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Abstract 

 
Sweden has a number of smaller towns with a long history of heavy industrial labour. 

When these industrial towns are discussed it is not unusual too also mention a certain 

kind of mentality that is said to occur on these places, a kind of industrial spirit shared 

by the workers and in some regards also by the whole community. In Avesta, an 

industrial town in the middle of Sweden, there is a word used to describe the people 

working at the local mills and sometimes also other inhabitants in the town. This word 

is bruksare, which freely translated to English could be “industrial worker”. But this 

study is based on a thesis that the term bruksare has more to it than just to be employed 

by the mill, that the place itself will affect the choice to identify oneself as a bruksare. 

The purpose of this study is to get a deeper understanding of how the meaning of a 

place might affect the choice to identify oneself as a bruksare. The study is achieved by 

a qualitative method using semi-structured interviews. Four individuals inhabited in 

Avesta are interviewed to share their thoughts, feelings and opinions regarding the 

subject. The empirical data collected from the interviews are analysed using a method of 

thematization and coding and the whole study is conducted within a humanistic 

theoretical frame. A conclusion will be made that there are two types of bruksare, the 

industrial working bruksare and the indirect bruksare. It will be concluded that the 

place does have a certain meaning in the choice to identify oneself as a bruksare, but it 

will be more or less important depending on the type of bruksare.  
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1 Inledning 
 

I det område som kallas Bergslagen finns det ett flertal samhällen som byggts upp kring 

stora industrier, så kallade bruksorter. Dessa bruk sätter sin prägel på orten och de 

individer som bor där. Ofta har dessa industrier och bruk ett förflutet som sträcker sig 

flera århundranden tillbaka och är en del av orternas historia, samtid och med största 

sannolikhet också en del av deras framtid. I bruksorten Avesta i södra Dalarna benämns 

ofta de anställda på bruken som bruksare men som grund för denna studie ligger en tes 

om att bruksare handlar om något mer än bara en anställning på ett bruk, att det handlar 

om bruksorten som plats och inte endast ett arbetsställe. Tidigare forskning visar att det 

finns en viss typ mentalitet, bruksanda, i bruksorter så som Avesta. Bruksandan ges ofta 

både negativa och positiva definitioner. Positiva i den bemärkelsen att den kopplas till 

sammanhållning, gemenskap och lojalitet samt negativa i den bemärkelse att den 

kopplas till inskränkthet, passivitet och konservatism. Denna bruksanda och dess 

innebörd blir tillsammans med den kunskap som finns kring hur en plats betydelse kan 

påverka identiteter ett verktyg för att nå studiens syfte som är att få en djupare förståelse 

för platsens betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. 

 

Tidigare forskning och litteratur kring bruksorter och bruksanda lägger ofta stort fokus 

på olika typer av samhällsutveckling. Denna studie kommer istället att lägga större 

fokus på individernas tankar och upplevelser genom att ställa frågor om vad det 

egentligen innebär att vara bruksare och platsens betydelse i valet att identifiera sig som 

bruksare. På så vis finns en förhoppning om att kunna bidra med kunskap kring hur en 

bruksort som plats kan komma att påverka hur en människa identifierar sig. Studien 

genomförs genom en kvalitativ metod med intervjuer av personer bosatta i Avesta 

kommun som har delat med sig av sina egna upplevelser, tankar och åsikter kring 

ämnet. I det material som kommer ur intervjuerna som gjorts med dessa individer 

kommer det att urskiljas att det finns två olika typer av bruksare, den industriarbetande 

bruksaren samt den indirekta bruksaren. Det kommer att konstateras att platsen har 

betydelse i valet att identifiera sig som bruksare, dock med mer eller mindre betydelse 

beroende på vilken typ av bruksare som diskuteras.  
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2 Forskningsöversikt 
 

Det finns en del, framför allt svensk, tidigare forskning kring de olika bruksbegreppen; 

bruksort, bruksanda/mentalitet och bruksare, som hela tiden återkommer genom denna 

studie. Att ta del av hur begreppen tidigare definierats och använts är viktigt för att få en 

ökad förståelse för hur denna studies empiriska material kan och bör tolkas under 

analysen. Dessutom finns anledning att redovisa tidigare forskning kring de 

(kultur)geografiska begrepp som också ligger som grund för studien. Den tidigaste 

litteratur som valts att redovisa är från 1996 och den senaste är inte ens ett år gammal, 

från 2017. Att hänvisa till 20 år gammal litteratur kan anses olämpligt men här 

motiveras användandet med att bruksbegreppen har en lång historia vilket gör att 

litteratur från mitten av 1990-talet fortfarande är relevant. 

 

För att finna relevant forskning kring bruksbegreppen har sökningar gjorts på Avesta 

Biblioteks (2017) hemsida där just bruksbegreppen har använts som sökord. Begreppen 

bruksare, bruksort och bruksanda/bruksmentalitet gav en överskådlig mängd träffar där 

det var möjligt att systematiskt läsa om varje titel för att avgöra om den var relevant. 

Även DiVa (2017) har använts för att finna tidigare studier och forskning kring dessa 

begrepp. Dock har inte sökningar efter engelska studier och artiklar utförts för 

bruksbegreppen i och med problematiken i att översätta dem korrekt. Detta val gör att 

det alltså främst är olika typer av tryckta böcker och sammanställningar som granskats 

och som bidragit med forskning och information kring bruksbegreppen. 

 

Däremot har engelska artiklar och studier funnits via sidor som Business Source 

Premier (2017), Scopus (2017) och Web of Science (2017) för de bredare 

kulturgeografiska begreppen som till exempel plats, platsens betydelse och identitet. För 

att få träff på engelska titlar har dessa begrepp översatts till place, meaning of place och 

identity. Sökningar har gjorts för dessa begrepp i olika kombinationer och sökningar via 

ovan nämnda webbplatser på de relevanta begreppen ger ett stort antal träffar. Därför 

sattes en gräns om att läsa cirka 7 till 10 abstrakt för varje sökning och utifrån dessa 

avgöra vad som varit intressant att ta del av. Totalt har en kombination av 10 artiklar, 

studier och böcker valts ut för litteraturöversikten. 
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2.1 Forskning kring bruksanda, bruksorter och bruksare.  

Bortom bruksandan (Ekman 1996) är en sammanställning av ett forskningsprojekt som 

analyserat förändringsprocesser i Bergslagen. Fokus och syfte ligger här främst på att få 

en bild av hur olika aktörer i samhället förhåller sig till sin sociala miljö under 

förändringsprocesser. Dessutom tar ett antal forskare som bidragit till studien även upp 

och definierar och diskuterar bruksbegreppen på ett sätt som bidrar till en förförståelse 

inför denna studie. Framför allt belyser de området Bergslagen, ett område som 

innefattar många bruksorter, däribland Avesta kommun. Det finns även senare 

forskning inom samma område, i sin avhandling Från industrier till upplevelser – En 

studie av symbolisk och materiell omvandling i Bergslagen från 2009 formulerar 

Jakobsson ett syfte som ämnar undersöka upplevelseindustrins betydelse för materiella 

och symboliska struktur-omvandlingsprocesser i Bergslagen under 1990-talet och 2000-

talet. Även Nilsson & Båve (2016) tar upp bruksorter i kombination med förändring, i 

deras fall handlar det om att undersöka hur industristäderna Avesta och Söderhamn 

möter de utmaningar som kommer med bland annat minskade arbetstillfällen. Som en 

del av studien behandlas begreppet bruksmentalitet och de menar bland annat att den 

kan förstås komma ur relationen mellan bruken som arbetsgivare och de anställda. 

Bruken i en bruksort tog hand om sina arbetare både på arbetet och på fritiden men 

krävde i gengäld att dessa inte ifrågasatte sin ställning. De belyser även tydliga 

hierarkiska (och ofta patriarkala) strukturer som ofta omnämns när bruksanda 

diskuteras. Dessa strukturer tog sig över brukets gränser och trängde in i hur kommunen 

styrdes. Ofta satt brukens ledare och/eller högre tjänstemän i kommunfullmäktige och i 

Avesta byggdes bland annat vägar, parker och ett badhus genom brukets koppling till 

kommunen (Nilsson & Båve 2016, ss.84-85). 

 

Mellan 1995 och 1997 genomfördes fyra seminarier där begreppet bruksanda 

diskuterades. Dessa seminarier sammanställdes sedan i en rapport av Bergdahl, Isacson 

& Mellander (1997). I rapporten går att ta del av diskussioner kring bruksbegreppen av 

ett antal forskare och andra insatta personer. I rapporten förklaras bland annat 

bruksandan av Westholm (1997, s.103) som att bruksortens invånare har vissa attityder 

som är framkomna ur brukens och industrins arbetsorganisation och ofta handlar det om 

”vi och dom” tankar. Denna tolkning av bruksanda går även att tyda genom Bursell 

(1997, s.10) som menar att särskilda attityder och handlingsmönster växer fram ur 

gemensamma erfarenheter och upplevelser av till exempel yrkeslivet. Gemenskap, 
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lojalitet och trygghet ställs jämte passivitet, konservatism och avundsjuka när hon ger 

begreppet en emotionell förklaring. 

