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Abstract 

This text takes aim at researching the effects of the deindustrialisation on the collective identity of 

elderly people through a case study of a small society in the South of Sweden, namely Perstorp. The 

methods applied, a group interview and a narrative analysis of the gathered interview material, lay 

the foundation for the following discussion. The material indicates that the collective identity and 

collective memory of the elderly people of Perstorp consist of two parts: a memory of how it used 

to be during the industrial times and how the society is structured today. The analysis shows, 

according to the narrative of the elderly that the today’s society is not functioning as well as it used 

to. This indicates a disappointment in sharp contrast to the narrative about the past. Through 

contextualization, the study is intended to demonstrate resemblance with a general European 

context, in which deindustrialisation has changed society throughout. 

Keywords: collective identity, narrative, deindustrialisation, elderly people, dismantlement  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1. Inledning 
Dagens europeiska samhälle ser inte ut som det gjorde under 1900-talet. På många platser på 

kontinenten har den förut starka industriella ekonomien ersatts av tjänstesamhällets. I förarbetet till 

den här texten har det reflekterats kring att en sådan omvälvande process som övergången från 

industri- till tjänstesamhälle måste få effekter för människors vardag och deras meningsskapande. 

Det vore utmanande att genomföra en studie för att belysa hela kontinenten och därför uppkom 

snart idéen att göra ett fältarbete om en plats. Orten Perstorp som är ett gammalt industrisamhälle i 

norra Skåne passar väldigt väl för detta ändamål. Det verkade inför skrivandet av den här texten 

som om en kombination av de rent statsvetenskapliga aspekterna av fenomenet avindustrialisering 

skulle vara intressant att kombinera med en humanistisk infallsvinkel med fokus på identitet och 

meningsskapande. Förhoppningen är att undersöka detta med narrativanalys som metod och 

förhoppningsvis även bidra med något nytt i diskussionen kring dels äldres situation i glesbygden, 

dels avindustrialiseringens påverkan på kollektiv identitet. Identitet är komplext och därför är det 

bra att redan från början vara medveten om att ett hermeneutiskt förhållningssätt till frågan är 

gällande i denna uppsats. Ett förhållningssätt som bekräftas i verket Berättelsens praktik och teori, i 

vilket det skrivs att hermeneutiken bör ses som ett tillvägagångssätt för att tolka vad bland annat 

berättelser betyder och att människor tillsammans skapar livsmening.  1

1.1  Syfte och frågeställning  
Syftet med den här texten är att genom en fokusgruppsintervju och narrativanalys utreda hur äldre 

Perstorpbors berättande om det förgångna samt vardagen på orten i en tid av avindustrialisering ser 

ut och därigenom fastslå vilka narrativa beståndsdelar som kan sägas utgöra deras kollektiva 

identitet. Genom intervjufrågor, vilka inriktar sig på nu- och dåtid hoppas jag kunna belysa brott 

respektive kontinuitet i de äldres narrativa arenor. De äldres berättelser skall analyseras mot en 

teoretisk bakgrund för att undersöka frågeställningen: 

Hur ser äldre Perstorpbors berättelser om livet på orten ut, i en tid av avindustrialisering och av vad 

består dessa berättelser?  

 Carola Skott (red.) Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt 1

perspektiv, (Lund: Studentlitteratur, 2004), 10. 
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1.2  Tidigare forskning 
Ett verk som ur flera synvinklar belyser identiteters föränderlighet i samband med 

avindustrialiseringen är Changing Work and Community Identities in European Regions av 

John Kirk, Sylvie Contrepois och Steve Jefferys, vilka arbetar inom det sociologiska och filosofiska 

facket. Som läsare får man flertalet exempel på regioner, vars identiteter har påverkats av den 

process som kallas avindustrialisering. Detta är nödvändigt när man vill kontextualisera kring orten 

Perstorp och sätta in den i en större europeisk kontext.  I sitt verk Local Identity Identification and 

Assessment så beskriver Yuhan Shao vid the Landscape Department vid Sheffield University, med 

utgångspunkt för att undersöka den lokala identiteten i Yantai i Kina, hur man kan gå till väga för 

att utvärdera en lokal identitet.  Den för den här texten aktuella delen av hennes doktorsavhandling 2

är den diskussion, som hon för kring hur en lokal identitet definieras. Även om hennes 

appliceringsfokus ligger på arkitektur och dess uttryck för identitet, så är hennes teoretiska 

resonemang aktuella för den här textens analys.  

Inför skrivandeprocessen har flertalet inspirationskällor använts. 

1.3 Disposition  

Textens första kapitel inleds med en introduktion till ämnet, som följs av en historisk bakgrund i 

kapitel två, i vilket orten Perstorp, dess industrihistoria och plats i Europa samt Pensionärernas 

Riksorganisation presenteras. Kapitel tre ämnas åt att introducera den teori som ligger till grund för 

uppsatsen. Kapitel fyra går igenom metod och material, följt av kapitel fem, vilket utgör analysen 

som består i en diskussion av de narrativa arenor som hittats i de intervjuades berättelse om 

Perstorp. Avslutningsvis dras några slutsatser och det uppmuntras till vidare forskning. 

 Yuhan Shao, Local Identity Identification & Assessment The Theory, Methodology and Practice 2

of Discovering Local Identity in Yantai, China (doktorsavhandling, University of Sheffield, 2014), 4. 
Hämtad: 28.02.2018. http://etheses.whiterose.ac.uk/7240/1/Yuhan%20Shao-
Local%20Identity%20Identification%20%26%20Assessment.pdf.
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2. Historisk bakgrund 

2.1 Orten Perstorp 
Perstorp är sedan kommunreformen 1971 förvaltningsort i kommunen med samma namn, belägen i 

norra Skånes västra del, mellan Helsingborg och Hässleholm.  Enligt SCB hade orten år 1970 7902 3

invånare och har sedan dess haft en generell befolkningsminskning. År 2015 hade orten en 

befolkning bestående av 7211 invånare. Denna nedåtgående trend föregicks dock mellan åren 1950 

och 1970 av en mycket stark befolkningsökning och inom loppet av denna tjugoårsperiod ökade 

befolkningen från 4797 till 7 902 invånare.  Perstorp har sedan haft en stark socialdemokratisk 4

närvaro, vilket man kan se i de kommunala valresultaten sedan 1973.  Detta bör tolkas som att orten 5

har befunnit sig i en starkt präglad arbetarklasskontext under en lång tid och kan vara bra att ha i 

åtanke inför kapitlet om identitet. Ett verk som behandlar klass är titeln Klass i bokserien 

BeGreppbart. I verkets inledning reflekteras det kring klass utifrån de klassiska klassteoretikerna. 

Det skrivs att klass inte enbart kan sägas definieras utifrån inkomst. Klass bör istället förstås utifrån 

ett socialt perspektiv. Jobbar personen på golvet i en fabrik, eller har vederbörande eget företag med 

egna anställda? Vilken typ av kapital har personen i fråga är också en fråga som intresserar när klass 

ska bestämmas. Är det lånade pengar, arv eller intjänat kapital?  Klassbegreppet troddes i förarbetet 6

inför den här uppsatsen väga tungt, något som emellertid inte visade sig att stämma. Klass bör 

därför förstås som en kontext, i vilken Perstorp befinner sig i. 

2.2 Perstorp AB:s utveckling  
Om man jämför ortens demografiska utveckling med Perstorp AB:s egenbeskrivna 

verksamhetsutveckling, så kan en korrelation mellan företagets utveckling och ortens 

befolkningstrend ses. ”Företaget växer snabbt vad gäller både omsättning, antal anställda och 

 Per Andersson, Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking, 2003).3

 SCB: Befolkningsmängd i Sveriges kommuner. Hämtad: 21.03.2018. http://www.scb.se/hitta-4

statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/
tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangden-i-sveriges-kommuner-
enligt-indelning/.

 SCB: Mandat i kommunfullmäktige efter region, parti och valår. Mandat i kommunfullmäktige 5

efter region, parti och valår. Hämtad: 15.05.2018. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/
ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewLayout1/?
rxid=c8a2996f-839e-420f-b9dd-f07ad3b13ef3.

 Magnus Hörnqvist, BeGreppbart:Klass, (Stockholm: Liber,  2016), 6.6
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forskning och utveckling. Den nye vd:n J O Nauclér grundar stiftelsen J O Nauclérs Minnesfond. 

Perstorp börjar förse färgindustrin med polyalkoholer baserade på formalin, som blir viktiga 

produkter för företaget.” Så beskrivs 1960-talet av företaget, vilket var en period av stark 

befolkningstillväxt för orten Perstorp.  

 Om man istället ser till hur verksamheten beskrivs under 1900-talets sista decennium, så 

inser man att företaget inte längre befinner sig i en generell expansiv fas på orten, utan nu beskrivs 

företagets verksamhet rikta in sig på specialkemikalier och dessutom beskrivs det hur verksamheten 

flyttas utomlands. Denna produktionsomställning föranleder att bolaget uppköps av 

investmentbolaget Industri kapitals dotterbolag Sydsvenska Kemi AB.  7

 Ortens demografiska utveckling under 1990-talet kännetecknas av en nedåtgående trend och 

under decenniet minskar befolkningen från 7527 invånare till att år 2000 bestå av 6745 invånare. 

Man kan här anta att befolkningsminskningen har med industriflytten att göra. Under 2000-talet 

förvärvar företaget flera utländska kemikalieproducenter, vilket bör tolkas som om att industrien 

flyttar bort från orten.  8

2.3 Industriorten Perstorp i en europeisk kontext 
Som hermeneutiker måste man såväl zooma in som ut och som det skrevs i inledningen är det 

intressant att förstå Perstorps situation ur en europeisk kontext. För att göra detta, kan det vara bra 

att se till några liknande europeiska exempel. I verket Changing Work and Community Identities in 

European Regions beskriver sociologen Sylvie Contrepois en rad faktorer för avindustrialiseringens 

samhällsomvälvande effekter på identitet. 

