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ABSTRACT 

Alriksson, A. 2015. Platsens förfall: En studie om platsidentitet i ett gruvsamhälle i förändring. 

Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

I norra Sverige ligger Malmberget, ett gruvsamhälle grundat i slutet av 1800-talet. Staden har växt upp runt gruvan, 

vilken även har fött staden. Sedan 1960-talet har dock gruvbrytningen tagit staden i anspråk, då malmådern som sakta 

men säkert förs till ytan, sträcker sig in under samhället. Brytningen har gjort stora delar av staden obeboelig på grund 

av rasrisk och under 2000-talet togs beslutet att helt och hållet avveckla samhället. Den här studien undersöker hur 

förlusten av platsen påverkar malmbergsbons platsidentitet, samt hur platsidentiteten påverkar inställningen till gruvans 

expansion på bekostnad av samhället. Genom kvalitativa intervjuer med invånare på orten studeras platsidentiteten i 

Malmberget. Intervjuerna analyseras med hjälp av Glynis Breakwells identitetsprocess teori samt Ben Marsh teori om 

platsidentitet. Studien visar att platsidentiteten påverkas av de förändringar som sker på grund av gruvans verksamhet, 

samtidigt som platsidentiteten i gruvsamhället möjliggör förändringen. 
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1. INLEDNING 

 

Malmberget är en plats i förändring, belägen i norra Sverige. Både landskapet och människorna 

är präglade av den över hundra år långa gruvdriften. Malmbrytningen har resulterat i att marken 

under samhället är instabil. Dagens Malmberget håller därför på att monteras ner och dess 

invånare förflyttas till tvillingsamhället Gällivare. Nedmonteringen är dock inte något som är 

ovanligt för Malmberget. Redan på 60-talet löstes de första husen in av gruvföretaget LKAB. 

Det var då gropen kom till - det 200 meter djupa hål som delar upp samhället i två delar 

(Forsström, 1973). Sedan dess har den beboeliga ytan i Malmberget blivit allt mindre. Det 

avspärrade rasriskområdet som omger gropen har dock bara utökats genom åren. LKAB är 

samtidigt ortens huvudsakliga arbetsgivare. Gruvverksamheten med entreprenörer inräknat 

förser cirka 3000 personer med arbete. Gruvföretagets fortsatta expansion gör nu anspråk på 

hela samhället. År 2012 togs beslutet om att Malmberget kommer att avvecklas men det är en 

lång process, först 2032 förväntas hela samhället vara borta (Löfgren, 2012).  

 Mitt i den här processen av långsam evakuering bor människor, dels de som sett platsen 

innan gropen delade samhället, dels de som fötts och växt upp under förändringen i landskapet. 

Forskning kring hur en radikal förändring av landskapet likt denna påverkar dess invånare är 

bristfällig, och studier som rör platsidentitet kopplad till gruvverksamhet är få. Ben Marsh 

(1987) har skrivit en studie Continuity and declain in the Anthracite Towns of Pennsylvania om 

hur platsidentiteten påverkas när gruvan försvinner och lämnar de boende. Marsh forskning 

utvecklas av John Harner (2001). I Harners studie om Mexikanska gruvsamhällen, Place 

Identity and Copper Mining in Sonora, Mexico, beskriver han hur platsidentiteten dels kan 

formas men också formar boende i området. Den här studien bygger vidare på Marsh och 

Herners forskning för att undersöka människan i platsen. Hur påverkas denna av att bo på 

gruvans rand? En verksamhet som både föder samhället genom arbetstillfällen men samtidigt 

förstör den.  

   

1.1 Syfte & Frågeställning 

Studien ämnar undersöka platsidentitet i Malmberget, med syftet att utreda möjliga kopplingar 

mellan malmbergsbornas platsidentitet och gruvans verksamhet. Vidare studeras 

malmbergsbornas inställningar till gruvans expansion, en verksamhet som är högst väsentlig 

för kommunens överlevnad. Samtidigt orsakar gruvans framfart en stor förändring av platsen, 

då människor tvingas lämna Malmberget i takt med att marken rämnar. Följande 

frågeställningar kommer användas för att besvara syftet: 

 

Vilken roll spelar gruvnäringen för platsidentiteten hos Malmbergets invånare?  

Vilken inverkan har förändringen av samhället på invånarnas platsidentitet? 

Vilken inverkan har platsidentiteten på inställningen till gruvans expansion? 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till samhället Malmberget och personer som härstammar från platsen. Den 

närliggande centralorten Gällivare påverkas också i viss utsträckning av gruvbrytningen, då nya 

bostadsområden för de utflyttande från Malmberget främst placeras i Gällivare.  Förändringen 

är dock inte i samma utsträckning som den i Malmberget där samhället kommer att försvinna 

helt och hållet. Gruvan är inte heller lika påtaglig i landskapet i Gällivare, därför har fokus i 

den här studien lagts på Malmberget. 

 Gruvstaden Kiruna står inför en liknande situation som Malmberget. En jämförelse mellan 

invånarnas upplevelser hade således kunnat vara av intresse men på grund av den här studiens 

begränsade storlek, har fokus lagts på en av platserna. Sammanfattningsvis fokuserar enbart 

studien på gruppen malmbergsbor. 

 

1.3 Disposition 

Andra kapitlet innefattar uppsatsens bakgrund, en kort genomgång av Malmbergets historia, 

samt den samtida situationen som Malmberget står inför. Det ger läsaren en djupare förståelse 

för hur samhället grundades och den avsevärda förändringen platsen har genomgått sedan dess. 

Vidare är det svårt att ta till sig den information som presenteras av informanterna utan att ha 

någon uppfattning om platsen. I det tredje kapitlet presenteras begreppet platsidentitet samt 

teorier och tidigare forskning som utgör grunden för uppsatsen. Uppsatsens fjärde kapitel 

beskriver metoden som används för att besvara syftet och frågeställningen. I det här kapitlet tas 

även etiska ställningstaganden upp. Kapitel fem presenterar resultatet av arbetet samt en analys 

av intervjuerna som utförts. Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sex, där studiens 

syfte och frågeställningar behandlas. Här presenteras de slutsatser studien mynnat ut i, följt av 

en kritisk reflektion av den valda metoden. Diskussionen avslutas med ett stycke förslag på 

vidare forskning inom ämnet. 

 

2. GRUVSAMHÄLLET - HISTORIEN 

 

Brytning av malm i området kring Malmberget påbörjades i mitten av 1700-talet. Brytningen 

var då småskalig och utfördes främst av säsongsarbetare från Sverige, Finland och Ryssland, 

som arbetade under sommaren för att sedan lämna platsen och återvända nästa sommar. 

Etableringen av permanenta bosättningen skedde i samband med att järnvägen 1888 drogs upp 

från Luleå. Då järnvägen förbättrade transportmöjligheterna för gruvnäringen kunde denna 

också expandera och öka produktionen av malm. Den ökade produktionen krävde fler arbetare 

och det ansågs inte längre lämpligt att enbart förlita sig på säsongsarbetare. 1889 uppfördes de 

fem första permanenta bosättningarna i vad som skulle bli Malmberget. Det första gruvkontoret 

och stallet för bolagets hästar fick utgöra mittpunkten på den nya bosättningen. Expansionen av 

gruvbrytningen gick fort och så även inflyttningen av fler arbetare. Mot senare hälften av 1890-

talet flyttade det in omkring 1000 personer per år. Den stora tillväxten i Malmberget under den 
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tiden tillskrivs de goda lönerna som erbjöds i gruvan, som var avsevärt högre jämfört med andra 

gruvor i landet (Forsström, 1973).  

