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1. 

Bruksandans betydelse för 
organisationskultur, kommunikation och social identitet  

- ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv  
 

Catharina Homann 
 
 

Att gamla vanor inte längre fungerar som förr är 
ingen ovanlig situation i en snabbt föränderlig värld. 
Det vanemässiga återskapandet av kommunikations- 
och samverkansmönster har emellertid visat sig vara 
svårt att bryta. Den identifikation och den gemenskap 
som sedan länge etablerats i systemet skapar en 
viktig trygghet som man inte gärna överger. 
Individuell osäkerhet och behov av kontroll över 
andra i systemet är starka personliga drivkrafter som 
ofta strävar till att vidmakthålla existerande 
destruktiva mönster (Wennberg & Hane, 2006).  

 
 
1 Introduktion 
 
Det finns mycket forskning inom området för organisationer där man bland annat studerar 
kommunikation, ledarskap och ledningsstrukturer, och företagskulturer. Vidare finns studier 
kring förändring och hur förändringar ska åstadkommas, hur man påverkar människors 
attityder och studier kring vad som påverkar människors motivation och engagemang i 
företagen. Denna forskning bedrivs oftast utifrån ett företagsekonomiskt och psykologiskt 
perspektiv och med ett kvantitativt förhållningssätt. I dessa studier talar man sällan om 
människors upplevelser av det sammanhang de lever och arbetar i, om vad som påverkar 
interaktionen med andra människor i utvecklingen och i förändringen av arbetsplatser i 
relation till det övriga samhället och omvärlden. Det står klart att vårt samhälle har utvecklats 
från ett industrisamhälle med en, ute i brukssamhällena, paternalistisk samhälls- och 
ledningsstruktur till ett informations- och kunskapssamhälle där synen på människan i 
organisationen förändras. Hur denna förändring sker och hur den upplevs och påverkar 
individerna i organisationen är det få som talar om. Vidare är studier om hur en institution, 
som etablerats över generationer, påverkar dagens organisation med avseende på 
organisationers kultur och sociala identitet få. Mitt syfte är att fånga aspekter kring en 
historiskt och kulturellt etablerad institution, den paternalistiska, där det kulturella uttrycket 
utgörs av den s.k. ”bruksandan”, vilken jag anser får betydelse för organisationen och dess 
medlemmar i vardagen. På så sätt vill jag bidra till att utveckla kunskapen och förståelsen av 
organisationer i relation till dess medlemmar och i relation till det omgivande samhället.  

I min studie av en industriorganisation har den så kallade ”bruksandan” som begrepp och 
fenomen kommit att växa fram som ett socialt mönster och ett kulturellt uttryck för ett 
samverkanssystem. Den har uppstått ur det så kallade ”paternalistiska samverkansmönstret”, 
vilket genomsyrar industrisamhällets folkrörelser, kyrkliga församlingar, myndigheter, 
näringsliv och samhället i stort. Paternalism är en form av relation som i det sociala systemet 
formas mellan dem som ser sig som ”överhet och dem som uppfattar sig som underställda 
denna överhet”, ett samverkansmönster som karaktäriseras av att man skiljer på den sociala 
grupp som ”ser sig som överordnade och de ’andra’ som ska ledas och styras” (Wennberg & 
Hane, 2006). Bruksandan är ett uttryck för det paternalistiska samverkansmönstret och ses i 
sig som ett ”ömsesidigt kontrakt mellan den arbetande befolkningen och den lokala 
arbetsgivaren” där bruken en gång i tiden höll med bostäder, sjukvård, livsmedel, 
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anställningstrygghet och andra sociala förmåner i utbyte mot lojalitet och anpassning till det 
socialt särskiljande brukssystemet (Berger et al., 2006).  

Idag lever vi i en globaliserad värld. En värld där organisationer och vi som enskilda 
individer alltmer blir delar i ett mycket större globalt sammanhang. Inom sociologin används 
begreppet globalisering för att beskriva de processer som intensifierar relationer och 
beroendeförhållanden som breder ut sig över världen. Det handlar om sociala skeenden som 
får konsekvenser för utvecklingen av världsomspännande nätverk samt för lokala fenomen, 
vilka påverkar oss alla i det vardagliga livet och att dessa samband mellan det lokala och det 
globala är nya företeelser i människans historia. Globaliseringen tvingar oss att leva på ett 
mer öppet och reflexivt sätt, vilket innebär att vi ständig måste anpassa oss till en föränderlig 
omgivning. Det handlar om arbetslivets och samhällets fundamentala förändring från ett 
systemtillstånd till ett annat, vilken i sig skapar nya förväntningar på oss som individer, på 
samhället och på arbetslivet (Giddens, 2003). För att förstå relationerna mellan individ-
organisation och samhälle har jag funnit att det är viktigt att studera dessa med en insikt av 
den historiska, men även kulturella kontextens betydelse.  

Följande studie tar sin utgångspunkt i människors arbetsvardag i en industriorganisation, 
Cogent, Surahammars Bruks AB. Surahammars Bruk är idag en del i en större 
världsomspännande stålkoncern där förändring och anpassning till omvärlden är en del av det 
dagliga arbetet. Jag har för avsikt att undersöka bruksandan som begrepp och hur den bevaras 
och reproduceras i det vardagliga arbetet, dess betydelse för kommunikation, social identitet 
samt organisationskultur.  

Min förförståelse av ett brukssamhälle grundar sig på min egen erfarenhet efter att själv ha 
vuxit upp i ett brukssamhälle. Mina reflektioner kring det som i allmänt tal benämns som 
brukssamhälle handlar om mindre samhällen omgivna av rofylld natur, vackra sjöar och 
lantbruk. Samhället i sig har ett centrum, ett brukshotell och en disponentbostad. Kring 
centrum breder sedan det omgivande samhället ut sig i form av bostäder, skolor, idrottsplatser 
och i dess närhet finns dess huvudverksamhet i form av bruket. Allt är väldigt nära och oftast 
råder ett lugn och en känsla av att livet går sin gilla gång. När det gäller människorna i en 
bruksmiljö så är min erfarenhet att de flesta innevånarna har en lång släkthistoria att falla 
tillbaka på. Många är födda och uppvuxna på orten och har sitt sociala kontaktnät inom 
samhället eller i dess angränsande kommuner. Många, i huvudsak männen, börjar arbeta på 
bruket som väldigt unga och fortsätter med det till dess de går i pension. Man hittar oftast sin 
partner på orten, bosätter sig och bildar familj. Det är en process som reproduceras generation 
efter generation. 
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2  Problemformulering och syfte 
 
Följande studie utgår ifrån ett sociologiskt socialpsykologiskt perspektiv. Uppsatsen avser att 
studera bruksandans betydelse i en industriorganisation och i relation till det omgivande 
samhället utifrån det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och där hermeneutik 
och den hermeneutiska forskningsprocessen används som metod för tolkning av insamlade 
data. 

Det är en fallstudie, vars syfte är att undersöka och synliggöra bruksandans betydelse för 
kommunikation, för sociala identiteter och för kulturen i organisationen. Den avser att svara 
på frågor om på vilket sätt individerna i organisationen kommunicerar; hur de sociala 
identiteterna skapas och reproduceras; och på vilket sätt bruksandan främjar eller hindrar en 
utveckling av den gemensamma organisationskulturen i anpassningen till en global marknad.  

Intresset för att genomföra studien har vuxit fram genom kontakt med personalchefen för 
Cogent, Surahammars Bruks AB. Som grund för studien finns ett upplevt problem i form av 
bristfällig kommunikation mellan olika enheter i organisationen. På sikt finns en önskan att 
uppnå ett ökat samarbete och att skapa ett företagsklimat präglat av ett gemensamt 
kundbegrepp och gemensamma mål. 
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3 Disposition 
 
Avsnittet ”Tidigare forskning” inleds med aspekter kring tidigare forskning om 
organisationskultur där begreppet paternalism får betydelse för medarbetarrelationerna i 
företagens anpassning till lokala traditioner. Därefter tar jag upp forskning som belyser 
ledarskapet och svårigheterna med och värdet av kommunikation, dialog och deltagande över 
organisationers kulturella och subkulturella gränser. Här förs även vikten av synen på 
organisationen som inbäddad i ett socialt och traditionellt historiskt sammanhang fram. Under 
den avslutande rubriken om social identitet redovisar jag forskning som skildrar de kulturella 
identiteterna bland Surahammars invånare i samband med omstruktureringen av 
bruksindustrin. Vidare belyser jag social identitet, dels med avseende på klass och 
kollektivism, dels med avseende på arbetstagares identifikation och lojalitet med 
ledningsintressen. 

I avsnittet ”Teoretisk och begreppslig referensram”, redogör jag för den symboliska 
interaktionismen som teori och huvudsakligt perspektiv för min studie, det centrala begreppet 
”symbolen” och dess betydelse för människors vardagliga samspel. För att fördjupa och 
förtydliga förståelsen av det dagliga samspelet i organisationen kommer jag att behandla 
begrepp som: kommunikation och dess betydelse för sociala system; kultur, socialisation och 
social identitet som bärare av värderingar och normer. Andra begrepp som jag behandlar i 
detta sammanhang är uppkomsten av institutioner och deras funktion, samt begreppen 
paternalism och bruksanda, där jag ser paternalism som en form av samverkanssystem och 
insitutition samt där jag ser bruksandan som ett kulturellt uttryck för detta system.  

Under rubriken ”Metod” redogör jag för hur jag genomfört studien; hur jag genomfört 
urval och datainsamling samt hur jag hanterat de etiska riktlinjerna. Vidare redogör jag för 
hermeneutiken och den hermeneutiska tolkningsprocessen som perspektiv för tolkning av 
insamlat material. I detta avsnitt redogör jag även för förförståelsens funktion i 
forskningsprocessen samt min egen förförståelse och hur den utvecklats under arbetets gång. 

I nästkommande avsnitt gör jag en kortfattad presentation av Cogent, Surahammars Bruks 
AB, dess historia och om dess nuvarande verksamhet. 

I avsnittet ”Resultat” följer sammanställningar av gjorda observationer och intervjuer 
utifrån ett mer omfattande material. Jag beskriver den miljö som har varit fokus för mina 
observationer och problemställningar som hanteras av medarbetarna på olika nivåer samt 
deras olika uppfattningar kring frågor om kommunikation och samspel. Därefter påbörjar jag 
den hermeneutiska tolkningsprocessen med att läsa hela materialet i syfte att nå en preliminär 
förståelse av fenomenet. Jag gör en preliminär tolkning av observationer och intervjuer, en 
fördjupad tolkning, som jag knyter an till socialpsykologisk teori i form av symbolisk 
interaktionism. Efter den fördjupade tolkningen gör jag en jämförande analys där jag för 
samman de tidigare tolkningarna och lyfter fram likheter och skillnader i observationerna och 
i de olika individernas uppfattningar på ett allmänt plan. För att uppnå en ny helhet avslutar 
jag tolkningsprocessen med att göra en huvudtolkning av materialet. 

I avsnittet ”Diskussion” diskuterar jag mitt resultat och relaterar det till tidigare forskning. 
Jag undersöker på vilket sätt jag besvarat mina frågor och på vilket sätt jag fullföljt mitt syfte. 
Här för jag även en självkritisk diskussion kring brister och förtjänster i det utförda arbetet 
samt reflekterar kring framtida forskningsfrågor på området. 

Avslutningsvis för jag samman uppsatsens olika delar till en kortfattad helhet under 
rubriken ”Sammanfattning”. Under rubriken ”Referenser” redogör jag för den forskning och 
den litteratur jag baserat min studie på. 
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4 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att behandla teman inom forskningen av organisationer och det 
som blir av betydelse i studiet av organisationer med ett historiskt förflutet med avseende på 
kultur, ledarskap och kommunikation. Begreppet paternalism blir här av betydelse i 
skildringen av organisationers historiska förflutna och i anpassningen till en global marknad. 
Jag kommer även att behandla teman inom ramen för begreppet social identitet och dess 
betydelse för människor, om vem de är i samhället och i arbetet samt i interaktionen med 
övriga medarbetare och i relation till ledningen av organisationen. 

I databaserna har jag gjort sökningar på begrepp som: organisation, organisationskultur, 
interaktion, kommunikation, social identitet samt paternalism och kollektivism. 
 
4.1 Organisation – kultur, kommunikation & förändring 
 
4.1.1 Organisationskultur och paternalism 
Genom att i en fallstudie jämföra två banker i Chile vill Rodriguez och Rios (2007) visa att 
det finns olika former av paternalism. Paternalism enligt författarna är de historiska sociala 
band som funnits mellan ledningen och dess anställda. I Chile har de sitt ursprung i 
industrialismens intåg i början av 1900-talet och i och med den inflyttning till städerna av 
bönder och lantarbetare som då skedde och som bar med sig ett hopp om en bättre framtid och 
en större social trygghet till skillnad från det ”hacienda”-system ute på landsbygden, som de 
kommit från.  

Studien har genomförts på bankerna BCI och ABN AMRO i Chile. Data har samlats in 
genom bankernas allmänna material, deras webb-sidor, interna dokument som HR-policies 
och rutiner samt genom intervjuer med verkställande direktören för BCI, och personalchefen 
för ABN AMRO. Författarna fokuserar sina analyser på den tydliga värdegrund som varje 
bank har och som ska leda personalen i deras arbete. En analys av innehållet samt jämförelser 
av HR-policies och praktiker har också genomförts. Vidare bygger studien på två modeller för 
sunda medarbetarrelationer - den första personlig och villkorad utifrån vissa förutsättningar, 
och den andra opersonlig och kontraktsenlig. Vad de båda har gemensamt är att när de 
används på ett konsekvent sätt så bidrar det till ett ökat förtroende och stöd för ledning och 
organisation bland medarbetarna (Rodriguez & Rios, 2007). 

Den första av dessa modeller har en närmare koppling till den Chilenska historien och 
kulturen. Den består av ett partikularistiskt och personligt socialt band, vilket liknar den 
gamla formen för paternalism, men som inte kräver lojalitet från den anställde utan som 
kräver produktivitet i utbyte mot anställningsbarhet. Den andra modellen omfattar de 
transnationella eller multinationella företagspraktiker som har fört Chile till en mer 
kontraktsmässig logik som den västerländska kapitalismen. Den innebär opersonliga 
relationer, vilka regleras genom kontrakt och syftar till ett specifikt och funktionellt bidrag 
från medarbetaren (Rodriguez & Rios, 2007). 

Studien visar att båda bankerna har uppnått en hög nivå av professionalism bland sina 
medarbetare. Likheten kan finnas i de båda bolagens förmåner som erbjuds de anställda, vilka 
i båda fallen har influerats av tidigare överenskommelser med fackliga organisationer och av 
nuvarande förväntningar hos de anställda. De är retoriskt olika för att rama in de värderingar 
och policies som följer av dem. Båda betonar lojaliteten gentemot bankens intressen och 
lydnad gentemot ett passande sätt att utföra sitt arbete och som stämmer överens med övrigt 
uppträdande på den finansiella marknaden, då det bygger på allmänhetens förtroende och där 
marknaden är reglerad av statliga myndigheter (Rodriguez & Rios, 2007).  

De huvudsakliga skillnaderna ligger i meningen av diskurserna. Medan BCI betonar 
familjemetaforen för att skildra relationen mellan medarbetarna, så understryker ABN AMRO 
professionalism, och visar på högre tillit till självreglering och etablerar i högre grad 



 

6. 

detaljerade metoder för att höja medarbetarrelationerna. På detta sätt visar den internationella 
banken på en mer opersonlig och rationaliserad inställning till sociala relationer (Rodriguez & 
Rios, 2007). 

Den internationella banken anpassar sina policies och metoder till de lokala traditionerna. 
Detta visar sig i de förmåner som företaget erbjuder sina anställda. De uppfyller 
medarbetarens förväntningar på social trygghet liksom för det symboliska i känslan av 
tillhörighet, vilket ”the Independence Day Festivity” är ett exempel på (Rodriguez & Rios, 
2007). 

De huvudsakliga skillnaderna inom tolkningsramarna för det nya paternalistiska sättet att 
se och för det kontraktsenliga ligger inte i de olika komponenterna för ersättning, så som 
förmåner, utan i det motsvarande beteende som de anställda behöver uppvisa för att få ta del 
av dem. Båda bankerna betonar prestation, men BCI’s retorik omfattas av en mer 
familjebeskyddande mening (Rodriguez & Rios, 2007).  

Att omfatta medarbetares förväntningar och att anpassa HR-praktiker lokalt anser 
författarna vara en nyckelfaktor i etablerandet av verksamheter i olika länder. Genom 
införandet av tydliga regler ges de adekvata tolkningsramarna för rättigheter respektive 
skyldigheter, vilket stabiliserar förväntningar samtidigt som det ger den grad av förtroende 
som behövs i utvecklingen av de sociala relationerna. Här har inte ersättningarnas utformning 
så stor betydelse; löner måste vara och fortsätta att vara marknadsmässiga på den lokala 
marknaden; och förmånerna måste sörja för det sociala skyddet och behoven. Vad som blir 
mer relevant, menar författarna, är den kulturella inramning som bestämmer det förväntade 
beteendet och inriktningen av medarbetarnas aktiviteter, liksom de legitima förväntningar om 
ersättningar som det specifika beteendet tillåter dem att uppnå (Rodriguez & Rios, 2007). 

En av de slutsatser som författarna drar av sin studie är att emedan förändring är en 
ständig del av den globala ekonomin och allteftersom förväntningar utvecklas, kommer de 
paternalistiska arbetsrelationerna att ersättas av sociala relationer som ger mer utrymme för 
självständighet, ansvar och självtillit hos medarbetarna. Inte enbart de kontraktsenliga 
aspekterna måste tillvaratas, utan man behöver även se till den socio-kulturella omgivningen 
av arbetsrelationer (Rodriguez & Rios, 2007). 
 
4.1.2 Organisationsidentitet 
Dutton och Dukerich (1991) studerar hur individer gör sin organisations svar på icke 
traditionella och emotionella strategiska frågor förståeliga samt tar upp mikro-processer som 
är involverade i anpassningen till organisationen. Deras studie är en fallstudie om hur ”the 
Port Authority” (Hamnmyndigheten) i New York och New Jersey svarade an på problemet 
med hemlöshet i ett socialt sammanhang och i och med dess synlighet både för medlemmar 
inom organisationen och för olika grupper utanför. Studien bygger på: intervjuer med öppna 
svarsalternativ med 25 anställda vid Hamnmyndigheten; rapporter, memos och tal som tagits 
fram inom Hamnmyndigheten och som behandlar Hamnmyndigheten som sådan och 
problemet med hemlöshet; regelbundna samtal med chefen för ”the Homlessness Project 
Team” (Hemlöshetsprojektet), en tillfälligt sammansatt grupp av anställda vid 
Hamnmyndigheten i syfte att undersöka organisationens ansvar i frågan om hemlöshet; samt 
anteckningar från heldagsundervisning av anställda vid Hamnmyndighetens 
bekvämlighetsanläggningar, vilka sponsrats av Hemlöshetsprojektet. Samtliga deltagande var 
heltidsanställda vid Hamnmyndigheten. I övrigt bestod deltagarna av verkställande direktören 
för Hamnmyndigheten och tre chefer inom ledningsgruppen, vilka alla var involverade i 
frågan om hemlöshet, samtliga sex medlemmar i Hemlöshetsprojektet – linjechefer med 
ansvar för bekvämlighetsanläggningarna och som aktivt försökte hantera problemet, fem 
anställda från informations-, planerings- och ekonomiavdelningarna med ansvar att utveckla 
och analysera idéer för ett ansvarstagande hos Hamnmyndigheten, samt slutligen fyra 
personer vars uppgift handlade om att direkt hantera de hemlösa inom Hamnmyndighetens 
område. Bland dessa fyra var polismän och kundtjänstemän. Studien hade till uppgift att 
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undersöka skillnader i hur grupper inom organisationen tolkade och svarade an på problemet. 
Intervjuerna varade i genomsnitt i två timmar, där en forskare ställde frågan medan den andre 
antecknade. Hälften av intervjuerna bandades och transkriberades. Data analyserades sedan i 
fem steg genom att identifiera olika teman och koppla samman dessa med intervjudata samt 
sammanställa detta med övrigt material till en berättelse kring problemet och upplevelserna 
förknippade med det (Dutton & Dukerich, 1991). 

Studien om rollen av identitet och image visar att organisatoriska sammanhang har 
betydelse i förklaringen av strukturers förändring genom den effekt de får samt hur dessa 
problemställningar tolkas. Två ständiga teman hjälper till att föra samman individuella 
uppfattningar och beteenden med organisatoriska handlingar; det som människor uppfattar 
som sin organisations distinkta attribut (dess identitet) och vad de tror att andra ser som 
distinkt för organisationen (dess image), begränsar, präglar, och ger bränsle åt tolkningar. 
Med anledning av att image och identitet är konstruktioner som medlemmarna av en 
organisation bär på i sina sinnen, så gallrar och tolkar de aktivt frågor genom de 
organisatoriska referenspunkterna. På så sätt, menar författarna, hjälper den organisatoriska 
imagen och identiteten och dess överensstämmelse eller inkonsekvens, till att förklara när, var 
och hur individer blir motiverade att stödja eller motarbeta organisationens initiativ.  

Relationen mellan individers känsla för sin organisations identitet och image och deras 
egen känsla om vem de är och vad de står för innebär att det finns en väldigt personlig 
anknytning mellan organisationens agerande och den individuella motivationen. Detta får till 
följd att individer har ett intresse av att styra organisationens agerande på sätt som är förenligt 
med vad de tror är organisationens innersta väsen. Handlingar styrs även på sätt som på ett 
aktivt sätt påverkar utomståendes uppfattningar av organisationens natur (dess image) för att 
ge en positiv bild. Detta samband mellan organisation, medarbetares jag-uppfattning, och 
deras motivation att investera i och agera i frågor på olika sätt visar på ett nytt sätt att tänka 
om organisationens anpassningsprocess, ett perspektiv med vilket organisationens hantering 
av intryck utgör en viktig drivkraft för anpassning (Dutton & Dukerich, 1991). 

Dutton och Dukerich (1991) menar att genom att föra samman individuell motivation med 
organisationens agerande, kan vi börja se nya sammanhang mellan mikro-processer 
(individuell motivation) och makro-beteenden (strukturer i organisationsförändringar). De 
meningar som är i användning och som legitimerats i ett bredare externt sammanhang tvingar 
fram de problemställningar eller idéer som får gehör i organisationer. 

 
4.1.3 Kommunikation, ledarskap och förändring 
Green, Ackers och Black (2001) visar i sin studie av ett produktionsföretag i England med ett 
historiskt förflutet sedan mitten på 1800-talet, där man radikalt sökte förändra det traditionella 
sättet att arbeta, organisationskulturen samt relationerna mellan arbetare och ledning, på en 
betydande skillnad mellan ledningens logiska grund för förändring och dess påföljande 
beteende, å ena sidan, och arbetarnas uppfattning, mål och önskningar om arbetslivet, å den 
andra.  

Studien baseras på nio semi-strukturerade djupintervjuer med chefer i ledningen, mellan- 
och linjechefer, samt 19 arbetare och fackliga representanter. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberats. Alla som intervjuades hade arbetat i företaget under minst tio år. Utöver 
intervjuerna har även observationer ute i verksamheten gjorts vid olika typer av möten och 
sammankomster och samtal mellan arbetare och fackliga representanter. Data som har samlats 
in har fångat förväntningar och iakttagelser om arbetssätt och medarbetarrelationer på 
företagets alla nivåer och som sedan tolkats utifrån ett etnografiskt perspektiv (Green, Ackers 
& Black, 2001). 

Förklaringarna till denna betydande skillnad, menar författarna, grundar sig i 
konkurrerande diskurser mellan arbetare och ledning. De menar att det relativa misslyckandet 
av förändringsprocessen till stor del beror på oviljan hos ledningen att medge det sätt på vilket 
organisationskulturen är inbäddad i ett socialt och traditionellt historiskt sammanhang. De 
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visar i sin studie att cheferna och arbetarna på verkstadsgolvet hade distanserat sig från 
varandra och man beklagade förlusten av den mer familjära ledningsstilen, vilken tidigare 
varit karaktäristisk för företaget, och vilken hade uppskattats och tagits för given under en 
lång tid. Ledningen ansågs inte möta förväntningarna på kontakt och kommunikation. De 
grundläggande perspektiven och målen hos de respektive parterna hade kommit att separerats 
och ta sig olika uttryck. Många uppfattade en allmän förekomst av ”vi och dom”, vilken 
åtföljdes av sjunkande moral, motivation, produktivitet och ansträngning. Medan ledningen 
lyckats med att radikalt förändra arbetets organisering, hade den inte lyckats med att vinna 
arbetarnas förtroende eller att skapa engagemang och lojalitet gentemot företaget (Green, 
Ackers & Black, 2001). 

Harrison (1985) ser deltagande i beslutsfattande som ett socialt fenomen som definieras 
genom interaktionen mellan över- och underordnade. Hon utforskar processen genom vilken 
deltagandet i arbetsgrupper etableras i informella sammanhang. Hon kritiserar tidigare 
modeller som bygger på traditionella uppfattningar om deltagande i beslutsfattande där man 
undervärderar den roll underordnade har i beslutsfattande. Hon presenterar en alternativ ram, 
vilken betonar den sociala karaktären av deltagande och kommunikationsprocessen genom 
vilken den är etablerad. 

