svar kunde, genom uttolkning av dess helhet, 

lokaliseras hur informanterna till viss del i sina intervjuer, titulerade Åtvidaberg 

med skämtsam och/eller sarkastisk ton. Dock framkom senare vid informanternas 

intervjuer ett Åtvidaberg i inte alls samma dager vid frågan om hur man skulle 

beskriva Åtvidaberg för en individ som aldrig varit där. Den undertryckande 

känslan av stolthet tolkar undertecknade härrör från det epitet som Linköping 

tycks tillskriva Åtvidaberg. Att ett område tillskriver ett annat område epitet talar 

Elias och Scotson om, vilket uttrycks enligt följande: 

 
Som studien av Winston Parva visar tenderar en etablerad grupp att tillskriva outsider-

gruppen som helhet de “dåliga” egenskaperna hos dess “värsta” del - dess anomiska 

minoritet. Den etablerade gruppens självuppfattning tenderar däremot att formas efter 

sin exemplariska, mest “nomiska” del, den del som de “bästa” medlemmarna utgör. 

Denna pars pro toto-förvrängning åt motsatt håll tillåter en etablerad grupp att övertyga 

såväl sig själv som andra. Det finns alltid något belägg för att ens egen grupp är “god” 

och den andra “dålig”. (Elias och Scotson, 2010, s. 31–32) 

 

I anknytning till detta konstaterar dessutom Elias och Scotson (2010:69–72) att 

individerna i zon 3 går med på den underlägsenheten som de andra zonerna attri-

buerade dem med, även fast somliga är motvalls (a.a.). Även fast Elias och Scot-

son fokuserar på zonerna utifrån ett tidsperspektiv råder emellertid viss samstäm-

mighet med konstaterandet i skribenternas studie. Flera informanter enligt ovan, 

ger uttryck för ett förhållande där man anammar det epitet som Linköping tycks 

tillskriva Åtvidaberg. Individen internaliserar sålunda den lägre moraliska status 

som de etablerade (Linköping) tillskriver outsiders (Åtvidaberg). De individer 

som är motvalls, menar Elias och Scotson (2010:69–72) det vill säga de som inte 

skriver under på det epitet som tillskrivs dem, slås tillbaka av majoriteten och 

internaliserar likafullt ånyo epitetet. 

 

Genom Elias och Scotson har kunnat redogöras för hur spänningar på fältet upp-

rätthåller normer och värderingar i ett samhälle. Oavsett om det är en grupp, ett 

område, eller bådadera som tillskrivs olika moraliska värden torde detta påverka 

en individs identitetsskapande och möjlighetshorisont, vilket närmare kommer 

behandlas i nästa avsnitt. 

  

 

4.3 Åtvidabergskroppen - hinder och möjlighet?  
Ovan har redogjorts för vilka rådande normer och värderingar som uppträder i 

Åtvidaberg. I detta avsnitt kommer effekterna av doxan och dess livsföring att 

synliggöras i form av vilka möjligheter och hinder som uppträder i Åtvidaberg, 
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exempelvis genom vilka möjligheter det finns inom arbete, men också vilket kul-

turutbud som finns i Åtvidaberg. 

  

I ovan framlades hur Weber gör en distinktion mellan livsföring och livschanser 

där det förstnämnda är individens val och hur dessa formar en personlighet, me-

dan det sistnämnda i stället handlar om benägenheten att införliva dessa val (Al-

kvist, 2004:129–131). Livsföring skall här ses som något större än bara enstaka 

beteenden och handlingar. Likt Franklin i sin livsföring som schemalade hela sitt 

liv, påvisar att individens val i form av tanke och handlingar styr hela livet (a.a.). 

Således kan livsföring betraktas som ett norm- och värderingssystem. Livsföring-

ens karaktäristiska i Åtvidaberg kan genom informanterna sägas präglas av den 

kontinuitet, social kontroll, homogenitet och xenofobi som diskuterades i tidigare 

avsnitt. I detta avsnitt riktas strålkastarljuset mot livsföringens effekter den kan 

tänkas ha på den enstaka individen i form av val och möjligheter. Det tycks, med 

Webers terminologi, kunnats lokalisera en given livsföring i Åtvidaberg i form 

av typiska arbeten: 

  
“Finns väl en hel del, spontant känns det som att majoriteten jobbar inom äldrevård, 

omsorg eller industri, men klart det finns olika typer, handel restaurang. Men dom två 

känns väl som de dominerande områdena.” (IP 6 - 4:78)  

 

“Eh det är industri, eh arbete, hustillverkning och affär skulle jag säga. Willys, ICA 

men väldigt mycket småföretagande i Åtvidaberg också som anlitar varann liksom i 

olika uppgifter oh så oh det är därför det är så mycket företag tror jag kan rulla i en sån 

liten ort.” (IP 7, 3:60)  

 

De arbeten som flertalet informanter anser är typiska för Åtvidaberg går dessutom 

i linje med statistik. Arbeten inom vård- och omsorg, industri, byggverksamhet 

och handel är nämligen de dominerande enligt Statiska Centralbyrån (u-å-b). Ef-

tersom livsföringen har karaktäristiska av dessa typer av arbeten får det följder 

att andra yrken inte ryms i livsföringen på samma sätt i Åtvidaberg. Somliga in-

formanter uttrycker nämligen att livsföringens räckvidd inte är tillräcklig för den 

enskilda individen: 
 

“I Åtvidaberg finns inte jättemycket yrken för högutbildade människor. Det finns ju 

såklart. Men det är lättare att få ett jobb som akademiker i Linköping än Åtvidaberg för 

det är begränsat, såna yrken här medans det är enklare att få något typ av enklare.” (IP 

6, 2:48)  

 

 “Kände att jag inte ville jobba med bygg, och då kände jag att ville ha ett annat jobb, 

och då insåg jag att det går inte få så mycket jobb.” (IP 5 - 2:75) 

  

Informanterna enligt ovan kan, i anknytning till Weber, tolkas som att de inte 

följer den organiserade värderingsbasen som styrs mot en specifik livsföring utan 

att de i stället utvecklar en livsstil.  Livsstilen skall, enligt Alkvist (2004:149) här 
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förstås ha mer flytande gränser och eftersträvar utveckling och förändring - en 

jakt på det sköna livet, medan livsföringen blomstrar under stabila förhållanden. 