Till en början kallades platsen för Gällivare Malmberg. Då med syfte på samhället 

Gällivare, som sedan tidigare var etablerat och Malmberget var det malmrika berg som låg 

bredvid Gällivare. Med den stora inflyttningen som skedde under slutet av 1800-talet grundades 

snart ett eget samhälle som fick namnet Malmberget. Samhället växte och gick, i mitten av 60-

talet, om sitt tvillingsamhälle Gällivare i befolkningsmängd. Med ett invånarantal strax över 

12000 var det tusen fler bosatta än i Gällivare. Samtidigt var det under 60-talet de första 

byggnaderna började rivas för på grund av gruvdriften. Stora malmfyndigheter lokaliserades 

under centrala delar av samhället och gruvföretaget LKAB började köpa upp byggnader i 

området som skulle påverkas (Forsström, 1973). Det här området kallas idag för gropen och 

omnämns i intervjuerna i senare kapitel, dels av informanter som levde i samhället innan gropen 

tillkom och dels av informanter som växt upp vid stängslet som omger gropen. 

Försök gjordes att fylla igen gropen men det har nu övergetts och våren 2012 skrevs ett 

avtal mellan Gällivare Kommun och LKAB, där parterna kom överens om en avveckling av 

hela samhället. Processen är nu igång men det går sakta. Först 2032 beräknas hela Malmberget 

vara utrymt (Löfgren, 2012). Den här processen har kommit att kallas samhällsomvandlingen. 

I kommande avsnitt presenteras teorier som möjliggör en undersökning av platsidentitet 

hos människor som lever i samhället som omvandlas. 

 

3. PLATSIDENTITET 

 

Platsidentitet består av två omdiskuterade begrepp, plats och identitet. Det är viktigt att 

definiera båda dessa. Plats är inte bara ett spatialt avgränsat rum utan ett rum som fått en 

betydelse genom mänsklig interaktion med rummet, genom individer och gruppers med- och 

motgångar får platsen sin betydelse (Tuan, 1979; Hauge, 2007; Harner, 2001). En plats måste 

alltså levas i för att bli något mer för invånarna än bara ett rum. Identitet definieras som 

distinktion och kontinuitet, ett attribut hos en person som skiljer ut hen från sina medmänniskor. 

Attributet har även kontinuitet genom tiden. Det går att urskilja samma person idag och imorgon 

(Hauge, 2007, s. 45). Platsidentitet kan således ha två olika betydelser. Antingen identiteten hos 

platsen, attribut som ger platsen en distinktion och kontinuitet genom tiden eller det som oftast 

talas om inom psykologin och geografin, som en del av en persons identitet påverkad av plats. 

Platsidentitet som begrepp myntades av Proshansky (1978), som ansåg att platsen inte fick nog 

mycket utrymme i studier gällande identitet. Han ansåg att fokuset låg helt och hållet på sociala 

relationer och att tidigare forskare glömt bort platserna där människor möts och formar 

relationer till föräldrar, andra grupper, religioner och arbete. Proshansky beskriver platsidentitet 

som  

 

De dimensioner av jaget som definierar individens personliga identitet i relation till den fysiska miljön 

genom ett komplext mönster av medvetna och omedvetna idéer, tro, preferenser, känslor, värderingar, mål 
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och beteendetendenser och färdigheter som är relevanta för miljön (Proshansky, 1978, s. 155, egen 

översättning).  

 

Proshansky ser alltså platsidentitet som en del av personen, påverkad och formad av platsen 

men inte en del av platsen. Han framhåller att platsidentitet bör behandlas som en separat 

subidentitet, alltså en av de underliggande delarna som tillsammans formar en persons hela 

identitet (Proshansky, 1978, s. 156). Proshanskys syn på platsidentitet har dock fått utstå mycket 

kritik (Hauge 2006; Korpela, 1989; Twigger-Ross & Uzzel, 1996) som framförallt tar sin grund 

i att hans teori kring platsidentitet är svår att testa och verifiera. Korpela beskriver Proshanskys 

syn på platsidentitet som ett potpurri av ställningstaganden, erfarenheter och minnen som 

sammanhäftas och på något sätt skapar ett själv där platsidentitet är en viktig del (Korpela, 

1989, s. 241).  

 

3.1 Identitetsprocess teori 

För att åtgärda svårigheterna med att undersöka platsidentitet har Clare Twigger-Ross och 

David Uzzell (1996) applicerat Glynis Breakwells identitetsprocess teori på en undersökning 

av platsidentitet i en förort till London. Enligt Breakwell (1993) bör identitet ses som något 

organiskt som rör sig genom tid och utvecklas genom olika interaktioner med omvärlden. 

Intryck som individer möter utvärderas och kan assimileras. Vad som utgör platsidentitet enligt 

Breakwell är fyra olika principer: distinktion, kontinuitet, självkänsla och självförmåga.  

 Distinktion är strävan att kunna urskilja sig själv och den egna gruppen från andra grupper. 

I Hummons (1986) undersökning av samhällsidentitet finner han att människor i många fall 

använder boplatsen som en identitet. Personer han intervjuar ser sig själva som en viss typ av 

människor beroende av bostadsplats. Att vara en ”urban person” beskrivs i motsats till att vara 

en “rural person”, där den förstnämnda förknippas med stress och flykt av den sistnämnda. En 

”rural person” bär med sig positiva attribut som hen anser saknas hos den motsatta gruppen 

(Hummons, 1986, s. 19). I Hummons studie använder deltagarna alltså plats för att urskilja sig 

själva mot personer som bor på en annan plats. Stadsidentiteten är distinkt och med den följer 

en viss livsstil, vilken personerna som anammar identiteten finner positiv. Det framgår även av 

Twigger-Ross och Uzzels studie av platsidentitet i London att personer använder staden för att 

urskilja sig själva och tillskriva sig attribut relaterade till staden. Där staden ofta förknippas 

med en social och aktiv livsstil (Twigger-Ross & Uzzel, 1996, s. 212) 

Användning av plats för att urskilja sig själv har även dokumenterats i andra studier. Lalli 

(1992) studerade platsidentitet relaterat till den urbana miljön och fann att en del av en stad har 

en specifik social, ekonomisk och estetisk identitet som tjänar till att urskilja positiva 

självdefinitioner av dess invånare från alla andra invånare i staden (Lalli, 1992, s .293, egen 

översättning) 

Sammanfattningsvis har ett flertal studier funnit att personer använder platsidentitet för att 

urskilja sig själva gentemot andra. Olika nivåer tycks dock komma fram i olika studier, från 

Hummons studie, som framför allt fokuserade på urban och rural och Lallis som studerade 
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attribut i olika stadsdelar. Det är därför viktigt att vara medveten om att människor tenderar att 

identifiera sig på olika sätt. En människa kan till exempel identifiera sig som en stadsbo 

samtidigt som hen identifierar sig med en specifik del av staden.  

 Kontinuitet innebär, som tidigare nämnts, att en person behåller sin identitet genom tid. 

Korpela (1989 s. 251) menar att plats kan fungera som en referenspunkt för personer. Minnen 

fixeras vid specifika platser. Platserna kan vid senare tillfällen påminna personer om tidigare 

händelser och användas för att jämföra sig själva vid olika tidpunkter. Detta kan i sin tur hjälpa 

individen att behålla en kontinuitet i sin identitet, vilket benämns som platsrefererande 

kontinuitet. Vidare menar Twigger-Ross och Uzzel (1996) att kontinuitet kan uppnås genom att 

individen söker sig till platser som bär attribut, vilka stämmer överens med personens egen 

självbild. När en individ som identifierar sig som en lugn och stillsam person söker sig till en 

plats som bär på de attributen, till exempel ett ruralt landskap, så kan även det bidra till 

kontinuitet. 