Studien bygger på ett forskningsinstrument som mäter ”själv-rapporterat deltagande i 
beslutsfattande” bland över- och underordnade, där skalan är uppdelad i fem beslutsstilar: från 
autokratiskt beslutsfattande till gruppen av underordnades eget beslutsfattande. De fem 
beslutsstilarna har viktats för att reflektera ökande nivåer av deltagande bland underordnade. 
Sammanlagt deltog 234 underordnade och 30 personer i ledande befattning, vilka 
representerade 38 separata arbetsenheter. Åtta personer i ledande befattningar deltog inte på 
grund av frånvaro.  

Resultatet av Harrisons undersökning visar att kommunikationens bidrag till deltagande i 
beslutsfattande mellan över- och underordnade är mer komplext än vad man tidigare 
förmodat. Den traditionella modellen, vilken såg förändringar i över- och underordnades 
kommunikation som resultat av etablerat deltagande, gör riktiga förutsägelser om 
kommunikation i deltagande arbetsmiljöer, men bara som den arbetsmiljön är definierad och 
upplevd av underordnade. För överordnade är relationen mellan deltagande och 
kommunikation med sina underordnade mycket mindre rättfram. De överordnade redogör för 
mer interaktion med sina underordnade på ett allmänt plan, men inte att det är ett kvalitativt 
bättre informationsutbyte. Materialet visar vidare att det finns en väldigt liten 
överensstämmelse mellan de överordnades rapporterade deltagande och den kommunikation 
som de underordnade redogör för att de upplever (Harrison, 1985).  

Tidigare forskning har, enligt Harrison, betonat ledningens intentioner, men generellt 
ignorerat den roll de underordnade spelar i etablerandet av ett deltagande i beslutsfattande. I 
den nya modellen som Harrison presenterar, tar de underordnade inte enbart en aktiv roll i 
skapandet av organisatorisk kunskap utan deltar även tillsammans med de överordnade i 
konstruerandet av en deltagande norm. Med detta perspektiv som grund blir det kritiskt att 
bedöma effekterna av deltagande baserat på situationer sedda av underordnade som deltagare. 
Underlåtenheten att inte ha gjort detta i tidigare forskning kan förklara arvet av de 
inkonsekventa resultaten om förtjänsterna av deltagande i beslutsfattande. Detta betyder inte, 
menar Harrison, att de överordnades roll ska ignoreras i etablerandet av deltagande. Utan ett 
äkta och konsekvent engagemang i deltagandet från de överordnade, blir deltagandet känt 
som en strategi att välja in underordnade och på så sätt skapa misstro gentemot ledningen. 
Harrisons modell visar även att engagemang inte är tillräckligt. Överordnade behöver även 
agera bekräftande för att strukturera sina underordnades definitioner av deltagande situationer 
och har möjlighet att göra detta genom sitt sätt att kommunicera. De överordnades intention 
och beteende är inte tillräckligt för att etablera deltagande utan underordnades stöd, men det 
kan vara avgörande för att nå detta stöd. Harrison menar vidare att det är nödvändigt att 
undersöka kommunikationens roll när det gäller deltagande i beslutsfattande samt hålla i 
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minnet om kommunikationen är ett resultat av en deltagande omgivning eller ett instrument i 
etablerandet av den (Harrison, 1985).  

Av de anställda i Green, Ackers och Blacks (2001) studie hade de flesta arbetat i företaget 
mer än tio år, vilket innebar att de hade en lång erfarenhet på vilken de även grundade sin syn 
och uppfattning om ledningen. Denna syn och uppfattning hade tillkommit inom en historisk 
ram av traditionell familjepaternalism. Tidigare erfarenheter visade på en mer personlig och 
vänskaplig relation där det fanns en väsentlig kontakt mellan chefen och arbetare på 
verkstadsgolvet. Vidare hade det funnits en naturlig väg att arbeta sig upp från lärlingsnivå till 
andra positioner inom företaget och vidare inom kommungemenskapen. Det var i detta 
avseende som den nya ledningen ansågs ha svårt att leva upp till förväntningarna i det 
psykologiska kontraktet. Vidare menar författarna att genom att dra uppmärksamheten till 
arbetarnas tidigare förväntningar och erfarenheter kolliderar detta med den nya ledningens 
personalretorik och praktiska utövande.  

Den nuvarande frånvaron av respekt för företaget grundades primärt i vilken omfattning 
chefer ansågs ha försummat att leva upp till den traditionella paternalistiska rollen. Vad som 
tydligt framkom var en ambivalent medvetenhet, med negativitet gentemot företaget som stod 
längs med en mer komplex diskurs av önskningar om samarbete. De positiva förväntningarna 
på samarbete och kontakt uteslöt inte den generella principen att anställda och ledning skulle 
inta separata positioner. Rent av så låter diskursen oss förstå att det fanns en accepterad 
oundviklighet i synen på ”dom och vi” i anställningsrelationen. Detta reflekterade i sin tur en 
underförstådd acceptans av ”herre tjänare”-karaktären av en specifik paternalistisk 
anställningsrelation (Green, Ackers & Black, 2001). 

Den speciella sociala strukturen på en arbetsplats och dess egna tidsbundna kontext är 
viktig för en bedömning av paternalism som en livsduglig ledningsstil. Chefsdiskursen i 
Green, Ackers och Blacks (2001) studie visade att cheferna önskade ett ökat engagemang från 
de anställda för att skapa en etisk grundsyn i gruppen och att känslan av ”vi och dom” skulle 
reduceras. För att nå detta handlar det om att delvis uppfylla de anställdas förväntningar om 
karaktären av anställningsrelationen. I detta specifika sammanhang handlar det om en del 
paternalistiska inslag. I speciella situationer, menar de, att där det finns en industriell, 
yrkesmässig och samhällelig prägel som i sig är en produkt av en tidigare ordning, kan det 
finnas en mer fruktbar grogrund att återvända till inslag av en äldre ledningsstil. Vidare, 
menar de, att en omstrukturering som inte tar hänsyn till detta riskerar att förstöra den positiva 
potential som finns i den etablerade anställningsrelationen. Med detta menas att chefer kan 
värdesätta att vissa inslag i den tidigare ledningsstilen kan vara relevant i ett nutida 
sammanhang och att bygga på ärvda källor av förtroende och engagemang. Studien visar 
vidare att det generella begreppet paternalism kan hålla tillbaka nyttan av att förstå 
anställningsrelationen i ett nutida sammanhang. Ett sådant exempel är där ledningens tidigare 
stil har lagt grunden för hur den nuvarande arbetsstyrkan ser på saker och ting. Det är dock 
viktigt, menar författarna, att inte romantisera begreppet om paternalism eller att se det som 
en patentlösning mot nuvarande missförhållanden. Det är trots allt i grunden ett 
”kontrollsystem” (Green, Ackers & Black, 2001). 
 
Mänskliga och organisatoriska faktorer identifieras vanligen som orsaker och bidragande till 
misslyckanden och svårigheter i implementeringen av planerade förändringar. Lewis (2000) 
studerar implementeringen av kvalitativa förändringsprogram i fyra organisationer; hur dessa 
program kommuniceras och introduceras för att engagera medarbetare att delta; och 
medarbetarnas uppfattningar av programmen, aktiviteterna och förändringsagenterna. Syftet 
är att finna vilka nyckelproblem i kommunikationen som är förknippade med 
implementeringen av planerade förändringar. 

Studien är en fallstudie som presenterar implementeringen av förändringsprogram i fyra 
organisationer. För att samla data har författaren använt sig av observationer (olika möten 
med dem som varit involverad i arbetet med implementeringarna såsom avdelningsmöten och 
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gruppmöten samt i övrigt rört sig i organisationernas omgivningar); dokument (nyhetsbrev, 
mötesagendor, protokoll, interna meddelanden, programförklaringar – mål och visioner, 
handlingsplaner för implementeringen av förändringsprogrammen, gjorda uppskattningar av 
programmens resultat, problem och policies med anknytning till kvalitetsprogrammen, samt 
dokument för att spåra förändringsprogrammens historiska härkomst, kritiska punkter och 
problem); intervjuer och enkäter (femtiofyra strukturerade intervjuer med chefer och andra 
nyckelpersoner som varit involverade i implementeringen av programmen). I ett av bolagen 
vill man inte medverka i några intervjuer. Insamlade data har sedan analyserats induktivt för 
att upptäcka viktiga kategorier, dimensioner, relationer och sammanhang som sedan 
utvecklats till teman (Lewis, 2000). 

I syfte att finna vanliga kommunikationsproblem i samband med förändringsprocesser 
samt hur organisationer ställer sig till dessa, fann Lewis (2000) att kommunikationen var en 
nyckelfaktor i arbetet med att uppnå både positiva och negativa utfall. De med uppgift att 
genomföra förändringarna brottades med problem relaterade till att skapa och kommunicera 
en vision, mening och återkoppling, att etablera legitimitet samt kommunicera 
måluppfyllelser. Vidare fanns liten överensstämmelse bland de anställdas upplevelse 
avseende målen för programmet. De anställda var varken inspirerade av eller informerade om 
detta eller dess presentation. Medan intentionen fanns att samla de anställda kring en 
gemensam uppsättning av mål, misslyckades man att uppnå det önskade resultatet på grund av 
brister i kommunikationen. Förändringsprogrammet saknade riktning, vilket enligt Lewis, 
hade kunnat undvikas om en känsla av syfte hade funnits med från början. Den senare bristen 
på riktning och engagemang som upplevdes av medarbetarna stod, menar Lewis, säkerligen i 
relation till svagheten att från början etablera en vision. En uppdragsbeskrivning om syftet 
med programmet och som inspirerade till deltagande bland medarbetarna hade kunnat ge fart 
åt programmet med det starka och entusiastiska stöd och den energi som det behövde (Lewis, 
2000). 

Det visade sig att frekvensen av förekommande formuleringar av programförklaringar 
vision, kvalitetsmål och värderingar samt den allmänna förekomsten av dem ute i 
organisationen hjälpte medarbetarna i deras förståelse och internalisering av värdet med 
programmet. Vidare visade det sig att presentationen av programförklaringen var lika viktig 
som kvaliteten i innehållet. Förklaringarna förevisades och användes kontinuerligt och 
ledningsgruppen fortsatte att referera till dem och använda dem som grund för 
beslutsfattande. Medarbetarna kunde se att dessa hade stor betydelse i organisationen, vilket 
medförde att budskapen i sig själva fick styrka och en bakomliggande mening. Lewis drar 
slutsatsen att en återupplivande kampanj som fortsätter att växa och utvecklas tillsammans 
med ett planerat förändringsprogram är nödvändigt för det önskade utfallet (Lewis, 2000). 

Undersökningen visade även på problem i skapandet av mening angående uppgiften 
(mission) samt i arbetet med att ge feedback till dem som var satta att genomföra 
förändringarna. På flera håll visade det sig att medarbetare på lägre nivåer utvecklade sina 
egna ”teorier” om syftet med det kvalitativa programmet i sina organisationer. Dessa 
medarbetare uttryckte tvivel om det omfattade syftet med programmet som kommunicerats 
till dem. Exemplen visar på potentialen hos medarbetare på lägre nivåer att omforma de givna 
visionerna för planerad förändring. Medan varje organisation gjorde försök att formellt forma 
ett syfte för programmet med hjälp av dokument, uttalanden mm., hade varje enskild individ 
möjlighet att omskapa ”visionen” som det passade honom eller henne. Dessa 
omformuleringar blev konkurrenter till och/eller ibland kompletterande föreställningar av 
visionen. I dessa fall blev det nödvändigt att hitta sätt att stärka och återinföra den 
ursprungliga kommunikationen om visionen. Ett underlåtande av detta visade sig kunde 
innebära slutet för varje sådant program. 

Skapandet av en vision, upprätthållandet av ett uppdrag (mission), förståelse och 
återkoppling, skapandet av legitimitet samt att kommunicera måluppfyllelse har setts som 
nyckelfaktorer för att upprätthålla engagemang i samband med förändringsprogram. I vissa 
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fall har bristerna i organisation och planering visat sig bidra till svårigheten att upprätthålla, 
en i medarbetarnas sinnen, klar bild av programmets mål och en tro på att de uppnåtts. Hos 
andra har en inledande och omfattande planering funnits, men lite har gjorts för att 
återuppliva intresset och värdet av programmet allteftersom tiden gått. Brister i 
kommunikationen har bidragit till att dessa program avstannat och/eller helt upphört. 

Lewis (2000) menar att det är bra om praktiker erkänner uppgiftens och måluppfyllelsens 
framväxande och utvecklande natur. Medarbetare behöver få sådana meddelanden upprepade 
över tid. Det kan även finnas ett behov av att omforma uppdragsförklaringen eftersom syftet 
med ett program blir inaktuellt eller då det på ett informellt sätt omkonstrueras av 
medarbetarna till att få en negativ bibetydelse. Lewis studie visar att varierande formella 
kanaler används för att informera medarbetarna om planerade förändringar. I alla fall 
skapades dokument, men dessa dokument cirkulerades och följdes upp i varierande grad 
under implementeringen. 
 
 
4.2 Social identitet 
 
4.2.1 Surahammar – ett brukssamhälle 
I en etnologisk studie utförd på uppdrag av Västmanlands läns länsstyrelse, 
kulturmiljöenheten, skildrar Pezirkianidis-Agnidakis (2000) de fysiska och mentala 
landskapen som utgör Surahammar, och belyser undersökningsdeltagarnas förhållningssätt till 
samhällets historia, nutid och framtid. De frågor man vill få svar på handlar om huruvida, den 
av turistnäringen framhållna industriella identiteten, var den enda eller om 
omstruktureringarna inom bruksindustrin resulterat i nya verksamhetsområden och därmed 
format nya identiteter. Frågan är om det finns en homogen kulturell identitet i Surahammar.  

Studien bygger på ett hundratal intervjuer, av vilka 100 djupintervjuer, enligt författaren 
är redovisningsbara. Vid dessa intervjuer har författaren använt en tematisk frågeställning, 
vilken syftade till att redogöra för deltagarnas ”fysiska förankringar” i Surahammar och 
belysa vad som utgjorde deras ”mentala förankringar”. Intervjuerna varade i genomsnitt fyra 
timmar, varav vissa intervjuer varat upp till sju timmar. Urvalet av deltagare syftade till att 
representera de 6418 (1999) invånarna i Surahammar, vilka författaren kunde finna i fyra 
övergripande samhällskategorier – inflyttade, infödda, besökare (turister) samt 
yrkesverksamma i Surahammar, men boendes på annan ort. Utöver intervjuer har författaren 
fått en kontextuell förankring genom samtal, umgänge genom sin, under två månader, 
ständiga närvaro i samhället: i affärerna, i offentliga lokaler, vid publika sammankomster 
samt på gator och torg (Pezirkianidis-Agnidakis, 2000:3-4).  

Studien visar bland annat att bruksarbetarkulturen utgörs av en uppsättning kulturella 
koder och värden, vilka ger arbetaren de moraliska ramarna för sitt handlande. Av största vikt 
ligger bejakandet av kollektivet, där den enskilde arbetarens värde endast uppfattas som en 
del av en större enhet. Undersökningen har visat att det i Surahammar finns flera olika 
kulturella identiteter (suringar, stanarna/sovstadsborna, kommunpolitiker, tjänstemän) och att 
dessa har olika behov och önskemål i den kulturella omgivningen. Detta har resulterat i olika 
konflikter i synen på hur samhället ska formas. Den mest utbredda konflikten rör individer 
med förankring i bruksarbetarmiljön och kommunpolitiker/tjänstemän. Denna konflikt har sin 
grund i och genom styrandet av samhället, där kommunpolitiker har ersatt bruksledningen i 
samhällsstyrandet och som sådana avstått från att förankra sig i den normerande utformning 
som bruksarbetarkulturen fått i Surahammar och som avspeglar sig i den dåliga relationen till 
bruksarbetarkulturens fysiska miljö. Det handlar om ”förhållningssättet till samhället som en 
kollektiv, historisk förankrad enhet, eller en heterogen individualiserad sammanslutning. Det 
förra förespråkas av bruksarbetarkulturen och det senare av kommunpolitiker/tjänstemän” 
(Pezirkianidis-Agnidakis, 2000:286-287).  
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4.2.2 Social identitet – klass och kollektivism 
Lena Karlsson (2005) har skrivit en avhandling där hon studerar ”hur klassbegreppet finns 
förankrat i människors medvetande och vilken betydelse den subjektiva klasskänslan har för 
individens attityder och agerande” (Karlsson, 2005:1). Arbetet har utförts inom ramen för 
projektet Klassidentitet –00, vilket är en del av en uppföljning av tidigare undersökningar som 
utförts i slutet på 80-talet och 40-talet (Industrisamhälle i omvandling, Åberg red 1990, samt 
Människan i Industrisamhället, del I och del II, 1952 och 1955, Segerstedt och Lundquist, 
refererade av Karlsson, 2005). 

Karlsson (2005) bygger sin studie på datainsamling genomförda av Enkätfunktionen vid 
SCB (Statistiska Centralbyrån) under perioderna 1993, 1997 samt 2000, vilka har utförts med 
hjälp av telefonintervjuer och postenkäter. För analys av materialet har hon, utöver bivariata 
analysmetoder i form av korstabeller, använt sig av faktoranalys, linjär regressionsanalys samt 
mulitvariata analyser med hjälp av analysmetoden MCA (Multiple Classification Analysis) 
och logisk regression. Då studiens syfte varit att studera vilken den objektiva och den 
subjektiva klasstillhörigheten har för individens attityder och agerande har hon sammanfört 
två perspektiv på verkligheten – hur den ”objektiva verkligheten” sammanhänger med den 
”subjektiva verkligheten”, i vilka fall som den ena är av överordnad betydelse för den andra. I 
undersökningen användes en enkät/intervjufråga där individen själv fått ange vilken klass hon 
eller han anser sig tillhöra, vilket gett en indikator på klasstillhörigheten. Med hjälp av denna 
indikator och övriga enkätfrågor har hon sedan kunnat fånga in en attityd eller identitet i 
relation till övriga variabler för undersökningen (Karlsson, 2005). 

Resultatet av studien visar bland annat att en klar majoritet av Sveriges befolkning i 
yrkesverksam ålder anser att det finns samhällsklasser i Sverige, vilket betyder att Sverige 
uppfattas som ett klassamhälle samt att denna uppfattning i huvudsak är konstant mellan åren. 
Karlsson undersöker även om denna uppfattning har något samband för individens handlande 
samt om olika faktorer har betydelse för vilken samhällsklass en person tillhör. Om individer 
definierar klasstillhörigheten utifrån objektiva faktorer som yrke och utbildning eller om 
sociala faktorer som status eller härkomst. Resultaten visar att medborgarna anser att 
klasstillhörigheten beror på en rad faktorer med inbördes samband. Det vanligast 
förekommande sambandet är inkomst. Klassbakgrund anses fortfarande ha en betydelse för 
vilken klass man anser sig tillhöra. För de som identifierar sig med den övre medelklassen 
anser i mindre utsträckning att en individs klasstillhörighet har sin grund i arv eller härkomst 
medan de i större grad anser att utbildning har en avgörande betydelse. De som identifierar sig 
med arbetarklassen tycker i mindre grad att klasstillhörigheten har sin orsak i faktorer som 
yrke eller i positionen på arbetsmarknaden (Karlsson, 2005:58-61). 

I studien framträder även vissa betydande köns-, ålders- och utbildningsskillnader. Yngre 
anser i något större utsträckning att klasstillhörigheten påverkas av livsstilen kopplat till den 
ekonomiska och sociala ställningen medan de äldre anser att var man kommer ifrån, 
ursprungsklassen, är av stor betydelse för den egna klasstillhörigheten. Sammanfattningsvis, 
menar författaren och visar med ett exempel, att ”en individ med bakgrund i arbetarklassen 
kan via utbildning själv hamna i en annan klass än föräldrarna. Objektivt sett kan individen 
tillhöra gruppen av mellan- eller högre tjänstemän men har fortfarande sin klassidentitet i 
arbetarklassen” (Karlsson, 2005:61-62). 

MacKenzie et al. (2006) undersöker i en studie vilken vikt klass och kollektivism har för 
social identitet hos uppsagda stålverksarbetare. Studien är utförd vid fem anläggningar för 
ståltillverkning i Wales, Corus och Allied Steel and Wire, ASW, under en period av personlig 
och kollektiv kris som uppkommit p.g.a. omstruktureringar inom stålindustrin.  

Studien baseras på totalt 125 semi-strukturerade intervjuer med arbetare, varav 93 % var 
män, tillsammans med några av deras partners (nio) och genom ett randomiserat urval från en 
lista över övertaliga sedan 2001. Dessa personer hade nyligen fått beskedet om att de var 
övertaliga, vilket gjorde forskningsprocessen extra känslig. Som stöd för deltagarna i 
undersökningen kunde stöd i form av rådgivning, utbildning samt hjälp med att söka nytt 
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arbete erbjudas de övertaliga och deras partners. Utöver detta genomfördes även icke-
deltagande observationer vid arbetsplatser, vid fackliga möten och andra sammankomster. 

Studien visar på vikten av att ha en yrkesidentitet liksom en individuell och kollektiv 
identitet. Vidare på önskan att vidmakthålla den kollektiva identiteten som en form av 
motstånd mot den ökade individualiseringen som följde på erfarenheten av denna händelse. 
Resultatet av studien utmanar uppfattningen om en genomgripande individualisering och 
övergivandet av orienteringen mot det klass- och kollektiva tänkande som en viktig influens i 
formandet av identitet. I studien finns ett grundläggande gensvar i form av vikten av 
stålverksarbetarens identitet som det har kommit att bli ett överskott av.  

På en nivå har detta gett en positiv självbild som har fungerat som en coping-mekanism i 
samband med materiell förlust och i anpassningen till nya förhållanden; på en annan nivå 
finns en djupt rotad och ett pågående engagemang i den kollektiva orienteringen. Människor 
konstruerade aktivt omstruktureringen som en social erfarenhet, inte enbart som en hjälp att 
vidmakthålla känslan av egenvärde, utan även att lära från andra hur man skulle hantera de 
förändringar som man upplevde. Önskan att behålla en kollektiv identitet visade sig även i 
den formella kollektiva arbetsorganisationen. Fackföreningen (ISTC Community Union) hade 
fortsatt att spela en aktiv roll efter arbetets upphörande, både genom sin roll som det 
allmännas förening (community union) och via dess underorganisations (SPT) aktiviteter. 
Föreningen kunde därför både dra fördel av, och bidra till, upprätthållandet av den kollektiva 
identiteten (MacKenzie et al., 2006). 

Detta pågående tal om kollektiva identiteter och om solidaritet födde frågan om detta hade 
någon signifikans i fråga om vidare klassidentitet eller om det endast handlade om 
kamratskap mellan medlemmarna av den grupp som tidigare tillhört samma arbetsgemenskap. 
Det har hävdats att den kollektivism som var stålarbetarnas inneboende identitet, även om den 
var starkt avhängig av den yrkesmässiga gemenskapen, utsträckte sig att omfatta upplevelsen 
av klassidentitet och solidaritet. Stålarbetarnas gruppidentitet baserades på en sorts 
särskiljande, men hellre än att leda till en överdriven partikularism (obenägenhet att förena sig 
med andra, separatism) som baseras på den yrkesmässiga gemenskapen, fungerar den som en 
mekanism genom vilken klassbaserat tänkande och klassidentitet blir uttalad, och som tillåter 
ett erkännande av delade strukturella placeringar och problem som är gemensamma för 
arbetare på andra håll. Genom ett vidare utskiljande kan ett djupare syfte tilläggas till denna 
utveckling när det gäller att stå för en försvarsmekanism för att ha råd med en form av skydd 
mot den typ av förändringar som drabbar dessa samhällen, inte enbart i form av materiell 
förlust, utan även vidare sociala förhållanden (MacKenzie et al., 2006).  

I en fallstudie på General Motors, Louisiana, USA, studerar Baugher (2003) vad som 
bestämmer arbetsidentiteterna hos arbetare som tar på sig kvasi-ledarroller. Studien baseras på 
strukturerade intervjuer med 26 planerare i team vid GM-Shreveport under hösten 1998. 
Planerarna är timanställda arbetare som valts ut av sina medarbetare i respektive team för att 
assistera ledningen i distribuerandet av arbetsuppgifter och för att planera arbetet i samband 
med övergångarna till nya årsmodeller. De spenderar största delen av sin tid i linjen 
tillsammans med sina övriga timanställa medarbetare och sköter oftast sitt planeringsansvar 
på övertid.  

Studiens resultat pekar på att det finns begränsningar i ledningars ideologier om hur 
arbetares lojaliteter kan styras samt att en stark ledningskultur (corporate culture) inte 
nödvändigtvis resulterar i att arbetare anammar ledningens värderingar. För att arbetare ska 
identifiera sig med ledningen, krävs ett verkligt deltagande i makten ute på golvet. Studien 
visar att planerarna i huvudsak identifierar sig som representanter för gruppen, då planerarnas 
familjebakgrund oftast är arbetare, och för att positionen inte är en väg till ledningen. Det 
fanns även stöd för att statusidentiteter som formats utanför produktionssfären kämpar om 
klasslojaliteten. Ändå är det troligt att kombinationen av livsstilsfaktorer och chanserna för en 
förflyttning uppåt är avgörande för formandet av arbetsidentiteten. Som exempel nämner han 
den unge collegestuderande vid GM som indikerade att han ”nu befann sig på andra sidan”. 



 

14. 

Som kontrast, så såg inte den planerare med högre studier (advanced degrees) att han befann 
sig på ledningssidan, endast att han ”förstod båda sidor”. Det visar att högre utbildning kan 
väcka en önskan om förflyttning, men att förväntningar om en framtida förflyttning ändå är 
nödvändig för att ta till sig en ledares arbetsidentitet (Baugher, 2003). 

