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ABSTRACT 

Gustafsson, S. 2014. Dannemora gruva – en verksamhet med lång historia och stor betydelse för det lokala 
samhället. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
  
Den svenska järnindustrin har en många hundraårig lång tradition och järn har under stora dela av tiden varit en 
av landets främsta exportvaror. Järnindustrin har därför spelat en viktig roll för såväl den nationella ekonomin 
som för gruvorternas lokala arbetsmarknad. Den äldsta järnmalmsgruvan med tillhörande industri finner vi i 
norra Uppland, närmare bestämt i orten Dannemora. Där har järnmalmsbrytningen förekommit sedan tidigt 
1500-tal och gruvan har även, tack vare sin högkvalitativa malm, varit landets mest framgångsrika. Den malm 
som brutits i Dannemora gruva har även varit känt och eftertraktat på både den nationella och internationella 
marknaden och det är tydligt att gruvan har haft ett gott rykte i stora delar av Europa.  

Den här uppsatsen vill genom en kvalitativ undersökningsmetod, bestående av litteraturstudier i 
kombination med intervjuer, försöka svara på hur en verksamhet som Dannemora gruva med lång historia har 
betydelse för det lokala samhället. Uppsatsen syftar till att beskriva hur gruvan har varit av betydelse för 
samhällsutvecklingen i området kring gruvan samt hur en verksamhet med långa traditioner präglar samhällets 
gemensamma platskänsla och livsform. Uppsatsen belyser även industriella lokaliseringsteorier och betydelsen 
av dessa. Detta görs i ett försök att förklara varför vissa verksamheter klarar sig igenom perioder av 
lågkonjunkturer när andra verksamheter av samma slag tvingas stänga igen.  

 
Keywords: Dannemora, gruvindustri, livsform, platskänsla, lokaliseringsteori. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Inledning 
Ett av de kanske viktigaste stegen i människans utveckling var upptäckten av 
metallframställning och kunskapen om metallernas egenskaper. Järnets egenskaper har varit 
känt sedan medeltiden och metallen har sen dess spelat stor roll för samhällsutvecklingen 
världen över. Den svenska järnindustrin har under större delar av historien setts som en 
pålitlig producent av högkvalitativ malm, något som har bidragit till att landet länge har haft 
en ledande ställning inom branschen (Jernkontoret, vår historia. 2013-12-10). På grund 
malmens goda rykte på den internationella marknaden har järnexporten haft en betydande roll 
för både landets ekonomi och politik. Järnet har därför länge speglat såväl svenskt näringsliv 
som vår samhällsekonomi och vårt kulturarv (Schager 1977). 

De äldsta daterade spåren av svensk järnmalmsbrytning härstammar från bronsåldern och 
har hittats i Bergslagen, en region i Mellansverige som sträcker sig likt en båge från 
nordvästliga Västmanland, över sydöstra Värmland och södra Dalarna upp till norra Uppland 
(af Geijerstam & Nesser 2011). I norra Uppland ligger orterna Dannemora och Österbybruk 
vilka är två orter som delar en lång gemensam historia av järnhantering. Dannemora gruva har 
länge varit känd som landets främsta järnmalmsgruva och brytning och bearbetning av 
järnmalm har förekommit i orterna sedan tidigt 1500-tal. Gruvan i Dannemora har på så vis 
varit av betydande roll för båda orterna och de flesta som bor i samhället har idag på något vis 
en personlig koppling till gruvan (Upplandia, Dannemora gruvor. 2013-11-11).  

Dannemora gruva var i drift fram till och med år 1992 då man, på grund av en allt 
försämrad marknad, tvingades stänga igen gruvan. Den verksamhet som under så lång tid 
hade präglat samhällena gick förlorat i och med nedläggningen och detta sågs som förödande 
för de båda orterna. Under de senaste cirka 10 åren har marknaden för järn emellertid börjat 
ljusna och med syfte att återuppta gruvdriften i Dannemora bildades år 2005 Dannemora 
Mineral AB. Den 13 juni år 2012 invigdes den nya gruvan som idag, under uppsatsens 
skrivande, är i fullt bruk igen (Dannemoramineral, historik. 2013-11-15). I denna uppsats 
beskrivs verksamheten i Dannemora dels ur ett historiskt perspektiv och dels ur ett modernt 
perspektiv. Huvudfokus kommer att ligga på verksamhetens betydelse för ortsbefolkningens 
gemensamma inställning till gruvan samt till hur nedläggningen och återupptagandet av 
gruvdriften har påverkat orternas samhällsutveckling och arbetsmarknad.  

Jag som skriver den här uppsatsen har själv en personlig koppling till gruvan på så vis att 
jag både har haft avlägsna släktingar som har arbetat med gruvdriften och den tillhörande 
järnhanteringen samtidigt som jag har tillbringat delar av mina sommarlov som barn i området 
kring gruvan. Min personliga koppling och relation till gruvan var det som motiverade mig 
mest i att undersöka gruvans betydelse för det lokala samhället. Jag hoppas med denna 
uppsats kunna få en inblick i hur gruvan har präglat samhället och dess befolkning.  

 
1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vilka effekter i samhället man har 
kunnat urskilja efter det att Dannemora gruva tvingades stänga år 1992 samt efter det att 
gruvan åter öppnade år 2012. Fokus kommer att ligga på de effekter som rör 
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befolkningsutveckling, arbetsmarknad, den gemensamma livsformen samt lokal identitet och 
platskänsla. Övriga tänkbara effekter lämnas åt sidan.  

För att kunna föra en diskussion kring gruvans betydelse för Dannemoras och 
Österbybruks samhällsutveckling kommer en del av uppsatsen även redogöra för svensk 
järnhanteringshistoria i helhet där fokus ligger på järnmalmsgruvorna i Bergslagsregionen. 
Avslutningsvis diskuteras sedan framtidsvisionen för Dannemora gruva samt hur gruvan är av 
betydelse för orternas samhällsutveckling.  
 

För att besvara uppsatsens syfte har följande frågeställningar tagits fram: 
 
• Vilken betydelse har Dannemora gruvan historiskt, men även i modern tid, haft för 

samhällsutvecklingen i orterna Dannemora och Österbybruk?  
 

• Vilka effekter gällande befolkningsutveckling, arbetsmarknad, livsform, lokal identitet 
och platskänsla har man kunnat urskilja i orterna efter gruvans nedläggning år 1992? 
Hur påverkade gruvdriftens nedläggning den lokala arbetsmarknaden? Kan man se 
några effekter på befolkningsutvecklingen i orterna? Och förändrades platskänslan, 
den lokala identiteten eller orternas livsform efter det att gruvverksamheten lades ner?     
 

• Vilka effekter gällande, befolkningsutveckling, arbetsmarknad, livsform, lokal 
identitet och platskänsla kan man idag se efter det att gruvan åter togs i bruk år 2012? 
Hur ser dagssituationen ut gällande befolkningsutveckling och samhällsplanering? 
Vilka effekter har återupptagandet av verksamheten gett för den lokala 
arbetsmarknaden? Vilken inställning har ortsbefolkningen haft till återupptagandet av 
gruvdriften och vad säger inställningen om gruvans betydelse för orternas livsform 
och den lokala identiteten/ platskänslan? Hur ser framtidsvisionen ut för dels gruvan 
men också för orterna?  
 

• Vilka är de främsta orsaker som bidragit till att Dannemora gruva klarade sig igenom 
de kraftiga nedskärningar som svenska järnindustrier har tvingats genomgå under 
historien?  

 
1.3 Avgränsning 
I Sverige har det under historiens gång funnits ett stort antal gruvor över en större del av 
landet. För att kunna föra en diskussion kring vilka samhällseffekter en verksamhet som 
Dannemora gruva kan ge upphov till kommer den historiska skildringen av svensk 
järnhantering beröra en del av dessa gruvor som egentligen inte har någon koppling till 
Dannemoras verksamhet. De norrländska gruvorna kommer emellertid lämnas utanför och 
skildringen fokuserar helt och hållet på de gruvor som återfinns i Bergslagsregionen.  

Brytning av järnmalm och andra malmer är industrier som ger upphov till stora mängder 
avfall som måste deponeras. Samtidigt medför metallindustrin andra miljöpåverkningar så 
som risker för förorenad mark och förorenat vatten (Geijerstam & Nisser 2011). Trots att 
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dessa frågor är viktiga kommer uppsatsen inte beröra de effekter som gruvan i Dannemora ger 
upphov till för miljön.  

Gruvindustrin har även satt spår i det svenska kulturlandskapet, inte bara genom de brott 
som finns på ett flertal ställen utan även genom att de tidiga industrierna bland annat anlade 
ett stort antal dammar i områdena runt gruvorna. Detta för att förse verksamheterna med den 
vattenkraft som de var beroende av. Uppsatsen kommer inte beröra de effekter som 
Dannemora gruva har gett för det omkringliggande landskapet utan fokuserar helt på de 
samhällseffekter tidigare nämndes. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det inledande kapitlet redogör för uppsatsens syfte, 
frågeställningar och avgränsning. I det andra kapitlet följder sedan en redogörelse av de 
metodval och den forskningsmetod som uppsatsen bygger på. Därefter, i uppsatsens tredje 
del, presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens avslutande analys. Med fokus 
på de uppländska bruken ges det därefter, i uppsatsens fjärde kapitel, en historisk skildring av 
Svensk järnhantering. Efter det följer ett kapitel som redogör för de resultat som uppsatsens 
undersökning funnit gällande gruvans effekter på befolkningsutveckling, samhällsutveckling, 
arbetsmarknad samt den gemensamma livsformen, platskänslan och den lokala identiteten. 
Sista delen av uppsatsen, kapitlet sex och sju, består av en avslutande diskussion där 
resultaten analyseras i förhållande till de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel 
sju består av en kortfattad slutsats som berättar vad denna uppsats med tillhörande 
undersökning har kommit fram till.  
 
 
2. METOD 
 
2.1 Val av metod 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka effekter gruvverksamheten i 
Dannemora har gett för Dannemoras och Österbybruks samhällsutveckling, livsform samt 
platskänsla och lokala identitet valdes den kvalitativa forskningsmetodiken där uppsatsens 
resultat bygger på en kombination av litteraturstudier och intervjuer. Den kvalitativa metoden 
ger utrymme för ett tolkande synsätt vilket skapar förutsättningar för analys av hur individer 
upplever och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011), något som kändes relevant för 
uppsatsens syfte. Kvalitativa undersökningar ger även utrymme för en detaljerad beskrivning 
av vad som hänt på den plats som studeras (Bryman 2011) och detta var ytterligare en orsak 
till varför den kvalitativa metoden valdes framför den kvantitativa metoden. Den kvalitativa 
forskningsmetoden innefattar även ett induktivt synsätt på relationen mellan uppsatsens teori 
och empiri, det vill säga att uppsatsens forskningsresultat integreras i den litteratur som ligger 
till grund för uppsatsens analys (Bryman 2011).  
 