 

2.2 Forskning kring platsens betydelse och identitet 

Plats som teoretiskt begrepp beskrivs ofta inom kulturgeografisk forskning som något 

mer än bara ett ställe som går att fysiskt vara på eller en punkt på kartan. I den 

omfattande boken For Space förklarar Massey (2005, ss.130-131) hur plats kan ses som 

en yta på kartan, något som går att peka ut och markera med gränser. Vidare beskrivs 

plats som något mer än punkter på en karta, det är något som uppstår genom en 

integration av tid och rum. Även Agnew (2011, s.317) hänvisar i sin artikel Space and 

Place till olika typer av processer som en förklaring av vad som skapar en plats och 

menar att det kan handla om fysiska, sociala och ekonomiska processer. Om man då 

utgår från ovan definition av plats, att det är individernas handlingar och processer som 

skapar platsen de bor på, så är det också rimligt att tro att platsen ifråga har en särskild 

betydelse för dem och mer eller mindre påverkar deras identitet.  

 

Berger (1997, ss.30-33) har varit med och bidragit till de seminarier som nämns ovan 

med sitt bidrag Bruksanda och platsers betydelse. Här menar han att plats, både som 

fysisk och social, bidrar till att skapa identiteter och att just i bruksorter spelar 

arbetsplatsen en stor roll i hur identiteterna formas. Han nämner här även det som kallas 

platsmedvetenhet (sence of place), något som innefattar frågor som vad det innebär att 

tillhöra en plats och hur det går att avgöra vem som hör dit eller inte. Här ifrågasätts 

även platsens föränderlighet. Berger (1997, s.31) antyder att det moderna 

informationssamhället kan komma att påverka platsens betydelse då det inte kräver 

samma förankring av råvaror och energikällor vilket ger ett mindre behov av 

platsbundenhet.  

 

I sin artikel Meanings of place: everyday experience and theoretical conceptualizations 

redovisar Gustafson (2001) sin intervjustudie vars syfte är att kortfattat ge en inledande 

analytisk ram för kartläggning och förståelse av platsers betydelse. I denna kvalitativa 

intervjustudie konstateras bland annat att platsers betydelse kan kopplas till tre attribut: 

jaget, andra och miljön. Dessa tre är sällan enskilda kategorier utan platsers betydelse 

skapas i relationer mellan dessa. 
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Lewicka (2013) menar i sitt bidrag till samlingsboken In search of roots: Memory as an 

enabler of place attachment att man genom ett engagemang av det förflutna kan nå en 

känsla av ökad tillhörighet på en lokal plats och hon påvisar även samband mellan 

intresse för en plats historia och platsmedvetenhet. Även Tilley hänvisar i sin artikel 

Introduction, Identity, place, landscape and heritage (2006) till det förflutnas betydelse 

i sammanhanget då platsen och identiteten genom historisk tillbakablick kan upplevas 

som stabilare i en nutid med rumsliga flöden som förändrar och öppnar upp platser till 

resten av världen. I denna redogörande artikel beskrivs även hur ett val att identifiera sig 

med en plats bland annat sker genom traditionell kultur och att denna typ av 

identifiering kräver utarbetade relationer mellan människor och platser. I sammanhanget 

är även Granås intervjustudie Ambiguous place meanings: Living with the industrially 

marked town in Kiruna, Sweden (2012) intressant. Den undersöker vilken mening och 

betydelse som invånare i en industriort (Kiruna) ger platsen i fråga. Här konstateras 

bland annat att staden lätt identifieras med sin industri men också att ortsborna tillämpar 

ytterligare karaktärsdrag som gör orten till en heterogen plats.   

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Även om forskningen kring bruksbegreppen är något mer begränsad än den som finns 

kring de kulturgeografiska begreppen kan den ändå anses vara omfattande nog för att ge 

en övergripande bild över begreppen. Det är sällan det sammanställs forskning eller 

skrivs studier kring ett enskilt bruksbegrepp, utan det relateras i princip alltid till något 

av de andra. Detta går att förstå ur ovan sammanställning att praktisk utveckling som 

ofta diskuteras kring bruksorter kan kopplas till hur bruksandan och mentaliteten i orten 

uppfattas, till exempel kan bruksandan inverka på hur utveckling och förändring av 

olika slag bemöts av invånarna (Adolfsson 1997, Kåks 1997, Jakobsson 2009). Vad 

gäller forskning kring kulturgeografiska begrepp som platsens betydelse och identitet 

känns det inte orimligt att påstå att det finns hur mycket som helst. Här har det krävts att 

relevant forskning sorterats ut. De artiklar och studier som valts ut tar upp olika delar av 

platsbegreppet och har ofta gemensamma beskrivningar av det som något föränderligt 

som skapas genom olika processer (Berger 1997, Tilley 2006, Agnew 2011).   Det som 

tagits med i denna forsknings –och litteraturöversikt har prioriterats utifrån 

ämnesteoretisk relevans, trovärdighet och dess relation samt möjlighet att koppla till 

bruksbegreppen.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

En plats beskrivs ofta som att den skapas genom olika typer av processer, allt från 

sociala händelser i samhället till ekonomiska och industriella skeenden formar platsen 

(Agnew 2011, s.317). Kombinationen plats och identitet handlar många gånger om hur 

en särskild anknytning, ofta känslomässig, till en specifik plats påverkar hur vi väljer att 

identifiera oss. Dessa band som uppstår mellan plats och individ ger platsen en unik 

betydelse för varje person (Kåks 1997, s.118). Hur relationen till platsen är uppbyggd i 

kombination med vilka processer som skapar platsen kan således påverka vilka 

identiteter som tar form där. 

 

Utifrån tidigare forskning som gåtts igenom går det att konstatera en kunskapslucka 

som är möjlig att fylla genom studier kring begreppet bruksare och vad platsen har för 

betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. Som grund för studiens syfte ligger en 

tes om att begreppet bruksare innebär mer än att endast vara anställd på ett bruk och att 

bruksorten som plats spelar en roll i om individer väljer att identifiera sig som bruksare. 

Utifrån den tesen kommer då studiens syfte att formuleras som följande: studiens syfte 

är att få en ökad förståelse för platsens betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. 

 

Tesens formulering och syftets önskan om att få en djupare förståelse motiveras av att 

det redan finns en viss förståelse och kunskap kring koppling mellan plats och identitet 

genom bland annat tidigare forskning. Det kan även finnas en viss förståelse genom 

egna erfarenheter av ämnet i fråga. 

 

För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Vad innebär det att vara bruksare?  

Vad har platsen för betydelse i valet att identifiera sig som bruksare? 
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4 Teoretisk referensram 
 

Hur studien av en plats utförs och hur rumsliga begrepp definieras kan varierar stort, 

bland annat utifrån vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv forskaren baserar sitt upplägg 

på. I denna studie är det människans, individens, förhållande till platsen som står i 

fokus. Inom humanistisk geografi läggs stor vikt på relationen mellan människan och 

världen. Individen med sina tankar, känslor och upplevelser blir utgångpunkten 

(Cresswell 2013, s.145). Visst finns det anledning att uttrycka tvivel om humanistisk 

teoribildning, till exempel är det vanligt att studier av humanistiska geografer blir 

ifrågasatta då de använder metoder som inte ger kvantifierbart material. Det anses alltså 

ovetenskapligt att utföra forskning och studier av mänskligt medvetande och mänskliga 

handlingar då detta inte är mätbart (Cresswell 2013, s.143). I denna studie förespråkas 

dock denna teoribildning och det främst genom de argument som humanistiska 

geografer ofta ger för sitt sätt att se på forskning vilket helt enkelt är att människor inte 

är mätbara. Det finns ingen anledning att tillämpa mätbara kvantitativa metoder när 

studier utförs med den tänkande och kännande människan i fokus (Cresswell 2013, 

s.141). 

 

Detta kapitel kommer till stor del att innehålla information och hantering av olika 

begrepp. Att förklara och definiera ett begrepp kan betyda många saker men här handlar 

det om att klargöra en uppfattning om utmärkande egenskaper för ordet eller företeelsen 

i fråga (Svenska Akademiens Ordböcker 2017a). Det betyder att olika idéer om ett 

begrepps innebörd hanteras. Här kommer begreppen ges definitioner utifrån hur de 

använts tidigare men genom frågorna i intervjuguiderna kommer även varje respondent 

att få möjligheten att ge sin förklaring till begreppen, då särskilt bruksbegreppen. Detta 

för att hålla fast vid det humanistiska perspektivet som förespråkar varje individs 

enskilda idéer. 