Livsföringens begränsningar kan således göra att man i stället antar en livsstil: 
 

“Det jag kände var väl att, jag valde att gå gymnasiet i Linköping, och det var väl lite 

för att jag kände att jag inte ville fastna i åtvidabergsbubblan. Det finns lite mer att se 

och så och jag har väl aldrig tänkt att jag kommer komma tillbaka och jobba i Åtvid, 

för jag ser inte att mina arbetsmöjligheter har varit så stora där, så.” (IP 1 4:50) 

 

Enligt Alkvist tolkning av Weber håller slutligen subjektblivandet på att eroderas, 

med andra ord, förr när man följde en given etik eller livsföring som vid Franklins 

dagar, hade man en viss värderiktning där målet var att bli ett moraliskt etiskt 

subjekt (Alkvist, 2004: 129–131). Idag, när individer inte har samma värderikt-

ning är det problematiskt att tala om ett subjekt då individer inte har samma strä-

van att rannsaka sig själva och därigenom forma en personlighet (a.a.). Med andra 

ord skulle kunna sägas att de som följer livsföringen i Åtvidaberg har en utstakad 

väg att gå vilket underlättar i subjektblivandet, medan de som väljer sin egen väg 

och antar en livsstil måste hitta sig själva på annat sätt, och inte kan identifiera 

sig med andra i Åtvidaberg i lika stor utsträckning. Att vara livvsstillssökande, 

att inte anta livsföringen i Åtvidaberg, är i Alkvist mening en ständig jakt på till-

fredsställelse: 
 

Webers estetiska personlighet förlorar sin centrala ställning och ersätts av livsstilssö-

kande människor, som utmärks av krampaktig självuppskattning, osäkra på vad de vill, 

önskar och strävar emot. Jakten på bekräftelse blir oändlig. Den omedelbara tillfreds-

ställelsen tar former som ett oupphörligt sökande efter nya stimulanser, sensationer, 

stilar, attityder och relationer. (Alkvist, 2004:149) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Åtvidabergs livsföring å ena sidan kan vara 

hämmande där dess räckvidd är begränsad vilket gör att individer inte antar livs-

föringen. Å andra sidan kan Åtvidabergs livsföring med dess karaktäristiska av 

kontinuitet, social kontroll, homogenitet och xenofobi innebära en blomstrande 

stabilitet i subjektblivandet. 
 

Vad som även har framkommit utifrån informanterna är att det finns olika typer 

av intressen i Åtvidaberg vilket kan ha sin förklaring i individernas habitus och 

dess inneboende kapital. Det finns dock vissa intressen som är mer framträdande 

än andra hos informanterna, eller annorlunda uttryckt, olika former av kapitalfor-

mer som premieras eller misskrediteras som Bourdieu (1991:9-15) uttrycker det. 

Kulturellt kapital handlar om en individs möjligheter på marknaden, med andra 

ord, om en individ besitter det kulturella kapital som premieras i en viss kontext 

kan det kulturella kapitalet utbytas mot pengar, prestige och makt (a.a.). Det kul-

turella kapital som tycks premieras i Åtvidaberg är mer yrkesrelaterat än akade-

mikerrelaterat enligt informanterna: 
 



 

 

 

43 

“Typ… fulkultur… det känns som att istället för att sitta och läsa någon klassisk litte-

ratur hemma, och faktiskt veta vad som menas när man pratar om litterära verk och 

psykologiska fenomen då kanske man istället ägnar en kväll åt att åka ut och sladda en 

kväll och äta en korv på macken. Det är väl där man kan se en skillnad på fin och ful 

kultur liksom. Jag tror att… sitta och läsa något fint verk, någon klassiker hemma i sin 

ensamhet, det händer nog ganska sällan här i åtvid… skulle jag tro… då tittar man hellre 

på melodifestivalen på tv.” (IP 6, 3:60) 

 

“[…] många ungdomar i Åtvidaberg dom går omkring med sina varseljackor liksom, 

kepsar är ju vanligt oh då är det inte en Gantkepa utan det kan stå Volvo på.” (IP 7, 

2:38) 

 

“[…] Micke mek från Sollentuna och flytta in och har mekat med bilar oh kanske gil-

lar gamla moppar då tror jag definitivt att det är mycket lättare för det det anses vara 

värdefullt på ett helt annat sätt… man är mer i Åtvidaberg är man ju väldigt stolt över 

att va från arbetarklass.” (IP 9, 8:108)  

 

Utifrån ovanstående citeringar är arbetarklass och yrkesorienterade kapital de 

som premieras och därigenom kan det vara ett större steg för en enskild individ 

att bryta sig loss och välja den akademiska världen.5 Detta då individen inte till 

synes har något kulturellt kapital att vinna i den sociala världen i det givna fältet 

Åtvidaberg:  
 

“Om man tittar på min generation och mina vänner, deras föräldrar, eller den generat-

ionen, ingen av dom har vidareutbildat sig. Och då tror jag att om ingen annan har gjort 

det innan, då känner man inget behov av att utbilda sig vidare, finns inte press eller 

förväntning från annan.” (IP 6 - 2:52)  

 