 Självkänsla beskrivs av Twigger-Ross och Uzzel (1996) som en stolthet hos invånare, som 

skapats av att bo eller härstamma från en plats. Det kan vara en stolthet som grundar sig i 

platsens betydelse och dess historia. Det handlar om en positiv känsla som platsen ger till 

individen snarare än individens positiva känsla av platsen. En person kan exempelvis trivas i 

en stad eller i ett område utan att känna sig stolt över att vistas där. Självkänsla bekräftas alltså 

om en person är stolt över sin tillhörighet till en plats (Twigger-Ross och Uzzel, 1996, s. 211). 

 Självförmåga innebär personens tro på sin möjlighet att utföra en uppgift, ett intresse eller 

en daglig aktivitet (Breakwell, 1993). Relaterat till platsen innebär det att individen får 

självförmåga av att vistas på en plats, där hen anser sig ha möjlighet att möta de krav som ställs 

på henne. Personen känner sig säker på sin funktion i samhället. Platsen kan erbjuda och 

förenkla utförandet av dagliga aktiviteter. Det här kan innefatta en enkelhet att röra sig på 

platsen, möjlighet till arbete och daglighandel men även utförandet av aktiviteter som personen 

själv anser viktiga (Twigger-Ross och Uzzel, 1996, s. 211). 

 

3.2 Forma och Formas av platsen 

Breakwells teori används för att undersöka platsidentitet men den berättar inte hur platsen 

påverkar människors sätt att agera och handla. Teorin går inte heller att använda för att 

undersöka hur en platsidentitet skapas. John Harner har i sin undersökning av platsidentitet i 

Mexikanska gruvsamhällen studerat hur platsidentitet i ett gruvsamhälle uppstår samt hur 

platsidentiteten påverkar personerna som bor på platsen. Harner (2001) menar att när ett spatialt 

rum blir till en plats får det också en betydelse. Den här betydelsen kan i sin tur utvecklas till 

en identitet som baseras på platsen hos invånarna eller grupperna som är bosatta i området. Han 

framhäver förvisso att en plats kan ha många olika meningar och att meningarna kan variera 

mellan olika individer, men också att hegemoni kan uppstå i platsens betydelse. Med hegemoni 

menar Harner att en dominant grupps syn på platsen och dess betydelse influerar hela samhällets 

uppfattning om platsens mening och betydelse. Den dominanta gruppen har då ett 
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tolkningsmonopol av platsen. Då alla i ett samhälle delar den hegemoniska uppfattningen, 

skapas en gemensam platsidentitet och en gemensam syn på hur landskapet ska förvaltas.  

Han kombinerar begreppet platsidentitet med begreppet hegemoni i sin studie om 

platsidentitet i gruvsamhällen i Mexiko. Han använder sig av Ben Marsh (1987) teori om hur 

platsidentitet skapas. Marsh utvecklade sin teori i studier av gruvsamhällen som trots 

gruvnäringens nedgång behållit en stark platsidentitet knuten till den tidigare gruvdriften. Enligt 

både Marsh och Herner uppstår en hegemonisk platsidentitet när medel och mening är i 

harmoni, där medel är det fysiska stöd ett landskap erbjuder för att möjliggöra platsens existens. 

För att ett samhälle ska kunna existera krävs en inkomstkälla, något som skapar arbetstillfällen, 

vilket enligt Marsh utgör platsens medel. I de städer han har studerat är det gruvor som varit 

den enda inkomstkällan och på så vis städernas enda medel (Marsh, 1987 s. 346).  

Mening är den bild av platsen invånarna har, vilken kan vara baserad på platsens historia 

eller en dröm om en framtid. Mening är vad invånarna på platsen berättar för sig själva om vad 

platsens betydelse är (Marsh, 1987 s. 339). Om platsens medel till exempel är ett gruvföretag 

och invånarnas syn på platsen är ett gruvsamhälle, vars uppgift är att förse gruvan med 

arbetskraft menar Harner att hegemoni har uppstått. Enligt Marsh baseras mening på platsens 

historia och en dröm om platsens framtid. Harner menar dock att det även går att kontrollera 

meningen personer tillskriver ett landskap genom symboler. Han hävdar att det är möjligt att 

kontrollera en grupps gemensamma platsidentitet genom att styra vad befolkningen ser och 

upplever av platsen. Genom att vara så konkret, så naturligt, så bekant, att landskapet är 

obestridd, när sådana konkreta bevis om hur samhället är organiserat kan de lätt ses som bevis 

på hur det ska eller måste organiseras (Harner, 2001, s. 662, egen översättning) 

På det här viset accepterar boende på platsen en mening, som tillskrivits av den dominanta 

gruppen, utan att själva forma sin egen uppfattning. Genom symboler i landskapet menar 

Harner att det går att kontrollera invånarnas uppfattning av landskapets mening och hur 

landskapet bör användas. Enligt Harner (2001) är det byggda landskapet ett sätt att kulturellt 

forma personerna som bor på platsen. Genom daglig kontakt med byggnader av symboliskt 

värde internaliserar befolkningen den mening som dessa konstruktioner förmedlar. Den 

tillskrivna betydelsen av platsen blir då något naturligt och ofrånkomligt och därmed en del av 

invånarnas identitet. För Harner kan dessa symboler vara till exempel dagbrott i nära anslutning 

till samhället, något dess invånare inte kan undgå att se. I Harners studie observerar han att 

byggnader, så som gruvans fackföreningsbyggnad, fick en central plats i en av städerna han 

undersökte (Harner, 2001, s. 668). I sin studie kommer Harner fram till att aktörerna som 

kontrollerar produktionen, det vill säga platsens medel, kan influera platsens mening med hjälp 

av symboler i landskapet. Hegemoni uppstår enligt Harner när harmoni mellan mening och 

medel råder, när berättelsen om platsen är den samma som platsens medel. Då en hegemonisk 

platsidentitet uppstår minskar chansen till konflikt mellan den dominanta aktören som 

kontrollerar medlet och platsens invånare (Harner, 2001, s. 676). 

 I följande avsnitt presenteras den metod som använts för att ta fram data som senare 

analyseras med hjälp av ovan nämnda teorier. 
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4. METOD 

 

För att besvara syftet och frågeställningen har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

genomförts där samtliga informanter har en anknytning till Malmberget. Intervjuerna utfördes 

på plats i Malmberget för informanternas bekvämlighet. Semistrukturerade intervjuer håller 

svarsalternativen öppna för personerna som intervjuas. Något som är av vikt då syftet med 

intervjuerna är att undersöka invånarnas subjektiva uppfattningar rörande platsen och vad 

gällande platsen som är viktigt för individen (Bryman, 2011, s. 413). Samtidigt ger ett visst 

mått av struktur i intervjuerna en jämförbarhet mellan fallen. Då studien omfattar flera 

intervjuer, är det fördelaktigt för analysprocessen att underlätta möjligheterna till jämförelse 

mellan alla intervjuerna (Bryman, 2011, s. 416). En semistrukturerad intervju bär även med sig 

möjligheterna till flexibilitet under intervjuns gång. Det är inte väsentligt att ställa frågorna i en 

viss ordningsföljd och det tillåter även intervjupersonen att ställa uppföljningsfrågor för att 

utveckla oklarheter eller följa upp ett intressant ämne (Bryman, 2011, s. 430). 