 

4.1 Bruksbegreppen i teorin  

Hur kan då bruksbegreppen tolkas genom humanistisk teori? Fenomenologi är en 

populär filosofi bland humanistiska geografer. Fenomenologi handlar om att ta reda på 

vad tinget egentligen är, vad som är tingets essens (Cresswell 2013, s.150). Även om 

denna studie inte utförs strikt efter denna filosofi är fenomenologin fortfarande en stor 

del av det. Bruksbegreppen behöver definieras av varje individ. För att få en djupare 
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förståelse av platsens betydelse i valet att identifiera sig som bruksare kan det vara bra 

att ta del av hur begreppet bruksare definierats och använts i andra sammanhang. Det 

bör även framgå hur bruksandan kan tolkas. Nedan följer en utförligare 

begreppsförklaring av bruksbegreppen, dels för att ge dem en allmän definition och hur 

de använts tidigare och dels för att förtydliga hur de kommer att tolkas och användas i 

denna studie. 

 

4.1.1 Bruksort  

Enligt Nationalencyklopedin (2017a) är en bruksort ett samhälle som byggts upp kring 

en industri. I denna studie är det platsen Avesta kommun som benämns som bruksort. 

Detta val av benämning går att motivera genom kommunens långa industrihistoria som 

bland annat visar att Avesta på 1600-talet fick stadsprivilegier tack vare just sin stora 

kopparreningsindustri (Nilsson & Båve 2016, s.27). Ett annat begrepp som skulle kunna 

användas synonymt med bruksort är industrikommun som bland annat används av Kåks 

(2002, ss. 145-148). Även hon hänvisar till Avestas industrihistoria vid valet av denna 

benämning. 

 

4.1.2 Bruksanda/bruksmentalitet  

Ordet mentalitet i sin enskilda form likställs med begrepp som till exempel 

själsläggning, sinnesart och sinnesriktning av Svenska Akademiens Ordböcker (2017b). 

Som tillägg skriver de även att det ofta handlar om själslig riktning hos större grupper, 

vilket blir av intresse då just bruksanda och bruksmentalitet på en ort diskuteras i denna 

studie, alltså innefattar det en större grupp människor. 

 

Bruksanda är ett begrepp som kan ges en mängd olika definitioner beroende på vilket 

sammanhang det används i. Det kan bland annat förklaras som en form av kulturyttring 

som grundas på gemensamma upplevelser, attityder och handlingsmönster (Bursell 

1997, s.19). En mer konkret definition ges av Nilsson & Båve (2016, s.84) som menar 

att det handlar om lojalitet och relation mellan företag och anställd. Denna studie ämnar 

att även koppla begreppet till hela bruksorten, inte bara det enskilda företaget och 

individen. Det kommer att innebära att begreppet i denna studie kommer att innefatta 

lokala upplevelser, attityder och handlingsmönster definierade av varje enskild individ. 
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4.1.3 Bruksare  

Ordet bruksare som kommer att vara vad man skulle kunna kalla ett huvudbegrepp i 

denna studie har omnämnts i väldigt liten omfattning (om ens över huvud taget) i 

tidigare forskning. Istället kan begrepp som industriarbetare eller bruksanställd ses 

användas och troligen även i viss mån likställas med bruksare. Begreppet bruksare är 

dock inte påhittat eller främmande, särskilt inte för personer i Avesta kommun. Här syns 

således en lucka att fylla i tidigare forskning, nämligen att utföra studier med fokus på 

hur individen upplever sig formas av bruksorten som plats samt en definition av 

begreppet bruksare. Det finns en vilja att genom denna studie kunna bidra med en 

definition av vad begreppet bruksare innebär då det troligen betyder mer än att bara vara 

anställd på ett bruk. I studien kommer även begreppet icke-bruksare att användas. Detta 

har ingen djupare betydelse utan används för att på ett enklare och mer kortfattat sätt 

referera till de personer som väljer att inte identifiera sig som bruksare. 

 

4.2 De kulturgeografiska begreppen i teorin  

Cresswell (2013, s.148) beskriver hur det inom humanistisk geografi läggs stor fokus på 

att analysera kopplingen mellan människor och världen de lever i, att få kunskap kring 

människors upplevelser och mänskliga uttryck. I denna studie finns ett fokus på hur 

människor väljer att identifiera sig i samband med platsen de lever på, här finns alltså en 

tydlig koppling till humanism då individens upplevelser av platsens betydelse 

analyseras. De kulturgeografiska begreppen som återkommer i denna studie kommer att 

ges en förklaring nedan. Dessa begrepp är breda och kan ges en mängd definitioner 

beroende på sammanhanget de används i. Här följer ett försök till en så allmän 

definition som möjligt men också en förklaring för hur de är relevanta för denna studie. 

 

4.2.1 Plats och platsens betydelse  

Plats är ett brett begrepp med många olika betydelser. I denna studie används begreppet 

i allmänhet utifrån dess geografiska betydelse och i synnerhet utifrån dess 

kulturgeografiska betydelse. När Avesta beskrivs som plats för studien blir det i 

geografisk mening ”stället på kartan” där studien utförs. En kulturgeografisk förklaring 

av plats som stämmer väl in på hur begreppet används i denna studie kommer från 

Agnew (2011, s.317). Han menar att det är ”en yta där saker sker” och med saker menas 

då bland annat fysiska, sociala och ekonomiska processer. En plats kommer således att 
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skapas utifrån de processer som utförs och genereras av de individer som befinner sig 

där. 

 

En plats behöver inte vara bestående utan upplevelsen av den och dess betydelse kan 

förändras över tiden. Berger (1997, s.31) förklarar det genom exemplet att ett mindre 

behov av platsbundna förnödenheter så som energi och råvaror kan göra att människan 

mister en del av sin platstillhörighet. På så vis kan en plats som tidigare haft en stor 

betydelse för en individ över tiden få en annan eller mindre betydelse. Ett rörligare 

samhälle där platser blir allt mindre konstanta kan även skapa ett ännu större behov för 

människor att finna någon form av förankring (Ekman 1997, s.39 & Kåks 1997, s.119) 

Även platsmedvetenhet är en stor del av platsbegreppet. Det kan förklaras som en 

särskild känsla av tillhörighet till en plats (Cresswell 2013, s.152) och kan sättas i 

sammanhanget om vem som tillhör eller inte tillhör en plats (Berger 1997, s.32).  

 

För humanistiska geografer är plats något som behandlas i kombination med 

människors erfarenheter och beskrivs ofta som ett ställe med mening (Cresswell 2013, 

ss.152-153). Denna mening och en plats betydelse kan variera för olika individer på en 

och samma plats. Enligt Kåks (1997, s.115) som refererar till Ekman en av de största 

skillnaderna i en plats betydelse ses mellan de som är infödda eller har bott länge på en 

plats och de som är inflyttade och saknar anknytning till platsen. 

 

4.2.2 Identitet  

En stor del av denna studie kommer att handla om just identitet och vad det är som gör 

att någon väljer eller väljer bort en viss typ av identifiering. Enligt 

Nationalencyklopedin (2017b) handlar identitet om individens självbild och 

medvetenhet om sin existens. I denna studie handlar det då om hur och varför individen 

väljer att se eller inte se sig själv som bruksare. Dock är det fortfarande viktigt att belysa 

hur begreppet definieras och används i annan forskning. Det finns en mängd 

kulturgeografiska förklaringar av begreppet beroende på vilket sammanhang det 

används i, bland annat är Tilleys (2006, ss.11-12) diskussion kring kollektiv identitet 

relevant. Han menar att kollektiv identitet bygger på delade historiska traditioner, vilket 

blir intressant i kombination med ovan förklaring av bruksandan som något som 

involverar hela samhället. Identiteter är ombytliga och anpassar sig efter olika 

förändringar i samhället och kan således komma att ändras med tiden (Tilley 2006, s.8). 
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4.3 Sammanfattning 

Ovan definitioner av bruksbegreppen återger hur de har tolkats tidigare och hur det går 

att använda dem. Denna studie utgår från ett humanistiskt perspektiv och den empiriska 

datan kommer främst att bestå av individers egna tankar, åsikter och berättade 

upplevelser. Därför har intervjuguiden utformats med frågor som ger varje respondent 

möjligheten att ge sin egen förklaring till bruksbegreppen och vad dessa innebär för 

dem. Detta kommer att ge möjligt till jämförelse och ovan förklaring blir till hjälp vid 

analysen där eventuella likheter och skillnader kan urskiljas. Både det tidigare 

brukandet av begreppen och respondenternas egna definitioner kommer att användas 

jämte varandra i studien.     

 

Plats kan enligt ovan sammanställning sägas skapas utifrån olika typer av processer och 

ses som något föränderligt som inte kommer att ge samma mening eller ha samma 

betydelse för alla individer i alla tider. Därför blir det viktigt att ha i åtanke att när 

platsens betydelse diskuteras i denna studie är det inget konstaterande. Platsen kan ges 

en viss betydelse för en viss individ men denna betydelse kan komma att ändras med 

tiden. Platsens betydelse sägs till stor del baseras på relationen till platsen, om det finns 

någon särskild anknytning. Alla dessa delar av platsbegreppet är viktiga vid analysen då 

de kan komma att påverka valet att identifiera sig som bruksare. Identitet förklaras som 

en medvetenhet om sin egen existens, om platsen för denna existens då är föränderlig så 

skulle det kunna komma att påverka valet av identitet och den skulle kunna tänkas 

förändras över tiden. 
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5 Metod 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för platsens betydelse i valet att identifiera sig 

som bruksare. Utifrån syftet förstås att platsen har stort fokus och det motiverar att kalla 

denna studie för en intervjustudie utförd i den specifika bruksorten Avesta.  