Andra intressen som framkommit av informanterna är det i allmänhet idrottsin-

tresserade Åtvidaberg, i synnerhet vad gäller Åtvidabergs FF. Fotbollsföreningen 

tycks vara såväl ett kulturellt kapital som ett symboliskt kapital. Det symboliska 

kapitalet är nämligen, enligt Bourdieu (1994, 97-98), oavhängigt de andra ka-

pitalformerna på så sätt att, för att ett symboliskt kapital (låt säga prestige) skall 

uppstå, behöver en social grupp bestående av sociala agenter inom ett fält erkänna 

det som ett symboliskt kapital. I detta avseende handlar det om att informanterna 

har erkänt Åtvidabergs FF som symboliskt kapital: 
 

“Jag tror det betyder jättemycket, jag tror det är väldig symbol för gemenskap. Och det 

är så lätt att knyta an genom ÅFF, om man slänger ut ÅFF till i princip vilken Åtvida-

bergare som helst så kommer den börja prata, till och med jag som är totalt ointresserad 

av sport kan ändå droppa lite.” (IP 1, 7:78) 

 

“Asså det är ju en effekt fotboll har också det är liksom nån slags högre makt den jävla 

sporten men.” (IP 4, 10:156) 

                                                 
5  Statistiska Centralbyrån (u.å.-b) förkunnar att den eftergymnasiala nivån i Åtvidaberg år 2017 var 27 %, att 

jämföra med rikets 41 %.  
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Sammanfattningsvis har redogjorts för vilken livsföring som framträder av infor-

manterna vad gäller yrken och kulturella intressen. Det finns bland annat vissa 

givna klädkoder, val av yrke, och fritidsintressen. En något utbroderad syn är 

emellertid på sin plats, Åtvidaberg är inte svart eller vitt. Bara för att en viss typ 

av arbete eller intresse premieras betyder inte det att andra yrken eller andra in-

tressen inte finns att tillskansa sig. Således tycks det som att hologrammet över 

Åtvidaberg, doxan, eller om man så vill livsföringen, finns där för individen, men 

att det företrädesvis handlar om hur man väljer att se den, som ett hinder eller en 

möjlighet. 
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5. SLUTDISKUSSION 
I följande kapitel kommer inledningsvis en sammanfattning av resultatet från stu-

dien kungöras. I första avsnittet diskuteras sedermera resultatet i anknytning till 

tidigare forskning. Slutligen ges förslag till framtida forskning. 

 

 

I denna studie har författarna sökt finna Åtvidabergskroppens karaktäristiska, det 

vill säga vilka normer och värderingar som återfinns på orten och vilken påver-

kanskraft dessa har på invånarna. Åtvidabergskroppen, eller hologrammet, som 

är det forskande fältet, har mejslats ut av att författarna genom att söka reda på 

det förgivettagna, med andra ord det Bourdieu (1991:96,129) kallar doxa. Det 

som undertecknade lyckats lokaliserats genom doxan är ett norm- och värderings-

system som har en dubbelnatur. Av informanterna framkom att det råder en (1) 

kontinuitet, (2) social kontroll, (3) homogenitet och (4) xenofobi i Åtvidaberg.  

 

Dessa fyra har, beroende på hur man väljer att se på dem, en dubbelnatur där (1) 

kontinuitet, endera kan vara en trygghet i form av det är som det alltid har varit, 

det vill säga det råder en viss konservatism, men kan likaså vara bakåtsträvande 

med en ovilja till förändring. I likhet med (1) kontinuitet kan (2) social kontroll 

vara trygghetsgivande där gemenskap är ett nyckelvärde men det resulterar också 

i en minskad anonymitet. Genom skvaller, som i sig är dubbelbottnat, kan en 

känsla av samhörighet uppstå men det kan också vara ett verktyg för sanktioner 

för någon som inte rättar sig efter doxan. Åtvidaberg framstår också vara (3) ho-

mogent, det vill säga, individerna är väldigt lika varandra i både attityder och 

beteenden. Undertecknade ser här en likhet med jantelagen där individer inte ska 

vara förmer än någon annan utan bör rätta sig i ledet för att undvika sanktioner. 

Det har dessutom accentuerats att en (4) xenofobi tycks uppträda i Åtvidaberg, 

där en rädsla för främlingar, eller ett avståndstagande från individer från andra 

orter tycks råda.  
 

Doxans innehåll har som enligt ovan poängterats innefatta en dubbelnatur, där 

den ena parten menar att doxan är en positiv kraft och tenderar att vidmakthålla 

den, och där den andra parten ser de negativa effekterna av doxan med dess inne-

boende normer och värderingar. I och med denna friktion mellan de som är posi-

tiva och de som är negativa gällande doxan utkristalliseras den maktkamp som, 

enligt Bourdieu, alltid råder inom ett fält (Bourdieu, 1991:127-128; Broady, 

1991:226). För att fältet Åtvidaberg skall kunna fungera måste individer accep-

tera och förhålla sig till de normer och värderingar som existerar inom Åtvida-

berg. För att behålla fältets ramverk pågår en ständig maktkamp mellan de domi-

nerade och de nytillkomna. De nytillkomna söker i sin kamp störta muren till 

fältet för att få inträde, medan de dominerade gör allt de kan för att freda muren 

och slå undan konkurrensen. Under denna maktkamp återfinns emellertid gemen-

samma intressen som ger upphov till att fältet över huvud taget existerar.  



 

 

 

46 

 

Genom att beakta båda sidor av doxans mynt utkristalliseras vad som kan tänkas 

vara två grupper, det Bourdieu (1991:129) kallar de heterodoxa och de ortodoxa 

men som Elias och Scotson (2010:27–31) skulle titulera etablerade och outsiders. 

De ortodoxa, de etablerade, är enligt undertecknades mening de som försvarar 

doxan, det vill säga de som vidmakthåller det förgivettagna och det icke-ifråga-

satta i ett samhälle. De som vidmakthåller doxan upplever Åtvidabergs karaktär-

istiska som kontinuitet, social kontroll, homogenitet och xenofobi som en känsla 

av gemenskap och trygghet - de är icke-ifrågasättande och tar doxan för givet. 