 Det finns några slående likheter mellan Perstorp och de av henne nämnda parisiska 

förorterna Corbeil-Essonnes samt Évry. Likt Perstorp så hade dessa en ekonomisk storhetstid från 

1950-talet till 1980-talet, en period vilken till stor del kan sägas vara starkt förknippad med ortens 

industriella utveckling.  Intrycket av de äldres berättande om Perstorp ligger nära det Contrepois 9

skriver om Corbeil-Essonnes. Likt de äldres berättande om orten Perstorp så beskriver Contrepois 

 Perstorp AB: The Perstorp History. Hämtad: 04.04.2018. https://www.perstorp.com/sv-se/about/7

history/.

  Perstorp AB: The Perstorp History. https://www.perstorp.com/sv-se/about/history/.8

 Sylvie Contrepois, Industrial Decline, Economic Regeneration and Identities 9

in the Paris Region i Changing Work and Community Identities in European Regions, 59-61. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F9780230353916.pdf. 
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att Corbeil-Essonnes liksom stannat kvar i de av industrisamhället satta samhällsstrukturerna.  10

Samhället Perstorp bör alltså förstås i en bredare europeisk kontext, eftersom det finns orter på 

kontinenten som upplever samma utveckling som det nordskånska samhället. 

2.4 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
PRO grundades 1942 med syfte att skapa en rikstäckande organisation för Sveriges pensionärer. 

Föreningen beskriver sig som partipolitiskt obunden, men drivande i frågor såsom vård, omsorg och 

matpriser. Medlemsbasen har vuxit starkt sedan starten och årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 

360000 medlemmar.   Sedan 22 juli 1952 har PRO funnits i Perstorp och anordnat aktiviteter för 11

sina medlemmar på orten.  12

 Sylvie Contrepois, Industrial Decline, Economic Regeneration and Identities in the Paris Region, 10

85.

 PRO: Vår 75-åriga historia. Hämtad: 13.05.2018. https://www.pro.se/75/PROs-historia/.11

 PRO: PRO-Perstorps historia, Hämtad 13.05.2018. https://www.pro.se/Distrikt/Skane/12

Samorganisationer/Perstorp/Foreningar/Perstorp/Om-foreningen/.
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3. Teoretiska nyckelbegrepp och diskussion 
De för uppsatsen bärande teoretiska begreppen kommer i denna del att presenteras. För uppsatsen är 

identitet, äldre och avindustrialisering viktiga teoretiska beståndsdelar som alla ligger till grund för 

den kommande analysen. 

3.1 Identitet  
I det här underkapitlet kommer först en uppslagsverksdefinition av begreppet kort yttras. Denna 

följs av en allmän diskussion av kollektiv identitet, följt av en djupdykning i några aspekter av 

kollektiv identitet såsom nostalgi och kollektivt minne, vilka är av särskilt intresse för uppsatsen.  

Uppslagsverket Dictionary definierar identitet:  
”condition or character as to who a person or what a thing is; the qualities, beliefs, etc., that distinguish or 
identify a person or thing: 
a case of mistaken identity; a male gender identity; immigrants with strong ethnic identities.”  13

Den här definitionen visar att en identitet fastställs utifrån olika karaktärsdrag som en individ, eller 

ett ting har. Sådana karaktärsdrag kan vara, kön, klass och etnicitet. Nu skall identitet i några 

stycken behandlas på ett generellt plan. 

 Eftersom det är en grupps identitet som skall undersökas borde en första avgränsning vara 

till kollektiv identitet.  Statsvetaren Bo Petersson skriver i verket Identitetsstudier i praktiken, att 14

själva definitionen av den kollektiva identiteten innehåller ett vitt spektra av olika beståndsdelar, 

som dessutom inte nödvändigtvis behöver vara de samma för olika individer, vilka kan sägas ingå i 

det kollektiv som undersöks.  15

 Detsamma borde följaktligen gälla för seniora medborgares relation till den upplevda 

gemenskapen i Perstorp. Denna komplexitet vad gäller kollektiv identitet, gör det mycket svårt att 

ha ett absolut förhållningssätt till vad en kollektiv identitet innebär, för även om en kollektiv 

identitet finns, så utgörs kollektivet alltid av individer som på olika sätt kan avvika från kollektivets 

norm. Petersson behandlar tre aspekter av den kollektiva identiteten: dess föränderlighet, 

mångdimensionalitet och kontextbundenhet.  Kollektiva identiteter är i denna bemärkelse inte fasta 16

 Dictionary: Identity. Hämtad: 15.05.2018. http://www.dictionary.com/browse/identity.13

Richard Jenkins, Social Identity (London: Routledge ltd, 2008). Hämtad: 28.02.2018. https://14

www.dawsonera.com/readonline/9780203927410.

 Bo Petersson, Alexa Robertson, Identitetsstudier i praktiken (Malmö: Liber, 2003), 37-39.15

 Petersson, Robertson, Identitetsstudier i praktiken, 36.16
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egenskaper utan representerar istället yttringar av processer. De är kontextbundna på så sätt att de 

kan ses som en verktygslåda, ur vilken det plockas upp olika verktyg för olika tillfällen. Petersson 

slår fast att människor har en mängd olika identiteter, som betonas olika starkt vid olika tillfällen.  17

Mångdimensionaliteten är också mycket intressant att vara varse om för analyserandet. Peterssons 

exempel för denna mångdimensionalitet, svenskhet, bör med enkelhet kunna bytas ut mot 

perstorpsidentitet. Mångdimensionalitet kommer till uttryck på så sätt att innebörden av att vara 

svensk, eller i uppsatsens fall Perstorpsbo, har varierat över tid. Petersson lyfter fram att den 

svenska identiteten under den svenska stormaktstiden såg annorlunda ut än den under 

världsmästerskapen i fotboll 1994. På samma sätt är det rimligt att antaga att någon som levde i 

Perstorp under den svenska industrialismens glansdagar förknippade sin ”perstorphet” med något 

annat än dagens ortsbo.  18

 Ruth Illman och Peter Nynäs skriver i sitt verk ”Kultur Människa Möte”, att individens 

identitet inte enbart specificeras av grupptillhörighet, utan personliga drag är minst lika viktiga. 

Detta är naturligtvis också viktigt att ta i beaktande, framförallt när de intervjuades svar skall 

analyseras, men också när intervjufrågor skall utformas. De varnar också för att människan, och så 

även forskaren, till sin natur omedvetet gillar att skapa fack och sedan placera in saker och ting i 

dessa fack, utan att först ordentligt förstå de enskilda tingens specifikationer.  En annan viktig 19

aspekt av kulturbegreppet som lyftes fram i Illmans och Nynäs verk är att ”kultur”/kollektiv 

identitet är en process av meningsskapande där både individuellt och kollektivt, medvetet och 

omedvetet är centrala inslag.”  En annan aspekt att väga in är kontinuitet och brott. Kanske går det 20

att se en skillnad i de äldres berättande om det nutida respektive dåtida samhället? En fara med 

denna diskussion är emellertid att allt för lättsinnigt slänga sig med termerna när det reflekteras 

kring påverkan av identitet, något Martin Peterson pekar på i sitt verk Identity in local, national and 

global contexts.  21

 När nu uppsatsens övre nivå i problematiseringen av identitet är avhandlad skall vissa 

specifika aspekter av begreppet kollektiv identitet, som är viktiga i uppsatsens uppbyggnad, 

 Petersson, Robertson, Identitetsstudier i praktiken, 36.17

 Ibid, 36.18

 Ruth Illman och Peter Nynäs, Kultur människa möte (Lund: Studentlitteratur, 2009), 35-37.19

Illman, Nynäs, Kultur människa möte,39.20

 Martin Peterson, Identity in local, national and global contexts (Uppsala: Almqvist&Wiksell 21

tryckeri, 1997), 79.
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presenteras. Då en orts identitet till viss mån bör kunna härledas till en geografiskt bestämd plats så 

bör det diskuteras kring en regional geografisk identitet. 

 I sin text Local Identity Identification and Assessment, The Theory, Methodology and 

Practice of Discovering Local Identity in Yantai, China, utröner och sammanfattar Shao, genom 

användandet av redan skrivna definitioner av identitetsbegreppet, skillnaderna mellan olika 

geografiska identiteter.  22

 Regional identitet kan vid en första semantisk anblick verka handla om regioners identitet 

(t.ex. Skånes regionala identitet), men regional i den här kontexten är inte absolut definierad, utan 

bär en vagare betydelse enligt Shao.  Region kan bära en betydelse för att beskriva av offentlig 23

förvaltning indelade regioner (Skåne, Jämtland), men även andra betydligt konturlösare regioner 

såsom ”Storskåne”. Shao beskriver fyra variabler, varav variabel två till fyra tolkas vara viktiga för 

denna text.  

2. The symbolic shape: vilka symboler är viktiga för området? Det kan röra sig landmärken, 

byggnader, men också individer såsom politiker. 

3. The institutional shape: med vilka institutioner identifierar sig invånarna med; vilka institutioner 

är viktiga för orten? 