 

Metoden som används har valts ut och anpassats för att underlätta arbetet som krävs för 

att nå syftet i denna intervjustudie med fyra respondenter. Frågeställningarna som 

formulerats kan inte besvaras med hjälp av kvantifierbar data utan kräver en kvalitativ 

insamlingsmetod där individers upplevelser, tankar och känslor sätts i fokus. 

 

5.1 Kvalitativ metod  

Denna studie syftar att få en uppfattning av vad det innebär att identifiera sig som 

bruksare och om vad platsen har för betydelse för detta. Att välja en kvalitativ metod 

faller sig då naturligt då målet är att komma närmare en förståelse av människors 

upplevelser och sociala verklighet. Valet motiveras med argumentet att det inte finns 

något mål att få fram ett resultat som ska kunna generaliseras till en större population. 

Istället är målet att förstå individens tankar, känslor och upplevelser (Dalen 2015, s.59). 

Således är det inget i denna studie som är mätbart och därför inget som talar för att en 

kvantitativ metod bör tillämpas. Studien genomförs med fyra kvalitativa intervjuer med 

fyra enskilda individer, ett val som anses passande då jag vill ta del mina respondenters 

egna upplevelser, tankar och känslor kring det relevanta ämnet (Dalen 2015, s.14).  

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer  

Den typ av intervju som använts är så kallad semistrukturerad intervju vilket betyder att 

intervjufrågorna är inriktade på bestämda ämnen (Dalen 2015, s.34) men det finns 

fortfarande utrymme för respondentens egna tankar samt eventuella, ej förbestämda, 

följdfrågor. I och med att intervjuerna genomförts som semistrukturerade så kan 

standardiseringen av frågorna anses vara av medelgrad då det är ett antal förbestämda 

frågor men som anpassas efter respektive respondents språkbruk, situation, personlighet 

med mera (Trost 2010, s.39). Detta för att få respondenterna att känna sig så bekväma 

som möjligt i situationen och då också öka chansen till genomtänkta och välformulerade 

svar.  

 



  
 

13 

Innan genomförandet av intervjuerna utformades två intervjuguider. En av dessa är 

framtagen för intervjuerna med dem som väljer att identifiera sig som bruksare, den 

andra är för intervjuerna med dem som anser att de inte är bruksare. Båda 

intervjuguiderna går att ta del av i Bilaga A - Intervjuguider. Under utformandet av 

intervjuguiderna formulerades 13 frågor som anses kunna bidra till att besvara studiens 

frågeställningar och nå syftet. Intervjuguiderna strukturerades utifrån vad Dalen (2015, 

s.35) kallar ”områdesprincipen”. Detta innebär att de börjar med mer allmänna frågor 

och genom intervjuns gång kommer in på mer personliga frågor. Vid utarbetande av 

intervjuguiderna och frågorna har även Dalens (2015, s.36) fem olika kriterier funnits i 

åtanke för att förhoppningsvis få fram ett mer betydande och analyserbart resultat. 

Dessa kriterier innefattar bland annat att ställa sig själv frågan om något i intervjun kan 

vara tvetydigt, ledande, kräva särskilda förkunskaper, begära känslig information och 

om det finns utrymme för respondentens egna uppfattningar. 

 

Intervjuguiden innehåller 13 grundfrågor och dessa är endast där som ett stöd för att 

underlätta att intervjuerna inte lämnar studiens ämne. Intervjuguiderna används som 

utgångspunkt och eventuella följdfrågor får istället komma utifrån respondenternas svar. 

Näst intill samtliga frågor kommer dock kunna följas med frågor som ”varför” eller 

”varför inte”, beroende på hur utförligt respondentens första svar är. 

 

Som beskrivs nedan kallas den valda analysmetoden för tematisering. Två teman har 

valts ut och kommer att användas som rubriker för analysen. Dessa teman är ”olika 

typer av bruksare” samt ”relationen till platsen och dess betydelse”. Under temat ”olika 

typ av bruksare” finns även två underkategorier i form av ”den industriarbetande 

bruksaren” samt ”den indirekta bruksaren”. Intervjuguiden har alltså konstruerats för att 

samla in data som kan analyseras utifrån dessa teman. 

 

5.3 Urval  

Respondenterna i denna studie består av individer som är 18 år eller äldre och som är 

bosatta i Avesta kommun vid tillfället för intervjun. Avesta har valts ut som plats för 

studien då kommunen har en industrihistoria som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och 

som med sina bruk kan anses vara en bruksort (Kåks 2002, ss. 19-22). Att välja endast 

myndiga respondenter är dels för att underlätta de etiska principer som ska följas och 

det då genom att personerna är myndiga och själva kan ta beslut om att delta i studien. 
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Dessutom finns en tanke att vuxna personer kan ha lättare att förstå och relatera till de 

begrepp som används i studien och på så vis även ge empiriskt material av högre 

kvalitet att arbeta med i analysen. Att de som intervjuas ska vara bosatta i Avesta 

kommun motiveras med att Avesta kommun är den utvalda platsen för studien och en 

del av studiens syfte är att få en förståelse för platsens betydelse i valet att identifiera sig 

som bruksare. Således är det inte av intresse just nu att intervjua personer som inte bor 

på platsen i fråga. 

 

Med inspiration från studien utförd av Granås (2012, s.127) har en så kallad 

snöbollsmetod använts där tre kontakter bidragit till att finna individer som visat 

intresse för ämnet och för att delta i studien. Nästa steg i urvalsprocessen är ett få fram 

ett lämpligt antal personer att intervjua. Enligt Dalen (2015, s.58) bör mängden 

respondenter vara anpassad efter den tid som är möjlig att lägga på intervjuerna och 

sedan på bearbetningen och analysen av dessa då det är en tidskrävande process. I och 

med att denna studie utförts under en begränsad tidsperiod har fyra personer känts som 

en rimlig mängd att intervjua. Dessa fyra personer blev utvalda genom ett målstyrt 

urval, vilket betyder att de valts utifrån hur troligt det är att de kan bidra till att nå 

studiens syfte och besvara dess frågeställningar (Bryman 2011, s.392). Dessutom 

motiveras ett målstyrt urval för denna studie med en önskan om jämn fördelning mellan 

män och kvinnor och mellan bruksare och icke-bruksare samt en viss variation i ålder. 

Dessutom finns ingen önskan att generalisera så ett målstyrt urval kommer inte att skapa 

några problem i den frågan. 

 

Att intervjua personer som inte kallar sig bruksare skulle kunna ifrågasättas då studiens 

syfte inte ämnar förstå valet att inte identifiera sig som bruksare. Argumentet för att ta 

med dessa personer i studien är för att då få med två ytterligheter (bruksare och icke-

bruksare) och på så vis få en bra grund inför analysen med kodning och kategorisering 

enligt Dalen (2015, s.55). Valet att ha en jämn fördelning mellan könen och viss 

variation i ålder motiveras med att det ger en bredare möjlighet till att se eventuella 

skillnader och/eller likheter när det insamlade materialet analyseras. Genom ovan 

beskrivning av hur respondenter valts ut tros det möjligt att kunna få fram empiriskt 

material av god kvalitet och rimlig storlek att analysera. 
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5.3.1 Presentation av respondenter 

Respondent 1 är en 33-årig kvinna som identifierar sig som bruksare. Intervjun utfördes 

under eftermiddagen den 11 december 2017 på kvinnans arbetsplats strax utanför 

Avesta tätort och varade i cirka 15 minuter. Kvinnan är inte född och uppvuxen i Avesta 

utan i en grannkommun cirka 20 kilometer från Avesta. För tillfället är hon anställd vid 

ett bruk men arbetar inte i produktionen, dock har hon gjort det tidigare. Hon har även 

haft en relation till Avesta och industrin innan hon själv började arbeta där då 

familjemedlemmar arbetat på ett bruk under hennes uppväxt. 

 

Respondent 2 som också intervjuades utifrån sitt val att identifiera sig som bruksare är 

en 50-årig man. Intervjun varade cirka 11 minuter och utfördes under förmiddagen den 

13 december 2017 på mannens arbetsplats strax utanför Avesta tätort. Mannen är inte 

född och uppvuxen i Avesta men har bott i kommunen i cirka 13 år. Han är anställd på 

ett bruk där han tidigare arbetat i produktionen men för tillfället har han en 

kontorstjänst. 