Individerna som upplever en trivsamhet med sin vardagssituation tenderar att inte 

motsätta sig rådande normer och värderingar då de är i samstämmighet med vad 

man själv tycker och tänker; doxan har blivit internaliserad i individen. I We-

berianska termer följer dessa individer doxans livsföring, det vill säga de styr sina 

tankar och handlingar utifrån en på förhand redan utstakad väg, genom bland an-

nat yrkesval och fritidsintressen. 
 

De heterodoxa, outsiderserna, är å sin sida, de som är ifrågasättande till de normer 

och värderingar som råder inom fältet, det är de som kan få doxan att hamna i 

gungning. Dessa individer riskerar dock att bli straffade om de begår helt och 

hållet kätteri mot doxan vilket inte tycks vara värt risken, de tvingas därmed till-

baka till doxan om de ska fortsätta vara en del av samhället. Det som tydliggörs 

är dock att en viss elasticitet tycks existera när det kommer till att få fortsatt till-

gång till fältet Åtvidaberg. Med detta menas att individer som ifrågasätter doxan 

och blir sanktionerade kan återgå till samhället vid en, åtminstone utåt sett upp-

visad, ändrad attityd och att de ånyo rättar sig i ledet. Dessa personer tenderar att 

vara någonstans mittemellan - i limbo, det vill säga i ett sökande efter en livsstil, 

då livsföringen inte är internaliserad. Individer som söker en livsstil, likt de 

heterodoxa och outsiders, är ifrågasättande till rådande normer och värderingar - 

doxan.  
 

Den förhärskande doxan, det premierade på fältet, den givna livsföringen, de eta-

blerades vidmakthållande av rådande normsystem i Åtvidaberg är genom tolk-

ningen av informanternas svar något som kan vara hämmande när det kommer 

till vilka möjligheter som återfinns på orten. Åtvidaberg tycks erbjuda fler möj-

ligheter för de ortodoxa medan det för de heterodoxa är mer knapphändiga. Detta 

kan sammankopplas med det C. Wright Mills lyfter i Den sociologiska visionen, 

nämligen termen möjlighetsstrukturer, som åsyftar att visualisera vilka struktu-

rella möjligheter ett samhälle erbjuder sina medborgare vid en given tidpunkt 

(Mills, 1997:28–30; Trondman, 2001:6–7). En fundamental aspekt i detta sam-

manhang är hur strukturer endera premierarar, endera diskrediterar olika typer av 

handlingar, en likadan dynamik står att finna även vad gäller möjlighetsstruk-

turerna (a.a.). Vad som framkommit av informanterna är att det tycks finnas en 



 

 

 

47 

relativt homogen yrkesfördelning, där bland annat industriarbete, vård-och om-

sorgsarbete, handel och byggarbete hör till de mest dominerande och de möjlig-

hetsstrukturer som premieras. Eftergymnasial utbildning står inte att finna på or-

ten, individer som vill studera vidare måste därmed söka sig till andra städer vil-

ket medför att det blir ett större steg att ta. Det framgår också av vissa informanter 

att utbildning inte är något som eftersträvas på orten, det är således något som, 

om än något utstretchat, diskrediteras.  
 

I samklang med ovannämnda informanter som uttrycker avsaknad av vissa möj-

ligheter för att införliva vad de eftersträvar kan begreppet tragiskt gap sägas fun-

gera (Trondman, 2001:6–7). Det tragiska gapet innebär att en individ som efter-

strävar annat än vad doxan förkunnar, men som på grund av doxans påverkans-

kraft inte kan införliva detta, riskerar att hamna i det tragiska gapet. Individen 

känner, tänker och vill så att säga annorlunda mot vad doxan förmedlar men har 

inte geisten att slå sig fri - de är fast i det tragiska gapet, i doxan (a.a.). Möjlig-

hetsstrukturen som till viss del är hämmande, rent strukturellt på orten, omöjlig-

gör således för individen att införliva de preferenser individen har på gällande 

ort. De möjlighetsstrukturer och det tragiska gapet kan således ses som en faktor 

till att doxan fortlever.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den påverkanskraft som normer och värde-

ringar i Åtvidaberg har på en individ beror på huruvida den accepterar den för-

härskande doxan eller inte och i förlängningen hur villig en individ är till att bli 

sanktionerad. 

 

 

5.1 Åtvidabergsandan - en anda mittemellan? 
Likt Weber (1978:10–20) som skriver om olika andor, som den protestantiska 

andan och den kapitalistiska andan, torde man kunna tala om att det existerar 

någon slags anda i Åtvidaberg, en Åtvidabergsanda. En anda som är präglad av 

den ovanstående doxa med karaktäristiska värden som (1) kontinuitet, (2) social 

kontroll, (3) homogenitet och (4) xenofobi. 6 

 

I denna studie togs ett medvetet metodologiskt (induktivt) förfarande att inte rikta 

in oss på bruksanda som teoribildning, då motivet var att finna vilka rådande nor-

mer och värderingar som upplevs råda på gällande ort och inte testa bruksandan 

som teori. I förestående är det emellertid på sin plats att ställa den doxa, eller om 

man så vill Åtvidaberganda, mot den tidigare forskning som lagts fram i studien 

gällande olika andor. 