Studien visar att äldres övergångar från Midwest till Northeast, traditionella områden för 
bilproduktion och med en stark arbetarklasskultur, var mer benägna än yngre, lokalt anställda 
planerare att uttrycka sitt motstånd mot arbetsrationaliseringar mot bakgrund av deras 
klassbakgrund. Yngre planerare visade på en hög önskan om att delta i arbetsplatsens beslut, 
trots att många av dem fortfarande identifierade sig som medlemmar av ett kollektiv med 
intressen som var i motsats till ledningens (Baugher, 2003).  

Långt ifrån att vara moderna och individualistiska, har denna komplexa uppfattning om 
arbete samhörighet med det traditionella begreppet om ”the working man” ”den arbetande 
mannen” som någon som utför ”produktivt arbete” och som har motsatta intressen än 
ledningen. Han menar att arbetares lojaliteter uppstår i interaktionen med ledningen inom 
ramarna för den normativa ordningen i det specifika sammanhanget. Studien visar även att 
arbetstagare endast identifierar sig med företagsmålen när det finns ett uttalat engagemang 
från ledningen att behandla arbetare med värdighet, vilket inkluderar delaktighet och 
medansvar (Baugher, 2003).  
 
4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I detta avsnitt har jag tagit upp forskning som behandlat olika tolkningsramar för begreppet 
paternalism, vilket får betydelse i studiet av organisationer med ett historiskt förflutet med 
avseende på kultur, ledarskap och kommunikation och i deras anpassning till en global 
marknad. Jag har även behandlat teman inom ramen för begreppet social identitet och dess 
betydelse för människor, om vem de är i samhället och i arbetet samt i interaktionen med 
övriga medarbetare och i relation till ledningen av organisationen. 

Studierna har visat att det sociala och traditionella historiska sammanhanget får betydelse 
för organisationer i deras förändringsarbete. Det finns olika infallsvinklar i det paternalistiska 
sättet att leda en organisation, men studierna visar att oavsett vilket sätt man väljer så har 
anpassningen till de lokala traditionerna betydelse för balansen mellan medarbetares 
förväntningar och utfallet av det önskade beteendet hos desamma. Studierna visar även att 
medarbetares känsla för sin organisations identitet och image i relation till deras egen känsla 
av identitet och tillhörighet har betydelse för den individuella motivationen och för stödjandet 
av en organisations förändringsinitiativ. Här blir även kommunikationen i organisationen en 
nyckelfaktor, vilken har avgörande betydelse för medarbetares förtroende, engagemang och 
lojalitet gentemot företaget och för förändringsprograms lyckade utfall. 
 
I de skiften som sker mellan det lokala och det globala och i anpassningen till denna 
föränderliga omgivning anser jag att det är viktigt att belysa de samverkansformer som fram 
till nu har varit etablerade i våra organisationer och i vårt samhälle och som präglat allas vår 
vardag under en lång tid. Jag anser vidare att det är viktigt att öka förståelsen för hur sociala 
strukturer utvecklas över tid samt vad som ligger till grund för och vad som är viktigt för 
människors utveckling och upplevelse av sig själva i interaktionen med andra. Med denna 
studie vill jag visa att detta är något som berör oss alla och som får betydelse för 
organisationers förändringsarbete på alla nivåer. 
 
I det följande kommer jag att beskriva den symboliska interaktionismen och dess betydelse 
för människors vardagliga samspel. Jag kommer även att med hjälp av andra 
socialpsykologiska teorier behandla begrepp som får betydelse för förståelsen av 
organisationers vardagliga samspel. 
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5 Teoretisk och begreppslig referensram 
 
5.1 Inledning 
 
Sociologisk socialpsykologi handlar om social interaktion, det vill säga pågående handlingar 
mellan individer. Det handlar om vad som händer mellan och bland individer när de 
organiserar sina handlingar i relation till varandra. Det kan handla om förhandling av mening, 
identitet, eller kultur och den ständiga utvecklingen av sociala strukturer (Charon, 2004:28). 
Sociala strukturer är de sociala mönster som utvecklas över tid och som formar vår uppväxt 
och vårt liv. Sociala mönster utgör i sin tur grunden för den kultur som utvecklats av 
människor under en längre tid (Charon, 2004:19).  

Med socialpsykologin som grund och den symboliska interaktionismen som huvudsakligt 
perspektiv tar studien sin utgångspunkt i människors arbetsvardag i en industriorganisation. 
Jag ser det symboliskt interaktionistiska perspektivet som särskilt användbart, då det handlar 
om att fånga individers beteenden, sociala interaktion och sätt att kommunicera samt att lyfta 
fram den sociala struktur som utvecklats över tid och undersöka hur den påverkar människor i 
deras vardag. För mig handlar det om att fånga symboliken i det som i vardagligt tal benämns 
som ”bruksandan”, vad den består av samt vad den har för betydelse för människors sätt att 
kommunicera, hur sociala identiteter skapas och reproduceras samt hur den främjar eller 
hindrar formandet av en gemensam organisationskultur i relation till det omgivande 
samhället.  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva den symboliska interaktionismen som perspektiv, 
dess centrala begrepp ”symbolen” och dess betydelse för människors vardagliga samspel. 
Inordnat under den symboliska interaktionismen, som är mitt huvudsakliga perspektiv för 
studien, kommer jag att, med hjälp av andra socialpsykologiska teorier, fördjupa och 
förtydliga förståelsen av det dagliga samspelet i organisationen. Det gör jag genom att 
behandla begreppen: kommunikation och dess betydelse för sociala system; kultur, 
socialisation och social identitet som bärare av värderingar och normer. Andra begrepp som 
jag behandlar i detta sammanhang är uppkomsten av institutioner och deras funktion samt 
begreppen paternalism och bruksanda. 
 
5.2  Symbolen som centralt begrepp 
 
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv, vilket betyder att det är ett sätt att förstå 
verkligheten. Det fokuserar på människan och försöker förstå mänskligt beteende. Då det är 
en del av sociologin, försöker det visa på vikten av vårt sociala liv. Människor interagerar 
över tid och utifrån den interaktionen uppstår ett delat perspektiv; vad människor ser kommer 
att tolkas utifrån detta perspektiv och ofta säger oss varje perspektiv något väldigt viktigt om 
vad som verkligen är sant. Människor begränsas av sina perspektiv och de har svårt att se 
bortom sina perspektiv. Samtidigt är perspektiven viktiga för oss, då de utgör en möjlighet för 
oss att ta del av och förstå vår omvärld (Charon, 2004:1-6). 

Det symboliskt interaktionistiska perspektivet använder sig av symboler och relaterar dem 
till allt som är mänskligt. Symbolen är det centrala begreppet för hela perspektivet (Charon, 
2004). Mänskliga uttryck för känslor och tankar kan objektiveras, det vill säga att de visar sig 
som resultat av människors handlingar. Det kan handla om ansiktsuttryck och andra specifika 
kroppsrörelser. Dessa tecken, eller symboler, är tillgängliga för individen själv som utför 
handlingen, och för andra som delar i en gemensam tillvaro. En individs handling förstås 
oftast som en representation av någonting. Hellre än att bara svara på den, tolkas den av 
någon, som bestämmer vad handlingen är menad att representera (Berger och Luckmann, 
2003). Charon (2004) menar att symboler även används i kommunikationen mellan aktörer 
eller inom aktören själv. Vi är inte enbart tränade att associera dem till någonting, utan vi kan 
även viljemässigt använda dem. Symboler är därför sociala objekt som används av aktören för 
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representation och kommunikation. Det är möjligt för oss att berätta för andra vad vi tänker, 
vad vi är, om våra intentioner, vad vi känner och det är möjligt för oss att kommunicera med 
oss själva (att tänka) om vår omvärld. Symboler är sociala. De har blivit definierade i 
interaktion, inte skapade av naturen. Människor skapar dem och kommer överens om deras 
innebörd. Symboler har en mening, en innebörd, vilket innebär att användaren förstår vad de 
representerar. De är även signifikanta, vilket innebär att de är meningsfulla, inte bara för 
användaren utan även för mottagaren. Den som använder symboler använder dem med en 
intention, inte av misstag, och som blir begripligt även för mottagaren (Charon, 2004). 

Varje individ är beroende av samhället för symboler. Utan andra människor skulle varje 
individ vara utan ett symboliskt liv och allt som symboler gör möjligt. Ett komplext mänskligt 
samhälle kräver och är beroende av ett mänskligt symboliskt liv – symbolisk kommunikation. 
Människor existerar i en fysisk objektiv verklighet och i en social verklighet. I den sociala 
interaktionen ser vi en socialt förmedlad bild av den objektiva fysiska verkligheten och vi lär 
oss att definiera vad vi ser. Människan har även förmåga att skapa en verklighet i 
interaktionen med sig själv, en egen verklighet. Denna personliga verklighet är inte unik; den 
baseras alltid på vår sociala verklighet. Vi lär oss om omvärlden i den sociala interaktionen, 
men vi bearbetar den inom oss, vi tänker på den och vi landar i vår egen tolkning av den 
(Charon, 2004). 

Symbolerna i vardagslivet bevaras i huvudsak av språkliga tecken. För att förstå 
vardagslivet måste man förstå språket. Språket blir, enligt Berger och Luckmann (2003), den 
”objektiva förvaringsplatsen för väldiga, hopade mängder av betydelser och erfarenheter”, 
som bevaras och förs vidare till kommande generationer. Genom språket blir vår existens 
konkret och ständigt närvarande för oss samtidigt som den blir tydlig för andra. Språket 
uppstår i och syftar på vardagslivet och dess händelser, som vi delar med andra och tar för 
givna. Språket tvingar oss in i mönster. Våra biografiska upplevelser införlivas ständigt i 
allmänna betydelsesystem, vilka är objektivt och subjektivt verkliga. Vidare, menar de, har 
språket förmåga att nå bortom gränserna för ”här och nu”. Dessa gränser har rumsliga, 
tidsmässiga och sociala dimensioner, vilka förs samman i en meningsfull helhet. I vårt 
arbetsliv, menar Berger och Luckmann, att de språkliga symboler som hänger samman med 
mitt yrke bildar ett fält av betydelser, som ger en meningsfull ordning i de rutiner som sker i 
mitt dagliga arbete. Inom detta fält av betydelser, menar de, kan ”både biografiska och 
historiska erfarenheter objektifieras, bevaras och samlas” (Berger & Luckmann, 2003:55). 
Dessa betydelser samlas i ett socialt kunskapsförråd som överförs från generation till 
generation. I den vardagliga interaktionen med andra delas detta sociala kunskapsförråd med 
andra (Berger & Luckmann, 2003).  
 
 
5.3 Socialisation & social identitet 
 
5.3.1 Socialisation 
”Vardagslivets tidsmässiga struktur är ytterst komplex” skriver Berger och Luckmann 
(2003:39). Hela vår tillvaro ordnas oavbrutet av tiden. Den tidsmässiga strukturen ger oss den 
historicitet som bestämmer varje individs situation i det vardagliga livet och varje individs 
biografi som helhet. Vi föds vid en viss tidpunkt, vi börjar skolan vid en viss tid och vi 
använder almanackor och klockor för att följa med i vår tid. Från det vi föds deltar vi i ett 
ömsesidigt samspel med en ”speciell naturlig miljö” och med en ”specifik kulturell och social 
ordning”, vilken förmedlas av de viktiga personer, signifikanta andra, oftast våra föräldrar, 
som finns i vår absoluta närhet när vi växer upp (Berger & Luckmann, 2003:40). Giddens 
(2003) menar att vi deltar i ett samspel med andra människor där våra personligheter, 
värderingar och beteenden påverkas och grundläggs. Socialisationen ligger till grund för vår 
individualitet och frihet och vi utvecklar en identitet och en förmåga till självständiga tankar 
och handlingar.  
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Georg Herbert Mead (1863-1931) refererad av Charon (2004), såg på allting som 
handlade om människan som en process hellre än något stabilt och oföränderligt. Han såg 
individen som dynamisk och föränderlig, som aldrig blir någonting utan som ständigt är i 
tillblivelse, som utvecklas och agerar och som ständigt befinner sig i processen av att bli 
socialiserad. Samhället är inte en statisk verklighet där ute, som påverkar oss, utan en process 
i utveckling och som karaktäriseras av en fortlöpande och ständig interaktion. Vår inriktning i 
livet, menar Berger och Luckmann, är socialt bestämd samtidigt som det ”mänskliga är socio-
kulturellt föränderligt” (Berger & Luckmann, 2003:65). Med detta menar de att människans 
natur är öppen och att människan i sin utvecklingsprocess kan forma det egna jaget. Jagets 
genetiska förutsättningar är givna från födseln, men de sociala processerna ger det dess 
subjektiva och objektiva identitet. Det mänskliga jaget formas i ett specifikt socialt 
sammanhang.  

Människor skapar tillsammans en ”mänsklig miljö med sociokulturella och psykologiska 
bildningar” (Berger & Luckmann, 2003:67). Med detta menas att människan alltid existerar i 
ett socialt sammanhang av ordning och med inriktning på olika mål. Vi föds in i en social 
ordning, in i ett samhälle. Samhällsordningen är en produkt av mänsklig aktivitet som ständigt 
”växer fram, vidmakthålls och går vidare till nästa generation” (Berger & Luckmann, 
2003:69). Charon menar att vi lär oss genom livet att vara sociala, att interagera och att förstå 
varandra. Vi lär oss roller, regler, värderingar och idéer som andra vill att vi ska lära oss. Vi 
blir sociala varelser för att kunna överleva och vi lär från första stund i vår interaktion med 
andra. Vårt sinne handlar om handling, och det själv vi innehar är en process snarare än en 
statisk verklighet. Vi samtalar med oss själva, vi tar beslut utmed en ständig ström av 
handlingar. Sanningen för oss förändras, våra symboler förändras, våra regler förändras och 
vårt användande av vår omgivning förändras. Vad vi är idag är annorlunda från vad vi var 
igår. Vårt förflutna förändras, liksom vår syn på framtiden (Charon, 2004). 

Det är främst genom symboler som vi socialiseras. Vi delar regler och idéer, gruppens 
värderingar och vi lär oss roller i relation till andras roller. Det mänskliga samhället är 
beroende av fortlöpande symbolisk kommunikation. Symbolisk kommunikation för oss inte 
enbart tillsammans utan lägger även grunden för mänskligt samarbete. Det handlar om att 
informera varandra om vad som ska göras, hur man löser problem tillsammans, hur man 
förändrar det man gör eller om man ska fortsätta att göra det man gör. Att som aktör tala om 
vad man själv gör och vad man förväntar sig att andra ska göra för att koordinera sina 
handlingar (Charon, 2004). Arbetsplatsen blir här en viktig socialiserande kraft där individen 
lär sig normer, värderingar och uppfattningar som utgör mönster i den aktuella kulturen 
(Giddens, 2003). Jakobsen och Thorsvik (2002) menar att socialisation innebär att en person 
lär sig hur man ska uppträda för att bli accepterad som del av en grupp eller en organisation. 
Vidare att det innebär att individen observerar och tar del av vad andra i gruppen gör och vad 
de säger. Genom denna socialisationsprocess skapar individer en social identitet där de 
identifierar sig med andra i gruppen och ser sig själva som medlemmar av densamma.  
 
5.3.2 Social identitet 
Giddens (2003) använder sig av begreppet ”identitet” och menar att det allmänt handlar om de 
uppfattningar människor har om sig själva och vad som är viktigt och meningsfullt för dem. 
Identitet är det namn vi har, som vi presenterar oss för andra med, och som berättar vem vi är 
medan vi agerar i olika situationer. Vi har namn för alla sociala objekt och att ge namn åt 
objekt hjälper oss att identifiera och klassificera vår omvärld. Identitet är del av det man kallar 
sitt själv. Social identitet handlar om de kännetecken som andra tillskriver en viss individ och 
som talar om vad den personen är, på samma gång som individen relateras till andra individer 
som visar på samma kännetecken. Sociala identiteter har en kollektiv dimension. Gemensamt 
med andra med samma sociala identitet finns mål, värderingar eller erfarenheter.  

Berger och Luckmann (2003) uppfattar vardagslivets sociala verklighet som ett 
”kontinuum av typifieringar”, det vill säga olika sociala relationer på olika avstånd från oss, 
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till exempel föräldrar, medlemmarna i en tennisklubb, chefen på arbetet, ”den typiske läsaren 
av London Times” eller den allmänna meningen i Storbritannien. Den sociala strukturen 
bygger på dessa typifieringar, eller sociala identiteter, och det mönster av interaktioner som 
grundas på dem. De sociala relationerna begränsas inte heller av dem som är nära och samtida 
med oss utan handlar även om våra föregångare och efterföljare, som gått före och som 
kommer att följa i samhällets historia, vilken i sig omfattar oss alla. De menar vidare att 
speciella historiska samhällsstrukturer skapar ”identitetstyper”. Identiteterna växer fram i ett 
dialektiskt förhållande mellan individ och samhälle. Identitetstyper är sociala produkter, vilka 
verkar stabila i den objektiva sociala verkligheten. 
 
 
5.4 Organisation – kultur, symbolism & identitet  
 
5.4.1 Organisationskultur och symbolism 
Alvesson (1985) undersöker de problematiska inslag som finns i nuvarande litteratur i det 
kulturella närmandet i studiet av organisationer. I grunden menar han att studier av 
organisationskulturer ofta har grundläggande brister på ett flertal områden. Många artiklar och 
litteratur beskriver organisationer som miljöer där människor är fullt upptagna med att utföra 
allehanda riter och ritualer, ceremonier, ge uttryck för myter och formulera och berätta 
historier, legender, och i detta använda sig av ett specifikt språk och vokabulär. Det ger ett 
intryck av att människor är mer upptagna av den typen av aktiviteter snarare än sysselsatta 
med att nå instrumentella mål. En stor mängd litteratur underskattar vikten av det som han 
kallar för substantiella aktiviteter såsom produktivt arbete, formandet av olika uppgifter, 
formalisering av procedurer, utöva instrumentellt, delaktigt och målsättande ledarskap, 
teknisk och byråkratisk kontroll av arbete i organisationer, produktivitet, reproduktion av 
viktiga relationer etc. Vikten av dessa aktiviteter i skapandet av kultur är ofta försummade i 
den nuvarande litteraturen om organisationskultur.  

Alvesson och Berg (1992) menar att symboler ofta är relaterade till kultur. En kultur kan 
ses som ett system av symboler. De menar även att symbolbegreppet används i litteraturen för 
att karaktärisera vissa typer av organisatoriska fenomen och hur de manifesterar sig på olika 
nivåer, samt hur de betecknar en funktion. Inom området för organisationssymbolism 
poängterar man att det finns en djup, symbolisk mening inom alla typer av organisatoriska 
fenomen. Om dessa inte förstås kan man inte heller få grepp om vad som pågår i en 
organisation. Vidare att forskning inom organisationssymbolism och kultur leder till en ny 
och rikare förståelse av hur organisationer verkligen fungerar. De menar att det finns en gömd 
verklighet som kan bli synliggjord och förstådd. För att belysa helheten av en organisation 
utifrån ett kulturperspektiv menar Alvesson (1985) att det är viktigt att inkludera aspekter som 
trossatser, värderingar, normer och symboliska uttryck i de sociala relationerna i form av 
inflytande, privilegier, hur människor behandlas, teknik och människors arbetssituation etc. 
Vidare att studera vilka naturliga band som omger olika kulturella grupper, vilket kan handla 
om social klass, yrke och avdelningar (Alvesson, 1985).  

Green (1988) menar att rikare insikter kan nås genom att se strategin som en integrerad 
del av kulturen, inte som något som står utanför, samt att medge att kulturen kan formas 
genom symboliska medel hellre än med tekniska hjälpmedel. Han menar att kultur och 
strategi är sammanflätade. De är varken planlagda eller resultat, snarare båda delar. Vidare 
menar han att strategin bör ses som en distinkt fas i den kulturella processen, med vilken vissa 
grupper av människor försöker skapa symboler, vilka i sin tur för människor i särskilda 
riktningar samt påverkar tolkningar av situationer och av tidigare och nuvarande händelser. På 
detta sätt kan organisationen anpassas till att möta kraven som ställs i de förändringar som 
sker i omgivningen. Green fokuserar vidare på ledarna och deras förmåga att komma i balans 
med kulturen tillsammans med andra delar av organisationen. Att det i omgivningen är 
möjligt att bli frustrerad genom en inneboende oförmåga att fånga komplexiteten av 
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organisationssystemets ömsesidiga beroende inom och bortom organisationen, feltolkningar 
av handlingar menade att forma människors uppfattningar, svårigheten att forma en passande 
kultur, samt försumma att inte se de politiska dimensionerna som är involverade. 
 
5.4.2 Organisationsidentitet 
Alvesson och Berg (1992) menar att det finns ett samband mellan människors utvecklade 
sociala identitet och en organisations identitet. De intresserar sig för i vilken utsträckning det 
existerar en organisationsidentitet i relation till olika personalgrupper samt vad organisationen 
betyder för medarbetarna på ett djupare plan och i vilken grad de anställda upplever att 
organisationstillhörigheten skapar en identitet. Det handlar om hur medarbetare klassificerar 
sig själva och andra i olika sociala kategorier i form av medlemskap i en organisation, kön, 
yrkeskategori eller åldersgrupp. Dessa kategorier menar de uppstår genom att man fokuserar 
på olika egenskaper. Vidare att social identitet har två grundläggande funktioner. Dels genom 
att dela upp och ordna omgivningen genom att på ett systematiskt sätt definiera andra. Dels 
genom att orientera sig själv på ett socialt plan. Självet, menar de, bestäms av två element, 
den personliga identiteten och den sociala identiteten. Social identitet handlar således om 
identifiering med en viss kategori.  

Organisationsidentitet, menar Alvesson och Björkman (1992) kan kopplas samman med 
begreppet organisationskultur och handlar om ”helhet, tillhörighet och gemensamma 
föreställningar”. Det ska även förstås som ett ”kollektivt fenomen”. Albert och Whetten 
(1985, refererade i Alvesson & Berg, 1992) har kommit fram till att det ofta finns en 
mångfald av konkurrerande identiteter i en organisation samt att identiteterna förändras över 
tid. Organisationer kan bestå av flera olika verksamheter och dessa kan uppvisa olika slags 
identiteter. På samma sätt kan olika professionella grupper visa på olika identiteter genom att 
särskilja sig från övriga medarbetare. Detta, menar Alvesson och Björkman (1992), innebär 
att ju mera positivt och tydligt en organisation framträder i form av materiell praktik, 
symboliska uttryck och värderingar, desto starkare blir dess sociala identitet för medarbetarna. 
I den mån organisationen förknippas med något negativt påverkas medarbetarnas sociala 
identitet i den andra riktningen. På samma sätt påverkas olika grupper inom en organisation 
om det finns en stark organisationsidentitet, medarbetarna uppfattas som delar av ett 
övergripande ”vi”. Om organisationsidentitet saknas blir följden att medarbetarna uppfattar 
sig som ”vi” och ”dom”. På detta sätt blir organisationsidentiteten en viktig fråga i samband 
med konflikter, samverkan och i samband med orienteringen mot gemensamma mål.  
 
 
5.5 Kommunikation och dialog i sociala system 
 
Inom samhällsvetenskapen talas det om fundamentala förändringar från agrara samhällen till 
industrisamhällen och från industrisamhällen till andra moderna former, såsom ”informations- 
eller kunskapssamhället”. I det agrara samhället grundas ”samspel och kommunikation på 
människan som fysisk resurs, på manuellt arbete och muskelkraft”. I industrisamhället 
handlar det om människan som utförare och producent. I dagens samhälle ligger fokus i högre 
utsträckning på människan som kunskaps- och informationsbärare. Detta gör att vissa sociala 
strukturer och samverkansformer blir föråldrade, omoderna och opraktiska. Arbetslivet och 
samhället genomgår en fundamental förändring från ett systemtillstånd till ett annat, vilket 
skapar nya förväntningar på oss som individer, på samhället och på arbetslivet (Wennberg & 
Hane, 2006).  

Kommunikation handlar enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) om att föra över information, 
idéer, synpunkter och känslor från en individ eller grupp av individer till en annan individ 
eller grupp av individer. Denna process ses ofta som ”mekanisk” där det viktiga handlar om 
att förmedla information. Men kommunikation är även en dynamisk process där mottagaren 
av information tolkar den, ger den mening samt påverkas av den. Kommunikation i 
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organisationer anses av många som en framgångsfaktor som det lönar sig att behärska. De 
som vill bygga upp kulturer i organisationer måste framgångsrikt kunna kommunicera de 
budskap som ger den önskade effekten. Kommunikation är en av de fundamentala 
processerna i organisationer och att de fungerar som det kitt som håller den samman. Utan en 
väl fungerande kommunikation blir det svårt för andra organisatoriska processer att fungera, 
som beslutsfattande, kulturskapande samt att skapa motivation och lärande bland 
medarbetarna. Kommunikation är en unik aktivitet (Wennberg & Hane, 2006), då den kräver 
allas medverkan. Alla har ett ansvar för det kommunikationsmönster som finns där vi på olika 
sätt medverkar till den kommunikation som är, vare sig vi är aktiva eller passiva. 
Psykosociala frågor i en organisation måste beskrivas och utforskas på ett annat sätt än övriga 
verksamhetsfrågor. Det handlar inte om ”hur det är” utan om ”hur det kommuniceras om hur 
det är”. 