 Intervjuerna genomfördes med hjälp av en standardiserad intervjuguide innehållande 

öppna frågor, en och samma guide användes vid samtliga intervjutillfällen. Fördelen med att 

använda sig av en viss standardisering i intervjuerna, är att tiden som spenderas på intervjuer 

kan användas mer effektivt då intervjun tenderar att bli mer fokuserad än vid helt ostrukturerade 

intervjuer. Standardisering av intervjuerna underlättar även analysen av insamlade data, då det 

inte bara ger möjlighet till jämförelse mellan intervjuer utan också mellan enskilda frågor som 

ingår i intervjuguiden och visar sig vara av speciellt intresse (Johannessen & Tuft, 2003, s. 97). 

Intervjuguiden (bilaga 1) innehåller frågor rörande platsen. Frågorna har utformats med hjälp 

av Breakwells identitetsteori. Intervjun är indelad i olika sektioner där den första behandlar 

informantens relation till platsen, bland annat ombads informanten beskriva platsen och dess 

förändring under tiden hen har vistats där. Sektion två undersöker var informanten anser är 

speciellt med platsen. Frågorna berör bland annat hur platsen skiljer sig från andra platser och 

vilka för och nackdelar som finns med platsen. Sektion tre handlar om platsen som identitet. 

Frågorna rör om informanten kallar sig för malmbergsbo och om hen är stolt över att vara det. 

Sista delen av intervjun handlar om den samtida förändringen i samhället och hur informanten 

blir påverkad samt ställer sig till den förändringen. Slutgiltiga versionen av intervjuguiden 

fastställdes efter två pilotundersökningar, vilka främst resulterade i en förenkling av språket 

som används i intervjuguiden. Pilotundersökningarna gav även en bild av vilka 

uppföljningsfrågor som kunde vara av intresse. 

Som tidigare nämnts har intervjuerna genomförts på plats i Malmberget. En orsak till valet 

av plats är att underlätta för informanterna som är bosatta i Malmberget eller närområdet. Ett 

alternativ skulle vara att göra intervjuerna per telefon, enligt Bryman (2011, s. 432) finns det 

både för- och nackdelar med att använda telefon där den största fördelen är att kostnaden för en 

telefonintervju är mindre då den inte förutsätter några resekostnader. Bryman menar även att 

informanten kan uppfatta det lättare att besvara känsliga frågor på telefon än ansikte mot 

ansikte. Nackdelar är att det inte går att tolka kroppsspråk per telefon och att informanter kan 
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vara motvilliga till längre intervjuer när det sker över telefon. Då kvalitativa intervjuer tenderar 

att vara relativt få till antal men ganska långa är det viktigt att intervjupersonen känner att hen 

kan ta den tid som behövs för att besvara frågorna. En annan viktig orsak till valet av plats är 

att intervjuerna behandlar Malmberget. Förhoppningen var att intervjupersonerna lättare skulle 

kunna referera till platsen när den fanns så nära till hands och att platsen kan användas för att 

stimulera samtalet. Vidare utfördes intervjuerna på lugna platser, som forskaren beslutat om 

med respondenten på förhand, för att minimera störningsmoment. Tre av intervjuerna utfördes 

således i respondenternas hem, då det ansågs mest bekvämt för respondenterna. De två övriga 

respondenterna, som inte länger var bosatta i Malmberget, intervjuades i respektive hem som 

de besökte i Malmberget. Vidare utfördes intervjuerna efter arbetstid för att minska risken för 

avbrott. 

För att dokumentera intervjuerna fördes översiktliga anteckningar under intervjuns gång. 

Intervjuerna spelades även in och transkriberades för att senare analyseras. Anteckningarna 

användes för att fånga upp det som inspelningen missar, till exempel om den tillfrågade nämner 

något viktigt innan eller efter inspelningen utförs.  

 

4.1 Urval 

Fem personer har intervjuats genom studiens gång. I valet av informanter användes ett 

strategiskt urval, på detta sätt kunde personer vars erfarenheter ansågs relevanta för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställning identifieras (Johannessen & Tuft, 2003, s. 84). 

Informanter som eftersöktes för den här studien var personer som på ett eller annat sätt har 

starka band till den undersökta orten; Malmberget. För att komma i kontakt med personer som 

är av intresse för studien nyttjades snöbollsmetoden, vilket innebär att forskaren inledningsvis 

får kontakt med några personer som är av intresse för studien och använder sedan deras 

kontaktnät för att komma i kontakt med fler personer som kan bidra till studien (Bryman, 2011, 

s. 196). Då studiens författare själv härstammar från Malmberget fanns sedan tidigare ett visst 

kontaktnät på orten. Detta underlättade möjligheterna att komma i kontakt med personer, som 

kunde delta i studien. Några, för författaren sedan tidigare bekanta i Malmberget, blev 

informerade om studien och dess syfte. Med hjälp av dessa kontakter hittades sedan personer 

som uppfyllde kraven för strategiskt urval. Kritik kan riktas mot den här urvalsprocessen, då 

den inte är statistiskt representativ för populationen men då studien inte syftar till att skapa en 

generaliserad modell av platsidentitet hos invånarna, utan snarare undersöka fenomenet, är inte 

frågor om möjlighet till generalisering lika framträdande.  

Andra studier som undersökt platsidentitet (Twigger-Ross & Uzzel, 1996) har till exempel 

använt sig av en inledande enkätundersökning med frågor ämnade att utreda om personen har 

de egenskaper som krävs för att besvara studiens syfte. Personer som identifierats har sedan 

kontaktats för att göra en djupare intervju. Liknande process hade kunnat användas i den här 

studien men då forskaren inledningsvis har kontakt med personer i området valdes 

snöbollsmetoden, då båda metoderna har liknande slutgiltigt resultat, alltså personer som har 

en speciell anknytning till platsen väljs ut för att göra en intervju. 
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4.2 Etiska överväganden 

Innan intervjun påbörjades informerades var och en av deltagarna om studiens övergripande 

syfte i enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (2002, s. 7). För att undvika i mesta 

möjliga mån att på något sätt leda deltagarna till ett svar de själva inte kommit fram till 

modifierades syftet något från det som presenteras i uppsatsens inledning. Istället presenterades 

studien kortfattat som en undersökning av platsidentitet hos invånare i Malmberget (se bilaga 

1). Det ger en tillräcklig inblick i var fokuset i arbetet ligger samtidigt som det inte delger några 

väsentliga detaljer. Enligt Vetenskapsrådets samtyckeskrav (2002, s. 9) informeras deltagarna 

att de själva har rätt att bestämma över sitt medverkande, alltså att deltagandet är helt frivilligt 

och att intervjupersonerna har rätt att avbryta intervjun om de så vill. Om en intervju avbryts 

accepterar forskaren det utan några invändningar. Ett problem med den här studien är att 

forskaren själv härstammar från den undersökta orten och har därför en koppling till 

intervjupersonerna. Det kan resultera i ett beroendeförhållande, där deltagarna tvekar på att 

avböja deltagande även om de inte vill delta. För att åtgärda det undertrycker forskaren tydligt 

i intervjuns början att samtyckeskrav råder.  Deltagarna upplystes även om att deras deltagande 

i studien är konfidentiell, då Malmberget är ett relativt litet samhälle och inställningar till 

gruvan och samhällsomvandlingen kan uppfattas som känslig kommer pseudonym användas 

när referenser till intervjuerna sker i analysdelen. Vidare upplyses deltagarna om att 

informationen som lämnas under intervjun enbart kommer att användas i forskningssyfte enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Slutligen erbjöds deltagarna en sammanfattning 

av studiens resultat samt informerades om var studien kommer att publiceras. 