2.2 Urval 
För att få en djupgående förståelse för gruvans betydelse för orterna Dannemora och 
Österbybruk kändes det relevant att utföra intervjuer på personer som är insatta i ämnet. Det 



7 
 

fanns en önskan om att få intervjua personer som kunde ge en bild av hur gruvverksamheten i 
Dannemora har påverkat Dannemoras och Österbybruks samhällsutveckling samt den 
gemensamma livsformen, lokala identiteten och platskänslan som man kan tänka sig att 
gruvverksamheten genom tiderna har gett upphov till. Då känslor och tankar kring ett 
fenomen kan variera mellan olika personer, eller olika instanser, kändes det även viktigt att få 
en spridning i intervjuerna så att fler aktörers åsikter fick komma till tals. Valen föll på; 
Dannemora Mineral AB, det bolag som idag driver gruvan, Östhammars kommun, den 
kommun som Dannemora och Österbybruk tillhör, Hargs Hamns AB, hamnen varifrån all 
transport ut till gruvans kunder går, och till sist Upsala Nya Tidning – Östhammar, den lokala 
tidningen för Dannemora och Österbybruk. Samtliga val baseras på den metod som Alan 
Bryman, i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder 2011, beskriver som målinriktat urval 
vilken grundar sig i forskarens önskan om att få intervjua personer som är relevanta för 
uppsatsens frågeställningar eller problemformuleringar. Ett målstyrt urval innebär således att 
forskaren i förväg vet vad syftet med varje intervju är och att de intervjuer som genomförs 
antas kunna ge svar på de frågor som förberetts (Bryman 2011).  
 
2.2.1 Dannemora Mineral AB 
På Dannemora Mineral AB intervjuades Ralf Nordén, företagets VD, och Yvonne Gille, 
företagets HR-chef. Syftet med denna intervju var att få information kring gruvverksamhetens 
historia samt få en inblick i hur den nedläggningsprocess som ägde rum under 1990-talet såg 
ut och kring hur processen kring återupptagandet har sett tut. En annan önskan med intervjun 
var att få förståelse kring deras relation i den internationella stålmarknaden. Det fanns även ett 
intresse att få en bild av hur företagets framtidsvision ser ut och hur företagsledningen ser på 
framtiden.  
 
2.2.2 Östhammars kommun 
Med syfte att få en inblick i hur kommunen beaktar gruvans återupptagande i den framtida 
samhällsplaneringen valdes Östhammar kommun som intervjuobjekt. Det fanns från min sida 
en önskan om att få förståelse för om, och i så fall hur, de som arbetar med samhällsplanering 
i kommunen tar gruvans öppnande i beaktning när de planerar för Dannemora och 
Österbybruks framtid. Den person som intervjuades på kommunen var Maria Lundholm, 
planarkitekt på Östhammars kommun.  
 
2.2.3 Hargs Hamns AB 
Hargs Hamns AB bedriver ett viktigt samarbete med gruvan och företaget valdens av den 
anledningen för att få en djupare förståelse för gruvans roll i den lokala arbetsmarknaden. 
Intervjun fokuserade främst på hur gruvans nedläggning och återupptagande har påverkat 
hamnens verksamhet och omsättning. Det fanns en önskan om att intervjua en person som 
kunde belysa hamnens roll i järnhanteringen i Dannemora. Den person som intervjuades på 
Hargs Hamns AB var bolagets VD, Curt Nilsson. 
 
2.2.4 UNT Östhammar 
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För att få ett objektivt utlåtande kring ortsbefolkningens inställning till gruvdriften 
intervjuades journalisten Josef Nylén, anställd vid UNT Östhammar. Syftet var således att få 
en intervju med en neutral part som kunde förklara hur man i samhället har kunnat känna av 
nedläggningen och återupptagandet av gruvan. Att intervjua en journalist framför att 
genomföra intervjuer eller enkätundersökningar med ortsbefolkningen beror helt på den 
tidsram som fanns för uppsatsens undersökning.  
 
2.3 Intervjusituation 
Vid intervjuerna kändes det viktigt att låta intervjupersonerna komma fram och tonvikten låg 
därför på att få fram respondenternas uppfattningar kring Dannemora gruvas betydelse för de 
aspekter som undersökningen valt att fokusera på. Den semistrukturerade intervjumodellen 
ger möjlighet att fokusera på det som respondenten upplever vara viktigt i frågan och 
modellen valdes därför som intervjumetod (Bryman 2011). Vid den semistrukturerade 
modellen har intervjupersonen en lista med de specifika teman över vad som ska beröras 
under intervjutillfället, en så kallad intervjuguide1. Intervjuguiden skapar frihet för 
intervjupersonen att utforma frågorna på ett vis som passar in i stunden och om det känns 
nödvändigt finns det även möjlighet att frångå ordningsföljden på frågorna. I en 
semistrukturerad intervju finns det dessutom utrymme för att ställa frågor som går utanför 
intervjuguiden, något som bidrar till att intervjusituationerna blir flexibla och flytande 
(Bryman 2011). Den semistrukturerade modellen är även vanlig inom kvalitativ forskning och 
det är även ett sätt som jag tycker om att arbeta utifrån och valet på intervjutyp föll sig därför 
naturligt. 

Under intervjuerna antecknades respondenternas svar och inspelning av samtalen valdes 
samtidigt bort. Att spela in en intervju kan nämligen skapa en känsla av obehag eller skapa en 
inre stress hos respondenterna. Inspelningen valdes även bort av den anledning att 
transkribering är en mycket tidsödande process som jag tänkte kunde undvikas genom att få 
det viktigaste nedskrivet redan under intervjusituationen (Bryman 2011). 

De intervjuer som genomfördes med planarkitekten Maria Lundholm, Östhammars 
kommun, och Curt Nilsson, VD Hargs Hamns AB, genomfördes över telefon. Att 
telefonintervju valdes som metod för dessa intervjuer beror på att avståndet gjorde att det inte 
fanns möjlighet att träffas för en intervju. Med vetskapen om att telefonintervjuer inte är att 
föredra vid längre intervjuer anpassades intervjuguiderna så att frågorna blev så koncisa som 
möjligt. Bryman (2011) för i sin bok en diskussion om att det även kan vara en nackdel med 
telefonintervjuer då man dels inte kan läsa av respondenternas kroppsspråk och att dels för det 
finns svårigheter med att spela in telefonintervjuerna. Då intervjuerna inte skulle spelas in 
stod detta inte i vägen för undersökningen och angående kroppsspråket gjordes ett antagande 
om att en förståelse för hur Östhammars kommun och Hargs Hamns AB ställer sig till 
frågorna kunde fås genom att endast prata med dem. 

 
2.4 Källkritik 
Kvalitativa undersökningar brottas ofta med frågan om hur många personer som bör 
intervjuas för att ge ett ordentligt svar på undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman 
                                                 
1 Se uppsatsens bilagor 
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2011). Detta är något som även blev tydligt under den här uppsatsens framtagande. Det finns 
en möjlighet att uppsatsens resultat hade sett annorlunda ut om ytterligare eller helt andra 
personer hade intervjuats. En enkätundersökning eller intervjuer med ortsbefolkningen hade 
till exempel kunnat bidra till att uppsatsen skulle kunna ge en djupare förståelse för hur 
ortsbefolkningen har upplevt förändringar i samhället i och med gruvans nedläggning och 
återupptagande.  

Under uppsatsens undersökning blev det även tydligt att man bör vara källkritisk när man 
intervjuar ett företag och att den information man får kan vara vinklad till företagets fördel. 
Vid intervju med Dannemora Mineral AB fick jag nämligen känslan av att den nyöppnade 
verksamheten i gruvan gick riktigt bra och att framtiden såg ljus ut. Knappt en vecka efter 
besöket vid gruvan gick nyheterna ut med att Dannemora Mineral AB lider av stora 
likviditetsproblem och att företaget hotas av konkurs. Nyheten om verksamhetens dåliga 
ekonomi gjorde att det material som kom i och med intervjun med företagsledningen kunde 
ifrågasättas på ett annat sätt.  

 
2.5 Analys av insamlat material 
Efterarbetet av intervjuerna gick ut på att analysera och koda det insamlade intervjumaterialet. 
Materialet kodades så gott det gick efter de utvalda temana som tagits fram under uppsatsens 
frågeställning. Detta gjordes för att det senare skulle bli lättare att skriva om de olika 
resultaten som kommit fram i och med undersökningen. Den historiska skildringen i 
uppsatsen bygger främst på litteraturstudier. Analysen av litteraturen bestod främst av att läsa 
och sålla ut det viktigaste ur den litteratur som tagits fram. 
 
 

3. TEORETISKA ANSATSER 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som studiens resultat integreras i under uppsatsens 
avslutande analys. De teoretiska ansatser som kommer att behandlas i detta kapitel är; 
Industriella lokaliseringsteorier, multiplikatoreffekten samt begreppen platskänsla, lokal 
identitet och livsform. 
 
3.1 Industriella lokaliseringsteorier  
För att kunna föra en diskussion om varför Dannemora och Österbybruk har kunnat uppvisa 
en lång historia av framgångsrik järnframställning ges i denna del av uppsatsen en kortfattad 
genomgång över de grundläggande industriella lokaliseringsteorierna, en teoretisk ansats som 
framförallt syftar till att, ur ett geografiskt perspektiv, förklara olika typer av ekonomisk 
aktivitet (Fellman et al. 2005).  

Innan vi kan gå djupare in på hur de olika teorierna kring lokalisering ser ut är det viktigt 
att veta att man inom lokaliseringsteorier skiljer på så kallade primära och sekundära 
aktiviteter. De förstnämnda syftar till de aktiviteter som sker inom de industrier som utvinner, 
och i vissa fall bearbetar, råmaterial. Sekundära aktiviteter å andra sidan är de som sker inom 
de industrier som framställer färdiga produkter till marknaden. Dessa industrier använder i de 
allra flesta fall redan förädlat material och arbetar ofta med en kombination av ett flertal olika 
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material. Vissa sekundära industrier har dock råvaror som sina primära handelsvaror, exempel 
på dessa industrier kan vara pappersbruk, industrier som bearbetar olika typer av malm eller 
matproduktion. Förståelsen hur de olika primära och sekundära aktiviteter skiljer sig åt och 
hur de är olika beroende av naturgeografiska resurser är viktig eftersom det talar om vad de 
olika industrierna är beroende av samt vad de bör beakta i sina lokaliseringsval. 

De industrier som utför primära aktiviteter är helt beroende av de naturgeografiska 
resurserna som återfinns på olika platser. Detta gör deras val av lokalisering relativt simpel. 
Där det finns bäst möjlighet att exponera en viss typ av resurs dit bör verksamheten också 
lokaliseras. Skogsbruk etableras till exempel där det finns gott om skog att exploatera, gruvor 
etableras av naturliga skäl på platser där man vet att det finns malm att bryta och jordbruk 
finns oftast där marken är som bördigast. Uppsatsen kommer längre fram att visa hur detta har 
varit betydande för Dannemora gruva. 