Kommunikationen har en viktig funktion i sociala system där den ska skapa pålitlighet 
och stabilitet, vilket uppstår genom att kända samspelsmönster återskapas. Dessa mönster, 
menar de, ”sitter i väggarna”. Problem kan uppstå när omvärlden och andra förhållanden 
förändras och som för med sig att de sociala vanor som byggts upp inte längre fyller någon 
funktion. Brister i kommunikationen visar sig ofta vara en konsekvens av det sociala 
systemets funktion och som bidrar till ett kommunikativt mönster som blir meningslöst i 
relation till den verksamhet som ska bedrivas i en organisation (Wennberg & Hane, 2006).  

Tidigare studier som visar att kulturella aspekter har betydelse för hur medarbetarna i 
organisationer tar till sig och tolkar information samt hur de kommunicerar med varandra. I 
synnerhet kommunicerar man bättre med medlemmar av samma kultur där förtroendet för 
varandra anses vara en bidragande orsak, det vill säga man delar värderingar och normer. Här 
ser de på kultur utifrån ett sociologiskt perspektiv, det vill säga som normer och regler, 
värderingar och ideal. Ju mer man kommunicerar med varandra och ju öppnare man är, desto 
större förtroende får man för varandra. På motsvarande sätt kan dålig kommunikation bidra 
till en ökad misstro. I detta sammanhang blir även kommunikationens kvalitet av stor 
betydelse. Med det menas graden av ett gemensamt språk i form av ord och andra 
uttrycksformer samt hur de tolkas utifrån medarbetares olika positioner. Här har social 
bakgrund och utbildning betydelse för hur språket används och vilken mening som läggs i det 
som kommuniceras. Det skapas sociala grupper och subkulturer utifrån olika professioner, 
vilka genom sin särskilda fackjargong kan verka utestängande i förhållande till andra grupper 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Dialogen är nödvändig som ett instrument för förståelse av kulturer och subkulturer samt 
att organisationens lärande är beroende av en sådan kulturell förståelse. Dialogen blir central 
för det organisatoriska förändringsarbetet där förändringarna bland annat kan bero av: en 
ökande grad av förändringar i omgivningen, vilken ökar behovet av att på kort tid lära nytt; 
ökad utveckling av den teknologiska komplexiteten inom alla funktioner, organisationers 
strukturer och att utformningen rör sig mot en mera kunskapsbaserad distribution av 
information; organisationers effektivitet är i ökande grad beroende av en fungerande 
kommunikation över subkulturella gränser; den lärande organisationen är beroende av 
utvecklandet av delade mentala modeller som skär tvärs genom organisationens olika 
subkulturer; samt att dessa nya mentala modeller hindras av nuvarande kulturella regler för 
interaktion och kommunikation, vilket gör dialogen till ett första viktigt steg i lärandet 
(Schein, 1993). 

Dialogens roll i relation till kultur är av särskild vikt. När vi handlar som bärare av en 
kultur och är medvetna om vårt kulturella medlemskap är vi emotionellt knutna till våra 
kulturellt inlärda tankemässiga kategorier. Vi värderar dem och skyddar dem som en aspekt 
av vår gruppidentitet. Ett av de sätt på vilket grupper, samhället, organisationer eller andra 
enheter som utvecklar subkulturer definierar sig själva och sätter upp psykologiska gränser är 
genom utvecklandet av ett språk. Inom yrken kallas detta språk för ”jargong”. Genom 
användandet av detta språk uttrycks medlemskap och tillhörighet, vilket i sin tur ger status 
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och identitet. Detta skapar kraftfulla motivationskrafter, vilka tvingar oss att hålla oss till vårt 
språk och våra tankeprocesser även då vi upptäcker att dessa bär på fördomar och blockerar 
kommunikationen. Vi känner ofta att våra förutfattade meningar är riktiga, vilket gör oss 
oemottagliga för andra perspektiv. Om vi dessutom sätter värde på vår grupp känner vi att 
andra bör lära sig vårt språk. De välkända tankekategorierna ger oss mening, lugn och 
förutsägbarhet. Givet dessa krafter är det vanligt att medlemmar från olika kulturer och 
subkulturer har svårt att kommunicera med varandra även om de talar samma modersmål och 
även om de är motiverade att förstå varandra (Schein, 1993). 
 
 
5.6 Institution, kultur, paternalism & bruksanda 
 
I det följande kommer jag att beskriva begreppet institution, som utgörs av den sociala 
struktur som samhället bygger på. Jag kommer även att beskriva begreppet kultur som bärare 
av de normer och värderingar som utgör innehållet i varje samhälle. I det avslutande avsnittet 
kommer jag att ta upp begreppet paternalism, som jag ser som en form av socialt 
samverkanssystem och ett exempel på en institution, som vuxit fram över tid och som får 
betydelse för samspelet och relationerna i samhället och i organisationer. Jag tar även upp 
begreppet bruksanda, vilket har fått betydelse för den här studien och som jag ser som ett 
kulturellt uttryck för detta system i form av normer och värderingar och som formar 
medlemmarnas beteenden i en viss kultur.  
 
5.6.1 Institution 
Berger och Luckmann (2003) menar att vanemässig mänsklig aktivitet är 
”institutionaliserad”. Alla handlingar som upprepas ofta blir till ett mönster, som sedan kan 
upprepas med liten ansträngning. Av dessa vanehandlingar bildas rutiner och dessa blir en del 
av det sociala kunskapsförrådet. Sådana vaneskapande processer föregår all 
institutionalisering. Som individer ordnar vi våra vardagliga aktiviteter på ett vanemässigt sätt 
i enlighet med våra biografiska erfarenheter. Dessa aktiviteter, eller typifieringar av 
vanemässiga handlingar, utgör institutioner och dessa är alltid gemensamma. De är 
”tillgängliga för alla medlemmar av just den sociala grupp som det är fråga om” (Berger & 
Luckmann, 2003:70, 71). Institutionen typifierar både de enskilda aktörerna och de enskilda 
handlingar som utförs inom institutionen. Rättsväsendet med aktörer i form av jurister och 
handlingar i form av rättegångar med olika påföljder är exempel på en institution.  

”Institutioner förutsätter vidare historicitet och kontroll” (Berger & Luckmann, 2003:71). 
Typifieringar av handlingar skapas under en gemensam historia. Detta sker inte på ett 
ögonblick. För att förstå en institution behöver vi förstå dess historiska process. Viktigt är att 
institutioner genom sin existens innebär en kontroll av mänskligt handlande. Institutioner 
uppträder i allmänhet i kollektiv, vilka består av en grupp individer. Individerna i ett kollektiv 
skapar rutiner, vilka i sin tur möjliggör en arbetsfördelning mellan dem, vilket i sin tur gör 
innovationer möjliga. Denna arbetsfördelning tillsammans med innovationerna leder till att 
nya handlingar blir vanemässiga och att detta ökar det gemensamma kunskapsförrådet 
(Berger & Luckmann, 2003).  

Med anledning av att institutionerna finns i ett historiskt sammanhang och att de 
objektiveras blir det nödvändigt att utveckla sociala kontrollmekanismer. Detta innebär att 
institutionerna måste ges möjlighet att utöva makt över individen samt att de institutionella 
definitionerna av situationer har företräde framför eventuella nya definitioner. Vidare är den 
primära kunskapen om den institutionella ordningen kunskap på en förteoretisk nivå, det vill 
säga det handlar om ”vad alla vet” om en social värld i form av moralregler, värderingar, 
myter m.m. Det är ett kunskapsförråd som omfattar normer och regler för ett passande 
uppträdande. Denna kunskap definierar och konstruerar även de roller som finns i det 
specifika sammanhang som institutionen bildar. Denna kunskap ”internaliseras i det 
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individuella medvetandet” under socialisationen och att den på så sätt utgör ”kärnan i 
samhällets grundläggande dialektik” (Berger & Luckmann, 2003:83). 

Vår verklighet är historisk och kommer till oss som en tradition. Den expanderande 
institutionella ordningen utvecklar ”legitimiserande formler” som ligger till grund för 
kognitiva och normativa tolkningar, vilka är specifika för den givna institutionen, och som 
förs vidare från generation till generation. Traditionalismen stärker institutionaliserade 
handlingar som på så sätt legitimeras, det vill säga rättfärdigas och förklaras berättigade 
(Berger & Luckmann, 2003).  

Vanemässiga handlingar och institutionalisering begränsar flexibiliteten i människors 
handlingar (Berger & Luckmann, 2003). Det finns en tendens att institutioner lever kvar till 
dess de blir ”problematiska”. De kan leva kvar även när de enligt andras uppfattning inte 
längre har kvar sin från början tänkta funktion eller praktiska användbarhet. Att gamla vanor 
inte längre fungerar som förr är ingen ovanlig situation i en snabbt föränderlig värld. Det 
vanemässiga återskapandet av kommunikations- och samverkansmönster har emellertid visat 
sig vara svårt att bryta. Den identifikation och den gemenskap som sedan länge etablerats i 
systemet skapar en viktig trygghet som man inte gärna överger. Individuell osäkerhet och 
behov av kontroll över andra i systemet är starka personliga drivkrafter som ofta strävar till att 
vidmakthålla existerande destruktiva mönster (Wennberg & Hane, 2006). I sammanhang där 
det uppstår en grupp som på ”heltid sysslar med universumbevarande legitimering”, resulterar 
detta ofta i någon form av social konflikt. Konflikten sker ofta mellan experter och praktiker, 
där samma ”totala universum” tolkas på olika sätt. Som grund för konflikten finns 
”rivaliserande definitioner av verkligheten” där ”traditionella definitioner av verkligheten” 
ofta utgör hinder för förändringar (Berger & Luckmann, 2003).  

 
5.6.2 Kultur 
Jag har i det tidigare avsnittet använt kulturbegreppet utifrån ett sociologiskt perspektiv där ett 
samhälles kultur handlar om abstrakta aspekter såsom uppfattningar, idéer, värderingar och 
normer, som utgör innehållet i kulturen. Ett annat sätt att se på kultur är att ta fasta på mer 
konkreta eller påtagliga aspekter såsom objekt, symboler och den teknologi som representerar 
det specifika innehållet. Kultur handlar då om människors sätt att leva i ett samhälle eller i en 
särskild samhällsgrupp. Ett samhälle är ett ”system av ömsesidigt beroende relationer” som 
länkar dess individer med varandra (Giddens, 2003). Alla samhällen förenas genom att 
medlemmarna är ”organiserade i strukturella sociala relationer utifrån en unik kultur”. Ingen 
kultur kan finnas till utan ett samhälle och att ett samhälle inte kan finnas till utan en kultur 
(Giddens, 2003).  

Alvesson och Berg (1992) diskuterar begreppet kultur utifrån två grundläggande och 
delvis motstridande betydelser. En stabiliserande och reglerande faktor, det vill säga som ett 
viktigt element i social kontroll, där människors beteenden blir relativt stabila och 
förutsägbara utifrån rådande regler och normer. Vidare som en utvecklande faktor, det vill 
säga som en drivande kraft bakom social utveckling. Med samma betydelser som grund 
menar Giddens (2003) att värderingar i en kultur ger människor vägledning och mening i det 
vardagliga sociala samspelet. Normer handlar om de regler för beteendet som visar på en 
kulturs värden och att dessa tillsammans med värderingar samverkar när det gäller att forma 
medlemmarnas beteende i en viss kultur. Kulturen spelar en viktig roll när det gäller att 
upprätthålla och föra normer och värderingar vidare, men att den även visar på möjligheter till 
förändring och kreativitet.  
 
5.6.3 Paternalism och bruksanda 
Under historiens gång har fundamentala skiften mellan olika samverkansformer skett. Det har 
skett en utveckling från agrara samhällen till industrisamhällen och från industrisamhällen till 
informations- och kunskapssamhällen. Detta har medfört att vissa sociala strukturer och 
samverkansformer blivit föråldrade, omoderna och opraktiska (Wennberg & Hane, 2006). I 
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Sverige skapades det så kallade ”Folkhemmet” i samband med övergången från det agrara 
samhället till industrisamhället, vilket är ett uttryck för ett paternalistiskt samverkansmönster 
och som genomsyrar folkrörelser, kyrkliga församlingar, myndigheter, näringsliv och 
samhället i stort. Paternalism definieras i uppslagsverket Wikipedia på följande sätt: 
 

Paternalism (av latinets pater, ”fader”) syftar vanligtvis på en attityd eller princip som utgår från 
en patriarkalisk familjehierarki där ”fadern” fattar beslut åt ”barnen” enligt vad beslutsfattaren 
anser vara för de berördas eget bästa, även om det strider mot de berördas egna önskemål. 
Paternalism bygger på antagandet att fadersfiguren eller förmyndaren ser till de beskyddades väl 
och är mer förmögen att främja detta än de beskyddade själva. Uttrycket används nedsättande för 
att karaktärisera attityder eller politiska system som utger sig för att värna om individers intressen, 
men som anses begränsa dessa individers frihet.  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Patriarkal) 
 
Paternalism är en form av relation som i det sociala systemet formas mellan dem som ser sig 
som ”överhet och dem som uppfattar sig som underställda denna överhet” (Wennberg & 
Hane, 2006). Det paternalistiska samverkansmönstret karaktäriseras av en åtskillnad mellan 
den sociala grupp som ”ser sig som överordnade och de ’andra’ som ska ledas och styras”. En 
viktig aspekt av det paternalistiska samverkansmönstret, menar Wennberg och Hane, är den 
horisontella arbetsdelningen, vilken innebär att ”varje arbetsuppgift avgränsas från de 
andras”. ”Man isoleras från varandra och förväntas inte gå in på varandras ’revir’. Man kan 
därmed ’välja sitt sällskap’. Man behöver inte ha eller skapa relationer med personer man 
känner sig främmande inför eller med sådana där ’personkemin’ inte stämmer” (Wennberg & 
Hane, 2006).  

I detta sammanhang blir begreppet ”bruksanda” intressant som ett kulturellt uttryck för 
det paternalistiska samverkansmönstret. Det är något som man i dagligt tal refererar till och 
förklarar företeelser med och som är svåra att beskriva i ord och som får karaktären av en 
känsla och något som bara ”är”, som ”sitter i väggarna” och som inte är möjligt att påverka. 
Bruksanda definieras i Wikipedia på följande sätt: 
 

Bruksmentalitet eller bruksanda är en term för de normer och värderingar som traditionellt 
uppstått i många brukssamhällen i Sverige, och där ibland vissa drag ännu lever kvar. Många bruk 
i Sverige var strikt hierarkiska samhällen med liten kontakt med omvärlden. De anställda 
garanterades en viss social trygghet baserad på brukspatronens patriarkaliska omvårdnad. 
Personalen och deras familjer fick tillgång till bostäder, handelsbod, skola, läkare och sjukvård. 
Bruksledningen hade alltså inflytande över de anställdas hela livssituation. Detta kunde leda till 
förväntningar på förmåner och en allmän passivitet från medarbetarnas sida. Till bruksmentalitet 
brukar också räknas en stark konformism, stor social kontroll, skarpa gränsdragningar mellan 
olika grupper, till exempel mellan arbetare och tjänstemän eller mans- och kvinnoroller, lågt 
intresse för utbildning samt svag entreprenörsanda. 
 

 (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruksmentalitet) 
 

Å ena sidan betraktas bruksandan som en mentalitet där människors världsbild ses som 
begränsad, orörlig i stort sett utan alternativ. Att man har en auktoritetstro som leder till 
passivitet och ett väntande på order uppifrån. Vidare att det finns en utvecklad kollektivism 
som bidragit till detta då man förlitat sig på kollektivet, facket eller kommunen. Å andra sidan 
finns en positiv känsla av stark gemenskap och solidaritet, vilken samtidigt kan leda till 
misstänksamhet mot utanförstående, mot okända förhållanden och gentemot förändringar 
(Berger et al, 2006). Jag kommer längre fram att diskutera bruksandan som ett kulturellt 
uttryck för en samhällsstruktur och institution med djupt rotade sociala mönster och 
traditioner, och som jag menar, får betydelse för människor i deras vardag. 

Dessa traditioners och etablerade värderingars makt kommer att minska i samband med att 
lokala kollektiv samverkar med den nya globala ordningen. De sociala koder i form av 
normer och sociala beteendemönster, som tidigare hade en väsentlig inverkan på människors 
val och handlingar har försvagats. Globaliseringen tvingar oss att leva på ett mer öppet och 
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reflexivt sätt, vilket innebär att vi ständig måste anpassa oss till en föränderlig omgivning 
(Giddens, 2003).  

Idag lever vi fortfarande i ett industrialiserat samhälle där produkter och industriell 
produktion spelar en stor roll, men det handlar idag mer om differentiering och 
kundanpassning, vilket gör att produktionen blir mer kunskapsintensiv. Produktionen blir mer 
automatiserad och maskinerna mer tekniskt komplicerade, vilket ökar behovet av kunnig 
personal med samordningsförmåga, omdöme och serviceanda. En viktig och nödvändig 
förändring blir, i detta sammanhang, utvecklingen av mer nätverksliknande 
samverkansformer där kommunikationens fokus flyttas från en vertikal till en horisontell 
linje. Denna utveckling är en följd av att medarbetarnas kunskap och kreativitet spelar en allt 
större roll i beslutsfattandet. Det handlar om att vi i större grad måste se varandra som mer 
jämlika än vad som var fallet i industrisamhället. Denna utveckling mot mer jämlika 
relationer och ökat horisontellt ansvar leder i sig till en ny normbildning, som handlar om 
samarbetet inom de sociala systemen (Wennberg & Hane, 2006).  
 
 



 

25. 

6 Metod 
 
Undersökningen är en kvalitativ fallstudie. Syftet är att undersöka och synliggöra bruksandans 
betydelse för kommunikationen, sociala identiteter och organisationskulturen i ett 
industriföretag med gamla anor och i relation till det omgivande samhället och i dess 
anpassning till de krav som ställs på en global marknad. Studien avser att svara på frågor om 
på vilket sätt individerna i organisationen kommunicerar; hur de sociala identiteterna skapas 
och reproduceras; och på vilket sätt bruksandan främjar eller hindrar en utveckling av den 
gemensamma organisationskulturen. Studien har utförts på Cogent, Surahammars Bruks AB, 
och är avgränsad till företagets Underhållsavdelning.  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hermeneutiken som perspektiv för tolkning av 
material och för förståelse och byggande av ny kunskap samt redogöra för den hermeneutiska 
forskningsprocessen. Vidare kommer jag att redogöra för förförståelsen och dess funktion i 
forskningsprocessen samt min egen förförståelse av brukssamhället, det jag uppfattar som 
brukssamhälle samt min förståelse av industriföretag. Detta gör jag utifrån egna erfarenheter 
som uppvuxen i ett brukssamhälle på 1970-talet. Därefter kommer jag att redogöra för mitt 
val av metod för att besvara studiens frågeställningar. Jag kommer också att beskriva den 
kritik som finns av hermeneutiken samt vidare för urval och hur jag kommit i kontakt med 
företaget och hur insamlandet av data har gått till. Jag redogör också för hur jag hanterat de 
etiska riktlinjerna för forskningsarbete. 
 
 
6.1 Hermeneutik 
 
Mitt syfte är att studera människor i deras vardag, hur de kommunicerar och samspelar. För 
att nå en djupare förståelse behöver jag relatera denna vardag till ett större historiskt, 
kulturellt och socialt sammanhang där fenomenet ”bruksanda” får betydelse för det vardagliga 
livet i organisationen.  

Hermeneutik handlar i grunden om att tolka och att förstå företeelser och fenomen. 
Förståelse handlar om den ”mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter” där enskilda 
delar utgör delförklaringar av den större helhet som vi försöker ta till oss. Förståelsen hänger 
samman med vår existens och är grunden för våra tolkningar. Den hänger samman med vår 
historia, vår bakgrund och våra erfarenheter samt ger vårt sökande riktning (Ödman, 2005). 
Wilber (2003:109) menar att hermeneutik är ett sätt att studera samhällens inre mening med 
hjälp av tolkning. Arbetssättet handlar om ”inkännande resonans, gemenskap, samtal – det är 
dialogiskt, tolkande”. Han refererar till Charles Taylor (Wilber (2003:111), som menade att 
”tolkningens kontextuella bakgrund är nödvändig för att man ska kunna förstå kulturella 
rörelser. Ju mer av bakgrunden som vi har möjlighet att uppfatta, desto bättre och mer 
meningsfulla blir våra tolkningar. Genom att även använda ett sociologiskt perspektiv på det 
förflutna bidrar det till förståelsen av nuet och de institutioner som finns idag (Giddens, 
2003:12). 

Wilber (2003:109) menar att man måste lära sig språket, försjunka i kulturen och komma 
underfund med vad de olika sedvänjorna betyder. Ofta uttrycker vi våra tolkningar med hjälp 
av språket samtidigt som vi förstår med hjälp av de tankekategorier språket skapar. Språket är 
därför både ”tolkning och ett sätt att förstå”, vilket handlar om dialektik, det vill säga en form 
av samverkan (Ödman, 2005).  

Tolkning är att lyfta fram det vi sedan tidigare redan har förstått samtidigt som 
hermeneutik, utöver tolkning och förståelse, handlar om kunskapssökande för vilket det krävs 
öppenhet och deltagande. Förutsättningen för att vi ska förstå det nya som vi möter, handlar 
om att förstå oss själva på ett nytt sätt. Genom självförståelse i förändring når vi nya insikter 
och ny kunskap. Den som tolkar fungerar som en förmedlare mellan olika 
förståelsehorisonter, i syfte att föra dessa samman i en gemensam förståelse. Förståelse 
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innebär förnyelse och omskapande och berör vår vilja och vårt kännande som etiska varelser 
(Ödman, 2005). 
 
6.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att besvara min frågeställning och nå en djupare förståelse av bruksandans betydelse för 
kommunikationen och kulturen i företaget i relation till det omgivande samhället har jag 
använt mig av två datainsamlingsmetoder: deltagande observation samt semi-strukturerade 
intervjuer. Före det att studien påbörjades fick jag möjlighet att presentera mig för gruppen 
och berätta om de observationer och intervjuer jag skulle göra. Studien inleddes med 
observationer under två och en halv dag där jag intog rollen ”observatör som deltagare”, 
vilket innebar att jag i huvudsak följde med, betraktade och fungerade som intervjuare. 
Möjligheterna till verkligt deltagande var av förklarliga skäl begränsade på grund av arbetets 
tekniska art och för vilket jag saknar erfarenhet och behörighet (Bryman, 2002). De inledande 
observationerna genomfördes i syfte att bli bekant med och lära känna, en för mig, helt ny 
arbetsmiljö. Observationerna kompletterades därefter med semi-strukturerade intervjuer för 
att följa upp och fördjupa de teman som kommit fram under observationstillfällena. Materialet 
kom sedan att transkriberas, bearbetas och tolkas i enlighet med hermeneutisk princip.  
 
 
6.3 Urval och datainsamling 
 
Efter kontakt med företagets personalchef och efter diskussioner om lämpligt upplägg för 
genomförande av en fallstudie enades vi om att företagets underhållsavdelning med sina 40 
medarbetare skulle utgöra en bra avgränsning för studien. På underhållsavdelningen arbetar 
tekniker, mekaniker av olika slag, elektriker och elingenjörer, byggnads- och fastighetsskötare 
samt personal inom media. Deras huvudsakliga uppgift är att serva produktionen med 
underhåll av maskinerna i de mycket komplicerade processerna i de olika så kallade 
sträckorna, som på olika sätt bearbetar stålet till elektroplåt. I underhållsavdelningen ingår 
även inköps- och IT-avdelningen, vilka även de i huvudsak stödjer produktionen med inköp 
av bland annat delar till maskiner och entreprenörstjänster samt datorstöd i de datorstödda 
processerna. Vidare finns en uppfattning att det inom avdelningen finns brister i 
kommunikationen mellan de olika yrkesgrupper som arbetar inom avdelningen.    

I rollen som deltagande observatör har jag följt fem, i förväg inbokade, personer i deras 
arbete under två och en halv dag i syfte att lära känna arbetsmiljön samt fånga så många 
aspekter som möjligt i medarbetarnas vardagliga kommunikation och arbete. Dessa personer 
har varit två chefer, en reparatör, en elektriker och en ingenjör. Alla var män. Jag har följt 
dem i deras arbete på kontoret, på fikaraster och på möten, i verkstan och ute i produktionen. I 
samtalen med de två cheferna har jag fått en grundläggande beskrivning av hur avdelningen är 
organiserad och hur man arbetar och hur de upplever sin arbetsvardag. Tillsammans med 
cheferna och senare med övriga tre medarbetare har jag varvat lyssnande och observerande 
med frågor och kortare anteckningar, som jag sedan efter varje avslutad dag har utvecklat och 
renskrivit samt reflekterat över. I vissa sammanhang har jag låtit bli att anteckna, då jag 
upplevt detta som besvärande för dem jag har följt och då jag själv har upplevt det som 
konstlat. I dessa fall har jag vid lämpliga tillfällen endast gjort korta stolpar för minnet.  