4. The socio-spatial consciousness: Shao slår fast att människor ändrar sina identiteter och 

därigenom förändras också deras relation till institutioner på orten.  24

 En annan del av den kollektiva identiteten är det kollektiva minnet. Barbara Törnqvist-

Plewa vid Lunds universitets centrum för Central- och Östeuropastudier definierar begreppet till ett 

kollektivt socialt konstruerat minne av det förflutna.  Detta kan förstås med hjälp av Kirsten 25

Hastrup, som i sin bok Kultur Den flexibla gemenskapen, som med hänvisning till Troels Fredrik 

Troels- Lund menar att minnet inte är en exakt uppfattning av vad som har hänt, utan snarare en 

målad bild av vad som har inträffat.  Ett minne torde därför kunna sägas vara en slags tolkning av 26

vad som har hänt och dessutom en kontextuell tolkning. Ur en hermeneutisk synvinkel är det viktigt 

 Yuhan Shao, Local Identity Identification &Assessment The Theory, Methodology and Practice 22

of Discovering Local Identity in Yantai, China, 23ff.

 Yuhan Shao, Local Identity Identification & Assessment The Theory, Methodology and Practice 23

of Discovering Local Identity in Yantai, China, 26.

 Ibid, 26.24

 Barbara Törnquist-Plewa, Mordet i Jedwabne – en utmaning för polackernas kollektiva minne. 25

En analys av den polska debatten kring Jan Gross bok Sąsiedzi (”Grannar”) i Historisk tidsskrift, 
2003, 397. Hämtad 08.03.2018. http://lup.lub.lu.se/record/130078.

 Kirsten Hastrup, Kultur Den flexibla gemenskapen. (Lund: Studentlitteratur, 2010), 127-128.26
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att förstå att det kan finnas olika minnen beroende på den kontext som den minnandes står i och 

vilka värderingar som är rådande där, till exempel hur den minnandes utifrån sin tradition definierar 

sig själv samt hur denne definieras av andra  . 27 28

 Nostalgi är också en variabel att väga in i samband med identitet och det kollektiva minnet. 

Melinda Milligan skriver i sin text Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia 

in Establishing New Identity Categories att nostalgi kan infinna sig, när en diskontinuitet 

uppkommer.  Ett exempel för en sådan diskontinuitet skulle kunna vara, när en samhällsbärande 29

institution försvinner och ett kollektiv, en generation, behöver skapa ett minne. Hon fortsätter med 

att beskriva att nostalgi uppkommer i tider av rädsla och osäkerhet inför framtiden.  Hennes tankar 30

är intressanta att väga in i diskussionen, framförallt i samband med det kollektiva minnet av hur det 

tidigare var i Perstorp.  

3.2 Äldre 
Enligt ett av Världshälsoorganisationen(WHO) författat dokument från 2002 kan äldre kategoriseras 

utifrån olika perspektiv. Viktigt att hålla i tankarna i samband med definierandet av äldre, är att en 

definition lätt blir arbiträr. Enligt WHO utgår många länders definition av medborgarkategorin 

äldre, från insteget i pensionärslivet och därigenom en absolut åldersgräns. Den kontextuella 

godtyckligheten i denna kategorisering är påtaglig, men samtidigt är det svårt att föreställa sig en 

definition som inte är det, eftersom åldrande är en biologisk process, vilken bör förstås i relation till 

det samhälleliga välståndet: då välståndet ökar, ökar även den förväntade levnadsåldern och därmed 

blir en åldersbaserad kategorisering av äldre kontextbunden.  31

 I introduktionen till Ageing and Social Policy beskriver sociologiprofessor Chris Phillipson 

och Alan Walker, professor i Social Policy och Socialgerontologi hur åldersutvecklingen i 

Storbritannien kommer att se ut fram till 2021. I sitt verk utgår de från att ålderskategorin äldre 

 Joakim Molander, Vetenskapsteoretiska grunder Historia och begrepp. (Lund: Studentlitteratur, 27

2003), 166.

 Hastrup, Kultur Den flexibla gemenskapen, 134.28

 Melinda J. Milligan, ”Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia in 29

Establishing New Identity Categories” i Symbolic Interaction Vol 26, No. 3, 2003, 384.

 Melinda J. Milligan, Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia in 30

Establishing New Identity Categories, 384-385.

 WHO: Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project. Hämtad 31

17.03.2018.

 http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/.
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börjar vid 65.  Därtill delas garantipension i Sverige först ut till de individer som uppnått 65 år. ,  32 33 34

Därför har jag valt att utgå från åldern 65 i definitionen av äldre. 

 Utöver avgränsningen till äldre över 65 har även en avgränsning gjorts till seniorer, vilka är 

aktiva i en PRO-förening. Denna andra avgränsning bör diskuteras närmre, eftersom den antingen 

kan ses i ljuset av en avgränsning, eller som skygglappar för forskningsblicken. De intervjuade är 

inte bara äldre, utan aktiva äldre i bemärkelsen att de är aktiva inom ortens PRO-förening. Något 

som James A. Holstein och Jaber F. Gubrium behandlar i verket The Active Interview är att en 

studie med emfas på en grupp i gruppen, snarare än hela gruppen inte blir avskalad utan snarare mer 

fokuserad.  Med hänvisning till detta går det alltså att hävda att en studie vilken inriktar sig mot en 35

del av Perstorps äldre inte får skygglappar, utan snarare en mer fokuserad forskarblick.  

3.3 Avindustrialisering 
Avindustrialisering definieras enligt Nationalencyklopedin som den process vilken föranleder det 

postindustriella samhället, vilket beskrivs som följande: termen som helhet skall förstås som en 

beskrivning av ett samhälle, vilket helt har lämnat, eller är i fas med att lämna det industriella 

samhället; industrien blir allt mindre viktig för samhället. Detta innebär att samhället bärs upp av 

andra nya bärande pelare, vilket får till konsekvens att tidigare samhällsgrupper såsom 

arbetarklassen luckras upp.  36

 Som det skrivs i inledningskapitlet till Changing Work and Community Identities in 

European Regions, så har det under 1900-talet på industriorter runtom i Europa, byggts upp 

identiteter, vilka starkt kom att förknippas med industrien. Det skrivs också att påverkan av denna 

identitet, med start i 70-talets radikala förändringar av produktionen, är något som går att spåra i 

 Chris Phillipson och Alan Walker, Ageing and Social Policy a Critical Assessment, (Aldershot: 32

Gower Publishing Company, 1986), 4-5.

 Pensionsmyndigheten om garantipension. Hämtad:13.05.2018. https://33

www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-
har-lag-pension.

 Riksdagen: Motion 1973:75, Thorbjörn Fälldin et.al. Hämtad: 13.05.2018. http://34

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/om-sankning-av-den-allmanna-
pensionsaldern-till_FW0275.

 Jaber F. Gubrium och James A. Holstein, the Active Interview, (Kansas: Haldeman-Julius, 35

publicerad online 2011). Hämtad: 12.04.2018. http://methods.sagepub.com/book/the-active-
interview/n3.xml.

 Nationalencyklopedien: Om det postindustriella samhället, hämtad: 20.02.2018. https://36

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postindustriellt-samhälle.
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samtliga av de europeiska undersökningsregioner, vilka utgör materialet för texten.  37

Avindustrialisering är således en samhällsomvälvande process som angår större delen av Europa. 

 En forskare som belyser en för denna uppsats intressant aspekt av avindustrialiseringen är 

sociologen Zygmunt Bauman. Hans verk Community Seeking Safety in an Insecure World beskriver 

den för samhället viktiga elitens flytt i utmanande tider. Han menar att det är lätt för de ledande 

skikten i samhället att i svåra situationer avsäga sig sitt ansvar för samhället och dra vidare till en 

mera gynnsam miljö när det blir svårt.  Ett uttryck för detta kommer att visa sig i de äldres narrativ 38

om det nutida Perstorp. 

  

 John Kirk, Sylvie Contrepois and Steve Jefferys, Approaching Regional and Identity Change in 37

Europe i Changing Work and Community Identities in European Regions, (London: Palgrave, 
2012), 1-2.

 Zygmunt Bauman, Community Seeking Safety in an Insecure World, (Malden: Polity Press, 38

2001), 50-54.
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4. Metod och material 
När nu den teoretiska väggen är avhandlad, ska uppsatsens metod och material beskrivas. I detta 

kapitel kommer dels de intervjuade och fältarbetet presenteras, dels kommer det diskuteras kring 

intervjuform samt narrativ och narrativanalys. 

4.1 Narrativ och narrativanalys 
I detta underkapitel kommer det först att ges en för den här uppsatsen gällande definition av narrativ 

följt av en generell diskussion kring narrativanalysen. Avslutningsvis diskuteras det kring två 

tematiska fält, vilka är speciellt intressanta för uppsatsen. 

 En forskare som binder ihop narrativ och identitet på ett fint sätt är Katharina Wolanik-

Boström och hennes utgångspunkt för narrativ görs också gällande för den här uppsatsen. I sin text 

Berättade liv, berättat Polen, så skriver hon att hennes intervjupersoners presenterade identiteter är 

att förstå som narrativa konstruktioner.  39

I inledningen till verket Identity and Story: Creating Self in Narrative, så sammanfattar de tre 

författarna Dan P. Adams, Ruthellen Josselson och Amia Lieblich hur en narrativ identitet utformas. 

Denna förklaring ligger också i linje med Wolanik-Boströms. De skriver att vi som människor är 

berättare och samtidigt de historier som vi berättar. En narrativ identitet är således den berättelse, 

vilken människor skapar, berättar om samt definierar sig själva i enlighet med.  Med hänsyn till 40

dessa skrivna rader, ter det sig ganska rimligt att gå an frågeställningen ur en synvinkel, vilken 

innefattar narrativanalys, då det som skall undersökas består i människors berättelse om sin 

levnadsort. När definitionen här ovan nu är avhandlad skall det problematiseras litet kring 

begreppet narrativ samt den narrativa analysen. 