 Nästkommande kapitel presenterar resultatet som framkommit av de intervjuer som 

genomfördes med Malmbergsbor, där undersöks informanternas identitet bunden till platsen. 

 

5. PLATSEN OCH IDENTITETEN 

 

Intervjuerna som genomfördes analyseras med hjälp av teorierna som presenterades tidigare i 

uppsatsen. Kapitlet är indelat i fyra olika avsnitt baserade på de olika delarna i 

identitetsprocessteorin: distinktion, kontinuitet, självkänsla och självförmåga. Intervjuguiden 

som användes vid intervjuerna är baserad på Breakwells teori och indelningen gör sig därför 

bra för att presentera resultaten. Vidare observeras mening, medel och symboler även att 

anmärkas genomgående i avsnitten. 

 

5.1 Distinktion 

Hummon (1986) anser att distinktion bekräftas om individen använder tillhörighet till platsen 

för att identifiera sig själv, till exempel om individen kallar sig själv för en malmbergsbo. Vidare 

fann Hummon i sitt arbete rörande stads- och landsbor att respondenterna som identifierade sig 

som stadsbor beskrev hur människor som bor på landet är, för att bättre förklara sin egen 

identitet och hur den skiljer sig från personer som bor på landet. I resultatet av den här studien 

undersöks båda typerna av distinktion, det vill säga om respondenterna använder sig av epitetet 
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malmbergsbo för att beskriva sig själva, samt om de beskriver personer på andra platser för att 

fastställa vad som ingår i att vara en malmbergsbo.  

 Det framgår under intervjuerna med samtliga deltagare att de använder benämningen 

malmbergsbo för att identifiera sig själva. Max är 27 år, född och uppvuxen i Malmberget. Han 

lämnade hemstaden i 20-årsåldern men har nu flyttat tillbaka. Max understryker att han inte 

alltid kallar sig för malmbergsbo, utan att det är något som varierar beroende på vem han talar 

med. Han berättar att han inte kallar sig själv för malmbergsbo om det inte har någon betydelse 

för den han talar med. För honom är inte Malmberget mer än en plats på en karta och han 

använder begreppet malmbergsbo för att beskriva för personer han möter var han kommer ifrån. 

Eftersom människor som bor långt söderut sällan känner till samhället brukar han inte använda 

sig av det epitetet när han befinner sig i till exempel södra Sverige. Max anser att det inte finns 

något speciellt som utmärker en malmbergsbo och tillskriver inte några speciella egenskaper 

till att vara en malmbergsbo: 

 

Max: (…) det krävs ju att man pratar med någon som vet vart Malmberget är kanske när man träffar 

kirunabor, jokkmokksbor och kanske luleåbor, det är då jag kan kalla mig för malmbergsbo. Det känns inte 

som något speciellt att vara en malmbergsbo, folk känner inte till det, man kallar sig oftare för norrlänning 

eller något. Det är mer en plats, här kommer jag ifrån, för mig betyder det inte så mycket mer än så. 

 

Martin som är i samma ålder som Max har en liknande inställning till epitetet malmbergsbo. 

Han framhäver att han inte använder sig av epitetet malmbergsbo för att beskriva sig själv när 

han talar med någon utomstående som inte vet var Malmberget är. Han ser snarare sig själv som 

en norrlänning. 

 

Intervjuare: Identifierar du dig som en Malmbergsbo? 

Martin: Jo, det gör jag. Fast inte när man pratar med någon utomsocknes då säger man ju Gällivarebo eller 

norrlänning för dom vet ju inte vad Malmberget är för något. Jag känner mig nog mer som en norrlänning 

än något annat. 

 

Vidare menar Martin att han inte ser så stor skillnad på Gällivare och Malmberget utan ser 

tvillingsamhällena snarare som en del av samma ställe där Malmberget är en förort till 

Gällivare. 

 

Martin: Det är ju glest här, lite folk det tycker jag är skönt. Jag trivs inte i storstan där det är massa spring 

(...) Annars har vi ju knappt någon skola här, Malmberget är mer som en förort till ett annat samhälle, till 

Gällivare, folk bor ju som här men man gör allt i Gällivare, det är lite som ett bostadsområde.  

 

Den här synen delas av Max som likt Martin beskriver Malmberget som ett bostadsområde eller 

en förort till Gällivare, en plats att bo på. Även Max menar att alla aktiviteter sker i Gällivare. 
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Max: (...) Det är som att Gällivare och Malmberget är en stad men Gällivare är ju centrum. Det 

[Malmberget] är mer som en del av Gällivare fast avsides (…) 

Intervjuare: Vad menar du med att Gällivare är Centrum? 

 

Max: Alltså det finns ju inga aktiviteter i Malmberget, man kan ju knappt handla mat här, man åker ju till 

Gällivare om man vill göra något. 

 

Den här synen delas dock inte av de äldre informanterna, samtliga är malmbergsbor och ställer 

inte upp några villkor för när de kallar sig för malmbergsbor eller inte. Marit är 76 år och 

beskriver sig själv som en genuin malmbergsbo. Hon är född och uppvuxen i Malmberget och 

bott där större delen av sitt liv. För några år sedan flyttade hon till Umeå för att komma närmare 

barn och barnbarn men hon bär fortfarande med sig Malmberget. Det finns ingen tvekan kring 

om hon identifierar sig som malmbergsbo eller inte. På frågan om hon ser sig själv som en 

malmbergsbo svarar hon: 

 

Marit: Åh gud ja, jag är en genuin malmbergsbo, fy fan. Vi är kraftfulla och uttrycker oss på rakt sätt, vi 

genuina malmbergare, vi har malmbergsanda. Jag tror att det är för att vi inte har fått så mycket gratis, vi 

har funnit oss i och varit beroende av LKAB även om man inte har jobbat för LKAB så är ju allt beroende 

av LKAB här.  

 

Tanken om att malmbergsbor är raka och ärliga återfinns i flera av intervjuerna. Faktum är att 

både Marit, Gösta och Anna uttrycker samma känsla, nästintill ordagrant, när de talar om vad 

det innebär att vara en malmbergsbo. Den här rakheten och ärligheten anses komma från en 

tradition av gruvarbetare. Gösta som är 69 år har bott i Malmberget och jobbat i gruvan hela sitt 

liv. Han beskriver den raka gruvarbetaren i kontrast mot Gällivarebor som enligt honom saknar 

de här egenskaperna. 

 

Gösta: (…) det var hemskt stor skillnad på Malmbergsbor och Gällivarebor jättestor skillnad. Gällivarebor 

var köpmansungar och lite sånt där och här var det gruvarbetarbarn, en helt annan kultur. Till och med idag 

blir man missuppfattad för att det var ju en helt annan kultur i Malmberget, människorna var helt annorlunda 

det var rakt på sak, pang på, inte en massa krusiduller. 