 Lokaliseringen av de sekundära aktiviteternas industrier är däremot mer komplexa. 
Övervägandet av den mest ultimata lokaliseringen innehåller då ett flertal ekonomiska 
kostnadsöverväganden (Fellman et al. 2005) som nu kortfattat kommer att presenteras. 
Transportkostnader är kan faktor som brukar spela den mest avgörande rollen i 
kostnadsövervägandet för sekundära industrier. Sekundära industrier arbetar som ovan nämnts 
ofta med ett flertal olika råmaterial. Detta gör att kostnadsövervägandet i transportkostnader 
blir en fråga om att hitta det område där totala kostnaden är som lägst, något som alltid är 
förknippat med närhet. Val av transportmedel och tillgången till dessa kan nämligen också 
vara avgörande i den här frågan. Olika typer av transportmedel fungerar nämligen olika bra 
för olika typer av produkter varför detta övervägande kan skilja sig mycket mellan olika 
branscher. Idag är sjöfart, järnvägar, lastbilar, flyg och rörledningar de främsta 
transportmöjligheterna. Valet av transportmedel bestäms oftast av produktens volym, hur 
tungt det är, hur långt det ska fraktas och hur fort varan måste komma fram. För tunga 
transporter är till exempel sjöfarten det bästa valet medan det för mindre och mer avancerade 
produkter är mer fördelaktigt med lastbil, flyg eller godståg (Fellman et. al 2005). Tillgången 
till arbetskraft är ytterligare en rumslig aspekt som påverkar kostnadsövervägandet i 
lokaliseringsfrågan. När man gör en bedömning utifrån detta perspektiv är det framförallt tre 
saker som är med i bedömningen, nämligen: arbetskostnad, kompetens och tillgång. Beroende 
på vilken typ av industri det handlar om är de olika övervägandena olika viktiga. Vissa 
industrier har till exempel större behov av högutbildad och kompetent personal medan det för 
andra branscher är viktigare låga arbetsgivarkostnader. Beroende på dessa överväganden och 
beroende på vart tillgången till den mest lämpade arbetskraften finns lämpar sig olika platser 
olika bra för olika sorters verksamheter (Fellman et. al 2005). Det finns även andra faktorer 
som spelar roll för kostnadsövervägandet för de sekundära industrierna och övervägandet hos 
dessa branscher handlar därför ofta om ett komplext sampel mellan dessa olika faktorer. 
Prioriteringarna bland de faktorer som påverkar kostnadsövervägandet kan även kan skilja sig 
mellan olika verksamheter och det är tydligt att mest valet av lokalisering beror mycket 
verksamhetstyp.  
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3.1.2  Tre grundläggande lokaliseringsteorier  
Förutom de olika kostnadsövervägandena som presenterades ovan finns det en rad teoretiska 
ansatser kring hur den bästa lokaliseringen ser ut. Dessa teorier började utvecklas redan under 
tidigt 1900-tal men eftersom dagens världsmarknad är betydligt mer utvecklad än vad den 
tidens världsekonomi var har även teorierna utvecklats med åren. Nedan följer en kort 
redogörelse för de tre mest kända lokaliseringsteorierna.  

Least-Cost Theory eller Minsta-kostnad-teorin är den äldsta och mest klassiska teorin 
inom industriella lokaliseringsteorier. Teorin togs fram av Alfred Weber (1868-1958). Enligt 
Weber är den ultimata lokaliseringen på den plats där den totala kostnaden för all transport, 
både av råmaterial till industrierna och av transporten av färdiga produkter ut till marknaden, 
är som lägst. Även personalkostnader och vikten av närhet till marknaden vägs in i 
bedömningen, men Weber menade att det mest avgörande ändå är att kunna hålla så låga 
transportkostnader som möjligt. Teorin kring detta kritiserades emellertid tidigt och kritiken 
riktades främst mot att tankegångarna gick för mycket på industriernas utgifter och bortsåg 
från intäktssidan. Kritikerna pekade på det faktum att det inte råder fri konkurrens på 
marknaden och att man därför måste se lokaliseringen som en del i spelet mellan 
konkurrenterna (Fellman et. al 2005).  

Harold Hotelling (1895-1973) var en av dem som kritiserade Webers teori och ur hans 
kritik växte en ny teori fram. Den teori som Hotelling var med och utvecklade kallas för 
Locational Interdependence Theory eller på svenska teorin om lokaliseringens samspel. 
Denna teori grundar sig i konkurrenskraften mellan två industrier. Denna teori säger även att 
samspelet med andra industrier blir allt viktigare i och med att konkurrenskraften ökar. 
Hotelling menade därför att den ultimata lokaliseringen bör vara på en plats där möjligheten 
för rumsligt monopol och samarbete med underleverantörer är som störst. Intäkterna ses enligt 
denna teori som minst lika viktiga som utgifterna varför närheten till marknaden spelar en 
avgörande roll (Fellman, et al. 2005). 

Profit-Maximization Approaches eller på svenska vinstmaximeringsteorin är den tredje 
teorin som vuxit fram ur den kritik som riktats mot de två ovanstående teorierna. Kritiker har 
menat att både Least-Cost Theory och Locational Interdependence Theory är allt för 
restriktiva och ensidiga. Vinstmaximeringsteorin menar att den ultimata lokaliseringen är där 
utgifterna är som lägst och intäkterna är som störst. För att hitta denna plats bör man göra en 
rad kostnadsöverväganden, överväganden som liknar de som nämndes i uppsatsens 
ovanstående delkapitel (Fellman et al. 2005).  
  
3.2 Multiplikatoreffekten 
Multiplikatoreffekten, även kallad spinn-off-effekten, är en term inom ekonomisk geografi 
som syftar till att beskriva de indirekta effekterna av ett verksamhetsbeslut. Beroende på hur 
förhållandena ser ut kan effekterna antingen vara positiva eller negativa. Ett enkelt exempel 
för att illustrera en positiv multiplikatoreffekt är tanken på etableringen av en ny industri. I 
och med etableringen skapas nya arbetstillfällen, både inom och utanför industrin. 
Multiplikatoreffekten syftar främst till att beskriva det som händer i och med etableringen av 
den nya industrin. Nämligen till de arbetstillfällen som skapas utanför den nya industrin. 
Dessa arbetstillfällen skapas ofta hos underleverantörer, transportbolag eller andra 
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serviceinriktade företag och på så sätt skapar etableringen av en ny industri en spiral av ökad 
omsättning hos ett flertal verksamheter i det närliggande området. På omvänt sätt kan 
nedläggning av en verksamhet ge en negativ multiplikatoreffekt, det vill säga att fler personer 
än enbart dem som direkt arbetar på verksamheten riskerar att bli av med sina arbeten 
(Fellman et al. 2005). Denna uppsats kommer inte göra någon djupdykning i detta område 
men vetskapen kring multiplikatoreffektens innebörd är ändå av vikt för att kunna förklara hur 
nedläggningen och nyöppnandet av gruvan i Dannemora har påverkat orternas arbetsmarknad.  
 
3.3 Livsformer 
Begreppet livsform är ett begrepp som ur den här uppsatsens bemärkelse handlar om hur olika 
samhällen kan uppvisa olika former av gemensamma inställningar till framförallt arbete och 
fritid. Till skillnad från livsstil är livsformsbegreppet ett mer restriktivt begrepp som lägger 
stor vikt vid människors val av och syn på olika former av försörjningssätt. Det finns forskare 
som menar att den livsform som präglar ett samhälle även speglar av sig i befolkningens 
värderingar och fritidsintressen (Götlind & Haraldsson 1999). Med det perspektivet kan 
samhällens livsformer säga mycket om ett samhälle och de personer som bor i området.  

Den här delen av uppsatsen kommer presentera de mest grundläggande teorierna kring 
olika livsformer samt deras betydelse för inställningen till olika sorters försörjningssätt. 
Vetskapen kring detta blir av betydelse för uppsatsen på så vis att det kan förklara en del av 
hur ortsbefolkningen i Dannemora och Österbybruk känner kring den gruvverksamhet som 
funnits i Dannemora under lång tid. Kännedomen kring de olika livsformerna blir även till 
användning när det kommer till att förklara hur ortsbefolkningen och kommunen ställde sig 
kring nedläggningsbeslutet på 1990-talet samt till hur deras inställning till gruvdriftens 
återupptagande ser ut.   

Grunden till de olika livsformer som återfinns runt om i landet är alla grundade i de olika 
försörjningssätt som människan historiskt sett använde sig av för att säkerhetsställa sin 
reproduktion. Thomas Højrup, dansk professor i etnologi, beskriver i sin bok Det glemte folk 
– Livsformer og centraldirigering (1983) hur valet av produktionssätt ligger till grund för 
människors olika livsformer. Även Jerome D. Fellman et al. beskriver i boken Human 
geography: Landscapes of human activities (2008) hur människors olika produktionsval och 
den ekonomiska aktivitet som följer med det, och som på så vis stödjer våra samhällen, är 
sammankopplat med de kulturella skillnaderna man kan se i olika samhällen (Fellman, et al. 
2005). De naturgeografiska förutsättningar som finns på olika platser i landet har historiskt 
sett påverkat samhällens olika försörjningssätt och de har på så vis även påverkat samhällets 
livsform. Vissa områden har lämpat sig bättre för jordbruk, andra för fiske, en del för 
hantverk och vissa för gruvverksamhet etc. Platsbundna aspekter har därför präglat de olika 
livsformer som finns runt om i landet. De naturgeografiska förutsättningarna för Dannemora 
gruvas verksamhet kan därför tänka sig ha speglat Dannemora och Österbybruks livsform 
under lång tid. Detta är något som kommer bli tydligare i uppsatsens avslutande analys.   

För att få en bättre förståelse kring hur olika försrökningssätt påverkar människors 
värderingar följer här en kort redogörelse för de fyra olika livsformer som Højrup beskriver i 
sin bok. Självständighetslivsformen är den första typen av livsform och återfinns ofta i de 
orter som under lång tid har kunnat uppvisa ett starkt småföretagarklimat. Det här är en 
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livsform som i många gånger för med sig en inställning att ”vi lever för att arbeta”. 
Lönearbetarlivsformen å andra sidan är en livsform där tänket ofta går åt det andra hållet och 
där inställningen till jobb liknar ”vi arbetar för att kunna leva”. Lönearbetarlivsformen 
dominerar ofta i de samhällen där industriarbete har varit den främsta arbetsformen under lång 
tid. Den sista tydliga livsform som finns är karriärslivsformen, en livsform som präglar de 
samhällen där utbildning och karriär prioriteras högt bland befolkningen. I dessa samhällen är 
inställningen ofta den att utbildning och högt uppsatta tjänster är nyckeln till framgång 
(Højrup 1983 se Götlind & Haraldsson 1999). 

Anna Götlind, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, och Kjell 
Haraldsson, lektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, belyser i sin rapport Fyra 
företagarbygder – Porträtt av lokalt näringsliv utanför storstan (1999) vikten av ett 
tvärvetenskapligt synsätt för förståelsen kring de livsformer som präglar olika samhällen. De 
menar att det framförallt krävs ett historiskt och ett ekonomiskt perspektiv för att förstå dessa 
företeelser samt hur de påverkar människors synsätt på arbete och fritid. Götlind och 
Haraldsson belyser vidare vikten av att inte enbart se till de naturgeografiska förutsättningarna 
eller andra materiella faktorer utan istället att man även måste väga in den kulturella aspekten 
för att få en riktig förståelse för livsformers olika betydelse för näringslivet. Normer och 
värderingar kring synen på arbete spelar även en avgörande roll för vilken/ vilka livsform/-er 
ett samhälle uppvisar (Götlind & Haraldsson 1999 ).  

Det finns även dem som menar att livsformer dock inte är statiska utan att de kan 
förändras över tiden. Gunilla Bjerén, professor i genusvetenskap, för i sin text Livsformer och 
samhällsförändringar i Sverige (1991) fram en tes kring att livsformerna är beroende av de 
verksamheter som finns i samhällena, något som hänger ihop med att de olika 
försörjningssätten är grunden till ett samhälles livsform. Bjerén (1991) menar att om 
produktionsförhållandena i ett samhälle ändras kommer även livsformen så småningom 
ändras. Hon menar därför att livsformerna inte har ett eget liv utan att de enbart är en produkt 
av de rådande produktionsförhållandena. Trots detta finns det ändå en risk att 
livsformsbegreppet framstår som statiskt, något som mycket beror på den sega struktur som 
finns inbäddad i kulturen. Ett barn som växer upp i samma situation som sina föräldrar fostras 
nämligen in i ett samhälle med underliggande regler. Dessa underliggande regler och 
värderingar är också det som bidrar till att livsformen överförs från föräldern till barnet 
(Bjerén 1991). Ett helt verkligt livsformsöverförande är dock endast möjligt i ett helt statiskt 
samhälle. Detta eftersom livsformen grundas i olika typer av produktionsformer och eftersom 
dessa dessutom är beroende av de rådande förhållandena på marknaden. Något sådant 
samhälle finns knappast. En familj med lönearbetarlivsform har idag helt andra 
förutsättningar än vad en familj med samma livsform hade för bara en generation sedan. På 
liknande sätt skiljer sig dagens självständighetslivsform från den på 1940-talet, detta eftersom 
både politiska och ekonomiska förutsättningar för småföretagare har förändrats sedan dess. 