 I A New Model for Classification of Approaches to Reading, Analysis and Interpretation 

beskriver Amia Lieblich, tillsammans med Rivka Tuval-Mashiach & Tamar Zilber, några 

parametrar som man som forskare bör hålla i blickfånget då en narrativanalys skall genomföras. Det 

skrivs bland annat, att eftersom den narrativa metoden till stor del bygger på interpretation, så måste 

 Katharina Wolanik-Boström, Berättade liv, berättat Polen,  (Umeå: Institutionen för kultur och 39

medier/Etnologi, 2005), 2. Hämtad: 09.05.2018. http://umu.diva-portal.org/smash/get/
diva2:143533/FULLTEXT01.pdf http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:143533/
FULLTEXT01.pdf. 

 Ruthellen Josselson, Dan P. McAdams, Amia Lieblich, Identity and Story Creating Self in 40

Narrative, (Baltimore, MD: United Book Press, 2007),3-4.
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forskaren acceptera en viss nivå av ambiguitet i sin forskning.  De skriver dessutom att på grund av 41

narrativens karaktär, så erfordras inte i samma utsträckning replikabilitet, som i andra 

forskningsmetoder.  Detta kan förstås ur synvinkeln att en intervju svårligen kan återupprepas på 42

exakt samma sätt och därför kan inte narrativet återskapas likadant.  

 Vidare beskrivs två dimensioner av narrativanalysen, som precis som för andra narrativt 

betingade analyser, för denna uppsats är aktuella. Den första dimensionen är den holistisk-

avsnittsmässiga: hur ser analysenheten ut? Vad i narrativet är det som skall undersökas: det 

holistiska; helheten, eller avsnitt?  

 Den andra dimensionen, den innehållsmässiga-formmässiga innebär ett beslut kring om det 

är det innehållsmässiga: det explicita och implicita som uttrycks i berättelsen, som skall undersökas, 

eller om det är det formmässiga, alltså det som uttrycks genom till exempel gester, kroppsspråk och 

tonläge.  43

 Även om det går att tänka sig en struktur mellan dessa som inte är helt absolut, så går det att 

antaga att analysen kommer att tendera luta mer eller mindre åt det ena eller andra hållet. Detta 

beskrivs också väl av Lieblich och hennes forskarkolleger. I deras verk så dras en matris bestående 

av fyra analysverktyg upp. Dessa fyra kan ses som möjliga ben att luta sin analys mot.  44

 De lyder: holistisk-innehållsmässig, holistisk-formmässig, avsnitts-innehållsmässig samt 

avsnitts-formmässig.  45

 Vad denna uppsats anbelangar, så verkar det avsnitts-innehållsmässiga analysverktyget, med 

inslag av diskussion kring formuttryck såsom gester, ansiktsuttryck samt uttryck för medhåll kontra 

invändning, vara väl lämpat att använda som bas. Det ger en god bredd, men också en möjlighet till 

att dyka djupare ner i intervjumaterialet, något som Lieblich och de andra författarna verkar vara 

benägna att hålla med om.   46

 Narrativanalysen uppkom enligt forskaren Alexa Robertson för att studera hur historiska 

händelser kan inordnas i en berättelse. En punkt som Robertson väljer att belysa, är att 

 Lieblich et. al., A New Model for Classification of Approaches to Reading, Analysis and 41

Interpretation. (Thousand Oaks: Sage Publications inc, 2011), 8-10. 

 Lieblich et. al., A New Model for Classification of Approaches to Reading, Analysis and 42

Interpretation, 10.

 Ibid. 11-13. 43

 Ibid. 12.44

 Dessa termer är löst översatta från originalen. 45

 Ibid 16. 46
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narrativanalysen inte är en fast analysmetod med tydliga och självklara instrument. Istället menar 

hon att man bör betrakta narrativanalysen som en verktygslåda, som man kan plocka upp ur för att 

välja ut de redskap som passar i just den aktuella analyssituationen.  Man kan såklart fundera kring 47

huruvida den här föränderliga dimensionen av analysredskapet, som detta innebär, är något önskvärt 

eller ej, i det fall då kollektiva identiteter skall undersökas. Just den här flexibiliteten är användbar, 

eftersom identitet är något väldigt intrikat och just därför ter sig narrativanalysen vara, i synnerhet i 

relation till låt säga innehållsanalysens fasta struktur, mycket väl lämpad för uppgiften att tolka 

äldre Perstorpbors narrativ. 

 I denna uppsats analysdel kommer det att diskuteras kring två tematiska fält: de äldres 

relation till det nutida samt dåtida Perstorp. Dessa två tidpunkter i de intervjuades liv kopplas i den 

här uppsatsen till ett begrepp hämtat ur Katharina Wolanik-Boströms text Berättade liv, berättat 

Polen. I texten skriver hon om narrativa arenor. Den här uppsatsen har låtit sig inspireras av detta 

och delar in de äldres berättelse om livet i Perstorp i två stycken sådana arenor: nutiden och 

dåtiden.   48

 Det kan också för uppsatsen vara intressant att analysera hur de äldres berättelse kring 

ortens industridominant ser ut, framförallt i relation till berättandet om kommunens offentliga 

förvaltning. Därutöver är det också av intresse att analysera hur de äldre ser på sin vardag. Vilka 

vardagsproblem går det att utläsa ur deras svar och vad ses som positivt betingat vad gäller 

vardagen? 

4.2 Fokusgruppsintervju  
För att kunna besvara frågeställningen som ställs i min uppsats, har intervjuer med seniora ortsbor 

genomförts. Tanken var att en intervju i fokusgruppsformat skulle kunna hjälpa till att besvara 

frågeställningen. Inspirationskälla till denna typ av intervju finns till stor del i Bo Peterssons kapitel 

Intervjubaserade studier av kollektiva identiteter, i Identitetsstudier i praktiken. Kapitlet beskriver 

övergripande men också på detaljnivå den problematik och de fallgropar, vilka man lätt kan falla i, i 

en intervjusituation, om man inte är medveten om dessa.  

 I sitt kapitel framför Petersson poängen, att förberedda respondenter är att föredra framför 

oförberedda, i de fall som man vill komma åt uttryck för kollektiva identiteter. Enligt Petersson är 

 Göran Bergström, Kristina Boreus(red.), Textens mening och makt (Lund: Studentlitteratur, 47

2012), 221-224. 

 Katharina Wolanik-Boström, Berättade liv, berättat Polen, en etnologisk studie av hur 48

högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle, se t.ex 47.
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det därför en god idé att före själva intervjun låta gruppen samtala kort kring ämnet. Det är i 

uttryckandet av samstämmighet som man kan ana drag av den kollektiva identiteten.  Han 49

fortsätter med att poängtera att alla svar inte ger uttryck för den kollektiva identiteten, utan att varje 

svar därför måste analyseras av den som genomför studien; en poäng som kanske kan ses som en 

självklarhet, men som inte nog kan påpekas.  

 Ett annat problem som kan uppkomma i en intervjumiljö är att frågorna, som ställs av den 

intervjuande blir för ledande. Petersson understryker flertalet gånger i sitt verk att det är genom en 

fri samtalskontext i bemärkelse av intervjuarens intervention i samtalet, som de kollektiva 

identiteterna tillåts att komma upp till ytan. Han belyser emellertid också att en alltför lössläppt 

samtalsform inte heller är önskvärd, då man i sådant fall riskerar att falla bort från forskningens 

ramar och mål, vilka i det här fallet är att besvara uppsatsens frågeställning.  

 Petersson beskriver också problematiken med inifrån- kontra utifrånperspektiv: det är viktigt 

att som forskare förstå sin relation till det som skall undersökas och föra en kort, men ärlig 

diskussion kring denna. Som Malmöit är jag från ett ex-regionalt perspektiv månne att ses som 

Skåning, men det bör här poängteras att det finns stora skillnader mellan de södra och norra delarna 

av regionen. Det räcker med en anblick över kartan för att förstå att storstaden Malmö inte har 

särskilt många band med den nordskånska landsbygden, vad socialstruktur anbelangar. Värsta 

tänkbara scenario vore att de intervjuade skulle uppfatta studien som ett försök av en storstadsbo att 

i negativa ordalag beskriva den process, vilken har drabbat deras hembygd. 

 Ovanstående stycke kan kanske verka något främmande för någon med rötter utanför Skåne, 

men att hålla detta i åtanke är av stor vikt.  

 En annan problematik vad beträffar inifrån/utifrån-perspektiv, som skulle kunna uppstå är att 

man som ung intervjuare från den akademiska världen kanske inte är särskilt uppskattad i den värld 

som det skall stigas in i; de intervjuade är äldre, pensionerade, till stor del med rötter i 

arbetarklassen. Därför kan det som akademiker vara av vikt att försöka tona ned den akademiska 

sociolekten, eller åtminstone vara väl medveten om dessa skillnader av språkbruk. Ett annat sätt att 

undvika att en känsla av svagt akademikerförakt sprider sig, är att i god väg innan intervjun ha 

informerat om studiens målsättningar.  Emellertid är dessa, ovan beskrivna, språkliga skillnader 50

inte så påtagliga, såsom i en internationell studie, då det skulle vara nödvändigt att intervjua på ett 

annat språk. 

Petersson, Robertson, Identitetsstudier i praktiken, 46.49

 Petersson, Robertson, Identitetsstudier i praktiken, 47-49.50
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 En ytterligare inifrån/-utifrånproblematik, den för den här uppsatsen kanske allra tydligaste, 

är åldersskillnaden. Som ung vore det naivt att tro att man med enkelhet skulle kunna stiga in i 

livserfarna människors vardag och till fullo förstå den. Av ovan nämnda parametrar är denna också 

den allra svåraste att tona ned, eftersom den av dessa tre är den fysiskt sett, allra påtagligaste. Under 

själva intervjun uppkom det emellanåt situationer, då respondenterna något skojfriskt 

kommenterade att de blev intervjuade av den unge mannen från Malmö, och så vidare. I dessa 

situationer blev utifrånförhållandet som allra mest kännbart. Detta gav ibland upphov till en av de 

effekter som här under behandlas, nämligen den förstärkta intervjueffekten. 