 

Anna som är 66 år ser också en stor skillnad på Gällivare och Malmberget. Hon flyttade från 

Malmberget till Gällivare år 2004 då hennes hus köptes upp av LKAB. Hon kom att bli den 

första som fick sitt hus inlöst i den pågående samhällsomvandlingen. Trots att hon nu har bott 

i Gällivare i tio år och att det bara ligger fem minuter från Malmberget, anser hon att det är 

något helt annorlunda. Även hon anser att skillnaden beror på LKABs gruvdrift, som har format 

en annan typ av människa än den som formas i Gällivare. 
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 Anna: Jag tycker inte alls att Gällivare är likt Malmberget, det är ju fint i Gällivare men det är inte alls 

samma känsla. Malmberget är Malmberget, det är ett gruvsamhälle med gruvarbetare och det är helt 

annorlunda, allting, en annan känsla. Det ligger ju bara fem minuter bort men det är en stor skillnad. 

 

Hur Marit, Gösta och Anna beskriver Malmberget och dess invånare skiljer sig från de yngre 

respondenterna Max och Martin. I intervjuerna med de äldre respondenterna framhävs en tydlig 

malmbergsbo, en rakryggad och ärlig gruvarbetare. Den här personen definieras i motsats till 

en typisk gällivarebo och stämmer på så vis överens med båda begreppen om distinktion 

(Twigger-Ross & Uzzel, 1996, s. 212). Under samtalen med Martin och Max målas en annan 

bild upp av ett Malmberget, som är en mer avsides del av Gällivare. Gemensamt för samtliga 

respondenter är dock att de framhäver Malmberget som ett gruvsamhälle, samt att dess existens 

är beroende av LKAB och gruvans fortsatta verksamhet. Alla informanter visar alltså tecken på 

att de anser att Malmbergets mening är gruvan. Malmberget är skapat av gruvan och existerar 

på grund av gruvan och dess invånare är gruvarbetare.  

 

Max: Jag skulle beskriva det som ett litet gruvsamhälle, det finns ju verkligen till för gruvans skull och 

anpassar sig för gruvans skull. 

I: Vad tycker du om det? 

Max: Jag tycker att det är som det är. Det är ju som, Malmberget skulle inte finnas utan gruvan. Jag lägger 

ingen värdering i det, man accepterar det. 

 

Respondenterna som använder platsen för att urskilja sig själva gentemot grannsamhället 

Gällivare och understryker att de tillhör ett samhälle format av gruvan. Detta är något som 

grannsamhället inte anses göra, trots att även gällivareborna i stor utsträckning förlitar sig på 

de arbetstillfällen som gruvan erbjuder. Vidare har gruvan enligt dem producerat raka och ärliga 

arbetare som är helt annorlunda från grannsamhället Gällivare. Typiskt för de respondenter som 

anser att det finns en stark identitet som Malmbergsbo, är också att se Gällivarebor som något 

helt annorlunda.  

Den här bilden delas inte av de två yngre informanterna. Ingen av dem jämför sig själva 

med Gällivare utan ser det snarare som ett och samma samhälle. När frågor angående identitet 

och plats kommer upp kopplar de snarare till en regional nivå och betecknar sig som 

norrlänningar. Resultatet av distinktionen tyder på att de äldre informanterna har en starkare 

anknytning till Malmberget och en mer definierad idé om vad det betyder att vara en 

malmbergsbo. 

 Det framgår tydligt av informanternas beskrivning av Malmberget och dess invånare att 

platsens mening är att vara ett gruvsamhälle. Invånarna beskrivs att ha egenskaper skapta av 

gruvan och platsen beskrivs som ett gruvsamhälle. Samtliga informanter beskriver samhället 

som ett gruvsamhälle. Det här knyter an till Marsh och Herners teori om hur platsidentitet 

formas. Invånarna som intervjuats för den här studien anser att platsen är till för gruvan. 

 



 

16 

 

5.2 Kontinuitet   

För att undersöka kontinuitet hos respondenterna söktes dels referenser till platsen knutna till 

minnen. Till exempel om en respondent berättar om sina minnen och samtidigt refererar till hur 

platsen var då (Korpela, 1989 s. 251). I data samlad från intervjuerna söktes även svar på hur 

respondenterna figurerar i platsen. Om respondenterna berättar hur attribut förknippade med 

platsen även speglar attribut respondenterna själva värdesätter (Twigger-Ross och Uzzel, 1996). 

 Kontinuitet delas således upp i två olika kategorier, dels användandet av platsen som en 

referenspunkt för ett tidigare liv, dels hur informanternas egna attribut stämmer överens med 

de attribut platsen anses ha.  

 Alla informanter knyter an platsens historia med sin egen historia. Vad i landskapet de 

anknyter sina minnen till skiljer sig dock åt. Martins och Max berättelser om platsen och deras 

minnen fokuserar till stor del på förändring och expansionen av det avspärrade området i 

närheten av gropen. När Max pratar om vad som är speciellt med Malmberget för honom, 

berättar han om platser som en gång varit tillgängliga men idag inte är det.  

 

Max: Allt i området som inte var bakom stängslet när man var yngre men som är det nu, jag vet inte om det 

är minnet av det eller om det är mer den platsen, de områdena, de är ju lite nostalgiska. Det går ju inte att 

komma dit mer det är både de områdena runt Bergmansvägen som är kapat av stängslet, liksom bara den 

lilla snutten där det låg en kiosk. Men också vid ankhuvudet och skogsbiten där, man kunde ju gå hela vägen 

över kungsryggen när man var yngre. Vi brukade gå upp dit i skogen när vi var i tonåren och spränga 

färgburkar. 

 

Martin refererar också till platsen och tidigare upplevelser. När han får frågan om hur han skulle 

beskriva Malmberget berättar även han om stängslet och refererar till stängslet och hans 

barndom i närheten av stängslet. 

 

Martin: (...) Jag växte ju upp ganska nära stängslet så man kommer ju ihåg när det flyttades, tror jag var 

sex år första gången dom flyttade ut det och tog bort Bergmansvägen, det var ju spännande när husen 

revs bort (…) När jag var liten lekte man ju mycket runt stängslet, vi hade en pulkbacke som gick precis 

bredvid, där vid Skånebacken. Stängslet var ju spännande. 

 

Informanterna som levde i Malmberget under 60-talet, en era som under intervjuerna framhävs 

som en storhetstid för den undersökta platsen, berättar om alla aktiviteter man kunde ägna sig 

åt i Malmberget. Extra viktigt tycks vara att det fanns fyra biografer i samhället och att 

gällivarebor åkte till Malmberget för att handla är något som både Gösta, Marit och Anna 

berättar om med stolthet  

 

Gösta: (...) så Malmberget var ju alltså en pärla, vi hade ju en, två, tre, jag tror det var fyra biografer här i 

Malmberget sen hade vi ju fik i den där vinkeln, där samlades vi på kvällarna, grabbarna när man var 14-
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15 och kanske äldre. Samlades vi där och satt och fika, sen gick man på bio ibland flera på samma kväll på 

olika biografer så det var en otrolig sammanhållning i Malmberget. 

 

Marit: Frikyrkorna gjorde ju mycket goda insatser mot det där, man har ju varit med i allt det där. Man vill 

ju vara där det hände något, sen gick man på bion efter kyrkan och sen på dans i folkan (…) Vilka orkestrar 

som kom till stan, vilken musik som spelades där, det var fantastisk musik och vi dansade ju väldigt mycket. 

Sen på 60-talet kom ju gropen och jag jobbade ju med det där, man trodde ju inte att det skulle bli sådär 

omfattande. 

 

Gropen utgör en viktig markör även i deras berättelser. Allt som var bra med Malmberget är 

det som nu är innanför stängslet, som inhägnar området runt gropen och där tillträde är 

förbjudet. Gropen utgör en symbol för förändringen och för gruvdriften. Där samhällets 

centrum tidigare var finns nu ett tydligt tecken på att platsen tillhör gruvan. Anna berättar om 

när hennes gamla skola revs på grund av att även den kom att hamna innanför stängslet och var 

således inom rasriskområde. 