Även om mycket tycks förändras över tiden och även om detta påverkar de olika 
livsformer som finns inbyggda i våra samhällen tycks inte själva innebörden av livsformerna 
ändras. Lönearbetarnas syn på arbete är fortfarande att man ”arbetar för att leva” medan orter 
med självständighetslivsformen fortfarande präglas av inställningen att man ”lever för att 
arbeta” och människor präglade av karriärslivsformen prioriterar fortfarande utbildning och 
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karriär högt (Bjerén 1991). Det verkar alltså som att även om förutsättningarna för olika typer 
av verksamheter förändras så kommer själva inställningen till arbete och försörjningssätt hos 
de olika livsformerna leva kvar och se ungefär lika ut över tiderna.  

 
3.4 Platskänsla och lokal identitet 
För att kunna föra en diskussion kring hur ortsbefolkningen i Dannemora och Österbybruk 
ställer sig till frågan kring gruvans återupptagande och för att kunna förklara vilken betydelse 
gruvverksamheten historiskt och i modern tid har haft för ortersbefolkningen ges i denna del 
av uppsatsen en redogörelse för platskänsla och lokal identitet, två begrepp som syftar till att 
förklara människors olika relationer och kopplingar till platser. Begreppen syftar även till att 
förklara hur dessa relationer och kopplingar påverkar människors känsla av samhörighet med 
olika platser, något som i sin tur har visat sig vara avgörande för hur vi identifierar oss med 
platser (Cedering 2012; Knez 2005).  

För att kunna förstå vad platskänsla och lokal identitet handlar om måste man först förstå 
vad man i dessa fall menar med begreppet plats. En plats ska ur detta avseende ses som ett 
specifikt geografiskt område eller fysisk konstruktion dit vilket en eller flera personer, genom 
känslor, erfarenheter och minnen, känner koppling till. Platsbegreppet kan därför sägas vila på 
hur vi människor upplever och tolkar vår omgivning. Det här gör att en plats ska ses som 
något mer än enbart ett rent geografiskt avgränsat område eller fysisk konstruktion. En plats 
ska i detta avseende snarare ses som ett ställe dit känslor, kultur, historia och sociala mönster 
kan kopplas. Den rumsliga skalan för en plats kan också variera, det kan vara allt från en 
enskild strand, till ett större kvarter, en hel stad eller en hel kontinent.  Hur en plats definieras 
och avgränsas bestäms av de människor som känner någon form av tillhörighet till platsen. 
Människors olika upplevelser, erfarenheter och minnen gör att en plats aldrig är klart 
avgränsad eller statisk. Olika människor har helt enkelt olika uppfattningar kring platser och 
dess betydelse (Cedering 2012; Knez 2005).  

I och med att vi skapar minnen förknippar vi olika platser med olika emotionella känslor 
och genom dessa känslor får platser en djupare känslomässig mening. Vad meningen med 
plasten är eller hur olika människor tänker eller känner kring olika platser kan se väldigt olika 
ut och det är även något som är helt individuellt (Cedering 2012; Knez 2005). En bredare 
diskussion för hur inställningen till Dannemora gruva ser ut hos ortsbefolkningen i 
Dannemora och Österbybruk kommer att ges längre fram i uppsatsen. 

   Platskänsla är ett begrepp som syftar till att beskriva på vilket sätt olika individer tänker 
och känner för specifika platser, det syftar framförallt till att beskriva de emotionella 
upplevelser som en plats genererar. Förståelsen kring individers platskänsla är en viktig del 
när det kommer till att förstå hur människors upplevelser ger platser en mening. Förståelsen 
kring platsers olika mening för människor är det är viktigt för att förstå att olika typer av 
samhällsförändringar lätt kan rubba dessa känslor.  Platskänsla går hand i hand med begreppet 
lokal identitet, ett begrepp syftar till att beskriva hur den fysiska miljön tillsammans med den 
sociala miljö, som finns inbäddad i platsen, påverkar individers känsla av samhörighet och hur 
den känslan i sin tur påverkar identitetsskapandet hos individerna (Cedering 2012).  

I artikeln ”Attachment and identity as related to a place and its perceived climate” skriver 
Knez, Igor (2005) bland annat om relationerna mellan känslan av tillhörighet till en plats och 



15 
 

lokal identitet. Han har undersökt hur människors känslor av tillhörighet påverkar deras lokala 
identitet, alltså hur känslan av tillhörighet påverkar deras sätt att identifiera sig med olika 
platser. Forskningsresultatet visade att personer med starka känslor av tillhörighet till en 
specifik plats identifierar sig mer med platsen än vad personer med mindre känsla av 
tillhörighet gör. Starkare psykiska band till platsen bidrar till en ökad känsla av tillhörighet 
vilket gör att man därmed identifierar lättare med platsen. Undersökningen visade även att 
personer i städer, och som identifierar sig som ”stadsbor”, känner mer samhörighet med andra 
”stadsbor” än vad de gör med till exempel personer som bor på landsbygden (Knez 2005).  

Knez (2005) förklarar i artikeln att de upplevelser och de minnen som människan fylls 
med under sitt liv gör att hon eller han skapar psykologiska band till olika platser. Han menar 
till exempel att den stad eller den ort som en person föds i och som hon eller han sedan växer 
upp i alltid kommer ha en speciell roll i personens liv och att hon eller han alltid kommer att 
känna en viss tillhörighet till just den platsen, även om personen i fråga flyttar ifrån staden. 
Han menar att vi genom känslomässiga och fysiska minnen skapar en personlig känsla av 
tillhörighet till platser och till de människor som vi mött där. Ett exempel på detta kan vara 
hur två personer som bor i samma stad, Uppsala som exempel, identifierar sig olika med 
staden. Ponera att person a har bott i Uppsala sedan födsel medan person b flyttade dit som 
ung vuxen för att studera. Personernas olika minnen och relationer till staden gör att de har 
skaffat sig olika erfarenheter, upplevelser och minnen till Uppsala varför deras band till 
Uppsala också ser olika ut. Det här gör, enligt Knez artikel, att även om båda personerna ser 
sig som Uppsalabor identifierar de sig olika med staden. Person b har även ett band till sin 
hemstad och trots att han eller hon bor i Uppsala finns det en stor sannolikhet att han eller hon 
även identifierar sig med sin hemstad och fortfarande ser sig som till exempel Göteborgare. 

Magdalena Cerering, doktorand vid Uppsala universitet, har också bedrivit forskning 
kring lokal identitet och platskänsla. Hon har undersökt hur en skolnedläggning på 
landsbygden påverkar ortsbefolkningens känsla för platsen och hur deras lokala identitet 
förändras i och med den typen av samhällsförändring (Cedering 2012). Cedering diskuterar i 
sin licentiatuppsats, Skolnedläggningar på landsbygden – konsekvenser för vardagsliv och 
lokalsamhälle, hur nedläggningen av skolan påverkade befolkningens vardagsliv, deras 
sociala mönster och rörelsemönster samt hur platsanvändningen förändras i och med 
samhällsförändringen. Byskolans betydelse visade sig i Cederings forskning ha stor betydelse 
för ortsbefolkningens lokal identitet. Den fysiska konstruktion som skolan är var en plats dit 
ortsbefolkningen kände samhörighet och det var även en plats som många kunde identifiera 
sig med. Det visade sig i undersökningen att skolan var mer än en plats för undervisning. Den 
var till exempel även en plats för spontana möten mellan de föräldrar som skjutsade sina barn 
till och från skolan, skolan som fysisk konstruktion blev på så sätt en länk mellan många av 
föräldrarna i orten. I och med att skolan lades ner försvann mycket av den vardagliga 
kontakten mellan föräldrarna, något som sedan visade sig påverka ortsbefolkningens känsla 
av samhörighet. Många av föräldrarna såg även skolan som något som alltid hade funnits i 
byn och dessa föräldrar såg även skolan som en självklar del av orten. Precis som Knez 
(2005) skriver i sin artikel spelar barndomen en speciell roll i hur vi identifierar oss med 
platser och ur det perspektivet är det inte svårt att förstå att känslan för platsen för de föräldrar 
som gått i skolan förändras i och med att skolan lades ned. Det här visar på hur känslan av 
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samhörighet i ett samhälle kan grunda sig i gemensamma minnen och erfarenheter kopplade 
till specifika platser. Drar man paralleller mellan Cederings undersökning om byskolans 
betydelse för det lokala samhället och Dannemora gruvas betydelse för det lokala samhället 
kan man tänka sig att gruvan är något som stora delar av ortsbefolkningen ser som något som 
alltid funnits i orten och att den bidrar till deras lokala identitet.  
  
 
4. HISTORISK SKILDRING AV SVENSK JÄRNHANTERING  
 
För att kunna föra en diskussion kring hur Dannemora gruva har påverkat 
samhällsutvecklingen i Dannemora och Österbybruk ges i denna del av uppsatsen en 
redogörelse för svensk järnhanteringshistoria. Efter denna skildring, som omfattar fler gruvor 
än enbart Dannemora gruva, hoppas uppsatsen finna mönster i hur upp- och nedgångar för 
gruvverksamheter runt om i landet under historien har präglat framförallt samhällens 
arbetsmarknad och befolkningsutveckling.  
 
4.1 1100- 1500-tal: järnhanteringens första tid 
Bergslagen har tidigare i uppsatsen definierats som en inte helt klart avgränsad geografiskt 
region i Mellansverige som sträcker sig likt en båge från nordvästliga Västmanland, över 
sydöstra Värmland och södra Dalarna upp till norra Uppland. Det är i denna Bergslagsregion 
som vi finner de äldsta spåren av svensk gruvindustri och järnhantering. Fynden har kunnat 
identifieras ända tillbaka till bronsålder men arkeologer menar att det var först under 
medeltiden som den svenska järnhanteringen kom igång i större skala (af Geijerstam & Nisser 
2011). 

Gruvorna i Bergslagsregionen har sedan begynnelsen haft en stark ställning på såväl 
nationell som internationell marknad och det finns tecken på at att export till Nordeuropa 
förekom redan under 1100-talet. De främsta orsakerna till dessa gruvors framgång tycks med 
stor sannolikhet vara de goda geologiska förutsättningar som finns i markerna kring gruvorna. 
Tack vare dessa geologiska förutsättningar skapades nämligen förutsättningar att ta upp 
högkvalitativ malm som efter reducering blev till färdigt järn med hög kvalitet.  

Trots de goda förutsättningarna att framställa attraktivt järn var mängderna i, dagens mått 
mätt, små. De knappa mängderna som producerades berodde mycket på de enkla 
produktionsformer som rådde under den här tiden, där stora delar av arbetet i både gruvor och 
järnbruk2 skedde för hand. Malmen bröts i dagbrott3, det trä som var nödvändigt för bränning 
och efterarbetet av malmen höggs förhand och de tunga transporterna skedde på slädar eller 
vagnar där framförallt hästar användes som dragkraft (af Geijerstam & Nisser 2011). 