 Instrumentalitet och förstärkt intervjueffekt är två andra problem som utöver inifrån/

utifrånperspektiv lyftes fram av Petersson. Med instrumentalitet menar han att svaren som ges med 

avsikt är anpassade efter den intervjuades syn på den intervjuande. Kanske uppfattas intervjuaren 

som utomstående av den intervjuade, vilken då ger sina svar en avvisande ton.  Att vara varse om 51

detta är enligt Petersson mycket viktigt för att på ett bra sätt kunna analysera de svar som ges. I 

ljuset av de ovanstående beskrivna skiljaktigheterna mellan Syd- och Nordskåne är denna 

instrumentalitet viktig att ta i beaktning.  

 Det andra problemet, förstärkt intervjueffekt, som bär något av en kontextuell skrud är 

antagligen ännu svårare att komma ifrån än instrumentaliteten, då den består i mötet mellan de 

intervjuades och intervjuarens identiteter. Tillskillnad från instrumentaliteten är detta fenomen 

ofrivilligt, men oavsett så är det likväl viktigt att man som intervjuare är varse om detta, om man 

nyttjar intervjun som materialsamlingsmetod.  Att en intervjueffekt alltid infinner sig i 52

intervjumiljö är oundvikligt enligt Petersson. Problem för materialsamlaren uppstår då den blir 

alltför påtaglig och omedvetet accentueras av de intervjuade och därigenom blir förstärkt. En sådan 

förstärkt intervjueffekt skulle till exempel kunna uppstå för frågeställningen ”hur ser äldre 

Perstorpbors berättande om livet på orten ut, i en tid av avindustrialisering?”, i det fall då 

akademikerns sociolekt indirekt styr de intervjuades svar till att bli mer pedagogiska än 

besvarande.  Om så vore fallet, skulle undersökningens trovärdighet undermineras, eftersom de 53

intervjuades svar inte motsvarar vad de faktiskt tycker, utan skulle stå för något annat.    

 Ruth Illman och Peter Nynäs beskriver i sitt verk ”Kultur människa möte” en metod, vilken 

skulle kunna användas som en intervjuteknik för att komma runt den ovan benämnda 

 Ibid, 46.51

 Ibid, 46-49.52

 Ibid, 48. 53
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instrumentaliteten och förstärkta intervjueffekten: att genom att frångå jag-det-relationen till de som 

skall intervjuas, och istället försöka förmå att skapa en jag-du-relation, i vilken de intervjuade i 

egenskap av ”Du” förstås som subjekt, snarare än undersökningsobjekt. I denna relation hamnar 

undersökare och intervjuad på samma nivå. Visserligen skall det ju genom studien göras ett försök 

att belysa en kollektiv identitet hos de äldre i Perstorp, något som kan förstås som ett inordnande. 

Risken är dock att man riskerar att gå in i intervjusekvensen med en alldeles för stigmatiserad bild 

av de som skall intervjuas, om man har ett jag-det-förhållningssätt. Det är genom en övervägande 

jag-du-relation som sådana stigmatiserade gränsers betydelse minskar.  Som Illnäs också 54

poängterar är inte gränsen mellan jag-det- och jag-du-relationerna absolut: det menas att båda 

förhållningssätten är nödvändiga, men att man kan välja att betona ett av dem vid olika tillfällen.  

  I The Active Interview skriver James A. Holstein tillsammans med Jaber F. Gulbrium 

om vikten av representativitet i undersökningen. Liksom enkätundersökningen är det för en intervju 

av största vikt att de intervjuade kan sägas representera den grupp, som ska undersökas. Det skrivs 

emellertid i verket att det är betydligt svårare i intervjusammanhang, än i enkätfallet, men 

representativitet skall alltid eftersträvas. Problematiken om urvalsprocessen i det här fallet rör sig 

om huruvida de aktiva medlemmarna i seniorföreningen i Perstorp kan sägas representera äldre i 

Perstorp. För även om de utgör en del av dem, så är det ju inte alla röster som gör sig hörda genom 

dessa individer. Det vore emellertid under de satta förutsättningarna för en uppsats på C-nivå, 

praktiskt olämpligt att intervjua samtliga äldre på orten och därför är den här avgränsningen 

befogad ur ett praktiskt perspektiv. Däremot är det bra att hålla i tankarna att det inte går att säga att 

den kommande studien kan sägas vara heltäckande.   55

 Efter det att intervjuerna genomförts, så transkriberades materialet, tidsmässigt, kort efter 

intervjutillfället, för att sinnesintryck från samtalet skulle vara färska.  Efter att intervjun 56

transkriberats till text applicerades en narrativanalys på materialet för att utreda den kollektiva 

identiteten. 

4.3 De intervjuade och fältarbetet 
Som ovan redan nämnts, så består de intervjuade av aktiva seniorer i orten Perstorps PRO-förening 

(Pensionärernas Riksorganisation). Härunder kommer det nu mer detaljerat att redogöras för de 

 Ruth Illman och Peter Nynäs, Kultur människa möte 48. 54

 Jaber F. Gubrium och James A. Holstein, the Active Interview.55

 Petersson, Robertson, Identitetsstudier i praktiken, 51. 56
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individer som utgör intervjugruppen och även lite kring mina intryck från intervjutillfället. Av 

respekt för de intervjuade, så har jag valt att hålla deras identiteter anonyma. 

 Gruppen bestod av totalt åtta personer av blandad ålder, kön samt socio-ekonomisk position, 

vilket i sig är intressant för undersökningen. De kom också, i enlighet med Bo Peterssons idéer och 

tankar att betona olika parametrar, när de beskrev sin relation till orten Perstorp under intervjun. 

Med detta sagt följer nu en kort presentation av de intervjuade från intervjun, i sin transkriberade 

form:  
R1: V.J heter jag och det vet alla, och inbiten jämtlänning, inflyttad, invandrare som det heter hahaha, 
(alla skrattar) och har ju arbetat på Perstorp AB, det var ju dom som lockade hit mig då, en gång i tiden, 
när man tömde Norrland på befolkning ja. Det räcker va. 
R2: A.A heter jag, bott i Perstorp i mer än sjuttio år, 75-76 år och har arbetat med mycket, men på posten 
de sista  25 åren som lantbrevbärare. Det var det jag hade o säg’. 
R3: A. B och jag kom till Perstorp ’65. och jag har varit nere på AB, Perstorp AB och sen har jag varit 
dagmamma i 43 år. 
R4: A. T jag har bott i Perstorp i 22 år, och har arbetat inom äldrevården i Klippans Kommun och trivs 
jättebra i Perstorp. 
R5: Ja, jag är K. T och har bott i Perstorp sedan 1975, har jobbat inom kultur och fritid, på biblioteket i 
Perstorp i 25 år och sen som kulturchef i Örkelljunga i fjorton år, innan jag gick i pension. Men i övrigt 
inga anknytningar till Perstorp, nej. 
R6: Okej jag heter E. R och kommer från Dalsland och flyttade ner till Helsingborg ’61 och ’62 köpte 
min svärfar en gård som är sommarställe och jaktgård ute i Perstorp och 1999 så lämnande han över det 
till oss och vi bodde i HBG och vi kunde inte ha både hus och så, så därför flyttade vi ut till gården och 
bor där för gott, så det är där jag bor nu och vi flyttade ut där för sju år sedan, så det är därför jag kommer 
in till Perstorp, men vi bor en bra bit utanför centralorten och det är den enda nackdelen när man är med i 
en förening här inne, eller när man ska göra någonting, men jag trivs jättebra här ute.  

R7: Jag heter U. R och är uppväxt i HBG, och flyttade ut till Perstorp för sju år sedan och trivs jättebra 
här ute, vi bor på landet, ja.  

R8: S. O heter jag, och jag är en inföding, jag har bott här hela mitt liv, visserligen en bit utanom, men 
trivs jättebra och har bott på många olika ställen i samhället, okej. 

Som de intervjuade redan under detta första moment visar på, kommer de alla från ganska skilda 

världar och man kan redan här ana att det är av största vikt för uppsatsen att tillgiva Bo Peterssons 

ord om den kollektiva identitetens mångdimensionalitet (se underkapitel kollektiv identitet), stor 

vikt.  

 Intervjudagen, den 17:e april, 2018, var en grå dag och regnet hängde över Perstorp. När det 

stegs in i föreningens lilla blå lokal försvann emellertid det lynne som det gråa vädret kan bringa: 

det tråkiga vädret byttes snabbt mot den goda stämningen i lokalen. Några av medlemmarna var 

redan igång med att ställa iordning de bord som skulle användas under vårt samtal. Vid dörren 

hängde ett stycke vävt tyg med välkomsttext på danska. Mina sinnliga intryck från intervjudagen 

hos PRO Perstorp är att, de medlemmar som medverkade under dagen har en god sammanhållning; 

det skämtades och det skrattades; det bjöds på såväl hembakt som köpta kakor.  

 Vårt samtal förlöpte utan några som helst förhinder. Det kändes aldrig som om samtalet 

fastnade, och/eller att situationen var konstlad, trots att det satt en utomstående ung studerande vid 

bordet. I enlighet med Illman och Nynäs försökte jag att betona min personliga koppling till orten 
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och därigenom bli mer som en del i gruppen. De intervjuade hade alltid någonting att berätta. 