 

                                                 
6 Xenofobi skall här förstås som en rädsla för främlingar, eller ett avståndstagande från individer från andra or-

ter. 
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I den tidigare forskningen rörande bruksanda lades fram vad som kännetecknar 

bruksanda, i såväl positiv som negativ bemärkelse (Isacsson, 1997:131). Till det 

positiva hör lojalitet, trygghet, gemenskap, den fysiska miljön, arbetsglädje och 

yrkesstolthet. De flesta av dessa kännetecken stämmer väl överens med vad in-

formanterna gör gällande, där framträdande värden som trygghet, samhörighet 

och gemenskap lyfts. I och med den arbetsglädje och yrkesstolthet inom bruks-

andan finns det emellertid en motpol där det råder ett akademikerförakt och ut-

bildningsfientlighet. Dock ser undertecknade inte den yrkesstolthet och arbets-

glädje som är framträdande inom bruksanda lika allmänt rådande i Åtvidaberg. 

Men i likhet med bruksanda kan dock tydas ett motstånd till högre utbildning, 

åtminstone strukturellt, men till viss del även inlemmat i individen då högre ut-

bildning inte tycks premieras på fältet (a.a.).  

 

Ytterligare ett positivt kännetecken inom bruksandan är ett gediget föreningsliv, 

i synnerhet vad gäller idrottsrörelsen, vilken har egenskap att vara såväl sam-

manhållande som fostrande (Isacsson, 1997:131). Ericsson (2004:18–19) låter i 

sitt verk fotboll, bandy och makt förstå att det finns en tät sammankoppling mellan 

lagsporter och bruksanda. I nämnda forskares verk redogörs för hur detta 

förhållande rådde i bland annat Åtvidaberg. Genom att företaget FACIT imple-

menterade en fritidssysselsättning åt arbetarna hoppades man kunna få synergi-

effekter som meningsfullhet och en “vi-känsla”, vari andemeningen låg i att im-

plementera en vilja att stanna på orten med familjen, och därmed koncentrera 

arbetskraften på gällande ort (a.a.). Även fast FACIT idag inte lever vidare, gör 

informanterna gällande att Åtvidabergs FF är av vikt för Åtvidaberg som sam-

hälle. Kanske skulle Åtvidabergs FF kunna sägas vara en ciceron, en vägvisare 

om vad som är den förhärskande doxan. Eller är det kanske bara en kvarleva av 

forna glansdagar som varade under FACITS storår. Vare sig det är en ciceron 

eller en kvarleva kan sägas att Åtvidabergs FF, i enlighet med Bourdieu 

(1994:97–98), är ett symboliskt kapital, ett värde som sammanhåller, och skapar 

sammanhang och gemenskap för individer.  

 

Inom bruksandan råder även negativa kännetecken i form av en slutenhet, där 

misstanke råder mot det nya, eller mer explicit, misstanke mot det avvikande och 

det icke kännbara (Isacsson, 1997:131). Andra kännetecken är även en 

bakåtsträvarmentalitet där man förespråkar traditionella resurser och där man är 

främmande gentemot förändring (a.a.). Ett värde som framkom av informanterna 

är ett avståndstagande mot individer från andra orter, något som tituleras xenobi, 

vilket uttryckte sig i misstänksamhet. Detta kan ha sin grund i att man är rädd för 

det icke kännbara, då det avviker från det som är allmänt känt, vilket går nå-

gorlunda i linje med den ovanstående slutenheten som framskrivs känneteckna 

bruksandan. Lokaliserats har även att en konservatism råder i Åtvidaberg, men 

där det till skillnad från bakåtsträvarmentaliteten inom bruksandan, innefattar 
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kontinuitet som är av vikt och ses som ett värde för trygghet och gemenskap. 

Samtidigt som det kan vara hämmande för förändringsbenägenheten. 
 

Även fast den ovanstående forskningen distingerar mellan positiva och negativa 

kännetecken har undertecknade i denna studie sett en dubbelnatur gällande samt-

liga värden. Likt ovan med kontinuitet kan den å ena sidan vara hämmande, å 

andra sidan inge en trygghet. Samma sak gäller med den sociala kontrollen, som 

å ena sidan kan inge en gemenskap, å andra sidan kan inge en minskad anonymi-

tet. Det är fortsättningsvis problematiskt att utskriva dessa värden som antingen 

positiva eller negativa för hela Åtvidaberg som samhälle då de är beroende av hur 

individen upplever dessa värden. En individ som upplever kontinuitet som en 

trygghet torde se detta som något positivt, medans en individ som upplever kon-

tinuitet som hämmande, torde se det som negativt. Doxan kan på detta sätt inte 

framskrivas som uttömmande när det kommer till positivt eller negativt. Det po-

sitiva och negativa verkar således simultant i doxan, beroende av individens upp-

levelse.  

 

Trots att många av de värden undertecknande framskriver som kännetecknande 

för Åtvidaberg går i linje med mycket av bruksandans värden, kan emellertid även 

inslag av Gnosjöandan skönjas. Till skillnad från bruksandans karaktäristiska av 

att det är bruket, företaget, som har inflytande över vardagslivet, både vad gäller 

företagsmässig och samhällelig organisering har Gnosjöandan kännetecken av 

småföretag disponerade över ett fåtal branscher (Berger, 1997:30–31; Johan-

nisson, 2004:7–12). Denna företagsamhet att skapa arbetstillfällen tillskrivs ett 

ömsesidigt beroende mellan företagen, dels då företagen är konkurrenter gente-

mot varandra avseende arbeten (Johannison, 2004:7–12). Men dels då det råder 

ett samarbete mellan företagen genom att man nyttjar varandras kompetenser, 

bland annat genom att dela ordrar och att använda varandra som leverantörer 

(a.a.). Åtvidaberg hade under FACIT-eran ett företag som hade stort inflytande 

över samhället men där det idag torde gå mot mer småföretagande. Informanter 

uppger nämligen att det är mycket småföretag i Åtvidaberg, där såväl kommun 

som företagen sinsemellan samarbetar för att skapa varaktiga arbetstillfällen. 