 

Anna: Man gick ju i den där centralskolan, den stora skolan som sprängdes upp i luften. Jag kommer ihåg 

att jag sa till min flicka, Camilla, att "Tyst nu så vi hör". Vi satt där på elevhemsområdet och vilken smäll 

det var när dom rev den. Dom hade ju laddat, från gruvan hade dom tagit för att spränga den. Det gick ju 

som på en gång, det gick perfekt allt ramlade ihop. Sen har det ju varit hus efter hus, om man tänker 

kaptensvägen när jag var nio år och många år framåt så, så kunde man ju gå hela vägen till Malmsta från 

stan. 

 

Ovanstående är ett tydligt minne knutet dels till platsen och dels till den förändring som ständigt 

pågått i Malmberget. Även själva gruvan och dess byggnader är ständigt närvarande i deras 

platsrefererande berättelser: 

 

Anna: Kåkstan [Historiska byggnader där gruvarbetare bodde i Malmbergets begynnelse] finns ju där så, 

när man var så ung, man minns hur man har varit ute och vandrat i skogar och uppe vid LKABs torn. Vi 

fick åka ner med en hiss i gruvan när vi var ganska ung. 

 

Anna berättar senare hur hon inte känner sig hemma i Gällivare. Dit hon flyttat för tio år sedan. 

Hon uttrycker att hon inte passar in på samma sätt i Gällivare som hon gjorde i Malmberget 

 

Anna: Hjärtat finns där, det är bara så. Man är som lite främling här i Gällivare på något sätt. 

 

Att Anna känner sig som en främling i Gällivare men inte i Malmberget tyder på att hon anser 

sig passa in i Malmberget, då platsens attribut passar in med hennes egna. Malmberget har något 

som saknas i Gällivare, trots att hon bott där de senaste tio åren är hon en främling på platsen. 

Även Martin anser sig passa in och kompletteras av platsen, något som kan utläsas av citatet 
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som togs upp i tidigare kapitel. Han tycker att Malmberget är glest och tomt på folk och det är 

något som överensstämmer med vad han värderar i en plats. Max uttrycker liknande känslor. 

Han tycker att det är en småstad som är säker att vistas i. 

 

Max: Jag skulle säga småstadskänslan, inte så specifikt. Man känner sina grannar, det finns en säkerhet i 

det. Det känns ju som att när man har barn här kan man släppa dom att springa vart som helst. Man vet att 

dom tar sig inte längre än till skogen sen kommer de inte längre. 

 

När Gösta berättar om idrottsföreningarna som fanns i Malmberget förr i tiden kommer han 

även in på det stöd han ansåg fanns i Malmberget då. Han menar att man hjälpte varandra och 

tar byggnationen av isladan som exempel. Den byggdes helt av frivilliga arbetare från orten. 

 

Gösta: (…) när det var något ställde man alltid upp alltså. Isladan som byggdes är ju helt byggd av frivilliga 

arbetare och det var ju malmbergsbor. Idrottsföreningarna har ju alltid varit otroligt starka. 

 

Sammanfattningsvis använder samtliga respondenter platsen som en referenspunkt för deras 

tidigare minnen. Referenspunkter som används är ofta gropen eller stängslet som omger den. 

Platser som en gång har varit tillgängliga men inte längre är det tycks vara extra viktiga för 

respondenterna. Gropen har även tagit den plats som en gång var Malmbergets centrum. Gropen 

kan fungera likt dagbrottet som i Herners studie (Herner, 2001, s. 670) fungerade som en 

symbol i landskapet, vilken alltid påminner dess invånare om att platsens mening först och 

främst är gruvan. Var personerna än befinner sig i Malmberget går det inte att undvika gropen, 

som delar upp samhället i två delar. 

  

5.3 Självkänsla 

Självkänslan undersöks genom att identifiera tillfällen då respondenterna uttrycker en stolthet 

över att härstamma från området, samt känslan hen får av att vistas där (Twigger-Ross och 

Uzzel, 1996, s. 211). Genom intervjuerna framgår det att framförallt de äldre respondenterna 

talar med stolthet över att härstamma från Malmberget. Stoltheten de uttrycker över 

Malmberget, är återigen grundad i historien om hur Malmberget var. 

Marit berättar om ägandeskapet i Malmberget. Hon förklarar att staten och gruvan alltid 

har ägt marken. Det och faktumet att boende i Malmberget är ditflyttade har resulterat i en 

befolkning utan större tillgångar på skog och mark. Det här uttrycker hon stolthet över. Hon 

känner sig inte hemma i samtalen som förekommer i Umeå, om hur mycket skog hennes 

bekanta äger. 

 

Marit: Det var inte det där ägandet som var på andra ställen. I Gällivare var det ju bönder som ägde lite skog 

och sådär och i Umeå och så där är ju folk så rika så dom äger ju skog och köper mer skog. Själv äger jag 

inte en kotte, jag är från Malmberget och det säger jag med stolthet. Det var ju staten och gruvan, jag tycker 

att, man var ju inte van vid annat. 
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Anna: Ja men det är något med den där gruvan alltså det är ju det som är, man har ju vuxit upp med det och 

man är ju stolt över gruvan och gruvarbetarna. 

 

Det finns en stolthet över gruvan och att vara en del av det samhället som har skapats genom 

gruvdriften. Både Marit och Gösta anser att gruvan har skapat ett jämlikt samhälle. Då 

människor från hela Sverige sökte sig till gruvan menar dom att en gemenskap har skapats 

bortom etnicitet. 

 

Marit: Jag tror att det är för att det har varit så blandad kittel, inavel det existerade ju inte i Malmberget. Det 

kom folk från alla möjliga håll och kanter för att jobba i gruvan, vi hade ju judar och zigenare vi behandlade 

alla lika. En lapp var en lapp och inte fan var det mer med det. Jag förstår inte när dom talar om 

diskriminering av dom och det, jag begriper inte det, jag är inte van vid det. Vi var väldigt jämlika i 

Malmberget och inte var det mer med det. Det var så uppblandat där, det kom judar och tyskar från alla 

olika håll. Det var inte något märkvärdigt, det var ju så man växte upp. 

 

Gösta: När man bröt gruva så kom det ju upp folk från hela jävla Sverige och det var ju mycket busar och 

folk som var beredda att jobba och sen har det alltid varit, alla var ju från olika ställen så man brydde sig 

inte vi var ju alla gruvarbetare. 

 

Respondenterna uttrycker också en stolthet över vad gruvan har gjort för samhället. LKAB har 

byggt bostäder och egentligen skapat hela samhället. Det finns en stor tacksamhet hos 

respondenterna gentemot LKAB 

 

Gösta: Nedanför där hade ju LK byggt ungkarlsbaracker, det var ju inte nå baracker utan radhus, fint boende 

dom hade (…) LKAB ställde upp för Malmberget, dom som var chefer då dom var och rekryterade från 

orten och dom kunde ställa upp. Då var Malmberget ett brukssamhälle, bolaget tog hand om folket. 

 

Gruvan är återigen väldigt delaktig i beskrivningarna av platsen. Respondenterna uttrycker en 

stolthet över gruvan och gruvarbetarna. Platsen och dess invånare är skapade av gruvan och 

meningen med platsen blir på så vis också mycket tydlig, Malmberget är till för gruvan.  