Därför blev det transkriberade materialet relativt extensivt: det består i litet över 7900 ord. Det skall 

också låta sig tilläggas att PRO i Perstorp redan sedan innan hade en träff inplanerad på ämnet om 

hur det var förr i Perstorp. En slump som visade sig vara gynnsam för den här uppsatsen, för som 

det har beskrivits ovan, så är det en fördel för den här typen av undersökning, om de intervjuade 

redan har tänkt kring det aktuella ämnet. 
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5. Analys  
I de äldres kollektiva berättelse om Perstorp har två narrativa arenor hittats. En återblickande 

beståndsdel om hur det var när ortens industri var stark och en berättelse om det nutida samhället, 

som befinner sig i en tid i av avindustrialisering. Dessutom tolkas avveckling vara ett särskilt viktigt 

tema, till vilket de intervjuade ofta återkom när de berättade om nutiden. Därför är analyskapitlet 

indelat i tre delar: de äldres berättande om dåtiden, de äldres berättande om nutiden, samt ett 

underkapitel till detta kapitel, vilket försöker tolka de äldres berättande om avvecklingen. Det skall 

nu interpreteras vad som utgör narrativet om dessa narrativa arenor, samt hur de skiljer sig åt. 

Dessutom är det viktigt att påpeka att det inte går några vattentäta skott mellan de utdrag som kan 

sägas representera de respektive tidsarenorna, eftersom de intervjuade växlar mellan att berätta om 

nutid och dåtid i vissa av utdragen, men så ser verkligheten ut i fältarbetets värld. 

 Det kändes som om de äldre öppenhjärtligt berättade om sina liv i Perstorp och att de varken 

hade någon dold agenda med sitt berättande, eller pedagogiskt skulle förklara hur det ligger till i 

Perstorp. Förvisso uppkom det någon gång situationer då de fick förklara mer i detalj, men intrycket 

är att instrumentaliteten inte var påtaglig och att den förstärkta intervjueffekten inte infann sig. 

Kanske eftersom att undertecknad försökte framhäva sin egen relation till orten, i enlighet med 

Illman och Nynäs.  

5.1. De äldres berättande om dåtiden: 

De första raderna av analyskapitlet skall nu ägnas åt de äldres kollektiva minne om hur det tidigare 

var i Perstorp. De skrivna raderna om kollektivt minne och nostalgi är bra att ha i huvudet när det 

reflekteras kring dem intervjuades narrativ om dåtiden. R8 börjar:  

R8: Jag vet inte när de la ner, men det gick ju buss från Perstorp och den gick in om Oderljunga och man 
kunde åka till Örkelljunga (Medhåll)  
R2: Det var ju arbetarbussen som gick till PAB, den gick mornarna upp till Örkelljunga och hämta och 
tillbaka på kvällen. 
R7: Men så hade de ett tag att de gick mitt på dagen (medhåll) Några turer gick per dag.  
R8: men det gick inte många 
R1: Det är inte så många år sedan den la av väl? (Medhåll) Det är nog de senaste sju åren nått sånt.  
R2: Det blev väl för lite passagerare 
R1: Ja och alla skaffade bil och jobbade dessutom olika tider. 

Det här utdraget visar på samstämmighet mellan de intervjuade kring vem som administrerade den 

för industriorten viktiga busstrafiken och dessutom en förändring i att alla skaffade bil. Ett 

ytterligare utdrag ur den transkriberade texten, som hjälper till att förstå bussarnas viktighet i de 

intervjuades berättelse, är R7:s betoning av den sociala roll, som bussen spelade förr:  
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R7: Jag kommer ihåg hur det var när jag åkte till gymnasiet med buss och den gick kring i alla småbyar. 
De stannade överallt och körde en hem. Alla hälsade på varandra och man pratade om vad man hade gjort 
under dagen. Något sånt händer ju inte idag.” 

De äldre minns att det tidigare gick bussar i Perstorp, vilka inte endast industriens skiftarbetare 

kunde nyttja. De äldre beskriver att i samband med att industriens omfattning minskade på orten, 

försvann dessa bussar och man kan se att de äldre håller med varandra om att bilens roll har ökat. 

 Om man förstår bussen som en symbol för det gemensamma färdmedlet, och bilen som 

individens, kan man se denna nedskärning av samåkning som en yttring för att gemenskapen på 

orten beskärs och att individens ansvar för sig själv tilltar. Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck 

dels för en för identiteten viktig, symbolisk, beståndsdel; den andra av Shao:s benämnda 

identitetsbeståndsdelar, dels för det socio-spatiala medvetandet: den fjärde beståndsdelen i Shao:s 

definition av den regionala identiteten: denna faktiska transportförändring föranleder en 

förskjutning i ortens ansvarsområde för transport och detta blir ortens invånare varse, vilket i sin tur 

påverkar identiteten: i Perstorp samåker man inte längre, utan här tar man sig fram själv.  Det verkar 

som om de äldre tillsammans positivt minns en tid när man kunde åka kollektivt genom orten. 

 Perstorp AB verkar utöver arbetsplats också ha varit en social knytpunkt och dessutom haft 

enormt inflytande över ortens välgång, utifrån de äldres berättelse. Samtliga i gruppen har positiva 

minnen från Perstorp AB. Hur hade de varit om någon i gruppen hade, låt säga, godtyckligt fått 

avsked från sin tjänst inom företaget? Antagligen hade denne i sådant fall valt att betona något 

annat än just Perstorp AB som samhällsbärande. Eftersom så inte var fallet betonas företagets 

godhet gentemot ortsbor, av både R7 och R4 i följande utdrag: 

R7: Det blir ju också så med företag som PAB, som var ett familjeföretag, då är ju familjen knuten till 
orten och då värnade de ju om orten på ett helt annat sätt, och tog ett socialt ansvar för de sina egna 
anställda. Jag kommer ihåg när vi byggde, då fick vi faktiskt 18000 av PAB till bygget, som ett lån. De 
ville uppmuntra till husbygge, för då skulle de anställda stanna på orten. 
R4: Vi fick 6000, (alla ser positivt på det här)  

Vårt samtal leds in på vad företaget gjorde för sina arbetare under de intervjuades yrkesverksamma 

år. De äldres berättande kring detta antyder att man kommer ihåg företagets handlingar som 

omfamnande. Persgården, som ligger ett eller två stenkast från PRO:s byggnad, omnämns och de 

äldre minns hur företaget där anordnade aktiviteter för dem. Återigen accentueras företagets godhet 

mot de sina i det av R6 första givna svaret: 

R6: Jag kommer lite utifrån va. Och jag tyckte att det var fantastiskt hur mycket de gjorde för sin personal 
här. På PAB alltså. Mycket fint. Där jag jobbade innan kvittade det om man hade jobbat i 45 år. Där 
kunde man likaväl åka ut med en fot i baken. Och det gjorde inte PAB: de har varit väldigt måna om sin 
personal. Sen vet jag inte hur mkt aktiviteter de hade. 
R8: Ja alltså de hade ju egen läkare och sånt va.  
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R7: Sen hade de även Persgården med gym och olika aktiviteter, t.o.m. med ett litet bad.  
R4: Men det finns dessvärre inte längre.  
R7: Där är ju dock stor idrottshall fortfarande på Persgården, för alla. 

Med detta utdrag om anordnade aktiviteter för industriens arbetare ger de intervjuade i sin berättelse 

om livet i Perstorp, såväl explicit som implicit, dels genom sitt direkta tal dels genom sitt 

kroppsspråk och gestikulerande, uttryck för att Perstorp AB har vägt tungt för orten. 

 De äldres berättelser och minnen från tiden då industrien var stor på orten kan verkligen 

sägas vara positiv. Att kommunen knappt omnämns kan förstås på så sätt att de äldre minns Perstorp 

AB som den bärande institutionen på orten. Man kan förstå de intervjuades berättande som ett 

nostalgiskt tänkande, framförallt när man jämför med Milligans tankar om att nostalgiska minnen 

uppkommer i samband med diskontinuitet.  Perstorp kan sägas uppleva en annorlunda tid idag än 57

under Perstorp AB:s glansdagar (något som de äldres berättande om nutiden strax skall påvisa), och 

därför ligger hennes idéer kring skapandet av nostalgiska minnen i nya tider, nära till hands. 

5.2.1 De äldres berättande om nutiden  

När berättandet om dagens samhälle nu skall analyseras, kommer man kunna se att kommunen ges 

utrymme och att det som sägs om nutiden inte har samma positiva skimmer som berättandet om den 

starka industriperioden. Martin Petersons tankar om brott och kontinuitet gör sig här gällande. 

Denna skillnad som tycks ses i de äldres berättande om dåtiden respektive nutiden bör förstås som 

ett brott mellan de två narrativa arenorna dåtid och nutid. De äldres narrativ om det nutida Perstorp 

tolkas inte alls vara lika positivt betingat som deras berättelse om det dåtida. Denna skiljelinje 

mellan de två arenorna, kan också förstås som ett uttryck för den kollektiva identitetens 

mångdimensionalitet: i den nutida berättelsen väger negativa inslag betydligt tyngre än i den dåtida 

berättelsen. Dessutom får den kommunala förvaltningen plats som en institution i narrativet, på ett 

sätt som den inte upplevdes få i de äldres berättande om dåtiden.  

R1: ”Du känner ju till Perstorp AB och sånt, det är ju det som har styrt och ställt hela kommunen ju, jag 
har haft mycket att göra med PAB; jag har sålt tjänstebilar till dem, och det var väldigt viktigt att allt 
skulle ha med byn att göra. ”Ni ska göra en försäljning här, då skulle det finnas en bilverkstad på orten. 
Det skulle ses till att allt fanns i Perstorp va. Men som det är nu, så bor nästan ingen av de högre i 
Perstorp, utan de bor vid stranden och lite överallt, så det har ju ändrats enormt mycket på den sidan. På 
det viset har det ändrats våldsamt. Perstorp var ju Perstorp, (det nickas i samtycke). Men nu är det ju 
liksom, men nu måste vi ut, bara för att komma till en bank. Det är bedrövligt. 