 

Respondent 3 är en 37-årig kvinna som valt att inte kalla sig för bruksare. Intervjun 

utfördes under förmiddagen den 7 december 2017 på kvinnans arbetsplats strax utanför 

Avesta tätort och varade i cirka 23 minuter. Kvinnan kommer inte ifrån Avesta men har 

bott i kommunen mer eller mindre sedan 2001. Hon är anställd vid ett bruk men har 

aldrig arbetat i produktionen utan endast med administration. 

 

Respondent 4 som är en 50-årig man intervjuades under eftermiddagen den 17 

december 2017 i Avesta. Mannen har valt att inte identifiera sig som bruksare. Intervjun 

varade i cirka 10 minuter. Mannen är född och uppvuxen i Avesta och har inte bott på 

någon annan plats, han jobbar för en privat firma med anläggningsarbeten och är alltså 

inte anställd vid något bruk. 

 

5.3.2 Generaliseringsmöjligheter 

Då den begränsade mängden personer, fyra stycken, som deltar i denna studie har valts 

ut genom ett målstyrt urval går det inte generalisera resultaten till en större population 

(Bryman 2011, s. 392). För att kunna generalisera ett resultat är det lämpligare att välja 

en kvantitativ metod där det finns större möjligheter att göra ett representativt urval 

(Bryman 2011, ss.168-169). För denna studie fanns det inte någonsin en vilja att få fram 
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ett generaliserbart resultat när studiens syfte formulerades och därför inte heller något 

behov av att utforma en kvantitativ metod för studien.  

 

5.4 Analysmetod  

I regel utförs kvalitativa studier utifrån en kunskapsteoretisk inriktning som baseras på 

ett tolkande synsätt (Bryman 2011, s. 40) och det stämmer även för denna studie. Den 

valda analysmetoden för det insamlade materialet är så kallad tematisering. Det betyder 

att olika teman som anses relevanta för att besvara studiens frågeställning har 

identifierats och ligger som grund både för den använda intervjuguiden samt för 

kodningen. Ett antal huvudteman väljs ut som rubriker men med utrymme för eventuella 

underrubriker vartefter kodning och analys sker (Dalen 2015, s.86). Som en del av detta 

arbete kommer varje intervju att transkriberas utifrån den ljudfil som finns från varje 

intervjutillfälle. För denna studie görs det framförallt för att underlätta processen med 

kodning. Kodningen sker genom så kallad öppen kodning vilket innebär att begrepp och 

fraser identifieras och placeras under lämpligt huvudtema (Dalen 2015, s. 79). Den 

öppna kodningen följs sedan av så kallad selektiv kodning som används för att kunna 

urskilja det mest centrala rörande denna studies ämne och frågor samt för att eventuellt 

kunna utveckla, förstärka, bekräfta och återkoppla till den teoretiska referensram som 

studien baseras på (Dalen 2015, ss. 82-83).  

 

5.4.1 Reliabilitet, validitet och reflexitivitet 

Reliabiliteten i en studie kan stärkas om det finns möjlighet att upprepa den (Bryman 

2011, s.352). Det blir ofta ett problem i kvalitativa studier då det är svårt att återskapa 

samma sociala situation flera gånger och detta blir också ett problem för denna 

intervjustudie. Då studien hanterar individers tankar och känslor går det inte att vara 

säker på att det skulle ge samma resultat flera gånger. Även om samma individer 

intervjuas kan deras svar variera från gång till gång. 

 

Det finns vissa punkter som är viktiga att diskutera vad gäller validiteten i denna studie. 

Dalen (2015, s.117) betonar vikten av att informera om eventuell förförståelse kring 

ämnet som kan påverka hur materialet analyseras och tolkas. Inför denna studie fanns en 

viss förförståelse kring bruksanda, bruksorter och bruksare genom egna erfarenheter och 

det skulle kunna påverka att materialet inte analyserats helt utan värderingar och 

fördomar. Kvalitativa studier kan även genomgå en process som kallas för 
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respondentvalidering där de som ställt upp som respondenterna ges möjlighet att 

bekräfta att det som sägs i studien stämmer med vad de sagt och menat under 

intervjuerna (Bryman  2011, s.353). Detta har inte gjorts för denna studie på grund av 

den begränsade tidsram som satts att genomföra studien inom.  

 

Påvisandet av reflexitivitet i en studie bygger på hur egna värderingar kan komma att 

påverka hur insamlad data tolkas (Bryman 2011, s.44). I denna studie har tesen redan 

konstaterat att det finns en förutfattad mening om vad det innebär att vara bruksare och 

därför går det inte att utesluta att vissa delar inte analyserats utan egna värderingar, även 

om detta givetvis inte varit för avsikt. I detta sammanhang blir det även viktigt att 

nämna intervjuareffekten. Med den menas att det kan uppstå en viss skevhet i 

respondenternas svar på grund av sociala faktorer mellan intervjuare och respondent 

(Bryman 2011, s.229). Detta skulle kunna ha skett i denna studie då respondenterna och 

intervjuaren inte varit helt främmande för varandra, vilket kan leda till att vissa svar 

anpassas eller utesluts på grund av relationen mellan parterna. 

 

5.5 Etik 

Intervjuerna och forskningen i denna studie har utförts enligt Fakulteten för konst och 

humanioras etiska riktlinjer (2014) som bland annat innehåller information om 

grundläggande individskyddskrav. Detta innebär att varje respondent har fått ta del av 

studiens syfte och dennes roll i undersökningen. Den har blivit informerad om att 

deltagande är frivilligt och att den när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

samt att den kan välja att inte besvara frågor den inte vill svara på. Innan varje intervju 

påbörjats har varje respondents samtycke erhållits då det varit dennes rätt att själv 

bestämma över sin medverkan. Eventuella personuppgifter behandlas konfidentiellt och 

respondenterna försäkras anonymitet i studien. Dock kommer de att få information om 

att vissa personliga detaljer kommer att utges då studiens syfte kräver det. Till exempel 

kommer det krävas att respondenternas bostadsort (Avesta) publiceras då studien endast 

utförs med hjälp av personer bosatta där. Det kommer även för studiens syfte vara 

nödvändigt att publicera respondentens typ av arbete, kön och ålder. Det kommer dock 

inte göras i sådant sammanhang att det går att identifiera individen för utomstående. 

Slutligen ges försäkran till varje respondent om att dennes personuppgifter inte kommer 

att användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är för denna 

studie. Respondenterna hålls anonyma främst då studiens syfte kräver personliga tankar, 
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reflektioner och upplevelser. En försäkran om anonymitet kan troligen göra 

respondenterna mer avslappnade och benägna att svara sanningsenligt på personliga 

frågor. Intervjuerna har spelats in genom ljudupptagning trots att det av många kan 

upplevas som obekvämt (Trost 2010, s.75). I och med detta informeras personerna 

redan vid förfrågan om deltagande om att intervjun kommer spelas in, på så vis vet de 

om det innan de bekräftar deltagande. 
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6 Empiriredovisning och analys 
 

 

Det empiriska material som redovisas i denna studie består främst av den data som 

samlas in genom semistrukturerade intervjuer. I detta kapitel kommer intervjumaterialet 

både att redovisas och analyseras. Det insamlade materialet analyseras genom 

tematisering och ett antal teman har identifierats utifrån den information som kommit 

från respondenterna. Dessa teman har sedan formulerats som rubriker för redovisningen 

av materialet. Nedan kommer analysen av det insamlade materialet att redovisas och 

tolkas under varje tema med hjälp av relevanta citat som tas fram genom den kodning 

som beskrivs i ovan metodkapitel. Det bör nämnas att citaten har anpassats från talspråk 

till skriven text. 

 

De teman som valts ut som lämpliga rubriker för att besvara studiens frågeställningar 

och nå syftet är följande: 

 Olika typer av bruksare  (under detta tema följer sedan två underkategorier i 

form av Den industriarbetande bruksaren samt Den indirekta bruksaren.) 

 Relationen till platsen och dess betydelse 

 

6.1 Olika typer av bruksare 

Även om det under intervjuerna inte direkt fördes på tal om olika typer av bruksare så 

fanns det antydan till detta ändå hos en del av respondenterna och samtliga ansåg att det 

går att vara mer eller mindre bruksare. Dels kopplas det till hur länge en bruksare har 

varit anställd på bruket och hur tydligt denne påvisar drag som kopplas till bruksandan 

men det går också att koppla till om denna alltid bott på platsen eller har 

familjemedlemmar som jobbat eller jobbar på ett bruk. För en indirekt bruksare som 

inte är anställd på ett bruk är relationen till platsen ofta avgörande för att ändå kallas 

bruksare. 