Efter varje avslutat pass, det vill säga efter varje förmiddag (paus för lunch) respektive 
eftermiddag har jag tagit tid till att reflektera. Jag har känt in det jag upplevt, det som sagts 
samt hur jag upplevt den miljö jag vistats i. Det har varit viktigt för mig att reflektera över 
mig själv och mina tankar, känslor och ställningstaganden och vart jag befunnit mig. I arbetet 
har jag intagit ett öppet förhållningssätt, att inte ha någon färdig plan och riktning för vart jag 
velat komma. Jag har lyssnat och låtit individerna styra och jag har endast ställt frågor där det 
fallit sig naturligt för att förstå vad som händer och för att fördjupa deras upplevelse av olika 
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situationer och företeelser. Jag har velat uppleva och nå kunskap och få beskrivet för mig hur 
arbetet fungerar, hur man kommunicerar och samarbetar. Vidare har jag haft fokus på 
utformningen av det fysiska rummet i form av kontorslokaler, verkstads- och 
produktionsmiljöerna samt hur och av vem de används. Jag har även tittat på icke-verbal 
kommunikation i form av hur man rör sig, hur man placerar sig i rummet, klädsel och 
kroppsspråk.  

Som komplement till observationerna har jag genomfört fyra intervjuer, i syfte att 
fördjupa aspekter som kommit fram under genomförda observationer. Tre av 
intervjudeltagarna valdes slumpmässigt ut genom att låta en penna peka på någon av 
individerna inom en viss funktion listade i en förteckning över underhållsavdelningen. På så 
sätt fångades, för mig tidigare okända, individer in med olika funktion och bakgrund. Dessa 
utgjordes av tre män, varav en underhållstekniker, en elingenjör och en verkstadstekniker. 
Vidare valdes ytterligare en intervjudeltagare ut, en kvinna med bakgrund som 
gymnasieekonom. Kvinnan valdes ut särskilt just i hennes egenskap av ensam kvinna på 
inköpsavdelningen, vilken organisatoriskt ingår i underhållsavdelningen. Jag fick hjälp av 
chefen för underhållsavdelningen att kontakta och boka in de fyra intervjuerna. Samtliga 
tillfrågade ställde upp. Deltagarna under observationerna och i intervjuerna är mellan 33 och 
52 år gamla och har en anställningstid på mellan 3 och 31 år. 

Arbetet påbörjades utan någon egentlig plan för vilket resultat som skulle uppnås, men 
med ett övergripande tema: kommunikation. Efter gjorda observationer utvecklades detta tema 
till att i intervjuerna omfatta ytterligare tre teman, utifrån vilka semi-strukturerade intervjuer 
hölls med deltagarna. Dessa teman var: organisationskultur, kommunikation och 
gemenskap/samarbete. Att intervjuerna var semi-strukturerade innebar att inga specifika 
frågor ställdes utan syftet var att fånga deltagarnas upplevelser utifrån ovan teman och där 
dessa teman fördjupades med individuellt ställda följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på 
personalchefens kontor, då hon var på semester och vi kunde tala ostört. Varje intervju varade 
mellan 30 och 40 minuter och bandades.  
 
 
6.4 Etiska riktlinjer 
 
I samband med att observationerna skulle genomföras fick jag följa med på en rundvandring 
tillsammans med chefen för Underhållsavdelningen. Jag fick möjlighet att presentera mig 
själv och berätta om min studie samt om syftet med arbetet med att följa med några av 
medarbetarna och observera dem i deras dagliga arbete. 

Inför varje intervju informerades intervjudeltagaren om syftet med studien och intervjun 
samt att intervjun skulle bandas, transkriberas samt raderas så snart uppsatsen skrivits klart. 
Vidare att intervjupersonerna kommer att vara anonyma och att citat endast används för att 
belysa olika företeelser i uppsatsen samt att de hade rätt att avbryta om de skulle vilja. De 
informerades även om möjligheten att avstå på en gång eller före det att arbetet färdigställts. 
Samtliga intervjudeltagare godkände upplägget och intervjun kunde påbörjas. 
 
 
6.5 Den hermeneutiska tolkningsprocessen 
 
När det gäller arbetet i tolknings- och förståelseprocessen, liknar Ödman den vid att lägga ett 
pussel. Situationen kräver ”gestaltning, sammanhang och fullbordan”. Ofta startas arbetet 
utan några tydliga planer. Vi bildar oss en uppfattning om mindre helheter som tillsammans 
bildar en större. Delarna är i sig viktiga för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om 
helheten. Pendlandet mellan del och helhet kännetecknar förståelsen och kallas den 
”hermeneutiska cirkeln”, vilken utgör en bild av hur tänkande, förståelse och tolkning 
fungerar. Denna cirkel kan sägas övergå i en ”spiral”, eftersom vår förståelse utvecklas 
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allteftersom vi utökar vår kunskap. Det som från början utgick från en otydlig föreställning 
genomgår en successiv förändring. De enskilda delarna ges en allt tydligare mening, vilket 
gör att helhetsbilden klarnar (Ödman, 2005). 

Jag har påbörjat den hermeneutiska tolkningsprocessen med att läsa hela materialet i syfte 
att nå en preliminär förståelse av fenomenet och dess kontext innan jag kunnat fokusera på de 
enskilda delarna. Jag har startat en dialog med texten och i denna fas har det varit viktigt att 
inta ett öppet förhållande. Den preliminära tolkningen av observationer och intervjuer har jag 
skrivit ner, var för sig i den ordning som observationer respektive intervjuer genomfördes 
(Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

Efter den preliminära tolkningen påbörjade jag en ny dialog med texten, fördjupad 
tolkning. I den fördjupade tolkningen söker jag efter en djupare, underliggande mening och 
ibland även dolda budskap som jag knyter an till socialpsykologisk teori i form av symbolisk 
interaktionism (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Hermeneutiken söker uttrycka meningar 
och förvandla dem på ett sätt som kan förstås av andra än forskaren själv. Tolkande 
förklaringar har också sitt ursprung i teorin och tidigare forskning. Användandet av teori är 
inte helt okomplicerat. Det viktiga i detta sammanhang är hur jag använder teorin. Teorier ska 
inte användas på ett förutsägande sätt, det vill säga jag ska inte spekulera i vad som kommer 
att hända. Användandet av teori syftar till att hjälpa mig att se data och lyfta fram dess mening 
på ett bättre sätt (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Resultatet av den fördjupade tolkningen 
av respektive observation och intervjuer redovisar jag var för sig.    

Efter den fördjupade tolkningen gör jag en jämförande analys (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001). Här för jag samman de tidigare tolkningarna och lyfter fram likheter och 
skillnader i observationerna och i de olika individernas uppfattningar på ett allmänt plan.  

För att uppnå en ny helhet avslutar jag tolkningsprocessen genom att göra en 
huvudtolkning av materialet. Här är min avsikt att föra upp materialet till en form av struktur 
på en högre abstrakt nivå än tidigare tolkningar i analysprocessen. Huvudtolkningen är tänkt 
att skära igenom alla preliminära tolkningar och utgöra en guide för läsaren genom de tidigare 
tolkningarna och bidra till läsarens aha!-upplevelse. Den här tolkningen ska även göra en 
förståelse möjlig på ett mer allmänt plan, bortom det givna sammanhanget för studien och 
öppna upp möjligheterna för generaliseringar (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001).  
 
 
6.6 Förförståelse 
 
Hermeutiken förutsätter alltid att vi har en förförståelse av det vi tolkar. ”En tolkning utförs 
vid en bestämd tid och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien” 
(Ödman, 2005). Förförståelsen är den förståelse som överensstämmer med vår verklighet. Till 
grund för vår förståelse ligger den historiska förförståelse vi bär med oss. ”Vi kan inte förstå 
utan att redan ha förstått” (Ödman, 2005:81). Med detta menas att vi alltid och i mer eller 
mindre grad har någon form av uppfattning och förkunskap om det vi ska studera. Denna 
uppfattning och förkunskap ger förförståelsen en riktning i vårt sökande efter ny förståelse av 
det fenomen vi studerar. Förförståelse hänger samman med vår intentionalitet, vilket innebär 
”den struktur som ger mening åt upplevelsen” (May, 1974, refererad av Ödman, 2005:81). 
Intentionalitet handlar om upplevelserna och ”upplevelsernas inriktning på ett objekt” (Marc-
Wogau, 1970, refererad av Ödman, 2005:82). Det är mer än bara en avsikt eller ett syfte. När 
vi tolkar når vi en ökad förståelse, vilket leder till att vi får nya objekt för våra strävanden och 
upplevelser. Ny mening skapas, vilket medför att vi ändrar riktning i det vi vill uppnå. Vi 
utvecklar en ny förförståelse att utgå ifrån, vilket gör att vi ständigt måste omtolka vår 
verklighet och lära oss att förstå den på ett nytt sätt. På detta sätt utvecklas förståelsen mot en 
”ökad totalisering och ökad precisering”. Förståelse- och tolkningsprocessen blir till en spiral 
(Ödman, 2005). 
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6.6.1 Min förförståelse 
Som barn växte jag upp i vad som benämns som ett brukssamhälle. Från en förort till 
Stockholm flyttade jag med familjen till Malmberget, ett gruvsamhälle i Lappland, i början på 
1970-talet. Där bodde jag under två års tid. Därefter flyttade vi till Boxholm, ett 
brukssamhälle i södra Östergötland. Där bodde jag i ca 9 år. 

Mina reflektioner kring det som i allmänt tal benämns som brukssamhälle handlar om 
mindre samhällen omgivna av rofylld natur, vackra sjöar och lantbruk. Samhället i sig har ett 
centrum med butiker och den mest nödvändiga servicen i form av tandläkare, läkare, post, 
bank och kanske ett brukshotell och en disponentbostad. Kring centrum breder sedan det 
omgivande samhället ut sig i form av bostäder, skolor, idrottsplatser och i dess närhet finns 
dess huvudverksamhet i form av bruket. I Boxholm handlade det i huvudsak om stål, men 
även om trä och ost. Allt är väldigt nära och oftast råder ett lugn och en känsla av att livet går 
sin gilla gång. 

När det gäller människorna i en bruksmiljö så är min erfarenhet att de flesta innevånarna, 
till skillnad från mig själv, som har flyttat en del, har en lång släkthistoria att falla tillbaka på. 
De flesta är födda och uppvuxna på orten och har sitt sociala kontaktnät inom samhället eller i 
dess angränsande kommuner. Som barn leker man i sina närmaste omgivningar och som 
tonåring blir centrum den naturliga träffpunkten. När man sedan blir vuxen flyttar några ifrån 
orten, men min uppfattning är att de allra flesta blir kvar. Både män och kvinnor, men männen 
är i allmänhet mindre rörliga i det avseendet. Många, i huvudsak männen, börjar arbeta på 
bruket som väldigt unga och fortsätter med det till dess de går i pension. Man hittar oftast sin 
partner på orten, bosätter sig och bildar familj. Det är en process som reproduceras generation 
efter generation. 

I övrigt är min uppfattning att det inte händer så mycket i brukssamhället och de 
förändringar som sker går förhållandevis långsamt. Men även brukssamhället berörs numera 
av förändringar och trender i den omgivande världen, både på regional, nationell och 
internationell nivå. Jag upplever också att det finns ett starkt motstånd och en misstänksamhet 
till alltför omvälvande förändringar och ett ifrågasättande, särskilt bland de äldre 
generationerna, men som ibland även smittar av sig på den yngre generationen. 

Mina tankar kring industriarbete handlar om blå arbetskläder, ett tidigare tungt och 
smutsigt arbete som gradvis gått igenom en modernisering till att bli mindre tungt och mindre 
smutsigt och mer datoriserat. Det handlar även om en kontorsmiljö i anslutning till bruket, där 
det finns många större och mindre rum och en doft av papper, ritningar, tusch och pennor, och 
kaffe. Det handlar om en fritid med öl och sport på fredagskvällen samt avkoppling i skog och 
mark, båtturer på Sommen, fiske och kanske påtande i någon trädgård.  

När jag påbörjade min studie var jag är inte helt på det klara med studiens syfte. Det jag 
fått berättat för mig har handlat om brister i kommunikationen människor och yrkesgrupper 
emellan, att gamla vanor och inställningar ”sitter i väggarna”. Det som intresserar mig är det 
faktum att det handlar om människor och deras liv och arbetsliv i en bruksmiljö. Inledningsvis 
söker jag efter att fånga fenomen kring begreppen kommunikation och samarbete. Under 
arbetet med observationer och intervjuer lyfts begreppet ”bruksanda” fram som något man 
förklarar beteenden och företeelser med. Mitt sökande börjar kretsa kring frågor om vad som 
karaktäriserar begreppet bruksanda, vad det betyder och vilken påverkan det har på 
organisationen och de som arbetar där.  

För mig har mötet med arbetsplatsen inneburit ett möte med en annorlunda kultur än den 
jag för tillfället varit van vid. Jag har kommit från ett modernt kontorslandskap i 
storstadsmiljö, via studier till landsbygden och till ett brukssamhälle med en verksamhet med 
anor sedan 1500-talet. Genom min förförståelse har jag kunnat dra paralleller till min egen 
uppväxttid och till de människor som jag mötte då. Samtidigt har min sporadiska kontakt med 
den ort där jag själv växte upp successivt fått mig att förstå saker på ett nytt sätt. Från att ha 
upplevt och förstått min livsvärld med ett barns ögon möter jag nu detta samhälle med en 
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vuxens ögon och med de erfarenheter och perspektiv som jag tillägnat mig under de år som 
gått sedan jag själv var bosatt i ett brukssamhälle.   
 
 
6.7 Kritik av hermeneutiken 
 
För mig har detta arbete varit, precis som Ödman menar, som att bygga ett pussel. Jag startade 
utan några egentliga planer mer än med ett tema: kommunikation, samt vetskapen om en 
upplevd problematik kring detta tema. Detta tema kom sedan att utvecklas till att omfatta 
ytterligare underteman: organisationskultur, kommunikation och gemenskap/samarbete, vilka 
behandlades i samtalen med intervjudeltagarna. 

Det har inte heller varit en lätt uppgift. Att arbeta med hermeneutik kräver mycket tid och 
en stor portion tålamod. Det kräver att man har tid att på heltid tränga in i materialet och att 
leva med materialet utan alltför många och tidsmässigt långa avbrott för att nå de djupare 
insikter och den förståelse som är så viktig för helheten. Jag har inte haft de förutsättningarna 
mer än i vissa kortare perioder. Det är svårt att se hur hermeneutiken med sin historiska 
härkomst passar in den tid av tidspressade scheman som vi lever under idag.  

Ett par månader efter det att studien tagit sin början och observationer och intervjuer hade 
genomförts blev jag anställd på heltid i organisationen. Jag upplever att detta varit positivt 
och i utvecklingen av min förståelse för organisationen. Jag har gradvis under ett års tid nått 
en insikt om organisationen och hur den fungerar. En viktig del har varit av förståelsen har 
varit genom den introduktion jag fått, där jag fick möta företagets samtliga medarbetare i 
mindre grupper under två månaders tid för att få en bild av vilka de är och vad de arbetar med. 
I detta arbete har det blivit alltmer tydligt för mig vilken roll hermeneutiken som metodval 
spelat för mig. Genom att möta människor och företeelser i olika situationer har jag 
reflekterat, tolkat och gång på gång nått nya insikter och ny förståelse som haft stor betydelse 
för mig i det pågående arbetet. De enskilda delarna har, precis som Ödman poängterar, getts 
en allt tydligare mening där helheten klarnat och fortsätter klarna. På det viset är 
hermeneutiken intressant att arbeta med.  
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7  Presentation av Cogent, Surahammars Bruks AB 
 
Surahammars Bruk är ett företag med anor som kan spåras bakåt ända till 1500-talet 
(www.sura.se), då det fanns ett stångjärnsbruk vid Strömfallet i Kolbäcksån 
(www.ekomuseeum.se). År 1845 förvärvade stockholmsguldsmeden Eric Adolf Zethelius 
bruket. Han moderniserade bruket genom att bygga ”två puddelugnar för järnframställning, 
hammare och valsverk”. Vägen till dagens industriföretag har varit lång och inneburit många 
förändringar. Det gamla bruksföretaget med allt från gruvor och masugn till skog och lantbruk 
omformades i sina sista delar under 1980-talet (www.sura.se). 

Idag är Surahammars Bruks AB, ett modernt industriföretag och dotterbolag till Cogent 
Power Ltd., som i sin tur är ett helägt bolag till den världsomspännande koncernen Corus 
Group plc., som verkar på en konkurrensutsatt global marknad.  

I Surahammar produceras elektroplåt, som är en förutsättning för miljövänlig och effektiv 
elkraft. Det är ett material med speciella magnetiska egenskaper, vilket är avsett att användas i 
elektriska maskiner som t.ex. motorer, generatorer och transformatorer. Maskinernas 
”funktion bygger på elektromagnetisk samverkan mellan magnetiska flöden och elektriska 
strömmar” (www.sura.se). 

Cogent, Surahammars Bruks AB har idag ca 230 anställda. Företagets produkter finns 
representerade i ett 20-tal länder och kunderna är tillverkare av motorer och generatorer samt 
lysrörsreaktorer. Varje år produceras ca 110 000 ton elektroplåt, varav 85 % exporteras 
(www.sura.se). 
 
Cogent, Surahammars Bruks AB – Organisation 
 

 
Bild 1. Cogent, Surahammars Bruks AB-Organisation. Undersökningen är avgränsad till Teknikavdelningen.   
Källa: Cogent, Surahammars Bruks AB. 
 
Teknikavdelningen, i dagligt tal förstådd som Underhållsavdelningen, består av 40 
medarbetare. De som arbetar här är i huvudsak tekniker, elingenjörer och andra ingenjörer, 
vilka tillhör kategorin tjänstemän. Vidare, mekaniker – reparatörer, slipare, hydrauliker, 
fordonsmekaniker, elektriker, byggnads- och fastighetsskötare samt personal inom media, det 
vill säga företagets försörjning av bland annat gasol och vätgas till ugnarna i produktionen, 
vilka ingår i kategorin arbetare, eller som man i dagligt tal kallar dem ”kollektivare”.  

Underhållsavdelningens huvudsakliga uppgift är att serva produktionen med underhåll av 
maskinerna i de mycket komplicerade processerna i de olika så kallade sträckorna, som på 
olika sätt bearbetar stålet till elektroplåt. Inom underhållsavdelningen ingår även inköps- och 
IT-avdelningen, vilka även de i huvudsak stödjer produktionen med inköp av bland annat 
delar till maskiner och entreprenörstjänster samt IT-avdelningen som stödjer produktionen 
och företaget i övrigt i de datorstödda processerna. 

Organisationen är uppbyggd med en Teknikchef med ansvar för hela 
Underhållsavdelningen. Han ansvarar även för den del som kallas TAV och TAT, vilken 
består av elektriker och eltekniker/elkonstruktörer. Vidare finns en chef som ansvarar för 
TCV och TCM, vilken består av tekniker och mekaniker/reparatörer samt de som arbetar 
inom byggnad och anläggning samt media. Till sin hjälp i arbetet med att leda och fördela 
arbetsuppgifter har de arbetsledare. Inköps- och IT-avdelningen samt förrådet (TI/TIF/TD) 
har en gemensam chef med sju underställda medarbetare. Utöver dessa är övriga medarbetare 
som beskrivits ovan. 
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8 Resultat 
 
I detta avsnitt följer sammanställningar av gjorda observationer och intervjuer utifrån ett mer 
omfattande material. Jag beskriver den miljö som har varit fokus för mina observationer och 
problemställningar som hanteras av medarbetarna på olika nivåer samt deras olika 
uppfattningar kring frågor om kommunikation och samspel.  

Därefter påbörjar jag den hermeneutiska tolkningsprocessen med att läsa hela materialet i 
syfte att nå en preliminär förståelse av fenomenet. Jag gör en preliminär tolkning av 
observationer och intervjuer, en fördjupad tolkning, som jag knyter an till socialpsykologisk 
teori i form av symbolisk interaktionism. Efter den fördjupade tolkningen gör jag en 
jämförande analys där jag för samman de tidigare tolkningarna och lyfter fram likheter och 
skillnader i observationerna och i de olika individernas uppfattningar på ett allmänt plan. För 
att uppnå en ny helhet avslutar jag tolkningsprocessen med att göra en huvudtolkning av 
materialet. 
 
8.1.1 Sammanställning av observationer 
Dag 1. En väsentlig och ständigt återkommande punkt på företaget handlar om skydd och 
säkerhet. Ute i verksamheten bär samtliga hjälm – alla anställda har vita hjälmar, jag som 
besökare får låna en gul samt skyddsskor och arbetskläder –  blå skjorta och byxor. 

Vi går förbi det inhägnade området där de har material- och verktygsförråd, varefter vi 
kommer in på det stora verkstadsområdet där underhåll och reparationer sker. Vi har gått 
genom kyla, in i värme och in i ett dovt buller till ett ännu lite högre buller. Därefter kommer 
vi in på underhållsavdelningens kontor. Här löper korridorerna lite kors och tvärs med fika- 
och mötesrum lite här och var i anslutning till övriga kontorsutrymmen.  

Chefen för underhållsavdelningen berättar om organisationen, tar fram 
organisationsbilder, pekar och beskriver. Han berättar om inköpsavdelningen, om fakturering 
och om förrådet som är ca 30-40 år gammalt och som håller på att inventeras och organiseras. 
Han berättar om tekniskt/mekaniskt underhåll av maskiner i produktionen – så kallade 
sträckor, om media – gasol och vätskor, att man har en egen ångcentral och 
byggnadsavdelning. Han visar mig en bild över de olika team man satt samman i syfte att nå 
ett bättre samarbete över gränserna, det vill säga mellan underhållsavdelningen och 
produktionen (kallvalsverk, värmebehandling och färdigställning). Han upplever 
omgivningen och organisationen som oflexibel, att man uppfattar det som styrt och att 
”förändringar är av ondo”. Ett nytt sätt att arbeta har införts – ”Lean Thinking”, som går ut på 
att bara göra det som har värde för kunden och undvika alla typer av slöseri. Detta innebär att 
man arbetar med att städa och rensa upp på alla arbetsplatser, att märka upp platser för 
verktyg och material samt måla gångvägar och märka upp farliga och förbjudna områden ute i 
produktionen. 

Vi går iväg till ett fikarum. Där sitter sju-åtta medarbetare och fikar, läser tidning och 
pratar. När vi kommer in blir det lite tyst. Jag presenterar mig och det jag ska göra. En person 
längst bak i rummet ser lite misstänksam ut och undrar om jag inte kommit fel! I rummet är 
sedan ett sorl och man tar inte så mycket notis om mig.  

Vi går till nästa möte. Där är sex personer runt ett bord. Här känns stämningen avspänd 
och samtalen flödar lugnt mellan de olika deltagarna. Man talar om personalbrist och hur man 
ska lösa ”flaskhalsen”. Jag förstår att man håller på att inventera och rensa och sortera i 
förrådet. Det är kort om folk överallt, olika alternativ diskuteras. En äldre man upplever, och 
uttrycker med försiktighet att det är svårt att få hjälp, att det handlar om auktoritetsproblem. 
Man lyssnar på den som är chef, men inte på honom – trögt, får tjata, det är också ”svårt att 
slita bort personer” från sina vanliga jobb. Man diskuterar möjligheten att frigöra individer på 
tider när det passar. Chefen leder arbetet genom att be dem göra en plan för hjälp med arbetet, 
att koordinera arbetet och att utarbeta ett schema för det arbete som ska utföras.  
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Chefen upplever jag som öppen och lugn. Han visar vägen – pekar ut riktningen och visar 
vad han vill – i dessa lägen lägger han en annan tyngd i det han säger med hjälp av rösten, 
”det måste ni göra”, ”det vill jag”, ”ta fram en plan”. Han är öppen för hur man vill arbeta och 
som jag upplever det öppnar han upp för delaktighet. Efter en stund kommer ytterligare en 
person och slår sig ner på sidan. Han faller snart in i resonemangen som om han varit med 
från början. De talar om register och röjning av register. Chefen delegerar det som behövs 
göras, vad, hur, varför och vad som är rimligt. Han har en genomgång av vad som gjorts och 
hur man går vidare. Man pratar om hyllmärkning och bollar idéer och samtalet flyter sakta 
framåt, förslag kommer upp och fördjupas. Chefen tycker till om saker, sätter dead-lines för 
när saker ska vara klara. Det blir en lite skämtsam avslutning på mötet om ledigheter och 
diskussion om ersättare.  

På eftermiddagen går jag med en av medarbetarna på verkstan som arbetar som reparatör 
och som den här veckan har beredskap. När jag kommer står han vid svetsbordet och arbetar 
med en del till en av maskinerna i produktionen. Jag följer med honom på cykel ut till 
produktionen där han ska sätta tillbaka delen till maskinen som han arbetat med. Han pratar 
med några andra arbetare på plats om när han kan få komma dit för att göra sitt jobb. Han får 
inga riktiga svar. Jag hör inte vad som sägs på grund av bullret, men förstår av situationen och 
blickarna att det är svårt att få vettiga svar. 

Jag ställer frågor om olika saker. Det kommer fram att han trivs där på grund av att de för 
det mesta har kul på jobbet och att man även gör saker på fritiden. Han tycker att det är bra att 
man får vara på fler ställen numera, då det innebär lite mer problemlösning och att det blir lite 
mer varierat. På grund av arbetskraftsbrist har det förekommit en del osämja. Annars upplevs 
stämningen som relativt lugn och avspänd.  

Dag 2. Jag träffar chefen för TCV/TCM och vi talar en del om kommunikation. Han 
menar att det är något som behöver bli bättre här. Att det är viktigt hur man framför saker, att 
det behöver vara ”svart på vitt”, att det är svårt med instruktioner.  