Under 1200-talet fick de svenska järnbruken en allt starkare ställning och exporten ökade, 
något som bidrog till att järnbruken i landet fick en allt större och samhällelig betydelse. Den 
växande marknaden och ökade exporten gjorde sedan att svenska gruvor och järnbruk kunde 
utvecklas ytterligare. Den växande järnhanteringen i landet höll i sig under de efterföljande 

                                                 
2 Äldre benämning för industriell anläggning där järnmalm bearbetas till färdiga produkter (Ne.se, ”järnbruk”. 
2014-05-11). 
3 Plats för brytning av en mineralfyndighet direkt från markytan (NE.se, ”dagbrott”. 2014-05-11). 
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tvåhundra åren och vid 1400-talets början bredde sig nya mer industriliknande bruk ut sig. 
Samarbete mellan olika gruvor och bruk blev allt vanligare och detta brukar ses som svenska 
järnbrukens första strukturella omorganisering. 

Kring 1500-taltes första hälft hade efterfrågan på järnmalm ökat så pass mycket att ett 
vinstintresse hos staten började växa fram. Detta gjorde att staten från 1530-talet bedrev ett 
omfattande arbete med att upprätta nya och allt mer moderna och effektiva industrier, något 
som skapade helt andra förutsättningar för svensk järnhantering. Det var även under detta 
århundrande som Dannemoras och Österbybruks järnhanteringshistoria tog fart på allvar (af 
Geijerstam & Nisser 2011).  
 
4.2 1600- 1800-tal: en tid med flera stora förändringar inom branschen 
1600-talets järnhistoria karaktäriseras av en kraftig exportexpansion och järnproduktionen i 
Sverige ökade ytterligare. Liksom under 1500-talet bedrevs ett omfattande arbete med att 
anlägga nya moderna bruk. Bergslagsregionen var fortfarande den främsta regionen för 
svensk järnproduktion och det var under 1600-talet som det Uppländska järnets storhetstid 
inleddes och med det inleddes även Dannemora gruvas framgång. Den högkvalitativa malmen 
i Dannemora blev känd som landets bästa och Dannemora gruva blev snabbt en av landets 
främsta järnmalmsgruvor (Berg & Hermodsson 2002). Nya industrier anlades kring gruvan 
och den högkvalitativa malmen från Dannemora fick ett stort genombrott och industrierna i 
Österbybruk utvecklades till landets mest framgångsrika. Dannemoramalmen blev snabbt en 
attraktiv produkt på såväl nationell som internationell marknad (af Geijerstam & Nisser 
2011).  

Efter den kraftiga expansionen på 1600-talet följde sedan ett sekel av stora utmaningar 
för de svenska järnindustrierna. En ökad konkurrens från utlandet växte fram där framförallt 
Ryssland men även Tyskland, Belgien och Frankrike konkurrerade med Sveriges 
järnindustrier. Konkurrensen från utlandet blev efter en tid så pass stor att staten var tvungen 
att skärpa villkoren för att anlägga nya industrier. Vid 1670-talet var restriktionerna så pass 
hårda att man sa att nya industrier inte fick anläggas om det inte hade skett en minskning eller 
nedläggning av en annan industri. Detta var ett försök från statens sida att hålla exportpriserna 
uppe. Genom att begränsa utbudet skulle priset stiga menade man (Olsson 2007; af 
Geijerstam & Nisser 2011).  

Vid det kommande sekelskiftet började det dock åter se ljusare ut för den svenska 
järnhanteringen. Industrialiseringens genombrott på 1700-talet medförde en förhöjd 
efterfrågan på järn vilket skapade förutsättningar för branschen. Järnindustrierna i de länder 
som konkurrerade med Sverige hade dock hunnit utveckla mer moderna och mer effektiva 
produktionssätt än de svenska industrierna, vilket givetvis blev en utmaning för den svenska 
järnhanteringen. Trots detta lyckades Sverige hålla jämna steg med utvecklingen och den 
högkvalitativa malmen i Dannemora gruva gjorde att området behöll sin ledande ställning 
inom branschen. Svårare var det däremot för andra delar av Mellansverige där många mindre 
industrier tvingades stänga för att ge plats för större och mer moderna järnindustrier (af 
Geijerstam & Nisser 2011). De kraftiga nedskärningarna av de mindre industrierna runt om i 
landet resulterade i att stora delar av befolkningen i de drabbade orterna blev arbetslösa och 
levnadsvillkoren för många familjer försämrades kraftigt. De nya järnindustrierna som växte 
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fram i Sverige gav däremot upphov till nya jobb inom branschen. Tekniker och arbetsledare 
anställdes, ingenjörer och verkmästare trädde in på marknaden och utbildning av gruvarbetare 
fick en större utbredning i hela regionen. Nedläggningarna av de mindre industrierna och 
öppnandet av större industrier påverkade alltså orterna på flera vis. Vissa familjer tvingades 
flytta på grund av för lite sysselsättning medan andra familjer fick träda in i en mer 
industrialiserad järnhantering (af Geijerstam & Nisser 2011).  
 
4.3 1900-talet: ett sekel med kraftiga expansioner 
Första världskrigets start, år 1914, medförde ännu en tidsperiod av ökad efterfrågan på 
svenskt järn. De krigförande länderna, med sina omfattande militära uppsättningar, 
efterfrågade nämligen stål av hög kvalitet vilket skapade goda möjligheter för de svenska 
bruken att utveckla sina verksamheter (af Geijerstam & Nisser 2011). Ur svensk järnindustris 
mening kan kriget därför ses som en bra tid.  

Depressionen under mellankrigstiden kom dock att drabba den svenska järnindustrin hårt. 
Detta eftersom Sveriges järnindustri och järnexport var nära sammanlänkad med den 
internationella marknaden, där de stora förbrukarna av svenskt järn främst fanns inom 
konjunkturkänsliga branscher (af Geijerstam & Nisser 2011). Hela 1920-talet karaktäriseras 
därför av en näst intill stillastående järnindustri. Ett stort antal anläggningar tvingades, liksom 
på 1850-talet, lägga ner sina verksamheter och än en gång koncentrerades industrierna till ett 
färre antal men större anläggningar. Efterföljande decennium uppvisade däremot ett uppsving 
för svensk järnindustri. Den förbättrade konjunkturen som ägde rum från och med 1930-talets 
mitt gav förutsättningar för ytterligare expandering av den svenska järnindustrin och flera 
anläggningar moderniserades ännu en gång. 

Vid andra världskrigets början uppkom, i likhet med tiden inför första världskrigets första 
skede, en ökad efterfrågan på järn och förutsättningarna för de svenska järnindustrierna såg 
åter bra ut (af Geijerstam & Nisser 2011). Även tiden efter krigets slut kännetecknas av en 
ökad export av svenskt järn. Många stater behövde järn för återuppbyggandet av de förstörda 
samhällena och efterkrigstiden blev därför en strålande tid för Sveriges järnindustrier. Även 
bilindustrin växte sig starkare under den här tiden och tillsammans med byggnadsindustrins 
expansion bidrog detta till att efterfrågan på svenskt järn blev så pass stor att järnindustrierna 
till slut blev tvungna att prioritera bland alla förfrågningar. Industrier moderniserades 
ytterligare och lönsamheten hos de järnrelaterade företagen växte sig allt starkare. Vid 1950-
talets slut inträffade emellertid en kortvarig konjunkturnedgång som medförde att 
stålindustrins anställda för första gången fick uppleva permitteringar. 1960-talet uppvisade 
efter det en allt mer försämrad marknad från år till år och det blev allt tydligare att 
järnmarknaden hade skapat en världsomspännande överkapacitet (af Geijerstam & Nesser 
2011). Nya tekniker för att utvinna järn hade drivit på konkurrensen så pass hårt att 
överkapaciteten ledde till sviktande lönsamhet vilket sedan kom att leda till den så kallade 
”stålkrisen” som utlöstes på 1970-talet (NE ”Stålindustri”. 2013-12-10). Sverige fick vid 
denna tid uppleva en sjunkande bruttonationalprodukt och kostnaderna för de svenska 
järnindustrierna ökade markant. Företag tvingade avskeda personal och allt fler verksamheter 
inom branschen övertogs av det statligt ägda Svenskt Stål AB (SSAB), ett bolag som bildades 
efter riksdagsbeslut om omstrukturering av svensk järnindustri.  
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Järnindustrin var vid den här tiden fortfarande den huvudsakliga arbetsplatsen för 
invånarna i många samhällen och stålkrisen slog således hårt mot landet. På liknande vis som 
under 1700- och 1800-talet var det var inte bara de som arbetade på industrierna och deras 
familjer som drabbades av nedskärningarna utan hela samhällen påverkades. Till exempel 
tvingades en rad andra verksamheter med koppling till järnindustrierna göra grova 
nedskärningar eftersom det inte längre var lika stor omsättning på järnprodukter. Den kraftigt 
minskade sysselsättningen i orterna bidrog till ökad utflyttning från de drabbade samhällena 
som i sin tur gav upphov till försämrade kommunala finanser. Hela regioner drabbades därför 
av de försämrade förhållandena för svensk järnhantering och allt fler verksamheter tvingades 
övertas av SSAB, så även Dannemora gruva (af Geijerstam & Nisser 2011). 

Dannemora gruva lyckades hålla sig vid liv genom hela stålkrisen men på grund av en allt 
mer sjunkande efterfrågan och ett allt lägre pris på järnmalm beslutade man år 1987 att även 
Dannemora gruva skulle läggas ned. Det var helt enkelt inte längre lönsamt att ha gruvan i 
drift. Nedläggningen av gruvan skedde succesivt och det var först år 1992 som gruvan 
stängdes helt (Dannemoramineral, Om bolaget. 2014-05-11 ).  
 
4.4 2000-talet: en ny tid för Dannemora gruva inleds 
Den sjunkande efterfrågan och de låga priserna på järnmalm höll i sig under 1990-talet. Efter 
det verkade dock trenden vända och siffrorna för svensk järnexport började åter se ljusare ut. 
Då föddes en idé hos två entreprenörer att försöka starta upp gruvan i Dannemora på nytt. De 
hade vetskap om malmens goda kvalitet och de visste även att det fanns stora mängder malm 
kvar i markerna och de såg därför stora vinstmöjligheter i den gamla gruvan. Samtidigt stod 
många av den nedlagda gruvdriftens lokaler och logistiklösningar fortfarande kvar och 
potentialen för ett lyckat återupptagande såg lovande ut. År 2005 blev idén till verklighet och 
bolaget Dannemora Mineral AB bildades. Det krävdes emellertid ett omfattande förarbete 
innan gruvdriften kunde starta och det var först år 2012 som gruvan i Dannemora återinvigdes 
(Jernkontoret, Leveranser och stålkonsumtion. 2013-12-12; Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-
02 ).  

Idag har Dannemora Mineral AB ca 100 direkt anställda och en likvärdig siffra personer 
arbetar med gruvan genom andra företag som bland annat sköter transport och teknik 
(Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ). Gruvan tar i dagsläget upp i genomsnitt 2,5 miljoner ton 
malm per år vilket är lika mycket som Sveriges, idag ledande järnmalmsbolag, LKAB 
framställer på tre veckor. Gruvdriften i Dannemora är ur den aspekten liten (Nordén, R & 
Gille, Y. 2013-12-02 ) och på frågan om vad det är som gör att Dannemora gruva ändå går 
runt svarar Dannemora Mineral ABs ledning att det fortfarande är malmens goda kvalité som 
efterfrågas hos kunderna. Största delen av den malm som tas upp exporteras ut till Europa där 
stålindustrier i England, Polen, Tyskland och Belgien är de främsta kunderna. Dannemora 
Mineral AB säljer även en del av sin malm till SSAB, men det är bolagets enda svenska kund. 
Den omfattande handeln med utlandet gör att samtliga av gruvans malmtransporter sker 
sjövägen, något som gör att Dannemora Mineral AB har ett nära samarbete med Hargs Hamns 
AB, det bolag som idag driver den hamn som även under historien har spelat en viktig roll för 
Dannemora gruvas handel (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02; Hargshamn, historia. 2013-12-
08).   
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5. DAGSSITUATION OCH FRAMTIDSVISION 
 
I detta kapitel kommer Dannemoras och Österbybruks dagssituation att presenteras. I och med 
det ges en redogörelse för de effekter gällande befolkningsutveckling, arbetsmarknad, lokal 
identitet och platskänsla som uppsatsens undersökning har funnit att gruvans återupptagande 
har gett upphov till. Resultaten bygger till största del på de intervjuer och observationer som 
genomförts under uppsatsens framtagande. 