 

Både bland de respondenter i denna studie som väljer att kalla sig bruksare och de 

respondenter som väljer att inte kallar sig bruksare tycks det finnas en uppfattning om 

att det finns olika typer av bruksare. Det verkar främst handla om två olika typer. Det är 

den bruksare som kopplas till arbetet och industrin och där begreppet till viss mån går 

att likställa med en anställning på bruket. Sedan är det den andra typen av bruksare, den 
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som skulle kunna kallas indirekt bruksare och som nödvändigtvis inte behöver arbeta på 

ett bruk utan som istället blir bruksare genom till exempel familj/släktskap eller genom 

en särskild eller hängiven relation till bruksorten. Dessa två typer av bruksare har 

definierats utifrån vad de fyra personer som deltagit i studien har delat med sig av. 

 
6.1.1 Den industriarbetande bruksaren 

När frågan ställs om vad begreppet bruksare egentligen innebär för respondenten väljer 

de flesta att till en början beskriva bilden av den typiska bruksaren. Ofta beskrivs denne 

som en manlig bruksanställd som jobbat större delen av sitt liv inom industrin och som 

inte har, eller känner något större behov av att ha, särskilt stor erfarenhet av andra 

platser än orten där han arbetar. 

”Det är en man i övre medelåldern som i stort sett alltid jobbat på till 

exempel järnverket. Han åker till sitt jobb och sen åker han hem. Tänker 

järnverket.” 

-Respondent 4 (2017) 

 

”Det är en person som jobbar i produktion. Om jag tänker på bruksare så 

är det i produktion. […] Så egentligen, en riktig bruksare är ju en sådan 

där ingrodd femtio plus-bruksare, där har vi ju en riktigt bruksare.” 

-Respondent 1 (2017) 

 

Att den första bilden som kommer upp när ordet bruksare nämns är av en 

industriarbetande man är inte helt överraskande. Det skulle kunna spåras tillbaka till den 

patriarkala struktur som genomsyrat bruksorternas arbetsplatser genom historien då 

verksamheten framställdes och drevs utifrån en manlig norm (Forsberg 1997, s.61). Det 

har helt enkelt under en lång tid varit männen som arbetat som bruksare. Det är också 

när denna typ av bruksare diskuteras som bruksandan blir mer distinkt. Både de mer 

positiva och de negativa aspekterna av bruksandan påpekas. Den industriarbetande 

bruksaren beskrivs som inskränkt men även som någon med erfarenhet, stolthet och 

kunskap inom sitt arbete. Till denna kategori bruksare skulle det även gå att placera de 

personer som kommer som nyinflyttade till Avesta. Det går att tyda en tanke om att en 

nyinflyttad kan få det svårare att identifiera sig som bruksare utan att vara anställd på ett 

bruk, om denne i övrigt inte har någon koppling till platsen eller särskilda familjeband 

som kan göra den till en indirekt bruksare. Detta stämmer överens med det Tilley (2006, 

s.14) säger om att identifiering med en plats kräver mycket arbete och upprepande 

handlingar under en längre tid för att bygga upp en relation till platsen. För en 

nyinflyttad som saknar denna typ av anknytning till platsen kan det då troligen bli 

lättare att göra valet att vara industriarbetande bruksare eller inte kalla sig bruksare alls. 
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”Om det är en som kommer in nyinflyttad till Avesta från kanske en lite 

större stad och den skulle säga att ’jag är bruksare’, då skulle jag nog 

hoppas att den jobbar på bruket. Den skulle inte kunna säga att den är 

bruksare och jobba inom kommun till exempel.” 

-Respondent 1 (2017) 

 

 

6.1.2 Den indirekta bruksaren 

Att en person som jobbar på ett bruk är en bruksare kan samtliga respondenter samtycka 

till, vidare råder det dock något delade meningar om det som i denna studie kommer att 

kallas indirekt bruksare finns. Det finns en uppfattning hos en av bruksarna samt hos en 

av icke-bruksarna om att det främst är arbetet som gör bruksaren, att någon före eller 

efter en anställning på ett bruk inte är en bruksare. Dock visar de båda respondenterna 

som anser detta att de ändå kan förstå att andra kan tycka att den indirekta bruksaren är 

sannolik, de förstår att andra har den uppfattningen. Den indirekta bruksaren behöver 

nödvändigtvis inte ha ett arbete inom industrin eller på ett bruk, utan får sin identitet 

genom faktorer som till exempel släkt eller särskild relation till platsen.  

” Alltså, först tänker jag att det är någonting man får med sig, som man 

föds in i nästan. Men alltså ja, det behöver ju inte vara uteslutet att man 

blir bruksare i alla fall liksom.” 

-Respondent 3 (2017) 

 

De som anser att det är fullt tänkbart att identifiera sig som bruksare trots att man aldrig 

varit anställd på ett bruk menar på att det är något som går att födas in i och att 

bruksandan blir en del av uppfostran och det som gör en till bruksare. Det blir 

förståeligt genom tidigare forskning som menar att en stark anknytning till en plats, som 

att till exempel vara född där, gör det lättare att välja sin identitet utifrån den platsen 

(Kåks 1997, s.118). Här blir det även intressant att fundera kring hur individens 

platsmedvetenhet påverkar valet av identitet. Enligt Berger (1997, s. 32) handlar 

platsmedvetenhet om känslan av att tillhöra en plats eller ej. En stark platsmedvetenhet 

kan antas komma automatiskt på en plats där man är född och uppvuxen och skulle 

kunna underlätta valet att identifiera sig med ett begrepp som är starkt kopplat till 

platsen. 

”Egentligen så tycker jag att jag är infödd bruksare med tanke på att pappa 

jobbar här och halva släkten också gör det. Jag skulle inte vilja säga att det 

sitter i generna men…” 

-Respondent 1 (2017) 

 

Även om en nyinflyttad helst bör vara anställd på ett bruk så skulle det inte heller vara 

helt omöjligt för denne att kalla sig bruksare bara genom att vara bosatt i en bruksort 
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och aktivt göra valet att kalla sig för bruksare. Detta skulle kunna kopplas till hur 

samhället idag är mer rörligt och platser föränderliga. Tilley (2006, s. 10) menar att den 

ombytliga tid vi lever i idag gör att vi tvingas finna en identitet där vi befinner oss för 

tillfället. Jakobsson (2001, s.5) hänvisar till Relph då även han bekräftar tanken om att 

det moderna samhället skapar en känsla av att sakna en plats och kopplar även detta till 

fenomenologins syn på platsbegreppet.  Detta skulle kunna göra att någon som saknar 

en starkare eller historisk koppling till bruksorten och som inte är anställd på ett bruk 

ändå väljer att kalla sig bruksare, för att finna någon form av stabilitet i sin existens.  

”Likaså kan det vara så att man tar det här med bruksare och tycker att 

’det här känns som att det är min grej’. Man kanske tycker att ’det där 

passar mig jättebra’, man tycker om den mentaliteten och det sättet att 

vara liksom.” 

 -Respondent 3 (2017) 

 

” Ja om dom vill gå runt och kalla sig bruksare i Avesta så får dom väl 

göra det…” 

-Respondent 4 (2017) 

 

Tidigare forskning kring identitet och plats menar att identiteter måste kännas, de räcker 

inte att de endast föreställs eller återges (Tilley 2006, s.22). Denna studie styrker detta 

då flera respondenter menar att bruksaridentiteten i mångt och mycket handlar om att 

känna sig som en bruksare och att ha bruksandan i sig. 

 

6.2 Relationen till platsen och dess betydelse 

En god början på analysen av detta tema är att se hur respondenterna definierar Avesta 

som plats och bruksort. På just den frågan, vad begreppet bruksort innebär för dem, går 

det att tyda att begreppet har en liknande innebörd för samtliga respondenter. Oavsett 

om de väljer att identifiera sig som bruksare eller ej finns det en gemensam uppfattning 

om att Avesta som plats i princip inte skulle finnas utan industrin. Detta förtroende och 

denna tacksamhet till vad bruket har gjort för orten skulle kunna spåras tillbaka till den 

bruksanda som växta fram under 1800 och 1900-talen. Då byggde relationen mellan 

bruk och anställda en lojalitet mellan de båda där arbetarna inte ifrågasatte sin 

anställning och bruket i sin tur tog ett stort ansvar för de anställdas liv, även det privata 

(Nilsson & Båve 2016, s.84). 

”Bruket. Som har varit den här ortens livnäring. Det är kring bruket som 

orten har blomstrat…” 

-Respondent 1 (2017) 
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”Det är, för mig, en stad med en eller flera större industrier. Som sedan 

staden har vuxit med.” 

-Respondent 4 (2017) 

 

Sedan finns det dock skilda meningar kring hur mycket platsen i sig inverkar på valet att 

identifiera sig som bruksare och det går också att se skillnader mellan platsens betydelse 

för de två olika typer bruksare som identifieras ovan. För den industriarbetande 

bruksaren kommer platsen att ha en mindre betydelse då det främst är arbetet som avgör 

om denne är bruksare eller ej. En viss mening har ändå platsen då den hela tiden 

benämns som något som finns tack var bruket. Plats förklaras ofta som att det skapas 

utifrån de processer som sker där (Agnew 2011, s.317 & ). Brukets olika processer 

kommer således att starkt påverka bruksorten som plats. Platsen har blivit vad den är 

tack vare bruket och således blir den en viktig del av den industriarbetande bruksarens 

vardag och det förklaras även av en icke-bruksare som menar att bruksandan kommer 

från bruket men tar sig ut i hela samhället: 

 ”Ja det börjar där. Sen kanske det blir som ringar på vattnet.” 