Därtill gynnar småföretagande varandra på orten i stället för att anställa stora fö-

retag utifrån vilket torde öka Åtvidabergs fortlevnad som samhälle. Underteck-

nande ställer sig här frågande i vilken riktning Åtvidaberg är på väg, flertalet vär-

den talar nämligen för en utpräglad bruksanda på orten, medans andra värden, 

såsom småföretagandet, pekar mot en Gnosjöanda. Eller, kanske så är fallet att 

Åtvidaberg möjligtvis har en Åtvidabergsanda med inslag av båda. 

 

I inledningen nämndes hur samhällsförändringen i form av globaliseringen har 

skett. Det är nu dags att ställa detta i kontrast med Åtvidabergs doxa genom en av 

nutidens stora sociologer, närmare bestämt Zygmunt Bauman. I ovanstående 
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ställde sig undertecknade spörsmålet i vilken riktning Åtvidaberg är på väg, möj-

ligtvis kan Bauman ge oss en ytterligare fingervisning om detta. Bauman 

(2007:40–42) menar att vi numera befinner oss i en pointillistisk tid, vilket i 

mångt och mycket går stick i stäv med den doxa som lokaliserats i Åtvidaberg. 

Flertalet av de värden som nämligen framkommit av studien, Åtvidabergsdoxan, 

präglas av kollektivism, snarare än individualism som Bauman (2007:40–42) me-

nar existerar i den pointillistiska tiden. Medan individerna i det pointillistiska 

samhället metaforiskt kan beskrivas befinna sig ensamma på isflak långt distan-

serade från varandra kan de som vidhåller Åtvidabergsdoxan sägas befinna sig på 

samma isflak, men där utanför hotar den pointillistiska rörelsen att krackelera 

isen. Den krackelerade isen skulle isåfall innebära att inkonsistens och brist på 

sammanhang var mer framträdande, snarare än konsistens och kontinuitet som 

det hela isflaket har. Till synes verkar det som att den förhärskande doxan i Åtvi-

daberg är en motståndskraft till den pointillistiska tiden. Samtidigt kan det möj-

ligtvis skönjas sprickor i isen, i och med att flera individer avviker från livsfö-

ringen och antar en livsstil kan det antyda en riktning mot ett, kanske mer, indi-

vidualiserat samhälle.  

 

Sammantaget kan sägas att Åtvidabergskroppen torde befinna sig någonstans 

mittemellan, där det har gått från en bruksanda, möjligtvis mot en Gnosjöanda, 

samtidigt som den pointillistiska tiden hotar att luckra upp det etablerade norm- 

och värderingssystemet, doxan i Åtvidaberg.  

 

 

5.2 Förslag till framtida forskning 
Fortlöpande under arbetet har intressanta rön dykt upp som skulle vara intressanta 

att höra till vidare forskning. Av studien framkom att det råder en distinktion 

mellan ”rätt sida” respektive ”fel sida” av järnvägen, vari undertecknade enkom 

har studerat upplevelsen från informanterna gällande detta. Vidare forskning hade 

varit intressant för att följa upp undertecknades informanters svar utifall de facto 

har bäring i vad de säger gällande järnvägen. Detta genom att implementera so-

cioekonomiska, strukturella, klassperspektiv samt statistik för att få en mer 

djuplodande syn kring de två distinkta områdena.  

 

Ett annat forskningsrön som dök upp under studien var att det tycks finna nå-

gorlunda traditionella könsroller i Åtvidaberg, som baseras på exempelvis yrkes-

kategorier samt utifrån informanternas utsagor. Något som undertecknade på 

grund av tidsbrist inte valt att studerat vidare, men likväl ett ämne till framtida 

forskning då det är aktuellt gällande hur och vem som får ta plats i ett norm- och 

värderingssystem inom ett samhälle.  

 

Slutligen har denna studie varit inne och vidrört att det tycks som att Linköping 

tillskriver Åtvidaberg med olika epitet. Gällande vidare forskning hade det varit 
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intressant att se skillnader och likheter mellan Linköping och Åtvidaberg, mellan 

storstad och ort. En jämförelse för att se hur de respektive områdena ser på 

varandra men således också sig själva. Vad finns det exempelvis för mentaliteter 

i en större stad gentemot en ort? 
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BILAGA 1: Forskningsmail 
Hej!  

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som nu ska skriva vår kandidat-

uppsats i Sociologi. Vår studie syftar till att undersöka rådande normer och vär-

deringar i Åtvidabergs kommun. Du tillfrågas härmed att delta i denna studie med 

anledning av din anknytning till Åtvidaberg. Studien kommer att genomföras med 

hjälp av enskilda intervjuer som kommer att spelas in där tidsåtgången beräknas 

vara 30–60 minuter. Vi följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer som i 

praktiken innebär att du som informant kommer att anonymiseras och där den 

framkomna informationen inte kommer kunna knytas till dig som intervjuperson. 

Informationen som framkommer vid intervjuerna kommer inte användas i annat 

syfte än vetenskapligt för vår studie. Genom att delta i studien ger du samtycke 

till ovanstående men kan närhelst du vill avbryta din medverkan, dock med sista 

dag 18/12–19. Oavsett om ni väljer att delta eller ej uppskattas svar senast 15/11-

19. Vi hoppas ni finner detta intressant och vill träffa oss för en intervju.  

 

Med vänlig hälsning 

Ammie Johansson & Martin Envall 

 

Kontaktuppgifter studenter 

Ammie Johansson, telefonnummer: 070 xxx xxx x      

Mailadress: ammjo865@student.liu.se  

 

Martin Envall, telefonnummer: 070 xxx xxx x    

mailadress: marni770@student.liu.se 

 

Kontaktuppgifter handledare 

John Boman telefonnummer:    

Mailadress: john.boman@liu.se 
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mailto:marni770@student.liu.se
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BILAGA 2: Intervjuguide 
Presentation av studien: 

  

Vi är två studenter från Linköpings universitet som just nu skriver vår kandidat-

uppsats i sociologi. Denna intervju kommer ingå i vår studie som syftar till att 

undersöka rådande normer och värderingar i Åtvidaberg. Du tillfrågas härmed att 

delta i denna studie med anledning av din anknytning till Åtvidaberg. 