Det som berättas av R1 i det här utdraget går mycket väl att koppla till Baumans idéer, som 

omnämnts tidigare. Den intervjuade ger uttryck för en uppgivenhet över att ledarskapet inom 

Melinda J. Milligan, ”Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia, 384.57
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Perstorp AB har flyttat bort från orten. Det finns en slående likhet mellan det som Bauman skriver 

om och den situation som ingår i de äldres narrativ om Perstorp. Bauman menar att de 

framgångsrika i svåra tider ofta väljer att isolera sig från samhället.  Hans exempel om hur detta 58

skedde med generationerna efter Den stora depressionen låter sig jämföras med de äldres berättande 

om hur industriens ledande skikt har flyttat från Perstorp när industrien på orten minskar. Eftersom 

det inte är beroende av samhällets tjänster på samma sätt som de mindre framgångsrika 

samhällsskikten, är det lättare för ledarskiktet att helt enkelt avlägsna sig från samhällets 

gemenskap i sämre tider, än att stå upp för sitt ansvar för orten.   59

 Innehållet i den intervjuades yttring kan tolkas som ett exempel för identitetens 

mångdimensionalitet. För även om det i pejorativa ordalag talas om industriens ledning, så ges det 

minst lika positiva uttryck för industriens inverkan på orten. Mångdimensionaliteten består i denna 

dubbelhet: samtidigt som de äldres berättelse och därigenom även identiteten innehåller ett positivt 

minne av vad företaget har uträttat på orten, så tolkas deras berättelse också innehålla negativa 

tankar kring företagets ledande skikt.  

 Att R1 i det första utdraget likställer Perstorp AB med orten Perstorp samt det medhåll 

vederbörande får, måste ses som klara tecken för att Perstorp AB:s reella och upplevda viktighet för 

orten hos de äldre, är mycket stor. Man kan konstatera en viss nedstämdhet hos samtliga runt bordet 

när R1 berättar om hur Perstorp som ort har utvecklats sedan dess att Perstorp AB:s närvaro 

successivt minskat. Det finns i denna korta episod av intervjun såväl en innehållsmässig som 

gestikulerande form av yttring för detta. Klart är också att den enskilde intervjuade (R1), hade en 

nära professionell relation till företaget Perstorp AB och det är nödvändigtvis inte så att samtliga 

intervjuade har samma erfarenhet av samverkan mellan ort och företag, men eftersom samtliga runt 

bordet med kroppsspråk och yttringar signalerade medhåll, går det att antaga att företaget spelade 

en mycket stor roll på orten, och därigenom också i de intervjuades livsberättelser och identitet. 

 Efter ett tag leds samtalet in på hur relationen till de före detta kollegerna ser ut. Svaren som 

ges är intressanta att ta i beaktande, när det reflekteras kring hur relationen till ortens industri ser ut 

i de intervjuades berättande.  

R1: Stöter på någon på torget ibland, nej det kan jag inte påstå, fast än jag hade så in i h*lvetes mycket 
arbetskamrater, för jag jobbade ju på laminaten. PAB:s största avdelning. 
(…) 
R1: Hur har man sett dem, hur har man lärt känna dem, det är ju sånt som är intressant. Det är ofta man 
läser i dödsannonserna i tidningen och det är grymt och se. 

 Zygmunt Bauman, Community Seeking Safety in an Insecure World, 50-54.58

 Bauman, Community Seeking Safety in an Insecure World, 50-52.59
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(…) 
R1:s svar är intressant på så sätt att det står i kontrast till det som skulle kunna förväntas. Tidigare 

har det berättats att gemenskapen i tidigare livsskeden genom Perstorp AB var god på orten. Det 

vore därför inte orimligt att tänka sig att relationerna till de gamla arbetskollegerna än idag skulle 

vara god. Som forskare bör man här fråga sig om den berättade historien är ett återberättande av ett 

faktiskt skeende eller en nostalgisk minnesförnimmelse, i enlighet med Milligan. Milligans 

resonemang om att nostalgiska minnen uppstår i tider av diskontinuitet känns särskilt aktuellt i detta 

fall, då Perstorps nutida situation upplevs vara annorlunda i de äldres narrativ och därför skulle 

minnesförnimmelsen om hur bra det var, späs på. 

 För att försöka tolka hur de intervjuade ser på vad Perstorp AB idag gör för sina ex-anställda 

leds samtal in mot detta:  
I: Hur är det med PAB, har de några aktiviteter, för sina gamla knegare?  
R5: De har för sina anställda, ja.  
R2: Förr fanns det korpidrott, det var fotboll, ja det var ju allting. Det finns ingenting sånt nu. (de andra 
suckar lite uppgivet)  
R7: Men ja PAB har träffar för sina gamla arbetare varje år. (några håller med, andra inte ) 
R1: Jag pratade ju med () om det innan. 
R3: Jag vet att de träffas två gånger om året på Persgården.  
R7: Innan hade de nån utflykt och bjöd på julbord ibland, (de andra håller med) När PAB fyllde hundra 
år, då körde de flera bussar till Malmö för att fira, och bjöd alla sina f.d. anställda. Då gick det sex bussar. 
Då var det med show och mat och allt. Det var en fin gest.  

Det som berättas om Perstorp AB:s intresse för sina gamla arbetare i ovanstående utdrag förstås 

som positivt. Berättandet om företagsfesten i Malmö och R3:s påstående om att det varje år 

anordnas två träffar påvisar detta. Man skulle kunna tänka sig att det under intervjun enbart skulle 

vara liknande, positiva tankar om företaget som florerade, men så var inte fallet. Det visades under 

ett tillfälle insikt för att företagets dominans också legat till grund för ortens tillbakagång, även om 

företaget i sig inte anklagas:  

R6: Det är ofta väldigt farligt för mindre samhällen när man får ett sånt dominerande företag. I 
Vänersborg finns det t.ex. Vargö, och pappersbruket. Båda två är nedlagda, de finns inte längre. Inte en 
arbetsplats finns kvar. Det var de som styrde och ställde med allt där. Men nu finns det ändå ESAB här 
(det nickas) även på större orter får man samma effekt, Uddevalla-varvet, samma sak. Hela stan blir 
jättestor tack vare industrin, och när den försvinner så dör orterna. 

Denna insikt var något oväntad, eftersom berättandet kring Perstorp AB fram till denna punkt varit 

mycket positivt och ännu mer intressant blev det när två av de intervjuade resonerade följande: 

R1: Avveckling, det är ju något som man måste jobba mot, men det går ju egentligen inte. Vi har ju Väla 
där ute, så snart har vi väl inget ICA längre. Utvecklingen har gått på det här viset att alla har bil, nästan, i 
stort sett alla, och då far man utåt.  
R6: Men i grund och botten så är det egentligen vi själva som är orsaken till det här.  (de andra håller 
med). 
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Avvecklingens effekter som R1 sätter fingret på i detta utdrag är ett återkommande tema under 

intervjun när nutiden behandlas: bussarna är borta, Persgårdens bad är borta, korpidrotten finns inte 

längre, aktiviteter för medborgare finns inte i kommunens regi, och industriens toppar bor på annan 

ort. Det vore tämligen lätt för de intervjuade att utpeka företagets avveckling på orten som ensam 

skyldig faktor för ortens nedmontering, men det görs alltså inte. Istället ser det ut som om de äldre 

väljer att reflektera kring det egna ansvaret för den uppkomna situationen. 

 Efter att ha tolkat de äldres berättande om sin nutida relation till Perstorp AB, skall nu deras 

berättelse om dagens kommun interpreteras; ett berättande, vilket helt saknades i deras berättelse 

om hur det var förr.  

 En episod ur intervjun som är intressant i fallet, då man försöker förstå relationen mellan 

senior och kommun, är när de äldre berättar om hur samröret mellan kommun och PRO ser ut.  

R1: Tillsammans med SPF ska vi ha en utfrågning hos politikerna, men då är det ju inte kommunen, utan 
politikerna, nu inför valet.  
R8: Om det som rör de äldre alltså. 
R6: Ja det är ju det som intresserar oss mest, det som rör det som rör de äldre. Men det är på eget initiativ, 
och inte kommunen som har lagt fram idéen.  Och det måste jag säga om samarbetet. Då med 
socialsekreteraren, långt långt innan, och sen så finns det ingen från kommunen där. För då hade de andra 
uppdrag, det var väldigt nonchalant. Då har man ingen respekt för andra människor. (de flesta suckar 
med). ”Det är bara PRO:are, dem ger vi fasen i, för det ordnar sig nog.  

  
Som det mycket riktigt påpekas av R1 så rör det sig visserligen om en träff mellan föreningarna 

SPF (Sveriges pensionärsförbund), PRO och kommunens politiker, men precis som den offentliga 

förvaltningens anställda, bör kommunens politiker vara att betrakta som företrädare för kommunen. 

När dessutom det illa fungerande samarbetet med socialsekreteraren tas upp i samma episod, måste 

det ses som ett uttryck för att de äldre anser sig ha en mindre välfungerande relation till kommunen 

idag. 

 De äldre fortsätter att diskutera och ett anslutande tema som omnämns är det kommunala 

pensionärsrådet (KPR). De intervjuade berättar att de genom KPR inte har någon rätt till 

bestämmande, men att de genom rådet har möjlighet till att yttra sina åsikter. I samband med att det 

talades om KPR, kom exemplet färdtjänst upp, för att belysa hur taffligt de intervjuade anser att 

samverkan med kommunen fungerar. När det berättas om dagens relation till kommunens 

maktorgan fås intrycket av att de äldre, dels genom vad som sägs och dels genom vad som antyds 

med gester, uttryck och kroppsspråk, att det minst sagt finns förbättringspotential.  