 -Respondent 4 (2017) 

 

Det går även att tyda hur respondenterna reagerar på platsen som något föränderligt och 

att då också dess betydelse samt bruksbegreppen förändras med den. Bruksandan och 

platsen har nödvändigtvis inte samma betydelse nu som förr. Magnusson (1997, ss.24-

25) beskriver hur brukets effektiviserade och mer moderna produktionsprocesser 

påverkade känslan i hela samhället. Denna konstanta förändring i brukets (troligen 

minskande) behov av mänsklig arbetskraft kan tros komma att påverka hur de boende i 

bruksorten kan finna mening med platsen de bor på. Osäkerheten i hur bruket kan vara 

en pålitlig arbetsgivare skulle kunna ge en viss rotlöshet och minskad platsmedvetenhet. 

”Men det var nog mer förr i tiden, då tror jag de hade mer bruksanda 

gemensamt.” 

 -Respondent 4 (2017) 

 

” Men nu tycker jag inte… nu har det liksom börjat förändras. Nu tycker 

jag inte att det är riktigt lika som det var då.” 

-Respondent 3 (2017) 

 

I denna studie är det specifikt en bruksorts betydelse för hur identiteten formas som 

undersöks. Det går att tyda hur det är andan på platsen och andra sociala händelser som 

ger platsen mening och betydelse, snarare än den fysiska miljön. Faktum är att ingen av 

respondenterna nämner den fysiska miljön när bruksorten som plats förs på tal. 

Gustafson (2001, ss. 9-11) har kommit fram till att en plats mening och betydelse till 
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stor del baseras på det egna förhållandet till platsen. Det genom till exempel egna 

minnen och känslor skapade där men också genom förhållandet till andra människor på 

platsen. Han menar dessutom att platsen kan få en betydelse utifrån karaktärsdrag och 

beteenden hos de individer som bor där. Detta skulle kunna förklara varför 

respondenterna inte lägger någon fokus på platsens fysiska miljö när det kommer till 

dess betydelse för att skapa en viss identitet. De kan tänkas basera platsens betydelse för 

identiteten på hur andra personer beter sig och hur det påverkar dem i kombination med 

deras egen bakgrund. 

 

6.3 Sammanfattning 

Det empiriska underlaget för analys har samlats in genom fyra individuella intervjuer. 

Här har empirisk data analyserats efter hand som det presenterats. De teman som 

använts som rubriker framkom ur det insamlade materialet efter transkribering och 

kodning och baseras på vad fyra personer har sagt. En övergripande sammanfattning av 

analysen blir att en stor del av det som framkommit ur intervjuerna går att relatera till 

tidigare forskning kring bruksbegreppen och de kulturgeografiska begreppen. Det finns 

tydliga indikationer till att samtliga respondenter kan se bruksaridentiteten som en form 

av anställning men en del av respondenterna ser det även som något platsbundet. De 

påvisar även att en bruksort som plats kan ges attribut som påverkar och har betydelse 

för identiteten. 
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7 Diskussion och slutsats 
 

Studien ämnade nå resultat genom att ta del av individers tankar och känslor. Studien 

och syftet kommer ur en tes om att begreppet bruksare innebär mer än att endast vara 

anställd på ett bruk och att bruksorten som plats spelar en roll i huruvida individer väljer 

att identifiera sig som bruksare eller ej.  

 

7.1 Diskussion 

Tidigare forskning och studier av bruksorter och bruksanda har lagt mycket fokus på 

möjlighet till utveckling, både social och ekonomisk, på platsen i fråga och för 

individerna som bor och verkar där (Ekman 1996, Jakobsson 2009, Nilsson & Båve 

2016). I denna studie har mer fokus lagts på hur bruket och bruksandan kan påverka hur 

de boende i en bruksort väljer att identifiera sig. Det fanns ingen vilja att samla in 

kvantifierbar data för analys då den teoretiska referensramen som formats utifrån ett 

humanistiskt perspektiv inte anser att människor med sina känslor och tankar är 

mätbara. Denna uppfattning har bekräftats genom analysen av det empiriska material 

som har samlats in genom intervjuerna. En tydligt exempel på detta är hur 

respondenterna i väldigt stor utsträckning följde upp sina påståenden om 

bruksbegreppen med fraser som till exempel ”så tycker jag”, ”så känns det för mig” 

eller ”så upplever jag det”. Det visar att ämnet bör hanteras med en kvalitativ metod 

som tar hänsyn till varje individs upplevelse och som inte strävar efter att nå ett resultat 

där det finns rätt och/eller fel. Resultaten som framkommit genom analysen visar att 

mycket av det som respondenterna antyder kan bekräftas av tidigare forskning kring 

platsens betydelse för hur en människa väljer att identifiera sig. Ett exempel är hur 

tidigare forskning menar att en historisk koppling till platsen gör det lättare att skapa en 

identitet utifrån platsen i fråga (Kåks 1997, Lewicka 2013). Denna tanke går också att 

tyda hos respondenterna det bland annat påtalas hur det genom familj och släkt kan vara 

möjligt att ärva sin bruksaridentitet.    

 

I denna studie var det svårt att se likheter och/eller skillnader mellan hur till exempel 

bruksare och icke-bruksare beskrev innebörden av de olika begrepp som diskuterats. 

Tanken med att göra ett målstyrt urval var för att få fördelning mellan bruksare och 

icke-bruksare, män och kvinnor samt en variation i ålder då det fanns en förhoppning 

om att det skulle kunna påvisa skillnader och likheter. Att detta misslyckades beror med 
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största sannolikhet på att det var en så pass liten mängd personer som intervjuades. 

Hade en större mängd individer intervjuats hade det troligen blivit lättare att se 

skillnader mellan bruksare och icke-bruksare. Detta gör det också viktigt att poängtera 

att de två typer av bruksare som identifierats endast baseras på vad fyra individer 

antyder. Det går inte att konstatera att dessa två typer av bruksare faktiskt existerar i 

bruksorten utan de har endast identifierats i denna studie som en del av analysen. Det 

har i tidigare forskning konstaterats att plats är något föränderligt (Berger 1997, s.31) 

och föränderlighet återkommer även i respondenternas beskrivning av bruksandan. 

Därför är det rimligt att förutsätta att den definition som varje bruksbegrepp ges här inte 

alltid kommer vara densamma. Begreppens betydelse kommer att förändras med 

platsen, tiden och de människor som definierar dem. I denna studie är det endast 

individer från en bruksort som intervjuats. När respondenterna fick frågan om de trodde 

det fanns skillnader mellan bruksare från olika bruksorter var meningarna delade. Vissa 

ansåg det och andra inte. Detta delade svar, även vid denna mindre mängd respondenter, 

påvisar att det skulle kunna ha varit intressant att ta med individer från olika bruksorter. 

 

För vidare forskning skulle det kunna vara intressant att utföra en liknande studie med 

en större mängd respondenter för att mer ingående kunna studera likheter och skillnader 

mellan till exempel bruksare/icke-bruksare, män/kvinnor, ålder samt mellan olika 

samhällsklasser och för att eventuellt kunna bekräfta de två typerna av bruksare. En 

intressant tanke är även om det skulle kunna vara möjligt att utforma en kvantitativ 

studie med målet att sammanställa en mer allmän definition av vad en bruksare är. 

 

7.2 Slutsats 

Studiens syfte om att få en djupare förståelse för platsens betydelse i valet att identifiera 

sig som bruksare har nåtts då det framkommit kunskap som inte tidigare konstaterats. 

Det har framkommit att det är möjligt att kalla sig bruksare oavsett om man har en 

anställning på ett bruk eller inte. 

 

Två frågeställningar formulerades för att nå studiens syfte om att få en ökad förståelse 

för platsens betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. Den första frågan söker 

svaret på vad det innebär att vara bruksare. Den kan besvaras med att innebörden av att 

vara bruksare varierar beroende på vilken typ av bruksare det handlar om. Är det en 

industriarbetande bruksare innebär det först och främst att denne är eller har varit 
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anställd på ett bruk. Sedan kan denne vara mer eller mindre bruksare beroende på hur 

väl den visar upp typiska drag komna ur bruksandan, så som till exempel en 

inskränkthet eller lojalitet mot arbetet. För den indirekta bruksaren innebär det snarare 

att denne har titeln med sig som ett arv men att det ändå finns delar av bruksandan ändå, 

så som en tacksamhet mot bruket då detta med största sannolikhet bidragit positivt både 

socialt och ekonomiskt. Svaret som ges denna fråga är svårt att jämföra och sätta i 

relation till vad tidigare forskning visar. Främst för att det råder stor brist på forskning 

och studier kring vad en bruksare egentligen är och vad det innebär att vara en bruksare. 