Det finns ett nytt förslag att de anställda på underhållsavdelningen ska arbeta från 07.00-
15.30 (16.00) med flextid för lunch. Idag arbetar man mellan kl 06.00-14.18 och då ingår 
ingen lunch. Förslaget syftar till att nå ett bättre nyttjande av resurserna, att fler är på plats 
samtidigt. Förslaget har mötts med ett utbrett missnöje. Cheferna pratar om hur informationen 
tolkats och hur missnöjet ska tolkas, vissa grupper vill inte delta i mötet – det finns inget 
intresse. En av cheferna menar att den inställningen innebär att man inte vill vara med och 
påverka, att man hellre vill bli styrd. Man diskuterar hur uppföljande diskussioner ska gå till. 
Cheferna upplever att det ofta blir tyst och att ingen säger någonting direkt till dem. Snacket 
kommer igång först efter de möten man har. Man vill inte att mötet ska göras till något som 
blir konstigare än vad det är. 

Cheferna talar om attityden och inställningen hos andra inför diskussioner, i detta 
sammanhang om de ”kollektivanställda”, att de ofta försvårar saker mer än nödvändigt, att 
”saker och ting som borde ligga på marknivå blir onödigt överdrivet”. De ifrågasätter 
människors förmåga att ta ansvar. Den ena chefen upplever att de ofta hamnar i 
försvarsställning och att det blir svårt, de möts ofta av ”armarna i kors” och att ingen säger 
någonting. De nämner att vissa av de äldre medarbetarna som arbetat många år ofta är väldigt 
pessimistiska.  

På inköpsavdelningen talar chefen med en medarbetare om arkiv/förråds/inköpssystemet – 
vad som kan tas bort utan att det får negativa konsekvenser. Vidare diskuteras en faktura och 
chefen tar den med sig, då det inte finns tillräckliga underlag och då den inte stämmer med 
den ursprungliga beställningsordern. Entreprenören har blandat ihop olika arbeten, benämnt 
vissa arbeten fel samt överskridit utgiftstaket. 

Chefen tillrättavisar en av sina medarbetare om underskrifter av dokumenterad arbetstid. 
Han ringer entreprenören som är på området och som kommer in och förklarar kostnaderna på 
fakturan, antal timmar och vilka som godkänt de utförda arbetena. Chefen poängterar att 
orderna måste följas och att det behöver skrivas nya order om den tidigare inte räcker för det 
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som behöver åtgärdas – ”annars får jag på tafsen ovanifrån” menar han. Leverantören 
gestikulerar om det arbete som utförts och vilka han talat med och säger att han, chefen, kan 
tala med den och den om hur det var. Chefen menar att vissa av dessa personer inte har rätt att 
ta dessa beslut. Chefen talar även om säkerheten i samband med att man kommer in på 
syrahanteringen och vad de sagt om utförandet av arbetet. När leverantören har gått pratar vi 
om att han varit länge i företaget och att det blir för ”hemtamt” och att det är lätt att de tar 
egna beslut. Senare under dagen framkommer även hur leverantören slarvat med säkerheten 
och att hans medarbetare arbetat endast iförda gympaskor, vilket är emot föreskrifterna. 

På eftermiddagen träffar jag en av teknikerna i ett av de team som kallas TP-grupper. Han 
ska diskutera gallergrindar med leverantören och hur de ska kompletteras med elektriska 
stängningsanordningar. Vi går omkring ute i produktionen mellan två sträckor och där dessa 
grindar finns monterade i golvet som skydd vid sträckorna där de valsade stålbanden 
värmebehandlas. Senare berättar han om hur teamen kommit till och hur de arbetar. Teamen 
har satts ihop för att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan olika enheter inom P 
(produktionen) och T (underhåll). I teamen ingår elektriker, tekniker och konstruktörer. Han 
upplever det som väldigt positivt och att det blivit snabbare och enklare att kommunicera. Det 
har även bidragit till kompetensöverföring och att man kompletterar varandra i arbetet med 
det som behöver utföras och när det uppstår problem som behöver lösas. 

Det är flera kontorsbyggnader inom bruksområdet, vilket gör att det bildas ”öar” och 
medarbetarna sitter väldigt utspridda. Det är långa avstånd mellan teambaracken, de olika 
sträckorna ute i produktionen och underhållsavdelningen. Det finns ett inarbetat mönster att 
man vid speciella tider under dagen fikar tillsammans och då vet man vilka som brukar dyka 
upp och där kan man passa på att ta upp olika frågor. 

Dag 3. Jag följer med en av elektrikerna på förmiddagen. Han ska ut till packningen vid 
09.30-tiden för de ska byta ut kablarna och de skenor de hänger i, då dessa är väldigt slitna. 
Fram till dess kan vi inte göra någonting. De brukar fika och träffas i fikarummet vid 08.40-
tiden och vi går dit lite tidigare. Han laddar kaffebryggaren och sätter på den. Vi sätter oss 
ned och jag undrar om det är ok att sitta där jag sitter, eftersom jag har noterat att de verkar 
sätta sig på samma platser varje dag. Runt om i rummet längs väggarna, längst in vid varje 
bord och med ryggen mot väggen så att de har utblick över rummet. Efter en stund kommer 
andra och sätter sig. Samtalen varierar mellan praktiskt jobbsnack med inslag av mer eller 
mindre råa eller torra skämt. 

De som arbetar inom underhållsavdelningen förflyttar sig med hjälp av cykel eller med 
flakmoped när de ska ut på olika jobb i produktionen med mer eller mindre tunga maskindelar 
och andra verktyg. Vi går med cykeln genom de olika skeppen och jag ställer lite frågor. Jag 
får veta att det finns en uppdelning i tekniker och elektriker, tjänstemän och de som är 
kollektivanställda. Han upplever att man var mer delaktig i arbetet tidigare. Nu upplever han 
att det är svårare att få information och att få vara med på möten. Han upplever inte att han 
och övriga inom sin avdelning blir delaktiga utan snarare att man är mindre värd. Tidigare 
hade man möten varje vecka, men att det blev lite för ofta så man bestämde att man skulle ha 
möten varannan vecka, men det har runnit ut i sanden. Nu upplever han inte att det är några 
möten alls. Han upplever att mötena sker mellan cheferna och teknikerna och besluten tas där 
och att elektrikerna inte blir involverade. Det enda som han upplever kommer till elektrikerna 
är arbetsorder på jobb som ska utföras. Han tycker att det var bättre tidigare.  

När vi kommer ut till packningen går vi in i ett kontrollrum där det finns datorer som visar 
de olika momenten i arbetsprocesserna. Här kan man även avläsa var problemen är när de 
uppstår. Han visar mig de olika skåpen med kablar och kopplingar, samt strömbrytare till de 
maskiner och/eller robotar som fraktar de stora stålbanden som ska paketeras och sedan 
fraktas till kund. Vi väntar ett tag. Han bläddrar i en pärm med kopplingsscheman och 
ritningar för att när det är dags, koppla bort strömmen och gå ut och montera ned de gamla 
kablarna som sitter upphängda i kabelvagnar som i sin tur sitter fästade i de skenor som också 
ska bytas ut under helgen som kommer. 
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Han öppnar ett elskåp med hjälp av skruvmejsel och kontrollerar att strömmen är 
bortkopplad med hjälp av en voltmeter. När han förvissat sig om detta börjar han knipsa av 
kablarna med en tång. Samtidigt som han arbetar med kablarna håller ett par andra arbetare 
från verkstan på att montera ner skenorna. De pratar lite med varandra, men arbetar annars 
ganska tyst och koncentrerat. 

Ljudnivån är ganska hög, vilket gör att man måste ha hörselskydd och det går inte kan tala 
helt obehindrat. Medan jag väntar och ser på känner jag också hur det drar kallt inne i 
packningshallen. När man rör sig mellan de olika processerna och sträckorna i produktionen 
och till underhållsavdelningen varierar bullret i form och styrka. Temperaturen varierar från 
ganska varmt till ganska kallt beroende på var man befinner sig. 
 
8.1.2 Preliminär tolkning av Observationer 
Som noterades i inledningsskedet av observationerna är det långa, fysiska avstånd mellan 
avdelningar, produktion och underhåll. Dessa avstånd delar upp människorna i ”öar”. Till 
detta kommer en allmänt underförstådd uppdelning i ”arbetare och tjänstemän”, ”tjänstemän 
och kollektivare”, ”tekniker och elektriker”, ”chefer, arbetsledare och arbetare”, vilken bland 
annat uttrycks i samtalen med cheferna, men också i samtalen med elektrikern och teknikern. 
Som jag förstår så har dessa olika grupper olika intressen, vilket gör att de drar åt olika håll. 
Vissa medarbetare lyssnar inte på sina kollegor på samma nivå utan måste få en tillsägelse, en 
order, av en chef. Det måste till en auktoritet och det finns inte alltid ett självklart samarbete i 
planeringen och i genomförandet av olika arbetsuppgifter. Det är lätt att ryckas med i det som 
de själva uttrycker som ”vi och dom” och i ”så är det alltid”. 

I elektrikernas fikarum och i arbetet kan man förstå hur man talar till varandra i termer av 
ett kodat språk. Man har koder för de olika avdelningarna, maskinerna och processerna ute i 
sträckorna. Det handlar om storlekar på olika verktyg och maskindelar, om olika media (gasol 
och andra syror och kemikalier) som används i framställningen av elektroplåten. 

Som framgår av samtalen med cheferna finns en upplevd och grundläggande motsättning i 
kommunikationen mellan chefer och medarbetare. Det som kommuniceras blir ofta föremål 
för misstolkning och missnöje. Som går att förstå av observationerna verkar cheferna sakna 
verktyg för diskussioner och samtal. Det finns en uppgivenhet i möjligheten att nå fram, att 
skapa dialog och delaktighet, en vilja hos människor att ta ansvar. Det finns en uppfattning 
om att man hellre vill bli styrd och förslag möts av pessimism och armarna i kors. 

I samtalen med chefen för underhållsavdelningen och i samtalet med en av teknikerna 
framkommer det att det har gjorts ansträngningar för att utveckla kommunikationen och 
samarbetet mellan olika avdelningar och funktioner, bland annat genom skapandet av så 
kallade ”TP-grupper”. Vidare vill man förbättra arbetsmiljön och effektiviteten i arbetet 
genom det i observationen nämnda ”lean-thinking”, vilket även är kopplat till det väsentliga 
och ständigt återkommande arbetet med skydd och säkerhet. Bland annat så bär samtliga ute i 
verksamheten hjälm – alla anställda har vita hjälmar, medan besökande får låna gula. I övrigt 
ska skyddsskor med stålhätta användas samt de flesta, med undantag av kontorspersonal, 
använder blåställ – skjorta, byxa och jacka. 

För vissa medarbetare upplevs framtiden som en möjlighet till ytterligare förändringar och 
förbättringar medan den av andra möts av misstänksamhet och skepsis. I viss mån kan jag 
uppleva att det råder en atmosfär av bristande engagemang och att en del saknar delaktighet i 
arbetet. Det finns en uppfattning om förändringar som ”vad har de hittat på nu då” samtidigt 
som man i efterhand kan konstatera att förändringsprojekt som ”lean-thinking” har varit till 
fördel för en renare och mera ordningsam arbetsmiljö. 
 
8.1.3 Fördjupad tolkning av observationer 
Surahammars Bruks historia tar sin början på 1500-talet och har under decennier varit den 
främsta arbetsgivaren för ortens befolkning. Organisationen och det omgivande samhället har 
sin historia i det paternalistiska samverkansmönstret som kommit att prägla många svenska 
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bruksorter i industrisamhället. Ett uttryck för det paternalistiska samverkansmönstret är 
bruksandan, som har blivit samlingsbegreppet för de normer och värderingar som så starkt 
präglar, och som i vissa drag, fortfarande lever kvar. En aspekt av bruksandan är de skarpa 
gränsdragningar som kommit att dras mellan exempelvis arbetare och tjänstemän. 

På Surahammars Bruk och på underhållsavdelningen lever dessa gränsdragningar kvar. 
De tar sig uttryck i de grupperingar som skapats i form av ”arbetare/kollektivare och 
tjänstemän”, ”tekniker och elektriker”, ”chefer, arbetsledare och arbetare”. Detta är i sig också 
ett uttryck för horisontell arbetsdelning, där en grupps arbetsuppgifter avgränsas från andras 
och där det finns en underförstådd förväntan att inte gå in på varandras revir. På så sätt skapas 
och reproduceras även den sociala identiteten, vilken hjälper den enskilda individen att 
identifiera sig med och känna samhörighet med arbetsgruppen. Han eller hon kan relatera till 
andra genom olika kännetecken och placerar sig själv och andra i olika sociala kategorier 
utifrån ålder, kön eller exempelvis yrke.  

Kommunikation är en av de mest grundläggande processerna i en organisation. Den kräver 
allas medverkan där alla har ett ansvar för det kommunikationsmönster som är och som får 
betydelse för det sociala systemet och dessa samspelsmönster. Detta oavsett om man är aktiv 
eller passiv. På samma sätt har kulturella aspekter betydelse för hur människor i en 
organisation tar till sig och tolkar information och hur de kommunicerar med varandra. Här 
blir kommunikationens kvalitet viktig, det vill säga i vilken grad man har ett gemensamt språk 
i form av ord och andra uttrycksformer och hur de tolkas utifrån medarbetarnas olika 
positioner. 

De jag möter talar om brister i rutiner och processer, om möjligheterna till större 
deltagande, men framför allt om bristerna i information och kommunikation. Jag upplever att 
det finns grundläggande motsättningar i kommunikationen mellan grupper, och då i synnerhet 
mellan chefer och arbetare. Cheferna upplever att de har svårt att nå fram och skapa en dialog 
och delaktighet. Man upplever att förslag möts med tystnad och med armarna i kors. De 
ansträngningar har som gjorts med att utveckla kommunikationen och samarbetet mellan 
olika grupper, avdelningar och funktioner, välkomnas av vissa och möts med skepsis och 
bristande engagemang av andra enligt bland andra den reparatör och den tekniker jag samtalat 
med. Olika grupper ser ut att ha olika intressen och man drar åt olika håll. Man talar i termer 
av ”vi och dom”, vilket i sig ger ett intryck av en bristande gemensam organisationsidentitet.  

En organisations identitet är viktig för möjligheterna till en bra samverkan mellan grupper 
och för orienteringen mot gemensamma mål. I organisationer med starka symboliska uttryck 
och värderingar stärks den sociala identiteten hos medarbetarna och man uppfattar sig som ett 
övergripande ”vi”. I detta sammanhang ser tidigare kommunikations- och samverkansmönster 
ut att vara svåra att bryta. Det sätt att arbeta på och den gemenskap som sedan länge etablerats 
skapar en viktig trygghet som inte så lätt överges och som i samband med förändringar skapar 
individuell osäkerhet och behov av kontroll. Som grund för motsättningarna ser jag att det 
finns olika definitioner av verkligheten där de traditionella definitionerna av verkligheten blir 
till hinder för förändringar.  
 
 
8.2 Intervjuer 
 
Nedan följer en sammanställning av respektive intervju. Intervjupersonerna är anonyma, men 
i syfte att göra sammanställningar och tolkningar mer personliga har jag gett varje 
intervjuperson ett fingerat namn. 
 
8.2.1 Sammanställning av Första intervjun 
Adam är född och uppvuxen i Surahammar och för honom har det varit helt naturligt att börja 
arbeta på Surahammars Bruk. ”Mina syskon och min far har jobbat här så det vart helt 
naturligt att komma in på det här området”, säger han och nämner bruksandan. Vidare menar 
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han att Surahammars Bruk har varit en stor arbetsgivare, nästan den enda på 60, 70, 80-talet 
och att nästan alla man umgåtts med har jobbat här, att man hade en yrkesskola i Surahammar 
och att det var naturligt att man valde dit om man var intresserad av teknik. ”Sedan vart man 
ju kvar” och ”så har det rullat på”, säger han.  

Adam har arbetat som reparatör, men arbetar numera som underhållstekniker med akut 
och planerat underhåll och till viss del som arbetsledare. Han upplever arbetet som trevligt, att 
det finns olika arbetsuppgifter med problemlösning, vilket gör att arbetet inte blir till 
slentrian. Han upplever att han trivs och att han har ett intressant arbete. Vidare upplever han 
att det är bekvämt att man bor på orten och att slippa pendla. Han tycker det är skönt att ha en 
rutin varje morgon att kunna gå till samma ställe. Han upplever det som en trygghet.  

Just nu upplever han att det organiseras om en hel del. Det är många nya personer på nya 
positioner som vill prova nya idéer, vilket gör att han upplever saker och ting som luddiga. 
Han upplever inte att det är fel, men att man som anställd kan känna att det kan bli lite för 
mycket på en gång. ”Många upplever det nog så … det är så pratet går liksom … att nu börjar 
man med något nytt innan man rott iland med det man höll på med.” Han känner att det 
funkar, men samtidigt att i och med att det kommit nya chefer och nya kollegor och ny 
personalavdelning, ”det är ju stora förändringar mot vad som har vart”. Vidare menar han att 
”nya personer kommer med andra idéer och då blir det ju förändringar det är så man upplever 
det att man pratar på ett annat sätt och tar på saker på ett annat sätt” och att detta skiljer sig 
från det mönster man är van vid. På frågan om vad det är för mönster man vant sig vid så 
upplever han att det var mer tydligt förr när det var två, tre personer som bestämde, ”nu känns 
det som det är flera som lägger sig i och ibland kanske de inte är överens … medan för några 
år sedan då var det det här du skulle hålla på med punkt slut”. Tidigare var det indelat i tre 
grupper, vilka var mera självstyrande. Nu har man slagit ihop alltihop till en stor avdelning 
och att det är mera centralstyrt. ”Vissa personer sitter ju kvar egentligen i sin gamla grupp 
tycker de, fast det ju inte är så utan en del upplever ju att det kan vara jobbigt, det blir nya 
arbetsmoment och rutiner … nu har det gått så många år då så att nu har folk börjat hitta sina 
roller ändå.” 

När det gäller kommunikationen i organisationen upplever Adam det som att det ”inte är 
riktigt styrt från ledningen … på min nivå vad man ska syssla med, det är lite luddigt … den 
ena veckan ska man fokusera på en sak … nästa dag kan det vara något helt annat”. För 
honom är det viktigt att känna till målet med sitt arbete och att han vet vad man förväntar sig 
för resultat. Då blir det lättare att veta vad man ska göra. Han saknar riktiga 
befattningsbeskrivningar för de olika på de olika tjänsterna. Han kan ”uppleva ibland att om 
man hör någonting mellan raderna att det kanske är någonting som jag skulle ha gjort eller att 
min kollega kanske skulle ha gjort det … nej mera tydligt vad man ska syssla med”. 

Just nu sitter Adam med några av sina kollegor ute i det som kallas 
konstruktionsbaracken. För att få kommunikationen och arbetet att funka så blir det att man 
tar sig en kopp kaffe och sitter ner och pratar och hör sig för om vad som är på gång. Det 
gäller att röra sig mellan grupper och diskussioner med chefer och med reparatörer för att 
hålla sig uppdaterad. Trots avståndet upplever han dock att det varit en fördel med att flytta ut 
till baracken och börja arbeta tillsammans med andra kollegor. ”Jag visste ju att dom jobba 
här, men jag visste knappt vad dom jobba med så att man ser det med andra ögon och dom 
också.” Inom organisationen finns en uppdelning i tjänstemän och arbetare, ”kollektivare”. 
Adam upplever det som fel. Han menar att man tappar gemenskapen. Han förutsätter att alla 
har samma mål, att företaget ska gå bra och att man tillsammans löser problem. I samband 
med detta uttrycker han också hur han som kollektivare saknade att inte chefen kom in och 
pratade och fikade med oss. Han menar att ”då fick man ju liksom samtidigt information om 
vad som hände och framför allt orsak till varför vi ska göra på det här sättet … samtidigt är 
det svårt i och med att det är en väldigt stor grupp och det är svårt att samordna det på ett bra 
sätt”. Han upplever inte att man behöver göra så stor grej av arbetsmötena, det behöver inte 
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vara så formellt. Det viktiga, säger han, ”är att man känner den här delaktigheten … jag 
uppskattar om nån stannar och pratar med mig på golvet eller var som helst”.  

Förr hade tjänstemännen och arbetarna olika färg på hjälmarna. Så är det inte idag. Adam 
upplever inte att det finns någon större skillnad. ”Grupper inom centrala underhåll, 
rörmokare, plåtslagare har en gemensam fika … och sen har ju ledningen sitt lilla bord … det 
kan man ju tycka är fel också … men man skulle ju kunna blanda lite där också … och få en 
annan förståelse.” Han upplever att cheferna går in och sätter sig och stänger dörren och 
menar att man då tror att man pratar om andra saker fast vi kanske pratar om samma saker och 
så bildas det olika grupperingar.  

När det gäller samarbetet upplever Adam det som att det är viktigt att från ledningshåll ge 
bra förutsättningar för ett gott samarbete. Han känner att det är viktigt att organisera arbetet så 
att alla känner att de kan vara med och påverka. ”Jag vill ju helst inte gå in och lägga mig i 
detaljer om hur de ska göra, men man kan ju vara klar med hur man vill att det ska bli … man 
måste ju lämna över lite ansvar … sen är det ju lite svårt det där med att man måste ge lite 
feedback också om det blir bra då är det ju lätt, blir det sämre då blir det ju svårare att ta, då 
blir det ju obekvämt … ja det är ju alltid värre.” Vidare känner han att det är upp till individen 
också, att det är viktigt att ”bjuda till”. Han upplever att det kan bli lite slentrian med 
arbetsorder, men tanken med projektgrupperna är att alla ska vara engagerade och vara 
delaktiga i planeringen och få förståelse för varför vi gör vissa saker. Han upplever att det 
som tidigare varit lite rörigt i organisationen fungerar bättre om alla är engagerade och vill 
vara med och bereda och planera. Han tror inte att det är något problem med samarbetet bara 
man är klar och tydlig och sätter upp gemensamma mål. Han upplever att man har gjort några 
tafatta försök liksom att man har satt upp ett mål att det här ska vi driva igenom och man har 
satt upp det på anslagstavlor och så, men att man inte har pratat om vad innebörden av det 
hela är, vad man förväntar sig och när. Likaså upplever han bristen på arbetsbeskrivningar 
som en orsak till att inte alla vet vad de ska syssla med, om man gör rätt saker eller om man 
håller på med något som någon annan ska göra. Han känner att många sitter kvar i gamla 
roller och att det är bekvämt att gå och prata med och fråga vissa personer precis som man 
gjorde förr. Han tror att det löser sig på sikt, men att det just nu kan kännas det lite virrigt.  
 
8.2.2 Preliminär tolkning av Första intervjun 
Adam följer, som många andra, en tradition av att gå i sina föräldrars fotspår att börja arbeta 
på bruket, precis som hans far och syskon gjort tidigare. För honom är det helt naturligt, och 
som han får mig att förstå, så är det en del av den så kallade bruksandan. Jag upplever Adam 
som en person som är i behov av trygghet i sin vardag och i sina rutiner. Han har nära till och 
trivs med sitt arbete, som är varierat och som ger honom utmaningar i form av att lösa olika 
problem.  

Adam är i grunden positiv till förändringar och jag förstår att det sker och har skett en hel 
del förändringar under den senaste tiden. Det kommer in nya personer i organisationen med 
nya idéer och nya sätt att tala och som inför nya arbetsmoment och rutiner samt nya roller. 
Det gör att Adam upplever organisationen och sin arbetssituation som luddig och leder till ett 
behov av en bättre styrning och tydliga mål och förväntningar på honom och på det arbete 
som ska utföras. För honom är det viktigt att det finns tydliga befattningsbeskrivningar så att 
det inte uppstår några frågetecken kring vad som ska göras, hur och av vem.  

Jag förstår Adam som en person som ser alla medarbetare som jämlika. Han tycker inte 
om uppdelningen mellan ”tjänstemän och arbetare”. Han har själv gått över ”gränsen” från 
arbetare till tjänsteman, från reparatör till underhållstekniker, och jag får känslan av att han 
saknar den tidigare gemenskapen och det naturliga sättet att umgås och kommunicera trots att 
man fortfarande arbetar på samma arbetsplats och, förhoppningsvis mot samma mål. Det 
viktiga för honom är att kommunikationen och arbetet fungerar, att arbetet är organiserat så 
att alla kan samarbeta och vara delaktiga samt att det finns en gemensam förståelse för det 
man gör.   



 

39. 

 
8.2.3 Fördjupad tolkning av Första intervjun 
Från det vi föds ingår vi i en speciell kulturell och social ordning där vi deltar i ett samspel 
med andra och där våra personligheter, värderingar och beteenden tar form. Vårt liv är socialt 
bestämt samtidigt som vi är fria att forma det egna jaget. Den sociala ordningen utvecklas, 
reproduceras och förs vidare till nästkommande generation. På samma sätt förs traditioner 
vidare från generation till generation. En sådan tradition följer Adam genom att följa i sin fars 
och sina syskons spår när han väljer att arbeta på bruket. Det blir naturligt för honom och det 
finns en inneboende trygghet i det beslutet.  

Genom språket och dess symboler kan vi kommunicera och göra oss förstådda. Det gör 
vår vardag meningsfull och begriplig. Samtidigt tvingar språket in oss i mönster och våra 
upplevelser införlivas i allmänna betydelsesystem. De språkliga symboler som hänger 
samman med mitt yrke skapar betydelser som ger en meningsfull ordning i de dagliga 
rutinerna. Betydelserna samlas i ett socialt kunskapsförråd som delas med andra i arbetet. Det 
är också genom symboler som vi socialiseras. Vi lär oss roller i relation till andras roller. Det 
kan även innebära att vi rör oss från en social identitet till en annan.  