 Med det sagt, så beröms emellertid det arbete, som utförs på Österbo, det kommunala 

ålderdomshemmet, av en intervjuad. En helt samstämmig negativ bild vad gäller relationen till det 
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offentliga, kan därför inte helt oemotsagt sägas ingå i de äldres berättelse om hur det är att vara 

äldre i Perstorp idag.  

 Ett annat intressant utdrag ur samtalet är den diskussion som uppkommer efter ett instick 

från R4 gällande möjlighet till aktiviteter för boende i Perstorp.  

R4: Ja alltså i Perstorp finns det aktiviteter, om man vill. Här kan man vara aktiv.  
R6: Ursäkta att jag avbryter dig, men inte i kommunens regi, utan genom föreningar.  

Återigen attackeras kommunen i samtalet och detta bör i denna uppsats kontext förstås i relation till 

de positiva ordalagen om Perstorp AB. Även om det som sägs om Perstorps offentliga förvaltning 

inte bara är negativt, så interpreteras materialet som tvådelat: det som sägs om Perstorp AB:s 

gärningar för gemenskapen är främst positivt och det som säges om kommunens gärningar är 

neutralt eller negativt. 

  
5.2.2 Den farliga avvecklingen  

Analysen har fram till nu främst kommit att behandla de äldres relation till de olika institutionerna 

på orten. Ett inslag som ständigt återkommer i de äldres narrativ om det nutida Perstorp tolkas vara 

avveckling, till exempel när de berättade om hur bankens verksamhet har försvunnit från orten: 
R3: Ja det är ju banken som har försvunnit, det är ju ett stort problem för de äldre. 
R6: Ja det är så, det är ett mycket stort problem för de äldre.  
R3: Ja, jag menar har man bara en rullator, då kan man ju inte gå till Klippan. Man kan ju inte åka tåget 
med rullator. 

När banken försvinner från orten, är det inte bara ett företag som försvinner, det är en samhällelig 

institution. Därför bör detta förstås som en negativ utveckling i en avvecklingskontext. 

Uppenbarligen är banken en central institution för de äldre och när bankkontoret har lagts ned, 

känns detta av. 

 Följande utdrag är taget ur samma episod som ovanstående och visar på hur de äldre tvingas 

att anpassa sig till den nutida kontexten.  

R6: Nu är det ju så här att man kan föra över pengar på andra ställen än på banken.(…) Och nu ska ICA 
ha något likadant, men det är ju så att det kostar pengar varje gång man går dit för att göra det här. Det är 
inte gratis. Vet du hur mycket extra det kostar för dem som inte har dator idag? 45-50 kr för varje räkning 
som ska betalas. (Det hålls med). 

Hur skall detta förstås ur ett identitetsperspektiv? Shao:s tredje variabel: the Institutional Shape av 

identiteten kan betonas när man vill tolka dessa två utdrag ur de äldres berättelse. Tidigare var 

banken en viktig medborgerlig institution på orten. Nuförtiden får man, som de äldre berättar, söka 

efter andra alternativ, därigenom försvinner banken som institutionell beståndsdel ur identiteten. 
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Man bör också sätta bankkontorets försvinnande i relation till de äldres kollektiva minne om hur det 

var förr. Narrativet om dåtiden med samhällsinstitutioner såsom bussar och de för gemenskapens 

viktiga aktiviteter vid Persgården står i kontrast mot berättelsen om dagens ort. Denna kontrast 

tolkas i den här uppsatsen som ett tydligt brott mellan de två narrativa arenorna. 

 Ett annat nutida vardagsproblem som det berättas flitigt om under vårt samtal är datorn. De 

äldres berättande ger uttryck för en rädsla inför digitaliseringen av samhället. Dels berättar de om 

oförmågan att använda datorn och om de problem som detta innebär, dels berättar de om en rädsla 

för att datorerna ska ersätta människor inom äldrevården och att den mänskliga kontakten 

därigenom för många kommer att bli nästintill icke-existerande. R5 berättar om ett möte med 

äldrevården:  
R5: ja de fick så många pengar. Men då tyckte inte de gamla att de skulle investera i datorer. Ta in lite 
mer personal som kan sitta och prata med oss”, det tyckte hon. Och jag tror att hon har rätt, för de blir 
ensamma. Helst de som sitter himma i sina stugor själva. 

Tidigare under intervjun har R1 berättat om en utsatthet som enligt honom framförallt verkar drabba 
de äldre. Lösningen på avvecklingens alla problem tycks vara datorn enligt många i samhället, men 
som R1 belyser:  

Det finns alltid data idag, men inte för oss. (Kontroll kring hur många som har dator) Ja men man skyller 
på datan och det är tråkigt. 

De andra håller med honom i hans berättande och R2:s efterkommande pik mot denna samhällets 
lösning är lika vass som den är syrlig:  

R2: Vi skrotade vår när vi flyttade, och det kommer ingen ny, inte för min del iallafall. 

Datorns i de äldres berättelse tillhör således inte lösningen på avvecklingen, utan utgör snarare ett 
hot i vardagen. De ser sig inte som en del av det digitaliserade samhället.  
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6. Slutsats och vidareforskning  
Syftet med den här uppsatsen var att genom ett fältarbete belysa några av de aspekter som kan 

utgöra en kollektiv identitet hos äldre i Perstorp. Som Lieblich slagit fast så är narrativ att betrakta 

som berättelser, vilka människor identifierar sig med och som det har påvisats i analysen, tolkas två 

narrativa arenor ligga till grund för denna kollektiva berättelse: ett kollektivt minne om hur det var 

under industriortens glansdagar, samt ett narrativ om dagens samhälle. Det tolkas finnas ett starkt 

brott mellan dessa två berättelser och om man ser till sidantal i analysen, verkar det mesta av 

materialet kretsa kring det nutida Perstorp.  

 De äldres narrativ om dåtidens Perstorp är övervägande positivt. Det berättas om ett levande 

samhälle med butiker på orten, jobb och gemenskap, men framförallt om Perstorp AB som den 

samhällsbärande institutionen. Det kollektiva minnet hos de äldre i Perstorp om hur det var förut, 

tolkas till stor del bygga på en känsla av nostalgi inför ortens industri. Denna nostalgi blir särskilt 

tydlig då den ställs mot berättandet om dagens offentliga förvaltning. 

 Skildringen av den nutida orten ser annorlunda ut och det tolkas finnas ett tydligt brott 

mellan narrativet om dåtid och nutid. De nostalgiska minnena har ersatts av en tid, i vilken 

kommunen inte gör tillräckligt mycket för de äldre. I de äldres berättelse kunde kommunen tidigare 

förlita sig på det starka Perstorp AB, Perstorp var ju Perstorp. Det är heller inte en långsökt tanke 

att anta att det blir lättare att kritisera kommunen, än industrien, själva symbolen för orten. Den 

nutida vardagen beskrivs vara problematisk, eftersom samhällsbärande institutioner som till 

exempel bankkontor inte längre finns på orten. Relationen till kommunen beskrivs som ovärdig och 

de äldre känner sig dåligt behandlade av ortens förvaltning. De äldres berättelse om det nutida livet 

i Perstorp tolkas i den här uppsatsen innehålla en oro inför vidare avveckling av orten och därtill ger 

de äldre uttryck för en rädsla inför den fortsatta digitaliseringen av samhället. Den här avvecklingen 

tolkas påverka den institutionella beståndsdelen av identiteten. Perstorpsbor går inte till ortens bank 

för att göra sina bankärenden, utan tvingas gå till mataffären eller spelbutiken.  

 Man kan alltså se två tydliga narrativa arenor vilka kan sägas utgöra grunden i de de äldres 

berättelse och därigenom identitet: dåtid och nutid och även om de båda arenorna har tydliga 

skillnader, så finns det framförallt en likhet: Perstorp AB. Företaget förekommer i de båda 

berättelserna, om än på olika sätt. De äldres uttryck, såväl explicita som implicita under intervjun 

visar på detta. Företaget beskylls aldrig under intervjun för att ha lagt grunden för avvecklingen, 

utan de intervjuade reflekterade snarare kring sin egen roll i ortens tillbakagång. 
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 Den sociala gemenskapen i Perstorp kan idag inte sägas upplevas lika stark som under 

Perstorp AB:s glansdagar, vilket i sig inte är särskilt konstigt, då den till stor del kan sägas vara 

uppbyggd kring företaget och företagets relation till kommunen. Idag när företaget har flyttat en 

stor del av sin produktion till ekonomiskt gynnsammare platser, har orten Perstorp blivit kvar med 

en svag förvaltning som inte upplevs göra, eller förmå sig göra tillräckligt för sina medborgare. I en 

kontextualisering med sin europeiska kusin Corbeil-Essonnes förstår man att detta inte enbart är ett 

problem som drabbat svenska orter såsom Perstorp, utan även orter runtom i Europa och kommer 

fortsätta drabba de orter, vars förvaltningar inte inser industriavvecklingens problem. Det var väl få 

som kunde ana att industrien, den hand som födde orten, skulle sluta växa. 

Inför arbetet troddes det att klass skulle utgöra en signifikant del av identiteten, någonting som inte 

kunde påvisas med hjälp av intervjumaterialet. Om intervjufrågorna hade formulerats på annat sätt, 

skulle det antagligen ha kommit att bli lättare att se uttryck för klasstillhörighet. För den vidare 

forskningen uppmuntras det därför till undersökning av just detta. Även en närmare granskning av 

avvecklingens inverkan på kommunförvaltningen hade varit mycket intressant.  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