 

Den andra frågan handlade om att finna svaret på vad platsen har för betydelse i valet att 

identifiera sig som bruksare. Även denna fråga kommer att ges svar som varierar 

beroende på vilken typ av bruksare som det handlar om. Den industriarbetande 

bruksaren kommer inte identifiera sig som bruksare utifrån platsen utan det är en 

anställning på ett bruk som gör den bruksaren. Den indirekta bruksaren kommer 

däremot att kunna välja sin identitet utifrån platsen, att vara född och uppvuxen på en 

bruksort är tillräckligt för att kunna kalla sig bruksare. Här går det att se likheter med 

tidigare forskning kring platsens betydelse för identiteten. Bland annat konstaterar Kåks 

(1997, s.117) att släktskap och minnen är en viktig faktor och det bidrar till att platsen 

spelar en viktig roll och får större betydelse för identiteten. Det överensstämmer med 

den indirekta bruksarens identitet. All den forskning som påvisar samband mellan 

historiska kopplingar och platsers betydelse stämmer dock inte överens med den 

industriarbetande bruksaren. Denne skulle kunna vara född och uppvuxen i Avesta utan 

att vara bruksare. 

 

Genom analysen av den insamlade empiriska datan från fyra intervjuer går det att se att 

tesen till viss del stämmer. Det har definierats två typer av bruksare och för en av dessa, 

den indirekta bruksaren, har det visat sig att Avesta som bruksort har betydelse för valet 

att identifiera sig som bruksare. Den indirekta bruksaren behöver inte vara anställd på 

ett bruk för att kalla sig bruksare utan får sin identitet genom en särskild koppling till 

platsen och/eller genom familjerelationer. Detta överensstämmer med tidigare forskning 

som menar att en ökad känsla av tillhörighet på en plats kan nås genom särskilda 

historiska förbindelser (Lewicka, 2013). Det styrker konstaterandet att personer som har 

bruksarbetande familjemedlemmar eller som är uppvuxna i Avesta kan vilja kalla sig 

bruksare. Studiens tes stämmer inte fullt lika väl på den industriarbetande bruksaren. 
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Där är det en anställning på ett bruk som väger tyngre i att identifiera sig som bruksare. 

Dock är platsen inte helt utan betydelse. Tidigare forskning menar att de boendes 

engagemang i en ort är vad som ger platsen betydelse (Granås 2012, s.125) och denna 

studie har påvisat att bruket har betydelse för hela samhället då platsen och bruket 

skapar varandra.  
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8 Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för platsens betydelse i 

valet att identifiera sig som bruksare och syftet kommer ur en tes om att begreppet 

bruksare innebär mer än endast en anställning på ett bruk och att bruksorten som plats 

spelar en roll i detta. 

 

Studien inleds med en forskningsöversikt som redovisar relevant forskning kring de 

bruksbegrepp som återkommer genom studien: bruksort, bruksanda/bruksmentalitet och 

bruksare. Utöver bruksbegreppen redovisas även tidigare forskning och studier som 

behandlar de bredare kulturgeografiska begreppen som används: plats, platsens 

betydelse och identitet. Det framkommer bland annat att tidigare forskning kring 

bruksbegreppen framför allt fokuserar på olika typer av utveckling i bruksorter. Vidare 

konstateras det att det finns en kunskapslucka att fylla då det inte finns någon större 

mängd eller mer djupgående forskning kring de individer som kallar sig bruksare eller 

kring vad det är som gör att en människa väljer att kalla sig bruksare. 

 

Detta leder sedan in på studiens teoretiska redovisning. Studien har utförts ur ett 

humanistiskt perspektiv med viljan att lägga fokus på individers tankar och upplevelser 

kring hur en bruksort som plats påverkar identiteten. Bruksbegreppen och de 

kulturgeografiska begreppen beskrivs och förklaras både i ett allmänt sammanhang men 

också mer detaljerat för deras användning och betydelse i denna humanistiska studie. 

Genom en kvalitativ metod i form av fyra semistrukturerade intervjuer har studien 

besvarat frågeställningar om vad det innebär att vara bruksare och vad platsen har för 

betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. Två av dessa intervjuer har skett med 

en man och en kvinna som valt att identifiera sig som bruksare. De andra två 

intervjuerna har skett med en man och en kvinna som inte identifierar sig som bruksare. 

Valet av en kvalitativ metod motiveras med att fokus ligger på tankar och upplevelser 

och det finns ingen vilja att generalisera några resultat. Därför är det inte nödvändigt, 

eller lämpligt, att använda en kvantitativ metod. 

 

Det empiriska material som samlats in genom intervjuerna analyserades med hjälp av 

kodning och tematisering. Datan redovisas under två huvudteman; Olika typer av 

bruksare samt Relationen till platsen och dess betydelse. I anknytning till temat ”olika 

typer av bruksare” tillkommer det även två stycken underkategorier; Den 
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industriarbetande bruksaren samt Den indirekta bruksaren. Det framkom alltså att det 

finns framför allt två typer av bruksare som i studien kallas den industriarbetande 

bruksaren samt den indirekta bruksaren. Den industriarbetande bruksaren får sin 

identitet främst genom en anställning på ett bruk och för denne har platsen i fråga inte 

någon avgörande betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. För denne är 

bruksaridentiteten jämförbar med en arbetstitel. För den indirekta bruksaren har platsen 

en desto större betydelse. Denne får nödvändigtvis inte sin identitet genom en 

anställning utan kan kalla sig bruksare bara genom att vara född och uppvuxen i en 

bruksort. Det finns vanligen en särskild koppling eller relation till platsen som skapar 

identiteten. Den indirekta bruksaren har ofta även familj eller släkt som är anställda på 

ett bruk vilket gör att denne på det viset kan ”ärva” sin bruksaridentitet och det 

framkommer att denne på sätt och vis uppfostras i bruksandan. 

 

Syftet med studien kan påstås vara nått då ny kunskap kommit fram som gett en ökad 

förståelse för platsens betydelse i valet att identifiera sig som bruksare. Tesen om att 

begreppet bruksare innebär mer än endast en anställning på ett bruk kan påstås stämma 

till viss del men är inte fullt korrekt, utan det beror på vilken typ av bruksare man talar 

om. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguider 

 

Intervjugide 1 för bruksare 

1. Berätta om din relation till Avesta, har du till exempel alltid bott här eller har du varit 

bosatt på flera ställen? 

2. Vad innebär begreppet bruksort för dig? 

3. Vad innebär begreppet bruksanda för dig? 

4. Vad innebär begreppet bruksare för dig? 

5. Vad är du på för sorts arbetsplats just nu, eller vilket område arbetar du inom? 

6. Skulle din känsla av att vara bruksare förändras om du bytte arbetsplats men 

fortfarande bodde kvar i Avesta kommun? 

7. Anser du att det finns kriterier att uppfylla för att kalla sig för bruksare, kan du i 

sådana fall ge exempel? 

8. Anser du att det finns ytterligare eller särskilda krav för en nyinflyttad i Avesta innan 

den kan kalla sig för bruksare och vad beror i sådana fall det på? 

9. Kan man vara mer eller mindre bruksare, varför eller varför inte? 

10. Är det skillnad på bruksare från Avesta och bruksare från andra platser? 

11. Upplever du att din identitet som bruksare blir starkare eller svagare när du besöker 

andra platser utanför Avesta? 

12. Skulle du fortsätta att identifiera dig som bruksare om du flyttade till en annan ort? 

13. Skulle det kunna ske förändringar i Avesta som skulle få dig att sluta identifiera dig 

som bruksare? 

 

Intervjuguide 2 för icke-bruksare 

1. Berätta om din relation till Avesta, har du till exempel alltid bott här eller har du varit 

bosatt på flera ställen? 

2. Vad innebär begreppet bruksort för dig? 

3. Vad innebär begreppet bruksanda för dig? 

4. Vad innebär begreppet bruksare för dig? 

5. Anser du att det finns kriterier att uppfylla för att kalla sig för bruksare, kan du i 

sådana fall ge exempel? 

6. Anser du att det finns ytterligare eller särskilda krav för en nyinflyttad i Avesta innan 

den kan kalla sig för bruksare och vad beror i sådana fall det på? 

7. Kan man vara mer eller mindre bruksare, varför eller varför inte? 

8. Är det skillnad på bruksare i Avesta kommun och bruksare från andra platser? 

9. Vad är du på för sorts arbetsplats just nu, eller vilket område arbetar du inom? 

10. Skulle ett eventuellt byta av arbetsplats kunna ändra ditt val om att inte identifiera 

dig som bruksare? 

11. Tycker du att din känsla av att inte vara bruksare förändras om du besöker andra 

platser som t.ex. en annan kommun, i sådana full hur? 

12. Skulle det kunna ske förändringar i Avesta som skulle få dig att identifiera dig som 

bruksare? 

13. Vad skulle krävas för att du skulle identifiera dig som bruksare? 