Adam har tidigare arbetat som reparatör och nu arbetar han som underhållstekniker, vilket 
gör att han förflyttat sig från en yrkesgrupp till en annan. Detta innebär även att han rört sig 
från en social kategori, som arbetare, till en annan social kategori, som tjänsteman. Detta får 
betydelse för hans upplevelse av sin sociala identitet. I rollen som reparatör fanns en form av 
förväntningar, och i den nya rollen som underhållstekniker möter Adam nya förväntningar att 
förhålla sig till. Jag uppfattar att det finns en undermening av saknad gemenskap med den 
tidigare arbetsgruppen och att detta har sin grund i den osynliga gränsdragning som finns på 
ett mentalt plan i uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare. 

I ett socialt system som karaktäriseras av ett paternalistiskt samverkansmönster skapas 
förväntningar på dem som ska leda en organisation och på vilka som ska styras och på vilket 
sätt detta ska ske. Tidigare var det några få personer som bestämde vad som skulle göras och 
av vem. Kommunikationen gick från överordnad till underordnad i en vertikal linje. I den nya 
industriorganisationen går utvecklingen mot en produktion som blir mer tekniskt 
kunskapsintensiv och kundanpassad. Med de nya individer som kommer in i organisationen 
följer nya och mer jämlika sätt att tänka, kommunicera och samarbeta. Kommunikationen blir 
i detta fall horisontell, det vill säga den ska flyta i ett samarbete mellan medarbetare i olika 
funktioner. Detta ställer nya krav på den enskilde medarbetaren i form av bland annat ökad 
teknisk kompetens och samarbetsförmåga. Hos Adam kan jag uppleva en osäkerhet om vad 
som förväntas av honom, vilket leder till ett ökat behov av arbetsbeskrivningar och tydliga 
och gemensamma mål där alla känner delaktighet.    
 
8.2.4 Sammanställning av Andra intervjun 
Mats är utbildad elkraftingenjör och arbetar sedan tre år tillbaka på Surahammars Bruk. Han 
arbetar med el-konstruktion, det vill säga han ritar upp anläggningen elektriskt sett och så tar 
andra elektriker vid och installerar. Han arbetar även med elautomation, kraftförsörjning till 
anläggningarna samt dokumentation. Vidare ingår han i olika projekt, som exempel 
ombyggnationen av en kallvalslinje.  

Mats upplever att man får mycket information, att det kommer mycket e-mail från vd om 
vad som händer och att det finns en interntidning, Språkrullen, som informerar om vilka 
projekt som gjorts, om eventuella olycksfall och hur mycket vi levererat. Han upplever också 
att det är mycket möten, särskilt projektmöten. Mats talar utifrån perspektivet att tidigare ha 
arbetat som konsult på olika företag. Han upplever Surahammars Bruk som en bra arbetsplats 
för konsulter, då man näst intill har samma rättigheter som en anställd. Han talar om en egen 
riktig arbetsplats, om upplevelsen av stor frihet i arbetet, att kunna gå ut och titta på 
anläggningarna. Själv sitter han i elverkstan och har nära till samarbete med andra kollegor. 
”För de som sitter därute i baracken där är det ju lite sämre med kommunikationen.” Han 
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upplever att det har blivit lättare att jobba ihop sedan man flyttade från en anläggning längre 
bort på området till den nuvarande verkstan, ”det blir lättare att jobba ihop, man kan hjälpas åt 
och så där för dom vet ju oftast eftersom de är ute hela tiden så vet de ju oftast mer detaljer 
om anläggningen än vad en annan vet när man sitter och ritar och konstruerar så kommer man 
på nånting man kanske har nån fråga och då är det ju enkelt liksom gå och fråga, sitter du där 
borta ska du springa emellan”. Rollerna i organisationen upplever han som tydliga. 

När det gäller kommunikationen mellan chefer på olika nivåer upplever han det som 
positivt att det inte är så många led, vilket gör att det är relativt korta beslutsvägar. Behövs det 
göras en investering så är det korta beslutsvägar, vilket är en klar fördel.  

På min fråga om vad organisationskultur innebär för honom tänker han på det som ”lite 
bruksanda … att de som jobbar här dom bor ju i Sura, dom är ju säkert kompisar på fritiden 
alltså dom träffas och så där och det blir ju en gemenskap som blir lite speciell tror jag”. 
Vidare upplever han det som att det finns en viss jargong, ”alltså bruksanda, de har ett visst 
förhållandesätt till varandra tror jag … ja, det är en speciell mentalitet … du har väl själv varit 
i fikarummet och du har väl hört lite grann hur det är, ja, man slänger käft med varandra och 
så där”. Han upplever att det för honom och för andra som kommer utifrån Surahammar kan 
vara svårt att komma in i gänget, ”alla passar inte in riktigt eller alltså skulle du komma hit 
och försöka börja styra och ställa så slänger de ut dig, nu tog jag i lite grann, men jag tror du 
förstår vad jag menar”. Han menar att ”vem som helst inte skulle kunna jobba här … du kan 
inte komma hit och börja styra och ställa … de har en viss sammanhållning tror jag”. Han 
upplever att eftersom de flesta både bor och jobbar här så håller man ihop på något vis.  

 
8.2.5 Preliminär tolkning av Andra intervjun 
Mats har kommit ”utifrån” till Surahammar och till bruket. Det vill säga han har ingen 
familjetradition att falla tillbaka på och utöver det har han i rollen som konsult erfarenhet från 
många andra arbetsplatser. Han har trivts att arbeta som konsult på bruket. Han har ett fritt 
arbete och kan gå ut och titta på anläggningarna när han behöver. Som ny kan han ta hjälp av 
dem som varit i företaget längre och som hittar bättre än vad han själv gör.  

Information upplever han att det finns mycket av. Det skickas ut e-mail och det finns en 
interntidning, ”Språkrullen”, som kommer ut med jämna mellanrum. Utöver det är det mycket 
möten och projektmöten så att han kan hålla sig uppdaterad. 

Mats har inte själv haft några svårigheter att komma in i gemenskapen, men jag förstår på 
hans sätt att uttrycka sig att det kan vara svårt för andra att bli accepterade om man inte 
förhåller sig avvaktande och anpassar sig till den kultur som finns. Det finns en anda, 
bruksanda, vilken uttrycks i en speciell gemenskap och sammanhållning. Att det är en speciell 
mentalitet i samhället och på bruket med oskrivna regler, som gör att man håller ihop och som 
gör att inte vem som helst passar in. 
 
8.2.6 Fördjupad tolkning av Andra intervjun 
Ett perspektiv är ett sätt att förstå verkligheten. Utifrån människors interaktion uppstår delade 
perspektiv och vi tolkar vår omvärld utifrån detta perspektiv. Som grund för våra perspektiv 
ligger det sociala sammanhang vi föds till och där vi lär oss det gemensamma språk och de 
värderingar och normer som ligger till grund för hur vi kommer att uppfatta vår vardagliga 
verklighet. Mats har från början kommit till bruket i rollen som konsult och med erfarenheter 
från andra arbetsplatser och därmed med ett perspektiv att se på organisationen som skiljer sig 
från hur man i allmänhet betraktar och uppfattar den bland dem som arbetat där en längre tid 
och som har en annan anknytning till det omgivande samhället. Det får betydelse för hur han 
tar till sig den information som finns att tillgå i organisationen i form av e-mail, interntidning 
och hur man i övrigt kommunicerar. Detta visar hur kulturella aspekter kan ha betydelse för 
hur information tas emot och tolkas, såsom social bakgrund och utbildning. 

Alla mänskliga handlingar som blir till vanor ligger till grund för de institutioner som 
bildas i samhället. Det kan handla om företag och organisationer, men också om företeelser 
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som blivit till traditioner. Institutioner är gemensamma och bärare av det som ”alla vet” om en 
social värld i form av normer och värderingar samt regler för ett passande uppträdande. I detta 
ligger även en utvecklad kontrollmekanism, vilka styr människor att anpassa sig till de sociala 
beteendemönster som finns i en grupp. Inom ramen för detta beteendemönster och det 
kulturella uttryck som stödjer institutionen, och som Mats benämner bruksandan, har han 
förhållit sig lyhörd och anpassat sig för att på så vis bli en i gemenskapen. 
 
8.2.7 Sammanställning av Tredje intervjun 
Emil kom till bruket direkt efter en tvåårig utbildning till verkstadstekniker. Han upplevde att 
det då, på 80-talet, fortfarande var lätt att få arbete. Det var bara att gå ner och fråga och så 
fick man ett arbete. Så är det inte idag. Han känner att arbetet fungerar bra och han vill 
fortsätta arbeta här. Han känner sig lite osäker inför framtiden, då man inte vet vad som 
händer. Just nu verkar det som om företaget kommer att bli uppköpt av ett indiskt företag och 
någon kan ju få för sig att man ska lägga ner bruket även om det går bra. Han upplever det 
som en nackdel och en osäkerhet att han inte har någon längre utbildning om han skulle 
behöva söka nytt arbete.  

Emil har hand om gasolanläggningen. Gasol används för uppvärmning av ugnar och 
lokaler. Han känner att han har ett stort ansvar för att få det att fungera ”det känns skönt för 
mig att det här är ’mitt område’ … det här måste jag sköta annars kan det ju bli oerhörda 
konsekvenser”. De flesta av dem som arbetar i gruppen arbetar förmiddag, andra arbetar 
treskift. Utöver gasolanläggningen så har man hand om en ångpanna, om kyla och ventilation. 
En arbetar som snickare och en som allt-i-allo och snickare samt en som pumpskötare. I 
gruppen samarbetar man och hjälps åt när det behövs. ”Vi är ju ett rätt så tight team då som 
sköter oss själva och vi sköter våra grejor och hjälper varandra och det går bra tycker jag.” De 
sitter lite avsides i en egen byggnad längre bort på området och finns inte med i produktionen 
utan ser endast till att produktionen har det de behöver. ”Så vi blir lite utanför”, men han 
känner att det inte är någonting som är till nackdel för dem, då de är så pass nära övriga om 
det är någonting man behöver prata om. 

När det gäller kommunikationen så upplever han att det inte alltid fungerat som det borde. 
Han upplever att bruket ”alltid blivit uppdelat, det är kallvalsen, det är värmebehandlingen, 
det är nästan så att de håller på sig själva, så att många gånger har jag upplevt att 
kommunikationen kanske skulle kunna bli bättre än vad den är”. Vidare upplever han att det 
funkar bra ibland, men så går det inte och folk pratar inte med varandra om problem eller vad 
som händer. Man har försökt arbeta med detta på olika sätt, men han upplever inte att det har 
gett något resultat. ”Man har kommit tillbaka till samma jargong och sen är det ju liksom så 
här att det är mycket äldre farbröder här om man får säga så och de är inkörda i sitt rutmönster 
och det är svårt att bryta det känner jag.” Han upplever att det kan vara otroligt svårt att få till 
en förändring för de som är lite äldre arbetar sin tid och sedan går de hem. Vidare upplever 
han att han själv blir äldre, men att han försöker att inte komma in i samma ”trall”, vilken han 
upplever den som lite skrämmande. I kommunikationen mellan chefer och övriga medarbetare 
upplever han att: 

 
[V]ar och varannan människa på det här företaget har nog sitt å säga om cheferna och deras 
kommunikation … vi arbetare tror jag själva tycker ofta att vi kommunicerar bra sinsemellan och 
cheferna säger ingenting till oss och dom säger ingenting till varandra … jag upplever också att 
cheferna är ju ofta dom här äldre som har varit här länge och det känner jag också lite problem, de 
håller på sitt och kanske inte har så lätt att se i nya banor.  

 
Han upplever även att de yngre cheferna skulle kunna kommunicera bättre, men att de ändå 
har lättare än de äldre.  

När det gäller informationsflödet menar Emil att man numera får den mesta informationen 
via datorn. Utöver det kommer mycket information upp på anslagstavlor överallt, men han har 
noterat att samma information inte alltid nått dem.  
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På mina frågor om organisationskulturen menar Emil att ”det är ett hårt klimat, det är en 
hård jargong, men hjärtlig … man lär sig ju de man jobbar med … på vilket sätt man kan ta 
den killen och hur mycket man kan skämta med honom”. Han upplever att man måste anpassa 
sig, men samtidigt att de inte har några sådana problem. Det blir också viktigt när man 
kommer som ny, att det är viktigt att följa med och lyssna och bara lära sig utan att sticka ut 
hakan alltför långt. 

 
[S]ticker du ut hakan här då får du svårt att komma in i gruppen … kommer du som ny i början då 
är du utanför gruppen och då måste du försöka nästla dig in. Alla är ju olika vissa är ju gåpåiga 
direkt då men det kan vara stor nackdel i alla fall på Surahammars bruk som jag upplever det 
eftersom det är ett litet samhälle det här alla känner alla och då är det svårt att komma in som ny 
om man inte känner nån. 

 
Jag ber Emil att utveckla det han säger om ”Surahammar som litet samhälle”. Han menar 

att upplever att alla känner igen de flesta och om det kommer någon ny så märks det i ett så 
litet samhälle och då blir folk lite misstänksamma. Samtidigt ger han uttryck för att det har 
blivit som en ”uppluckring”, att det i och med den nya informationsteknologin kommer ske en 
förändring:  

 
[S]åna här företag fortfarande lever kvar i det gamla som var förut … som Surahammars Bruk det 
är ju ett gammalt namn som lever kvar men i och med att det kommer in nya medarbetare som är 
uppvuxna med det här [informationsteknologin] så klart att det kommer ändra sig på något vis tror 
jag när alla de här äldre gubbarna som varit med från början eller vad jag ska säga när de slutar då 
kommer nytt friskt blod som förhoppningsvis kanske ser på ett annat vis.  

 
Vidare upplever han ordet bruksanda som något negativt, men vet inte riktigt varför, mer 

att man ”kör i samma rutin och bara mosar på och inte kan se möjligheter på andra sätt att 
göra saker, kanske nåt sånt”. Jag undrar över indelning i grupper, tjänstemän och arbetare, och 
Emil upplever:  

 
[A]tt det är ju mycket de här äldre som är inkörda på det här, när facket kom igång förut då vart 
det mycket det här vi och dom, och dom här äldre lever mycket kvar i det och dom präntar ju in 
det i oss yngre … det är ju ofta så man håller på sitt område kontoret äh dom ser man ju aldrig och 
dom det är som arbetarna dom är ju som nere på golvet dom är där nere och så går du ju uppåt så 
där och det är väl inte bra det heller naturligtvis utan det är väl bra om alla kan samagera och se 
varandra att man är på samma nivå.  

 
Annars hoppas Emil att bruket får leva kvar. Han upplever det som en stor fördel att få ha en 
arbetsplats så nära där man bor. Samtidigt funderar han en del på vad som skulle hända om 
det lades ner, vad som händer med alla som arbetar här och vad som händer med samhället. 
Han hoppas att det får leva vidare, man upplever samtidigt en oro och osäkerhet. ”Det är ju 
mycket förändringar på gång, det är nya tider och det är ny organisation och det ändras här 
och där … jag hoppas och tror att det ska gå bra för min och andras skull.” 
 
8.2.8 Preliminär tolkning av Tredje intervjun 
Emil kom till Surahammars Bruk på 80-talet när det fortfarande var ganska lätt att få arbete. 
Å ena sidan får jag en känsla av att han trivs och känner sig trygg i sitt arbete. Å andra sidan 
sker mycket förändringar och det kommer till nya ägare, vilket skapar en känsla av oro och 
osäkerhet hos honom inför framtiden. 

Emil har i sitt arbete ansvar för gasolanläggningen, vilket han ser som sitt område och att 
det är en viktig arbetsuppgift. De har ett bra samarbete i den arbetsgrupp han ingår. De arbetar 
lite vid sidan om underhåll och produktion så det hamnar lite utanför, vilket jag uppfattar gör 
att arbetet blir mer självständigt och som jag förstår att han upplever som positivt. Det 
förstärker hans känsla av ansvar. 
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Jag uppfattar att han ställer sig vid sidan av organisationen och betraktar den utifrån, att 
det som händer där inne inte riktigt rör honom. Han reflekterar över att bruket ständigt blivit 
uppdelat på olika avdelningar och att kommunikationen mellan dessa hade kunnat vara bättre. 
Han verkar inte göra några försök till att få till stånd några förändringar själv, han blandar sig 
inte i, utan konstaterar att det är svårt. Han reflekterar över sig själv och sin vilja att inte falla 
in i samma beteendemönster, som han menar att många av de äldre fastnat i.   

Eftersom Emil varit så pass länge på bruket har han blivit en i gemenskapen. Han har lärt 
sig att anpassa sig till övriga medarbetare och deras sätt att vara och att smälta in. Att kunna 
anpassa sig och inte sticka ut hakan förstår jag är en viktig del i arbetsklimatet för att kunna 
bli en del av arbetsgruppen. Det finns en misstänksamhet mot det som är nytt. Jag uppfattar 
att begreppet ”bruksanda” får en negativ klang, då den betraktas som begränsande och 
hindrande på olika sätt, särskilt när det kommer till förändringar.  

Emil kategoriserar sig själv som tillhörande gruppen arbetare. Samtidigt förstår jag att han 
hellre vill att man lämnar de gamla uppdelningarna från förr och istället börjar se alla som 
jämlikar och att man kan samarbeta på samma nivå. 

Jag uppfattar Emil som en person som välkomnar det nya, även om det är främmande och 
i viss mån skrämmande. Han ställer det gamla som varit i relation till det nya och till den nya 
tekniken, informationsteknologin, som han ser kommer att föra med sig förändringar. Ibland 
funderar han på frågan om hur och vad det kommer att innebära för honom och för alla i hans 
omgivning och för samhället. Jag upplever att bruket är starkt förknippat med samhället i 
övrigt. Det finns en tilltro och en trygghet i bruket som lokal arbetsgivare, samtidigt som jag 
ser att de förändringar som sker i samhället skakar om och gör tillvaron mera osäker.  
 
8.2.9 Fördjupad tolkning av Tredje intervjun 
Sociala mönster utgör grunden för den kultur som utvecklas av människor i samhällen och i 
organisationer under en längre tid. De sociala mönster och identiteter som skapas i samhället 
och på en arbetsplats inskränker och styr människors beteende samtidigt som individen 
internaliserar sociala identiteter i relation till andra i en ständig samspelsprocess. I detta 
sammanhang finns i organisationen en kultur som fungerar som socialt kontrollerande och där 
människors beteenden blir relativt stabila och förutsägbara över tiden utifrån etablerade regler 
och normer. Vidare är organisationen ordnad i subkulturer och har, som jag upplever det, ett 
företagsklimat som bidrar till upprätthållandet av en ömsesidig reglering och kontroll. 

Kommunikationen har, som tidigare nämnts, en viktig funktion i sociala system för att 
skapa pålitlighet och stabilitet, vilket sker när tidigare kända samspelsmönster återskapas. 
Problem kan uppstå när tidigare samspelsmönster och vanemässiga handlingar inte längre 
fyller sin funktion. Här fungerar de tidigare rutiner och samspelsmönster som hindrande i det 
förändringsarbete som pågår. De upprätthålls och förs vidare av den äldre generationen i 
organisationen och upplevs av den yngre generationen som svåra att bryta och förändra. Det 
finns dock en förhoppning om att yngre individer med en annan bakgrund och med nya 
kunskaper, bland annat it, ska komma in med nya perspektiv och med nya sätt att arbeta, 
vilket i sig kommer att underlätta förändringsprocessen. 

I organisationen finns, som nämnts, skarpa gränsdragningar mellan olika grupper och 
kategorier av människor. Emil placerar sig själv i kategorin arbetare, men menar samtidigt att 
det vore bättre om man kan kommunicera och samarbeta på samma nivå. Dessa 
gränsdragningar uppfattar jag som ett uttryck för den bruksanda som vuxit fram i många 
brukssamhällen. Vidare är det ett uttryck för den starka känsla av social identitet som jag 
upplever som djupt rotad hos dem som kategoriserar sig som arbetare. Vidare kommer dessa 
gränsdragningar med tillhörande traditioner i form av normer och värderingar i förlängningen 
att tvingas genomgå omfattande förändringar för att möta kraven i den alltmer kundanpassade 
och kunskapsintensiva produktionen. Som Giddens menar, kommer det att bli nödvändigt 
med mer nätverksliknande samarbetsformer där tidigare gränsdragningar försvinner och det 
utvecklas mer jämlika arbetsrelationer. Detta ställer krav på den enskilde individen till en 
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nyorientering och en anpassning till nya roller och identiteter, vilket till en början, och som 
Emil ger uttryck för, skapar en individuell osäkerhet inför framtiden.  
 
8.2.10 Sammanställning av Fjärde intervjun 
Karin har arbetat på bruket i fem år. Hon arbetar på inköpsavdelningen tillsammans med 
ytterligare fem medarbetare. Hon är gymnasieekonom i grunden, men har även ett flertal 
utbildningar utöver det. Hennes arbetsuppgifter handlar om att administrera beställningar och 
fakturor i ett affärssystem, IFS. Att hantera inköpsanmodan och materialrekvisitioner i 
systemet som är upplagt på artikelnummer på förrådsartiklar samt preliminärregistrera, 
kontera och slutkontera leverantörsfakturor. Mycket av arbetet består i att följa upp fakturor 
som är ute på avdelningar för attest och godkännande. Hon upplever att ”det är tungjobbat, 
det är en väldig administration och det ju mycket fakturor som passerar också”. Hon uppfattar 
att kommunikationen med ekonomiavdelningen fungerar bra och man försöker hjälpa 
varandra att söka efter fakturor. Det kommer att bli lättare att hantera fakturorna framöver, då 
de kommer att skannas och hon ser att det finns många förbättringsmöjligheter relaterat till 
det.  

Karin upplever att det här med 5S (lean-thinking) har varit väldigt resurskrävande, men att 
resultatet har blivit jättebra när allt i förrådet blivit uppmärkt och inlagt i ett register. 
Samtidigt behöver hon och hennes närmaste medarbetare få hjälp av dem som kan 
anläggningen i arbetet med att skrota grejor. Hon uppfattar att man lägger ner mycket 
tidsödande detektivarbete och att det ofta krävs någon chef som kan beordra för att få loss tid 
och resurser utöver planerade stopp i produktionen.  

På min fråga om hur hon upplever organisationskulturen så menar Karin att det är en 
ganska hög medelålder och att datakunskaperna kunde vara lite bättre. Det kanske är svårt att 
lära sig och ta till sig nya saker, ny kunskap och ny information när man blir äldre. Hon 
känner att det är tungt många gånger att genomföra förändringar eller att andra ”upplever det 
som en försämring när det är en förändring istället för att försöka se det som en förbättring”. 
Hon upplever samtidigt att det i och för sig nog är från person till person. 

När det gäller kommunikationen i företaget så upplever Karin att det går upp och ner. ”Vi 
har ett dokumenthanteringssystem … men man upplever att det är svårt att hitta och man ska 
logga in och det blir tungt och så där.” Från företagets sida vill man nå ut till sträckorna med 
instruktioner, protokoll och annan information, men man når ändå inte ut till alla. ”Man får 
nog söka information också, men det är ju inte så lätt alla gånger om man inte vet vad man 
ska söka efter … alla är vi olika.” Hon upplever även att det finns många instruktioner att 
följa, men känner att det kan vara lite si och så med hur de efterlevs. Hon upplever vidare att 
informationen var bättre tidigare när hennes närmaste chef var med i ledningsgruppen.  

Karin upplever att det finns många läger och att det delvis beror på att man sitter så 
utspridda samt att det är långa avstånd. ”Det blir ju dom man samarbetar med, jag menar det 
är ju dom man träffar, jag menar jag har ju ingenting ute i kallvalsen och göra i mitt jobb och 
då kanske man inte har så mycket förståelse för vad de gör och inte gör … dom har väl ingen 
aning om vad jag gör heller. ”Vidare upplever hon att det låter som om” det är himla skillnad 
på el och mek och vi och dom … det kan nog bli bättre det tror jag … det är nog mycket 
gammalt också som hänger med, men ja, jag vet inte varför.”  
 
8.2.11 Preliminär tolkning av Fjärde intervjun 
Karin arbetar i huvudsak med att administrera beställningar och fakturor. Jag förstår på henne 
att det är ett tungt arbete på så sätt att mycket tid går åt att söka och leta efter fakturor som är 
ute i organisationen. Vidare uppfattar jag att det förändringsarbete som pågår inom 
inköpsavdelningen och förrådet handlar om att rensa ut mycket av det gamla från 
anläggningar i den tidigare produktionen som idag är nedlagd och att detta arbete kräver tid 
och resurser från dem som sitter inne med denna kunskap. Det finns inte en självklar vilja och 
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motivation att utföra detta arbete utan det krävs en chef som har auktoritet och rätt att gå in 
och beordra att arbetet ska utföras. 

Jag förstår på Karin att det finns ett upplevt motstånd till förändringar och att ta till sig 
nya arbetssätt och ny kunskap, särskilt bland de äldre, men även bland yngre medarbetare. 
Karin uppfattar jag som positiv till förändringar, vilka hon väljer att se som förbättringar. 
Samtidigt känner jag en uppgivenhet hos henne över att de rutiner och instruktioner som finns 
inte följs och att det på ett sätt bidrar till att göra arbetet tyngre än vad det skulle behöva vara. 

Med anledning av att medarbetarna är så pass spridda i organisationen samt att man har så 
skilda arbetsuppgifter förstår jag att det finns svårigheter med att skapa förståelse för vad den 
ena och den andra gör. Det blir en skillnad på ”vi och dom” och, som jag uppfattar det, har 
detta sin grund i tidigare sätt att arbeta och förhålla sig till varandra och till olika yrkesgrupper 
och kategorier av människor. Man har sin uppgift och blandar sig inte i vad andra gör.  
 