  

Presentation av de forskningsetiska principerna: 

  

Nyttjandekravet: Informanterna informeras om att intervjusvaren enkom kom-

mer användas för våran studie och ingenting annat. Efter avslutad studie kom-

mer ljudupptagningar och transkribering att makuleras. 

Samtyckeskravet: Genom samtyckeskravet får informanten information om att 

den närhelst den vill kan avbryta sitt deltagande i studien, dock inte efter 18/12. 

Informationskravet: Information tillhandahålls till informanten vad studien 

handlar om, dess syfte, att studien är frivillig samt villkoren för deltagande i stu-

dien. 

Konfidentialitetskravet: Informanten garanteras anonymisering och att inform-

ationen som framkommer inte kommer kunna härledas tillbaka till informanten 

och kommer ej obehöriga tillhanda. 

  

Intervjuguide 

Bakgrund 

Inled med att få informanten att känna sig avslappnad genom direkta enkla frågor. 

Därefter konkretisera vad intervjun handlar om samt informera om de forsknings-

etiska principerna enligt ovan. 

  

Tema 1 - Bakgrundsfakta  

● Hur gammal är du? 

● Vad har du för civilstatus? 

● Var bor du? 

● Hur ser din boendesituation ut?  

● Har du någon släkt i Åtvidaberg? 

○ Om ja, varför tror du att dom bor kvar i Åtvidaberg? 

○ Om nej, varför har dom flyttat?  

● Vad tycker du om att göra på fritiden? 

  

Tema 2 - Uppväxten 

● Hur upplevde du din uppväxt? 

● Hur upplevde du din skolgång? 

● Hur upplevde du din fritid? 

● Hur såg din umgängeskrets ut? 
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○ Hur ser relationen ut till dem personerna idag? 

● Tänker du att det är skillnad att växa upp i en mindre ort gentemot en 

större stad? 

○ Om ja, på vilket sätt? 

○ Om nej, på vilket sätt är det likadant? 

● Hur tänker du att en uppväxtort formar en individ?  

○ Kan du ge ett exempel på något val du har gjort utifrån att ha växt 

upp i Åtvidaberg?  

● Var bor dina föräldrar idag?  

● Lever dom tillsammans eller är dom skilda? 

  

Tema 3 - Möjlighetshorisont 

● Vad har dina föräldrar för utbildning? 

● Vad har dina föräldrar för sysselsättning? 

● Hur upplevde du dina möjligheter efter avslutad skolgång? 

○ Utbildning? 

○ Arbete? 

● Vilka typer av arbete finns i Åtvidaberg? 

● Vad gör man på sin lediga tid i Åtvidaberg? 

○ Har det förändrats på något sätt? 

● Hur ser kulturutbudet ut?  

○ Har det förändrats och på vilket sätt i så fall? 

○ Varför tror du att det är så? 

● Hur upplever du att servicen i Åtvidaberg är? 

● Hur tycker du att kommunikation och transport från Åtvidaberg till andra 

städer fungerar? 

○ Om bra, vad är bra? 

○ Om dåligt, vad skulle behövas för att det skulle bli bättre? 

  

Tema 4 - Kollektivism och individualism 

● Hur tror du det är att vara nyinflyttad i Åtvidaberg? 

○ Skiljer det sig om man sen tidigare har en anknytning till Åtvida-

berg eller inte? 

○ Om svaret indikerar på ett förhållande där det antyds att det är 

svårt att bli en del av Åtvidaberg: Vad skulle man kunna göra för 

att underlätta? 

● Finns det olika områden i Åtvidaberg? 

○ Hur ser du på de olika områdena?  

● Vad betyder Åtvidabergs fotbollsföreningen för Åtvidabergs som sam-

hälle? 

○ Har det betydelse att Åtvidaberg nu har åkt ned en division? 

● Åtvidabergs kommun har som slogan, “kommunen med framåtanda”, vad 

betyder det för dig? 
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●  Vad tänker du när jag säger Åtvidaberg? 

○ Vad betyder Åtvidaberg för dig?  

○ Vad skulle du ge för bild av Åtvidaberg för någon som aldrig har 

varit där?  

● Hur tror du att en individ som aldrig har varit i Åtvidaberg upplever det 

för första gången? 

● Hur anser du att en typisk Åtvidabergare är? 

○ Vad kännetecknar en person som är från Åtvidaberg? 

○ Varför tror du att det ser ut på det sättet? 
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BILAGA 3: Meningskategorisering (utsnitt) 
 

Doxa Positiv Negativ/dubbelnatur 

Alla känner 

alla - social 

kontroll 

Trygghet, tillit, lagom  
 

“Eh… jag tror att det är för vi trivs här och vi allihop 

bor här, det är sammanhållningen lite att familjen 

finns här omkring, att det är en trygghet.” (IP 

10,1:12) 

 

“Jag har bra grannar, hon här uppe, det är min pärla, 

men xxx är jätterar, det är så jag får tårar i ögonen, 

hon ställer ju upp och såhär, jag är glad att hon bor 

kvar här, och xxx med är bra, och så har jag bra gran-

nar här (gestikulerar åt båda hållen), jag trivs här det 

är bra allting. Grannsämjan är bra, vi sa det xxx och 

jag tänk om vore osams o så där […].“ (IP 3, 6:223) 

 

Minskad anonymitet, skvaller 

 

“Kände inte att jag fick fäste där. Jag vill nog ha en lite högre 

grad av anonymitet fortfarande.” (IP 8, 10:171) 