För att ge en konkret bild kring gruvans effekter är kapitlet indelat i fem delar. Den 
inledande delen beskriver kortfattat hur nedläggningen av gruvan drabbade arbetsmarknaden i 
orterna. Därefter följer en beskrivning av orternas dagssituation gällande befolkningsstatisk 
och översiktsplanering. Efter det följer en redogörelse för de effekter i arbetslivet som 
uppsatsen funnit att gruvans återupptagande har gett upphov till. Den fjärde delen handlar om 
befolkningens och kommunens inställning till återupptagandet av gruvdriften, detta följt av en 
enkel redogörelse kring de markrelaterade konflikter som gruvdriften har eller kan komma att 
ge upphov till. Avslutningsvis ges en beskrivning av hur olika aktörer ser på gruvans 
framtidsvision.  
 
5.1 Nedläggningens konsekvenser för de anställda  
När gruvdriften i Dannemora tvingades stänga igen år 1992 ägdes Dannemora gruvan av 
SSAB. De personer som medverkade i den nedläggningsprocess som varade mellan åren 
1987-1992 finns i dagsläget inte kvar på bolaget och det finns inte heller något historiskt arkiv 
över hur nedläggningsprocessen såg ut eller hur många personer som varslades under 
perioden (Östlund, A. 2013-12-11). Detta gör att uppsatsen inte kan svara på hur många 
personer som blev arbetslösa i och med nedläggningen av gruvan och uppsatsen har även 
funnit det svårt att hitta andra konsekvenser som rörde de anställda på gruvan.  

Hargs Hamn ägdes, vid den nedläggningsperiod, också av SSAB och när beslutet om 
gruvans nedläggning togs beslutade man även att hamnen skulle stänga. Det här medförde 
alltså att ytterligare personer gick miste om sina jobb i och med igenstängningen av gruvan. 
Dessvärre finns det inte heller någon statistik över exakt hur många personer som varslades 
från hamnverksamheten eller i vilken utsträckning detta påverkade de anställdas fortsatta 
arbeten. Att nedläggningen av gruvan påverkade fler än enbart de direkt anställda vid gruvan 
blir däremot tydligt i och med detta och det kan konstateras att det var fler än bara dem som 
jobbade med själva gruvdriften som gick miste om sina jobb (Nilsson, C. 2013-12-02). 
 
5.2 Befolkningsutveckling och översiktsplanering  
Om man ser till tidsperioden 1990-2005 har både Dannemora och Österbybruk uppvisat 
sjunkande befolkningssiffror. Österbybruk minskade under de här åren med 153 personer och 
Dannemora med 19 personer (se tabell 1). Trots den sjunkande befolkningen ser dem som 
arbetar med översiktsplaneringen i Östhammars kommun ljust på orternas framtid och man 
menar att båda orterna har goda utvecklingspotentialer. Både Dannemora och Österbybruk ses 
nämligen som två attraktiva bostadsorter med trevlig miljö, stark drivkraft inom näringslivet 
samt bra kommunikationer till framförallt Uppsala (Lundholm, M. 2013-12-04). En av 
utmaningarna för orterna är dock den stigande medelåldern som råder i orterna. Samtidigt är 
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den yngre generationen av befolkningen i de åldrar där många väljer att flytta från orterna på 
grund av utbildning eller karriärmöjligheter i de närliggande större städerna (Sandberg, M. 
2012). Det råder även en generell bostadsbrist i kommunen, något som givetvis försvårar 
problemet med de sjunkande befolkningssiffrorna. För att få bukt med de demografiska 
svårigheterna och för att få en tillväx i orterna måste kommunen genomföra ett omfattande 
arbete kring just bostadsfrågan (Lundholm, M. 2013-12-04).  

Återupptagandet av gruvdriften i Dannemora verkar däremot inte vara något som 
kommunen har med i sina beräkningar för orternas framtidsvision. I den befintliga 
översiktsplanen, Översiktsplan för Östhammars kommun del II (2003), finns till exempel inga 
antaganden om att gruvindustrin i området ska tas i bruk igen (Östhammars kommun, 
Översiktsplan. 2003). Inte heller i den nya plan som under uppsatsens framtagande håller på 
att tas fram verkar öppnandet av gruvan få speciellt stor plats. Det som den nya 
översiktsplanen i stället kommer att fokusera på att planera för är att Dannemora och 
Österbybruk ska behålla sitt rykte om att vara attraktiva orter. I detta är bostadsfrågan en 
viktig del och det är också något som kommer att prioriteras högt för alla tätorter i 
kommunen. Utöver bostadsfrågan kommer den nya översiktsplanen i helhet fokusera på; 
kommunikationerna både mellan kommunens tätorter och de omkringliggande kommunerna, 
näringsliv, miljörelaterade frågor och tillväxt. Översiktsplanens övergripande fokus kommer 
vara att planera för att alla kommunens tätorter ska fungera som självständiga orter 
(Lundholm, M. 2013-12-04). Utifrån kommunens perspektiv verkar alltså inte gruvans 
öppnande ha någon större betydelse för vare sig översiktsplaneringen eller vad de gäller 
befolkningsutvecklingen.  

   
 1990e 1995 2000 2005 2010 2012 
Österbybruk 2 386 2 330 2 210 2 230 2 272 2 236 
Dannemora  221 224 238 213 202 
Alunda 2 188 2 269 2 274 2 224 2 317 2 256 
Hargshamn 350 353 325 304 312 289 
Gimo 3 019 2 844 2 629 2 702 2 688 2 693 
Öregrund 1 569 1 648 1 569 1 552 1 555 1 557 
Östhammar 4 776 4 892 4 505 4 598 4 534 4 504 
Norrskedika 201 214 209 223 214 198 
Tabell 1. Folkmängd efter ort vart 5:e år. Tätorter i Östhammarkommun perioden 1990-2012. 
Källa: (SCB) (Kommundelsfakta, Östhammars kommun). 
 
5.3 Nya arbetstillfällen, en effekt av gruvdriftens återupptagande 
I och med nystarten av gruvan har ett stort antal arbetstillfällen skapats. Dannemora Mineral 
AB har idag cirka 100 anställda för gruvdriften i Dannemora och likvärdig siffra är anställda 
genom entreprenörer, där bland annat transport och teknisk service utgör viktiga aktörer. 
Gruvdriften i Dannemora genererar alltså ungefär tvåhundra direkta arbetstillfällen (Nordén, 
R & Gille, Y. 2013-12-02 ).  

Verksamheten vid gruvan har även gett arbetstillfällen åt fler än dem som arbetar med 
själva gruvdriften och ett flertal lokala firmor har kunnat utöka sina verksamheter i och med 
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att gruvan återinvigts. Ett exempel på detta är den lokalvårdsfirma som sköter Dannemora 
Mineral ABs kontorslokaler. Ett annat exempel på att gruvdriften gynnat lokala verksamheter 
är det faktum att gruvans maskiner behöver service vilket har skapat fler arbetstillfällen för de 
lokala verkstäderna. Ett ytterliga exempel på verksamheter som gynnats av återupptagandet 
av gruvan är det åkeri som transporterar den brutna malmen mellan gruvan och reduceringen 
(Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ).  

 I och med nystarten av gruvan öppnades även Hargs Hamn AB på nytt. 
Malmhanteringen i hamnen står idag för cirka 40 % av företagets totala omsättning och ett 
tjugotal personer har nyanställts för att arbeta med enbart malmhanteringen i hamnen 
(Nilsson, C. 2013-12-02). Curt Nilsson, VD vid Hargs Hamn AB, ställer sig positiv till att 
gruvan åter har tagits i bruk och säger att gruvan är viktig för den regionala arbetsmarknaden 
då den skapar arbetstillfällen på flera håll (Nilsson, C. 2013-12-02).  

Ett annat företag som fått uppdrag i gruvan är Bravida AB, ett bolag som utför uppdrag 
inom el, värme och sanitet samt ventilation. Bravida AB har idag driftansvaret för all el kring 
gruvdriften, både under och över jord, och de ansvarar även för gruvans ventilation. Utöver 
detta pågår ett omfattande arbete med att installera ett nytt el- och telenät för Dannemora 
Mineral AB. De olika uppdragen hos Dannemora Mineral AB genererar därför ett flertal 
heltidstjänster hos Bravida AB (Bergsmannen, flera gruvuppdrag för Bravida. 2013-12-10). 

Den lokala ICA-handlaren kan även uppvisa tecken på ökad omsättning som följd av 
återtagandet av gruvdriften. Butiken har nyligen byggt ut och Nordén tror att detta mycket väl 
har att göra med att det har blivit större omsättning sedan gruvan återupptogs och sedan fler 
människor och har börjar cirkulera i orten (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02). 

Kommunen räknar, liksom Dannemora Mineral AB och Hargs Hamns AB, med att 
återupptagandet av gruvdriften kommer att generera fler arbetstillfällen än enbart de som 
gruvdriften direkt ger. Det finns i dagsläget ingen statistik som stärker deras hypotes men 
kommunen menar att man genom liknande statistik från andra kommuner kan dra slutsatsen 
att gruvdriften kommer ge upphov till en spinn-off-effekt eller en så kallad positiv 
multiplikatoreffekt (Lundholm, M. 2013-12-04).  
 
5.4 Inställning till återupptagandet 
Kommunens inställning till återupptagandet av gruvan har generellt sett varit positiv. 
Dannemora Mineral AB upplever att de har fått gott stöd av alla partier i regionen och att de 
fått ett stort kommunalt stöd. Stödet har bland annat visat sig genom att det på regional nivå 
var lätt att få igenom de tillståndsansökningar som bolaget var tvungna att få igenom innan de 
kunde återuppta gruvdriften. Beslut som fattades på riksdagsnivå var det däremot inte lika 
enkelt att få igenom. Den utdragna beslutsprocessen på riksdagsnivå är något som Dannemora 
Mineral ABs ledningen tror beror på ett visst ointresse hos de aktörer som inte är verksamma 
på regional nivå. På bolaget tror man även att detta ointresse och den utdragna processen kan 
bero på att varken Dannemora eller Österbybruk ses som attraktiva platser på riksdagsnivå. 
De menar att frågan kring återupptagandet av gruvdriften helt enkelt inte har varit tillräckligt 
het på nationell nivå (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ).  