8.2.12 Fördjupad tolkning av Fjärde intervjun 
Samhället är inte en statisk verklighet som påverkar oss utan en process i ständig utveckling. 
Människan finns alltid i ett socialt sammanhang av ordning och med inriktning på olika mål 
och där den enskilde individen ständigt befinner sig i en utvecklande process. På arbetet tar vi 
till oss de regler och uppfattningar som utgör mönster i den aktuella kulturen.  

I organisationen finns medarbetare som arbetat många år i företaget, en del hela sitt 
arbetsföra liv, och många på en och samma arbetsplats. De har kommit att bli en viktig aspekt 
i bevarandet av stabila och förutsägbara beteenden utifrån det samspelsmönster som formats 
över flera generationer och som tidigare varit funktionella i det sociala systemet. När 
organisationen nu står inför krav på förändring och anpassning till den omvärlden och till den 
globala ordningen blir dessa gamla samarbetsformer svåra att bryta. Många av de äldre 
upplevs inte ha den motivation och den drivkraft som behövs för att ta till sig den nya 
kunskap och det nya sättet för samarbete. 

Även här blir kommunikationen en viktig faktor i det grundläggande arbetet med att skapa 
en gemensam kultur samt för att skapa motivation och lärande bland olika kategorier och 
grupper av medarbetare i organisationen.  
 
 
8.3 Jämförande analys 
 
Undersökningen omfattas av två och en halvdags observationer där jag fått följa fem personer 
i deras dagliga arbete samt av fyra intervjuer. Genom dessa har jag fått en inblick i hur de 
upplever sin arbetssituation och sin vardag ifråga om kommunikation och samarbete samt hur 
det uppfattar kulturen i organisationen. 

Av materialet kan jag förstå att de olika individerna har olika sociala bakgrund, olika 
utbildningsbakgrund samt olika positioner och roller i organisationen. I detta sammanhang 
framgår det att man även placerar sig i olika sociala kategorier och identifierar sig med en 
specifik social identitet – arbetare eller tjänsteman, arbetare, tekniker eller chef. Denna 
uppdelning och gränsdragning av individers olika tillhörighet blir styrande för hur man 
uppfattar varandra och för hur man aktivt väljer att kommunicera och samarbeta. Flera av de 
medverkande talar om ”vi och dom”, vilket ger ett intryck av grundläggande motsättningar i 
kommunikationen mellan olika sociala kategorier, yrkesgrupper samt inom och mellan olika 
avdelningar. Vidare har olika sociala kategorier olika uppfattning och perspektiv, vilket bland 
annat visar sig i hur man uppfattar förändring och på vilket sätt man blir delaktig i 
förändringsarbetet. Cheferna upplever här att de har svårt att nå fram och skapa en dialog med 
sina medarbetare. Vissa medarbetare upplever att de inte blir delaktiga i den omfattning som 
de skulle vilja. 

Jag upplever att det finns en skillnad i hur de olika generationerna i organisationen har 
förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker. Det finns en uppfattning att äldre 
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generationen håller fast vid gamla vanor och att dessa också överförs till den yngre 
generationen, vilket bland en del upplevs som negativt. I detta sammanhang blir också den 
sociala kontrollmekanismen tydlig. Den finns djupt rotad och bevaras och reproduceras främst 
bland dem som identifierar sig med arbetargruppen, men som även uppfattas av individer som 
kommer utifrån och som man förstår är något man bör anpassa sig till för att bli accepterad i 
samarbetet med de andra. Denna sociala kontroll består av oskrivna regler, normer och 
värderingar, som under lång tid etablerats i organisationen och utanför i det omgivande 
samhället. Bruksandan och bruksmentaliteten är det som ”sitter i väggarna” och som bara är 
som det är. 

Den grundläggande uppfattningen om huruvida det finns brister i kommunikationen och 
informationen varierar inom olika grupper. Framför allt upplever man att kommunikationen 
kunde vara bättre inom och mellan olika grupper. När det gäller bristerna i informationen 
finns en viss skillnad i uppfattning. Det finns en uppfattning att informationen från den 
närmaste chefen brister. Samtidigt finns en uppfattning att det finns gott om information om 
vad som händer, hur det går för företaget samt om regler och olika instruktioner och att det är 
upp till varje individ att själv söka information.  

En aspekt som kommer fram mer eller mindre uttalad bland deltagarna är trygghet. Det 
har länge funnits och finns än idag en grundläggande känsla av trygghet i att ha ett arbete på 
bruket, då man upplever en trygghet i närhet, en trygghet i det sociala kontaktnätet och i 
sammanhållningen samt en trygghet i arbetet och den egna försörjningen. Samtidigt finns det 
någonting i mötet med framtiden och med de förändringar som sker som skakar om. Här blir 
social bakgrund och utbildning en aspekt för hur man hanterar förändringar och för hur djup 
känslan av trygghet upplevs när frågor kring den egna arbetssituationen kommer fram. En 
annan form av trygghet är den till den grupp man tillhör och till den osäkerhet som följer i 
spåren av att lämna en grupp för en annan. Att gå över gränsen från en social kategori till en 
annan. Här uppstår en otrygghet i den nya sociala identiteten och i förväntningarna som är 
förknippade med den och som skapar behov av tydliga och gemensamma mål. 

Jag upplever att det hos många finns en önskan om förändring. Samtidigt vet man vad 
man har och det finns en trygghet i det. Det är i sig ett motstånd till förändring. Man talar om 
att det finns en uppdelning i arbetare och tjänstemän, arbetare och chefer, men jag upplever att 
man egentligen inte vill ha den här uppdelningen. Uppdelningen i sig upplever jag som 
hindrande för ett effektivt samarbete människor emellan. Det paradoxala i detta sammanhang 
är att samtidigt som man önskar sig ett mera jämlikt förhållande människor och grupper 
emellan, så går mycket tid och energi åt för att bevara och reproducera de etablerade 
samverkansmönstren och de sociala identiteterna. 
 
 
8.4 Huvudtolkning 
 
Bruksandan som fenomen är ett uttryck för de normer och värderingar som etablerats över 
generationer och som fungerar som ett stöd för det paternalistiska sociala samverkanssystemet 
samt som på olika sätt ännu lever kvar i de brukssamhällen som finns runt om i Sverige. Den 
”sitter i väggarna” och är ett fenomen som man ofta som enskild individ förklarar olika 
företeelser med. Bruket har i många samhällen fungerat som den huvudsakliga arbetsgivaren. 
För många har det varit en självklarhet och en tradition att följa i sina fäders fotspår och ta 
anställning på bruket. Bruket har av många ansetts som en trygghet, i form av närhet, men 
också som möjlighet till sysselsättning och som inkomstkälla. 

Bruksandan som fenomen visar på skarpa gränsdragningar mellan individer och grupper 
inom organisationen. Det finns en djupt rotad uppdelning i sociala kategorier, arbetare och 
tjänstemän, vilken innefattar vad man arbetar med, med vem man samarbetar och hur man 
kommunicerar. Arbetsgruppen blir här en viktig del för den enskilde individen i formandet av 
den sociala identiteten och för gemenskapen. Den utövar en stark social kontroll över 
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individen i bevarandet och i reproduktionen av normer och värderingar samt i bevarandet av 
den sociala identiteten. För nya medarbetare blir det viktigt att anpassa sig till etablerade 
normer och värderingar samt de regler som finns inom ramen för det gemensamma 
kunskapsförrådet för att bli accepterad som en del av gemenskapen.  

En viktig aspekt av bruksandan är människors syn på förändring. Nya människor med 
annan bakgrund, med nya idéer och perspektiv möts med misstänksamhet. Starka krafter 
bevarar och reproducerar det kollektiva tänkande som organisationen präglas av. Här är det 
viktigt att notera att detta kollektiva inflytande över den enskilde individen kan verka 
hindrande för individens självständighet och för organisationens utveckling. Hos den enskilde 
individen uttrycks en uppfattning om förändring som positiv och något som välkomnas 
samtidigt som denna önskan om förändring har svårt att slå rot och vinna gehör då gruppen 
eller kollektivet intar en ofta vedertagen negativ inställning. Här finns således en 
grundläggande skillnad i definitionerna av verkligheten där den traditionella har en tendens att 
behålla och befästa övertaget om den rivaliserande. På samma sätt uttrycks en önskan om en 
förändring mot ett mera jämlikt förhållningssätt människor och grupper emellan. Samtidigt 
bevarar och reproducerar man de sociala kategorier och identiteter, som befäster gamla 
förlegade roller och gör det omöjligt att uppnå en gemensam förståelse och delaktighet. Jag 
upplever att denna reproduktion av sociala identiteter är starkast bland dem som betraktar sig 
själva som tillhörande kategorin arbetare, men som även uttrycks inom katergorin tjänstemän.   
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9  Diskussion 
 
Studiens resultat och besvarande av frågor 
Studien har haft som utgångspunkt att studera kommunikation och samspel i en 
industriorganisation med anor från 1500-talet, Cogent, Surahammars Bruks AB. Under 
arbetet har bruksandan som fenomen kommit att utgöra det centrala begreppet för studien där 
syftet har varit att undersöka och synliggöra dess betydelse för organisationskultur, social 
identitet och kommunikation, i relation till det omgivande samhället.  

Studien har varit avgränsad till att omfatta en av organisationens avdelningar, 
underhållsavdelningen, vars huvudsakliga funktion är att stödja produktionen med underhåll 
av företagets produktionsprocess. Det har varit begränsad till endast ett fåtal deltagare, 
sammanlagt nio personer. Dessa representerade de flesta av avdelningens yrkeskategorier. 
Urvalet av dessa personer var slumpmässigt, och med anledning därav så har inte någon av 
dem som kan betraktas som äldre fått komma till tals, vilket kan anses vara en nackdel för 
studien. Samtidigt kan den nackdelen uppvägas av en av studiens deltagare i medelåldern och 
dennes långa anställningstid. 

Trots studiens begränsade omfattning bidrar den till att lyfta fram förståelsen för 
organisationen och dess kultur i ett större socialt, kulturellt och historiskt sammanhang hellre 
än att se organisationen och dess medlemmar som en isolerad enhet. Studien har velat ge svar 
på frågorna: på vilket sätt individerna i organisationen kommunicerar; hur de sociala 
identiteterna skapas och reproduceras; samt på vilket sätt bruksandan främjar eller hindar en 
utveckling av den gemensamma organisationskulturen i anpassningen till en global marknad. 

Utifrån insamlat observations- och intervjumaterial har jag kunna besvara mina frågor. Jag 
har fångat bruksandan som fenomen och uttryck för det etablerade paternalistiska 
samverkansmönstret, vilket jag anser får betydelse för kommunikationen i organisationen, för 
upplevelsen av social identitet och för organisationskulturen. Jag anser att bruksandan som 
fenomen bidrar till enskilda gruppers och subkulturers gemenskap och till att bevara sociala 
identiteter. Medarbetares känsla för sin organisations identitet i relation till den egna känslan 
av identitet och tillhörighet får betydelse för den individuella motivationen och för stödjandet 
av en organisations förändringsinitiativ. Den kan verka hämmande i kommunikationen mellan 
subkulturella grupper då den inskränker och styr individers beteenden och upprätthåller 
föråldrade, omoderna och opraktiska sociala strukturer istället för att se att kommunikationen 
är en nyckelfaktor och aktivitet som angår alla och som kräver allas medverkan. Vidare bidrar 
studien till att visa på vikten av att se strategin som en del av kulturen istället för att det 
stannar vid en teknisk konstruktion för människor att anpassa sig till, där symboliska medel 
tillåts utgöra delar av den organisationskultur som för människor i särskilda riktningar i 
anpassningen till de krav som ställs i mötet med omvärlden samt där man förstår att 
organisationers effektivitet är beroende av dess förmåga att kommunicera och samverka över 
subkulturella gränser. 
 
Teori 
Studien har utgått ifrån ett sociologiskt socialpsykologiskt perspektiv samt i huvudsak utifrån 
det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism. Med hjälp av andra socialpsykologiska 
teorier har jag velat fördjupa och förtydliga förståelsen av det dagliga samspelet i 
organisationen. Det har jag gjort genom att behandla begreppen: kommunikation och dess 
betydelse för sociala system; kultur och social identitet som bärare av värderingar och 
normer; samt uppkomsten av institutioner och deras funktion tillsammans med begreppen 
paternalism och bruksanda.  
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Teori - kritik 
Socialpsykologin och den symboliska interaktionismen som perspektiv stödjer på ett nytt sätt 
forskningen kring organisationer i deras anpassning till en globaliserad marknad och i viljan 
att se på människan som mera öppen och dynamisk. Den symboliska interaktionismen lyfter 
fram förståelsen för människors beteenden i samspelet med sin omgivning samt hur individen 
definierar sin nuvarande situation utifrån tidigare erfarenheter. I sökandet efter en vidare 
förståelse för individers samspel i organisationen och i relation till det övriga samhället har 
jag dock upplevt den symboliska interaktionismen till viss del begränsad. Jag har därför valt 
att söka svar i andra teorier inom ramen för socialpsykologin, vilka har hjälpt mig att vidga 
och fördjupa min förståelse för hur sociala strukturer och samverkansformer uppstår och hur 
de formar samspelet i organisationen.   
 
Metod 
För att fullfölja mitt syfte och besvara mina frågor har jag utfört studien utifrån kvalitativ 
metod där jag använt mig av två datainsamlingsmetoder: deltagande observation samt 
kompletterat med semi-strukturerade intervjuer. De semi-strukturerade intervjuerna har byggt 
på teman som organisationskultur, kommunikation och gemenskap/samarbete och under 
intervjuerna har dessa teman fördjupats med individuellt ställda följdfrågor.  

Hermeneutik och den hermeneutiska forskningsprocessen har använts som metod för 
tolkning av insamlade data. Hermeneutiken i sig lyfter fram förståelsen, vilken hänger 
samman med vår existens, vår historia och våra erfarenheter (Ödman, 2005) och den 
kontextuella bakgrunden blir viktig i förståelsen av de kulturella rörelser (Wilber, 2003), som 
detta har kommit att handla om. Det sociologiska perspektivet har bidragit till förståelsen av 
nuet och de institutioner som finns idag (Giddens, 2003). Jag har i detta arbete kommit att 
betrakta bruksandan som ett kulturellt uttryck för en sådan institution, paternalismen, vilken 
här ses som ett socialt samverkanssystem. 
 
Metod – kritik 
Den initiala tanken för mitt upplägg av studien var att bilda mig en uppfattning om 
organisationen och om människorna i deras vardag på underhållsavdelningen. För att göra 
detta valde jag att börja arbetet med observationer och att på en gång följa upp dessa med 
intervjuer. Jag har därefter sökt forskning och fördjupat mig i teorier kring det som jag 
upplevt och det som framkommit i observationer och intervjuer samt utifrån detta skapat en 
struktur och en avgränsning för studien. Detta tillvägagångssätt har inte varit helt negativt för 
mitt fortsatta arbete och för studiens resultat, men med facit i hand kan jag uppleva att det 
hade varit lättare att begränsa studiens omfång om jag hade valt att avvakta med intervjuerna 
till dess mer forskning och teoretiska fakta samlats in utifrån gjorda observationer. Genom att 
avvakta med intervjuerna och till en början ha lämnat plats för forsknings- och 
litteraturstudier hade intervjuerna kunnat göras mer specifika ifråga om teman och innehåll, 
vilket även underlättat arbetet med att hitta en struktur och en lämplig avgränsning. Det hade 
även gjort arbetet mer tidseffektivt. 
 
Resultatet i relation till tidigare forskning och teori 
I mitt arbete har den historiska och kulturella förståelsen fått betydelse för förståelsen av 
organisationens anda, dess kultur och centrala värden. Det har varit viktigt att fånga 
betydelsen av normer och värderingar och symboliska uttryck i de sociala relationerna och i 
de band som knyter samman kulturella grupper i organisationen (Alvesson, 1985). 
Bruksandan som fenomen är ett uttryck för det som i allmänt tal sägs ”sitta i väggarna”. Det 
handlar om stödjandet av institutionella samverkansformer, paternalism, som etablerats över 
generationer i brukssamhället i stort och inom brukets väggar. Bruksarbetarkulturen utgörs av 
en uppsättning kulturella koder och värden och där bejakandet av kollektivet är det centrala 
och där individen endast är en del av en större enhet (Pezirkianidis-Agnidakis, 2000). Det 
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handlar om regler och normer, hur man förhåller sig till varandra, om gemenskap och hur man 
definierar sig som social individ. Här blir gränsdragningen mellan individer och grupper 
betydande för hur man kommunicerar, och hur man samverkar i organisationen och i det 
dagliga arbetet. De sociala kategorierna arbetare och tjänstemän spelar en viktig och 
betydande roll för den enskilde individen i formandet av den sociala identiteten, för 
gemenskapen och för vilket kollektiv man ansluter sig till. Det blir viktigt att etablera en 
yrkesmässig liksom en individuell och kollektiv identitet samt att vidmakthålla den kollektiva 
identiteten som en form av motstånd mot den ökade individualiseringen. Den kollektiva 
identiteten utsträcks till att även omfatta upplevelsen av klassidentitet och solidaritet och där 
man särskiljer sig från grupper utanför den yrkesmässiga identiteten och som utgör ett 
erkännande av en strukturell uppdelning (MacKenzie et al., 2006). Social kontroll blir i detta 
sammanhang ett viktigt inslag i bevarandet av normer och värderingar och där det kollektiva 
tänkandet kan verka hindrande för individens självständighet.  

Relationen mellan individers känsla för sin organisations identitet och deras upplevelse av 
social identitet får betydelse för en individs agerande och motivation att stödja en 
organisations förändringsprocess (Dutton & Dukerich, 1991). Det finns en vedertagen och 
grundläggande motsättning i intressen hos dem som identifierar sig som medlemmar av ett 
kollektiv och de som utgör ledningen (Baugher, 2003). Det finns en skillnad i hur de olika 
generationerna har förmåga och vilja att anpassa sig till de förändringar som sker och där den 
äldre generationen framstår som mer benägen än den yngre generationen att uttrycka sitt 
motstånd mot arbetsrationaliseringar och förändringar mot bakgrund av deras klassbakgrund. 
De yngre deltagarna i min studie visar på en högre önskan om att delta i arbetsplatsens beslut 
(Baugher, 2003), men att de samtidigt hålls tillbaka av dessa djupt förankrade värden och 
normer.  

Dialogen är central för förståelsen av kulturer och subkulturer samt för det organisatoriska 
förändringsarbetet. Det är viktigt att utveckla delade mentala modeller som skär genom 
organisationens olika subkulturer (Schein, 1993). Över- och underordnade skiljer sig i sina 
uppfattningar om deltagande, vilket kan göra det svårt att nå en ömsesidig överenskommelse 
angående deltagande i arbetsgruppen (Harrison, 1985). Cheferna upplever att det är svårt att 
nå fram och skapa en dialog med sina medarbetare och på så sätt uppnå förändring och ett 
fungerande samarbete över de subkulturella gränserna. De nya samverkansformer man 
försöker genomföra och komma överens om möts av motstånd, och som jag menar, har sin 
grund i nuvarande kulturella regler för interaktion och kommunikation (Schein, 1993). 
Svårigheterna grundar sig i konkurrerande diskurser mellan arbetare och tjänstemän där 
organisationskulturen är inbäddad i ett socialt och traditionellt historiskt sammanhang och där 
det finns en distans och en allmän förekomst av ”vi och dom” (Green, Ackers och Black, 
2001). Detta innebär att varje individ har möjlighet att omskapa det som kommuniceras som 
det passar honom eller henne. Det som kommunicerats blir lätt en konkurrerande eller 
kompletterande version av det ursprungliga budskapet (Lewis, 2000). Många har även arbetat 
många år i företaget och det finns en lång och historisk erfarenhet av en ledningsstil som har 
sin grund i traditionell familjepaternalism. Den nya ledningens personalretorik och praktiska 
utövande har förändrats och kolliderar med tidigare erfarenheter och de förväntningar (Green, 
Ackers & Black, 2001; jmf Rodriguez & Rios, 2007) man har i form av en mer auktoritär 
ledning där givandet av order är mer förekommande och som vissa i dagens organisation 
upplever sig sakna.  

Studien visar att för de individer som bryter sig ur en tidigare kollektiv gemenskap följer 
en osäkerhet i den nya rollen och identiteten och som skapar ett behov av tydliga 
rollbeskrivningar och gemensamma mål. Kombinationen av livsstilsfaktorer och chanserna 
för en förflyttning uppåt är avgörande för formandet av arbetsidentiteten och hur man 
antingen betraktar sig som en individ som nu befinner sig på ”andra sidan” eller om det 
stannar vid att man förstår ”båda sidor” och där lojaliteten stannar hos den grupp man 
identifierar sig med och som man anser sig tillhöra (Baugher, 2003). För andra individer som 
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kommer in som nya i den kollektiva gemenskapen blir det viktigt att anpassa sig till sättet att 
uppträda och till etablerade normer och värderingar som finns inom ramen för det 
gemensamma kunskapsförrådet för att bli accepterad som en fullvärdig medlem av gruppen 
(Berger & Luckan, 2003; Jakobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Framtida forskning 
Under arbetet har den fackliga organisationen skymtat fram som bidragande faktor i 
bevarandet av normer, värderingar och som bärare av de paternalistiska samverkansformerna. 
I syfte att begränsa studiens omfång har jag har valt att lämna den fackliga organisationens 
roll utanför studien, men har samtidigt nått insikten om dess påverkan och signifikanta 
betydelse för organisationen. Att studera den fackliga organisationens roll och betydelse för 
organisationer och dess roll i vidmakthållandet av de traditionella uppfattningarna och 
gränsdragningarna människor emellan och där människor kategoriseras i enlighet med de 
paternalistiska samverkansformerna anser jag därför vara en väsentlig del i den fortsatta 
forskningen om organisationer och organisationskulturer i deras anpassning till framtidens 
arbetsmarknad och omvärld. 
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10 Sammanfattning 
 
Följande studie har utgått ifrån ett sociologiskt socialpsykologiskt perspektiv. Uppsatsen har 
haft för avsikt att studera bruksandans betydelse i en industriorganisation och i relation till det 
omgivande samhället utifrån det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och där 
hermeneutik och den hermeneutiska forskningsprocessen används som metod för tolkning av 
insamlade data. Dess syfte har varit att undersöka och synliggöra bruksandans betydelse för 
kommunikation, för sociala identiteter och för kulturen i organisationen. Den har avsett att 
svara på frågor om på vilket sätt individerna i organisationen kommunicerar; hur de sociala 
identiteterna skapas och reproduceras; och på vilket sätt bruksandan främjar eller hindrar en 
utveckling av den gemensamma organisationskulturen i anpassningen till en global marknad.  

Intresset för att genomföra studien har vuxit fram genom kontakt med personalchefen för 
Cogent, Surahammars Bruks AB. Som grund för studien fanns ett upplevt problem i form av 
bristfällig kommunikation mellan olika enheter i organisationen och en önskan om att på sikt 
uppnå ett ökat samarbete och att skapa ett företagsklimat präglat av ett gemensamt 
kundbegrepp och gemensamma mål. 

För att besvara min frågeställning och nå en djupare förståelse av bruksandans betydelse 
för kommunikationen och kulturen i företaget i relation till det omgivande samhället har jag 
använt mig av två datainsamlingsmetoder: deltagande observation samt semi-strukturerade 
intervjuer. Studien inleddes med observationer under två och en halv dag där jag intog rollen 
”observatör som deltagare”, vilket innebar att jag i huvudsak följde med, betraktade och 
fungerade som intervjuare. Observationerna kompletterades därefter med semi-strukturerade 
intervjuer för att följa upp och fördjupa de teman som kommit fram under 
observationstillfällena. Materialet kom sedan att transkriberas, bearbetas och tolkas i enlighet 
med hermeneutisk princip.  

Jag har kommit att se bruksandan som ett fenomen och ett uttryck för en institution som 
präglas av de normer och värderingar som etablerats över generationer och som på olika sätt 
ännu lever kvar i de brukssamhällen som finns runt om i Sverige. Bruket har i många 
samhällen fungerat som den huvudsakliga arbetsgivaren och har av många ansetts som en 
trygghet, i form av närhet, men också som möjlighet till sysselsättning och som inkomstkälla. 

Bruksandan visar på skarpa gränsdragningar mellan individer och grupper inom 
organisationen. Det finns en djupt rotad uppdelning i sociala kategorier, arbetare och 
tjänstemän, vilken innefattar vad man arbetar med, med vem man samarbetar och hur man 
kommunicerar. Arbetsgruppen blir här en viktig del för den enskilde individen i formandet av 
den sociala identiteten och för gemenskapen.  

Förändringar möts ofta med misstänksamhet. Starka krafter bevarar och reproducerar det 
kollektiva tänkande som organisationen präglas av. Här är det viktigt att notera att detta 
kollektiva inflytande över den enskilde individen kan verka hindrande för individens 
självständighet och för organisationens utveckling. Hos den enskilde individen uttrycks en 
uppfattning om förändring som positiv och något som välkomnas samtidigt som denna önskan 
om förändring har svårt att slå rot och vinna gehör då gruppen eller kollektivet intar en ofta 
vedertagen negativ inställning och där man skyddar etablerade samverkansformer och 
mönster.  
 
 
Keywords: Communication, social identity, organizational culture, institution and paternalism.  
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