 

“Ja det tror jag verkligen. Jag brukar jämföra med min sambo, 

han är uppväxt i Linköping och jag vet inte om det beror på att 

jag växt upp i en ort, men skvallervärdet är så himla mycket 

större hos mig, jag vill ha koll på människor runtomkring än 

vad han vill, och det har jag kopplat till att jag är säkert präglad 

av den här småstadsmentaliteten. Man vill vet vem ens gran-

nar är, man hälsar på dom och, man vill ha det här, den här 

gemenskapen, och veta vad folk håller på med. Vilket kan vara 

väldigt, det är lite fult tänker jag, eller det ses som något fult, 

men det behöver det inte vara heller.” (IP 1, 3:30) 

 

Homogenitet 

– jantelag 
Lika människor, passa in, lagom, igenkänning 

 

“Ah jag skulle säga det där tror jag nog att det är till 

min fördel att jag är därifrån och att vissa vet vem jag 

är det tror jag har till min fördel med servicen hade 

jag kommit utifrån och flyttat från nån annan stad och 

kommit ner då då jag tror faktiskt att servicen hade 

sett annorlunda ut eh det tror jag.” (IP 9, 6:90) 

 

“jag tror det är mycket lättare asså skulle du ha kom-

mer från en annan mindre ort och flyttar in som som 

har en liknande uppväxt och liknande arbetsmoral 

som Åtvidaberg då tror jag det går väldigt väldigt lätt 

och så men skulle jag va en person som har jobbat 

med ekonomi eller finans från Stockholm och flytta 

in då tror jag inte alls det skulle va lika värdefullt där-

emot om jag va… micke mek från Sollentuna och 

flytta in och har mekat med bilar oh kanske gillar 

gamla moppar då tror jag definitivt att det är mycket 

lättare för det det anses vara värdefullt på ett helt an-

nat sätt… man är mer i Åtvidaberg är man ju väldigt 

stolt över att va från arbetarklass.” (IP 9, 7:108) 

 

 

 

Abnormt, avvikande, stämplad, misstänksamhet 

 

“Eh högstadiet var alla människor var alldeles för lika jag pas-

sade inte in i normformen så att jag jag hade inte svårt att 

komma överens med folk men jag passade inte heller in.” (IP 

9, 1:22) 

 

 

“Och sen var dom så stora när dem kom hit. Satte upp kristall-

lampor och bytte stolar, kandelabrar, kommer från stockholm 

till åtvid, de skulle visa sig stora, det gick inte. De skrev ju det: 

åtvidabergarna vill inte ha oss skrev dom, och det är ju sant. 

Nej dom kunde inte sköta det.” (IP 3, 7:245)  
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Kontinuitet Oföränderlighet, va som det har varit, konservat-

ism 

 

“På vissa kanske men inte på alla som bor där, är nog 

mycket bakåtsträvande i åtvid, kommunen, att man 

inte vill att det ska förändrats. För ett tag sen som när 

dom skulle flytta vårdcentralen till centrum, då var 

det liv om att dom gjorde det. Men det är ju en klok 

förändring ändå, men den har ju varit där uppe lik-

som.” (IP 5, 4:142).  

 

 

 

Förändring, progressivitet  
 

“Ja men det negativa, det positiva, jag tänker att små orter är 

något mer konservativa i sina sätt att agera i relationer och i 

sitt sätt normer och värderingar och så där, kan bli en viss kon-

servatism i mindre orter. Eh… och… det gör ju också att det 

inte blir så föränderligt att det skapar en trygghet och att man 

kan mår går ganska bra i det, du vet, du känner folk, du vet var 

saker och ting finns, det är inte så snabb förändringstakt. Och 

det tänker jag kan vara positivt och kan vara motvikt mot hur 

snabbt allt annat går. Den negativa tänker jag är att det är lätt 

att fastna i det konservativa, att bli ganska förändringsobenä-

gen att man kanske har lite svårare att inta olika perspektiv i 

och med att man är inte så mycket i olika miljöer, och tar in 

intryck på olika sätt som man tvingas att göra om man flyttar 

eller befinner sig i lite större sociala miljöer.” (IP 8, 3:57) 

 

 

Xenofobi Öppenhet  

 

”Ah… jag startade ju också en facebookgrupp då som 

typ eh… ah vi skulle samla in eh kläder och pengar 

oh sådär till dom som kom… och det vart ju också 

populärt så det vart ju som två läger där oh dom som 

hatade det och dom som… eh ah ändå tänkte att man 

skulle hjälpa till och det var ganska lyckad det var 

massor människor som kom oh lämna grejer sen såg 

väl många också det som sin chans att rensa rensa 

sina proppfulla förråd oh (hehehe) öste dit med kläder 

men asså det var massvis med grejer jag tror dom var 

tacksamma dom som.” (IP 2, 12:196) 

 

 

 

Rädsla för främlingar 

 

“Det kan nog vara tufft i början, innan man tar sig in.” (IP 5, 

3:111) 

 

“Man är ju ny, som ingen vet så mkt om.” (IP 5, 3:113) 

 

“Ah jag vet inte det finns säkert  det känns som att det är nån-

ting som man säger om alla småstäder men det är finns nog i 

alla småstäder man är lite rädd för det det som kommer utifrån 

man är liksom man bor i sin lilla trygga lilla trygga by eller ort 

liksom oh dä man vet var saker oh ting är oh man vet vilka 

som bor här oh där oh där oh sen så läser folk i tidningen om 

att det är inbrott här oh det är nån liga som kommer oh det är 

invandrarnas fel oh det kommer tiggare oh dom håller på oh 

stjäl oh då blir folk rädda oh sen så… man är rädd för det som 

kommer utifrån… ah det är var det bra svar på din fråga.” (IP 

2, 9:139) 

 

 

 