Även hos befolkningen har den generella inställningen varit positiv. Gille berättar att hon 
upplevt det som att de flesta i orten har tyckt att det är roligt att gruvdriften åter har väckts till 
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liv. Nordén berättar vidare att det nästan alltid är någon som hejar på honom när han är ute 
och rör sig i orterna och det märks att folk vet att det är han som är VD för den nya gruvan. 
Han tillägger dock att han märker att det å andra sidan finns dem som knappt vågar möta hans 
blick, något som Gille tror har å göra med att den gamla mentalitet som ortsbefolkningen hade 
för de gamla gruvdirektörerna. Nordén betonar då vikten av att vara en god samhällsaktör och 
att han ser det som viktigt att vara omtyckt i samhället. Han menar att det är viktigt med en 
god stämning både för känslan i samhället och för företagets skull (Nordén, R & Gille, Y. 
2013-12-02 ). I en liten ort som Österbybruk kan en sådan sak som att alltid gå till samma 
restaurang få folk att reagera och skapa motstånd från vissa, något som gör att Nordén tänker 
på att gynna de olika verksamheterna i orterna på ett likvärdigt sätt (Nordén, R & Gille, Y. 
2013-12-02). 

Som alltid finns det däremot de som inte är helt nöjda och Gille berättar att ett fåtal 
klagomål från privatpersoner har inkommit. Klagomålen har bland annat riktats mot det buller 
och damm som gruvdriften medför (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ). Josef Nylén, 
anställd vid Upsala Nya Tidning Östhammar bekräftar det faktum att den generella 
inställningen för återupptagandet har varit positiv men att det har förekommit en del klagomål 
gällande buller och damm. Han bekräftar även att det inte har funnits några större konflikter 
mellan kommunen och bolaget men att det finns en del privatpersoner som uttryckt sina 
åsikter om att gruvdriften försämrat deras närmiljö (Nylén, J. 2013-12-02).  

 
5.5 Markrelaterade konflikter 
I och med att Dannemora Mineral AB tog över gruvan var de även, på grund av lagar kring 
miljörelaterat ansvarsutkrävande, tvungna att lösa ut den omkringliggande marken. Den 
berörda marken var innan dess kommunalt ägd och utnyttjades bland annat som 
rekreationsområde. I och med att Dannemora Mineral AB löste ut marken har denna 
möjlighet tagits bort från ortsbefolkningen, vilket man givetvis kan tänka sig är något som 
inte uppskattas av alla. Detta har emellertid varken fått stor publicitet eller uppmärksamhet 
och verkar inte vara något problem för orterna (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ).  

En annan markrelaterad fråga som kan komma att drabba ortsbefolkningen är det faktum 
att man idag vet att malmfyndigheter finns under vissa bostadsområden. Detta medför att 
bostäder kan behöva flyttas på eller rivas. Nordén menar däremot att dessa malmfyndigheter 
är de som ligger längst ner på bolagets prioriteringslista och han menar att det kommer finnas 
andra ställen att bryta på under i alla fall 20-30 år. Det långa tidsspannet gör att Nordén inte 
tycker att det i dagsläget är värt att spekulera i frågan och det verkar inte heller vara något 
som gör honom stressad eller orolig för gruvans framtid (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ). 

 
5.6 Framtidsvision 
I dagsläget vet man med säkerhet att det finns ungefär 30 miljoner ton malm att bryta vilket är 
lika mycket som det totalt sett har brutits under historien. Vetskapen om de kvarvarande 
malmfyndigheterna gör att man med säkerhet kan säga att gruvan kan vara i drift i minst 10 
år, det vill säga fram till år 2022. Dannemora Mineral AB bedriver, förutom malmbrytning 
och reducering av malmen, prospektering4 och på företaget tror man att det finns resurser för 
                                                 
4 Systematiskt sökande efter malm (ne.se ”prospektering” 2014-05-11).  
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ytterligare 10 år efter år 2022. I och med att nya tekniker hela tiden utvecklas menar man att 
det även kan finnas resurser för ytterligare brytning även längre fram i tiden företagsledningen 
ser optimistiskt på framtiden (Nordén, R & Gille, Y. 2013-12-02 ). Även Hargs Hamns ABs 
ledning ser optimistiskt på framtiden och tror att gruvans verksamhet i hamnen kommer att 
öka under de kommande åren (Nilsson, C. 2013-12-02). 

Några veckor efter samtalet med företagsledningen kom däremot beskedet om att bolaget 
har stora ekonomiska problem och att analytiker menar att bolaget hotas av konkurs. Beskedet 
säger att Dannemora Mineral AB har haft ekonomiska problem ända sedan verksamheten 
startade för drygt ett år sedan. För att få riktig fart på gruvan tror experterna att gruvan 
behöver investera i ytterligare 500 miljoner kronor, pengar som i dagsläget inte finns. Nordén 
bekräftar att bolaget lider av likviditetsproblem och att de ständigt jobbar med att få in pengar. 
En eventuell konkurs kan innebära att semestrar dras in eller att löner skärs ned. (SVT, 
Expert: Dannemora Gruva nära konkurs). Gruvans framtid verkar alltså i dagsläget vara 
relativt oviss och det verka råda delade meningar kring hur länge gruvdriften kommer hållas 
vid liv.  
 
 
6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I denna avslutande diskussion kommer de resultat som presenterades i kapitel fem att 
analyseras i förhållande till de teoretiska ansatser som ligger till grund för undersökningen.  
Diskussionen bygger på de frågeställningar som definierades i uppsatsens första kapitel.  
 
6.1 Varför överlevde Dannemora gruva de kraftiga nedskärningarna? 
Historiskt sett kan vi se att den svenska järnindustrin har genomgått ett flertal större 
omstruktureringar och att många mindre industrier har tvingats stänga igen. Dannemora gruva 
klarade sig emellertid igenom de kraftiga nedskärningarna och det var först när priserna och 
efterfrågan på järnmalm sjönk kraftigt i slutet av 1980- och början på 1990-talet som 
Dannemora gruvas verksamhet fick lägga ner. Gruvan i Dannemora var under lång tid känd 
och eftertraktad på såväl nationell som internationell marknad och de goda geologiska 
egenskaperna har visat sig vara varit nyckeln till detta. Dannemoramalmens goda kvalitet tros 
även vara en av orsakerna till att gruvan lyckades hålla sig vid liv när omkringliggande gruvor 
fick stänga. Vi kan alltså konstatera att de naturgeografiska egenskaperna i form av 
högkvalitativ järnmalm som finns i området har spelat en stor roll för Dannemora gruvans 
överlevnad. Utöver dessa rent naturgeografiska förutsättningar kan man också tänka sig att det 
finns andra faktorer som spelade en avgörande roll vid beslutsfattandet om att låta driften i 
Dannemora fortgå. I kapitlet om industriella lokaliseringsteorier nämndes det faktum att låga 
transportkostnader är något som eftertraktas vid olika typer av lokaliseringsbeslut. I samma 
kapitel nämns det även att sjötransport är det mest optimala transportmedlet för tunga laster 
som järnmalm. Dessa konstateranden kring transportens betydelse vid lokaliseringsfrågan gör 
att man kan tänka sig att närheten till Östersjön var en av orsakerna till att gruvor som ligger 
längre in landet fick stänga före Dannemora. Närheten till Östersjön kan alltså ses som en av 
de faktorer som spelade en avgörande roll för att gruvdriften i Dannemora kunde fortgå 
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medan omkringliggande liknande verksamheter fick stänga. Även vid återupptagandet av 
gruvdriften spelade närheten till Hargs Hamn och Östersjön en av avgörande roll och det är 
tydligt att de transportmöjligheter som hamnen har att erbjuda har spelat stor roll för 
gruvdriften både under historien men även i modern tid. Vad det gäller de olika industriella 
lokaliseringsteorierna, Least-Cost Theory, Locational Interdependence Theory och Profit-
Maximization Approaches, kan uppsatsens efter den genomförda undersökningen emellertid 
inte avgöra vilken av teorierna som har spelat störst roll för gruvans överlevnad. 
 
6.2 Vilken betydelse har gruvverksamheten historiskt haft för orternas samhällsutveckling? 
I den historiska skildringen i fjärde kapitlet belyses det faktum att nedläggningarna av 
gruvorna runt om i landet påverkade de drabbade orterna på ett negativt sätt. Bristen på 
arbetstillfällen som kom i och med att gruvor tvingades stänga bidrog i vissa fall till att hela 
familjer var tvungna att flytta och man har även kunnat se att hela regioners ekonomi 
försämrades i och med att gruvverksamheterna i området försvann. Sett ur det perspektivet 
kan man förstå att Dannemora gruva har varit en viktig aktör för såväl Dannemoras som 
Österbybruks samhällsutveckling på så vis att den skapat arbetsmöjligheter för 
ortsbefolkningen. Någon djupare redogörelse för gruvverksamhetens betydelse för 
Dannemora och Österbybruks samhällsutveckling kan uppsatsen inte göra.  

Trots att uppsatsen inte har studerat gruvans betydelse för orternas fysiska miljö känns 
det ändå viktigt att poängtera att gruvverksamheten och järnframställningen har påverkat 
orternas bebyggelse och utseende. I Österbybruk finns många gamla järnbrukshus kvar och 
bebyggelsen visar att orten under lång tid har varit en bruksort. I Dannemora syns detta främst 
på de stora industribyggnaderna runt om kring gruvan. Att den fysiska miljön och olika typer 
av byggnader påverkar människors platskänsla och lokal identitet beskrivs också i uppsatsens 
teorikapitel. Jag kommer senare analysera gruvverksamhetens betydelse för orternas 
platskänsla och lokala identitet mer ingående. Innan vi går in på det kommer nedanstående 
stycke först att redogöra för de effekter nedläggningen av gruvan fick på orternas 
arbetsmarknad.  

 Den kanske tydligaste effekten av nedläggningen är samhällets arbetsmarknad. En 
negativ multiplikatoreffekt har tidigare beskrivits som en sådan som ger som ger upphov till 
att fler arbetstillfällen än enbart de som finns på den direkt drabbade verksamheten går 
förlorade. Uppsatsen kan konstatera att när Dannemora gruva stängde tvingades även Hargs 
Hamn stänga vilket visar på att regionen fick uppleva denna negativa spiral inom 
arbetsmarknaden och att nedläggningen av gruvverksamheten påverkade arbetsmarknaden på 
flera håll. Den bristfälliga informationen kring hur många personer som blev utan jobb vid 
gruvnedläggningen gör att uppsatsen emellertid inte kan föra en relevant diskussion kring 
nedläggningens direkta effekter för arbetsmarknaden i orterna. Befolkningsstatistiken visar 
dock en sjunkande befolkning åren efter gruvans nedläggning, något som skulle kunna tyda 
på att folk valde att flytta på grund av bristande sysselsättningen i området. Den historiska 
skildringen av svensk järnhanteringshistoria visar även att nedskärningar eller nedläggningar 
av järnindustrier runt om i landet slog hårt mot de lokala orterna. Den historiska skildringen 
styrker på så vis tesen om att gruvnedläggningen på 1990-talet gav upphov till minskad 
sysselsättning som resulterade i att folk blev tvungna att flytta. Utöver denna koppling till vad 
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historien kan berätta om hur nedläggningar av järnindustrier påverkade de drabbade orterna 
kan uppsatsen inte helt säkert svara på om den sjunkande befolkningen är en konsekvens av 
nedläggningen eller bara en ren tillfällighet som inte har någon koppling till gruvan.  
 
6.3 Vad betyder återupptagandet av gruvan för orternas framtid? 
Sett till dagens situation kan vi se att återupptagandet av gruvdriften har genererat ett stort 
antal nya arbetstillfällen, både inom och utanför gruvan. Förberedelserna inför gruvans 
återinvigning skapade även arbetstillfällen innan det att gruvdriften kom igång på nytt år 
2012. En positiv multiplikatoreffekt är därför tydlig och det vi kan se att gruvdriften i 
Dannemora har gett upphov till många nya arbetstillfällen inom kommunen. Hargs Hamn är 
idag en viktig nod i den regionala marknaden och med tanke på Dannemoramalmens stora 
betydelse för Hargs Hamns omsättning, 40 %, kan man se att gruvan även fått betydelse i en 
större utsträckning. Uppsatsens undersökning genomfördes cirka ett och ett halvt år efter det 
att gruvdriften kommit igång på nytt och det knappa tidsintervallet sedan återupptagandet gör 
att uppsatsen inte har lyckats finna några andra direkta effekter av gruvverksamhetens 
återupptagande.  

Östhammars kommuns översiktsplanering tycks inte heller planera för några större 
effekter i orterna och vad uppsatsens undersökning har kunnat se verkar de av den anledning 
inte ta gruvdriftens återupptagande i beaktning när de planerar för Dannemora och 
Österbybruks framtid. Att järnmalmsbrytningen i Dannemora kan resultera i att vissa 
bostadsområden måste flyttas eller helt rivas är inte heller något som uppsatsens undersökning 
har upptäckt vara bekymmersamt för varken kommunen eller företaget. Den undersökning 
som ligger till grund för den här uppsatsen har med andra ord inte funnit några tydliga 
exempel på hur återupptagandet av gruvan kan komma att påverka samhällsutvecklingen i 
orterna. 

 
6.4 Vilken betydelse har Dannemora gruva för den lokala befolkningen? 
Under uppsatsens framtagande blev det klart att stora delar av befolkningen har haft en positiv 
inställning till gruvans återupptagande, detta trots det buller och damm som en gruvdrift för 
med sig. Att de försörjningssätt som präglat samhällen genom tiderna påverkar människors 
livsstil, inställning till arbete och värderingar var något som förklarades i uppsatsens 
teorikapitel. Där presenterades begreppen livsform och platskänsla, två begrepp som syftar till 
att beskriva hur samhällen kan uppvisa gemensamma känslor av samhörighet och hur platser 
eller byggnader kan bidra till identitetsskapande hos befolkningen. Med vetskapen kring olika 
försörjningssätts påverkan på samhällens olika livsstilar och de fysiska platsernas eller 
byggnadernas betydelse för identitetsskapandet blir det lätt att förstår att Dannemora gruvans 
långa historia som framgångsrik producent av högkvalitativ malm har påverkat såväl 
Dannemoras som Österbybruks livsform, gemensamma platskänsla och lokala identitet. 
Gruvarbete är ofta ett tungt industriarbete och då gruvan har varit verksam i många hundra år 
är det lätt att tänka att detta har satt spår i orternas livsstil och format samhällets livsform till 
den så kallade lönearbetarlivsformen. Angående platskänslan och den lokala identiteten kan 
man tänka sig att gruv- och järnhanteringsverksamheterna har satt spår hos befolkningen på 
ett flertal vis. Dels genom de speciella byggnader som tillhör verksamheterna men även 
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genom de bullriga ljud och det damm som gruvverksamheten för med sig. För en utomstående 
person kan de bullriga ljuden och det damm som gruvan för med sig upplevs som störande 
och inte speciellt trevligt men för den befolkning som bott i området under lång tid är dessa 
företeelser med stor sannolikhet något som hör ihop med orternas platskänsla. Ljudet från 
sprängningarna i gruvan skapar förmodligen emotionella känslor för befolkningen och man 
tänka sig att många personer identifierar sin ort med gruvan. När gruvan tvingades stänga igen 
på 1990-talet kan man därför tänka sig att många personer kände att en del av deras samhälle 
gick förlorat, på samma sätt som föräldrarna gjorde i den ort den ort som Cedering undersökte 
i sin studie om skolnedläggningar på landsbygden. Den positiva inställningen till 
återupptagandet är dessutom något som pekar på att folk gärna vill att Dannemora gruva ska 
vara i bruk och att gruvan är något som bidrar till orternas lokala identitet och platskänsla. 
 
 
7. SLUTSATS  

 
Det är viktigt att påpeka att denna studie gjordes bara drygt ett år efter det att gruvdriften kom 
igång på nytt och att det därför är för tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser gällande hur 
nedläggningen och återupptagandet gav effekter på orternas befolkningsutveckling och 
arbetsmarknad. En annan typ av undersökningsmetod kan ge ett annat resultat. Man kan till 
exempel tänka sig att en enkätundersökning hade kunnat ge uppsatsen en djupare förståelse 
för gruvans betydelse för ortsbefolkningens lokala identitet och platskänsla. För att få 
förståelse för hur nedläggningen av gruvan påverkade den lokala arbetsmarknaden hade en 
undersökning över ett större tidsintervall, med upprepade undersökningar under flera år, varit 
att föredra. Det bör alltså beaktas att uppsatsens undersökningsmetod har påverkat resultatet 
och att delar av den avslutande diskussionen består av antaganden som inte helt kan bevisas 
genom de resultat som uppsatsens undersökning har funnit.  

Något som däremot har konstaterats under uppsatsens framtagande är att livsform är ett 
fenomen som sällan ändras över bara ett par år utan snarare är något som lever kvar över flera 
generationsbyten. Det här betyder att den livsform, troligen arbetarlivsform, som fanns i 
orterna när gruvan stängde på 1990-talet ganska säkert lever kvar än idag. Den generellt 
positiva inställningen till gruvans återupptagande kan även tänkas hänga ihop med 
livsformen. Uppsatsen har även kunnat se att bebyggelsen i orterna präglats av 
gruvverksamheten. Dannemora gruvas långa historia har alltså satt spår i såväl det lokala 
samhällets utformning som i den livsform som grundas i gruvverksamheten.  
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BILAGOR 
 
1. Intervjuguide Dannemora Mineral AB 
Respondenter: Ralf Nordén, VD Dannemora Mineral AB 
Datum: 2013-12-02 
 
Frågor om företagets verksamhet & dotterbolag, personal, relation till kommunen, handel & 
kunder, framtidsvision och roll/påverkan för orten 
 
Personal 

• Hur många anställda har ni? 
• Vart är de bosatta? Är det många som pendlar?  
• Vilka tjänster finns? Vilka poster sitter i Dannemora respektive Stockholm? Har ni 

anställda i andra städer?  
• Vilka sökte jobben? Från vilka städer/ orter? 
• Vilka kompetenser behövs för arbetet som sker i Dannemora?  
• Utbildar ni personal? 

Verksamheten 
•  Hur ser organisationen ut med de olika dotterbolagen?  

• Har ni samarbete med andra företag? T.ex. gällande Transport, forskning, annat? 
• Vilka processer sker i Dannemora?  

- Brytning av järnmalm 
- Prospektering (Dannemora Iron Ore Development) 
- Fastighetsförvaltning 

• Färdigt järn eller bara malmen? Vart sker reduktionen?  

Kommunen 
• Hur ser relationen och samarbetet mellan företaget och kommunen ut?  
• Känns kommunens inställning till att gruvan åter tagits i bruk som positiv eller 

negativ? Vill kommunen ha er här?  
• Får ni det stöd ni behöver? T.ex. infrastruktur? Vad skulle kunna förbättras? 
• Vad skulle ni behöva ha ”hjälp” med? Vilka utmaningar anser du att kommunen står 

inför?  

Framtidsvision  
• Vad tror du om framtiden?  
• Hur mycket malm tror man att det finns?  
• Världsmarknaden, hur ser efterfrågan ut idag? Hur tror du att det kommer ändras de 

närmsta åren/ decennierna?  

Dannemora Mineral AB 
Dannemora Magnetit AB Dannemora Förvaltnings AB  Dannemora Iron Ore Dvelopment AB. 
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• Vad är er förhoppning gällande gruvans livslängd? Hur länge räknar ni med att gruvan 
kommer att vara i drift? 

• Hur ser lönsamheten ut? 
• Vad tror du om inflyttningen? Bidrar ni till samhällsutveckling? Flyttar folk till 

Dannemora eller pendlar de hellre?  

Handel  
• Vilka är era främsta kunder?  
• Vart går den mesta malmen/ järnet? Vilka länder & företag? 
• Hur sker transporten? Infrastrukturen. 
• Kopplingen till Hargshamnen 
• Finns det några lokala kunder?  
• Samarbete med Sandvik? 

Gruvan & orten 
• Hur har ni upplevt att invånarna ställer sig till att ni återupptagit gruvdriften? Var de 

positiva negativa till beslutet?  
• Kan gruvans utveckling komma att påverka orten rent geografisk? Jag tänker om man 

t.ex måste göra gruvan större. 
• Vilken betydelse tror du att ert företag har/ kommer att få för Dannemora och 

Östebybruk? 

Uppstarten 
• Hur gick processen till?  
• Varför valdes just Dannemora? Varför JUST här? 
• Vad fick er att satsa i detta?  
• Investeringar? 

 
2. Intervjuguide Östhammars kommun 
Respondent: Maria Lundholm, Planarkitekt Östhammar kommun 
Datum: 2013-12-04 
 
Frågor om översiktsplanering med fokus på Österbybruk.  
 
Översiktsplan allmänt 2003 

• Vilka är de viktigaste frågorna i den nya översiktsplanen? 
• Vilka är de största utmaningarna i den nya planen? 
• Vilka är era viktigaste utvecklingsområden?  

- Varför just dessa områden? 
- Vilka överväganden vägs in?  

• Är gruvans öppnande något som räknas med i översiktsplaneringen? 
• Vad har ni för mål för Österbybruk och Dannemora? 

Gruvans betydelse 



33 
 

• Vilka effekter tror ni att gruvans öppnande har på Österbybruk/ Dannemora? Närmsta 
tiden och på längre sikt. 

• Vilka effekter tror ni att gruvans öppnande har på kommunen i helhet? Närmsta tid 
och på längre sikt.  

• På 90-talet när den stängde flyttade många personer från Österbybruk/Dannemora. 
Räknar ni med omvänd trend nu?  

• Vilka anser ni vara de största utmaningarna för Österbybruk/Dannemora? 

 
3. Intervjuguide Hargs Hamns AB 
Respondent: Curt Nilsson, VD för Hargs Hamns AB 
Datum: 2013-12-02 

Frågor kring Hargshamns samarbete med Dannemora Mineral AB 
 
Allmänna frågor om samarbetet med Dannemora Mineral AB 

• Hur ser ert samarbete med Dannemora Mineral AB ut?  
- Vilken är er roll i hanteringen av malmen? Hur ser arbetet i hamnen ut?  
- Vilka är det som sköter transporten mellan gruvan och hamnen?  

• Vilken betydelse anser du att Dannemora gruva har för er verksamhet? 
• Hur ställer du dig till att gruvan åter har tagits i bruk?  
• Har ni varit med och investerat i gruvans återupptagande?  

Gruvans nedläggning på 90-talet 
• Vilka blev konsekvenserna för er när gruvan tvingades stänga på 90-talet?  

- Behövde ni skära ner på personal? Om ja, ungefär hur många fick gå? 
- Andra direkta konsekvenser? 

• Vad anser du var det mest förödande med att gruvan tvingades stänga igen? 

Återupptagandet av gruvan 
• Vad har hänt i hamnen sedan gruvan återupptagits? 
• Har ni behövt anställa mer personal sen gruvan öppnade igen? Om ja, ungefär hur 

många?  
• Vart bor de flesta av era anställda? Är det många som pendlar? 
• Har ni behövt rusta hamnen sedan gruvan öppnade? Vad har i så fall gjorts och vilka 

stod kostnaderna?  
• Hur många av era anställda är direkt involverade i arbetet med hanteringen av 

malmen? Hur många arbetstillfällen skulle du säga att gruvan genererar hos er?  

Framtiden 
• Hur ser ni på hamnens framtid?  Vad har ni för framtidsvisionen? Spelar gruvdriften 

någon roll här? 
• Vilka anser du är era största utmaningar? 
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