 Martin och Max uttrycker inte någon stolthet över att härstamma från Malmberget eller av 

att vistas på platsen. När de berättar om känslan av att vistas i Malmberget uttrycker de ett 

missnöje över platsen, vilket beskrivs som ett laglöst och sargat samhälle där befolkningen bara 

väntar på att deras hus ska bli inlösta av LKAB. Det här anses vara en bidragande faktor i 

förfallet. 

 

Martin: Det känns lite som Ryssland ibland. Det känns som att dom har eftersatt allt underhåll på byggnader 

nu dom senaste åren, det finns inget intresse att hålla på att rusta upp här och sätta pengar på det, allt ska ju 

ändå bort. 
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Max: Det är ju ganska nedgånget slitet, lite getto känsla. Jag var hos en vän så såg jag att hans granne hyrde 

ut en parkeringsplats på trottoaren, det var ju liksom bara en skylt på ett räcke vid trottoaren och bilen stod 

parkerad på trottoaren liksom och blockerade hela trottoaren. Hehe, jag tänkte att det här är så jävla laglöst 

och så jävla malmberget. 

 

Av tidigare citat att döma bär epitetet malmbergsbo inte med sig någon betydelse för Martin 

och Max, båda ser sig snarare som norrlänningar. Det här kan vara bidragande i att de inte heller 

uttrycker någon stolthet över att härstamma eller vistas i Malmberget. 

 

5.4 Självförmåga 

Självförmåga undersöktes genom informanternas berättelser om hur det var/är att leva på 

platsen och vilka för eller nackdelar det finns med att vistas där. För att studera huruvida platsen 

ger självförmåga till respondenterna, undersöktes data som visade på hur Malmberget 

underlättar deras dagliga liv och utförandet av aktiviteter de anser viktiga.  

 Missnöjet över samtida Malmberget uttrycker sig främst i respondenternas självförmåga. 

Ett missnöje som uppstår för samtliga är bristen på service i närområdet, samt de långa 

avstånden som uppkommit i samband med gropen och stängslets expansion.  

 

Max: Malmberget har kapats av gentemot Kullen, det är en stor omväg att ta sig dit och det är en jävla 

omväg att ta sig från östra Malmberget in till stan. Det blir mer och mer isolerat och man åker igenom 

elevhemsområdet. Jag menar det var ju ett mer sammanhållet Malmberget när man var yngre och nu är det 

som att det är två separata stadsdelar börjar det redan nu bli och det kommer bli mer. 

 

Martin: Fan, det gick ju en väg rakt över där, det var väldigt mycket närmare till Malmsta på den tiden och 

då tyckte man att det blev mycket längre när dom flyttade ut stängslet, nu går ju vägen på Elevhemsområdet. 

 

Max och Martin kommer båda ihåg om hur mycket kortare avstånden var förr i tiden, innan 

vägen som knyter samman samhället flyttades ner till elevhemsområdet. Vägen har 

kontinuerligt flyttats, då gropen och marken runt den blir instabil. Missnöjet över avstånden 

och att vägarna dragit om delas av Gösta, Marit och Anna. 

 

Anna:. Nog är det ju tjorvigt och helt förändrat ibland kör man fel i Malmberget, fel väg alltså det är ju så 

annorlunda och tjorvigt med vägarna nu (…) Det var ju mycket närmare att ta sig förr i tiden, fast nu är 

vägarna borta, så det kan vara svårt att hitta. 

 

Gösta: Det finns ju nackdelar också, det går inte att cykla när dom har kapat av nu är ju samhället delat, det 

går inte att gå någonstans man måste köra bil överallt. Nu finns det väl inga fördelar med att bo här. 
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Marit: (…) det är så långa avstånd när man ska ta sig någonstans. Samhället är ju delat nu och det är ju så 

få människor kvar, de satsar ju ingenting på den där delen. 

 

Det här är ett tydligt exempel på hur platsen försvårar för respondenterna att utöva sina dagliga 

aktiviteter. Gropen gör sig påmind i invånarnas utövande av deras vardag. Det går inte att röra 

sig i Malmberget utan att på något sätt bli påmind om gruvdriften genom gropens uppdelning 

av landskapet och återigen gör sig platsens mening påmind i landskapet. 

 Det samtida Malmberget har inte mycket att erbjuda invånarna. Den här bilden framställs 

i kontrast av de äldre respondenterna om en bild av hur Malmberget var under sin storhetstid. 

Gösta berättar om hur mycket som fanns att göra i samhället då. 

 

Gösta: Men Malmberget var ett jävla fint samhälle, otroligt fint, dom var ju topp i flera olika idrotter, det 

var boxning och brottning dom har till och med spelat allsvenskan i handboll (…) Malmberget var ju 

centrum med flera tusen mer invånare i Malmberget än Gällivare. Du hade allt vad du ville i Malmberget. 

 

Enligt Gösta fanns allting i Malmberget då. Han intresserar sig för sport och under storhetstiden 

kunde Malmberget förse honom med det. Han anmärker även att då till skillnad från nu var 

Malmberget centrum. Allt han behövde fanns där. Det Malmberget som var förstärker alltså 

hans självförmåga. Liknande åsikter kan ses i citat från tidigare kapitel, till exempel då Marit 

talade om frikyrkor och andra aktiviteter som intresserade henne.  

 Närheten till platsens medel, gruvan, anses av Max vara något positivt med platsen. Gruvan 

förbättrar på så vis Max självförmåga. Att vara i Malmberget gör det möjligt för honom att få 

ett välbetalt arbete.  

 

Max: Det är 8 grader varmare. Fördelar måste man väl säga att det är jävligt välbetalt att jobba i gruvan, 

kanske något som man inte tänker på om man jobbar och bor här. Det går att jobba i gruvan och tjäna 

pengar. 

 

Max anser även att gruvan ger en möjlighet till att samhället fortsätter existera. Men samtidigt 

som invånarna har lämnat samhället på grund av samhällsomvandlingen menar Max att det 

finns en botten, utan gruvan skulle varken Gällivare eller Malmberget kunna existera.  

 

Max: (…) antar att alla mindre städer alltså folk flyttar ju från landsbygden så Malmberget minskar men det 

gör väl alla städer på landsbygden. Men samtidigt finns det ju en botten på hur lite folk det kan bli, gruvan 

kommer ju alltid behöva folk liksom och där planar det ut (…) Nu skulle ju Malmstaskolan inte ens finnas 

om inte LK sponsrar den. 

 

Max menar här att landskapets medel, gruvan och LKAB, räddar platsen från samma öde som 

andra bruksorter. Så länge gruvan lever vidare kommer det fortfarande finnas invånare i 

Malmberget. Samtidigt gör gruvan att det är möjligt att bo kvar i Malmberget under 
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samhällsomvandlingen, då LKAB sponsrar den lokala skolan som har ett för lågt elevantal. 

Skola är en viktig funktion för att det ska vara möjligt att bo i Malmberget. 

 Inställningen till gruvan och förändringen av samhället, som gruvan orsakar, speglas i 

andra respondenter. De tycker att samhällsomvandlingen är besvärlig och orsakar problem men 

de anser att arbetstillfällen är viktigast. 

 

Anna: Jag tycker att det är hemskt, det känns verkligen gräsligt men det var ju så, dom är ju tvungna att 

riva för gruvan. Jo, det känns men det enda man vet är ju att arbetstillfällena blir kvar och det är ju 

huvudsaken (…) Gruvan måste ju få finnas kvar, det finns ju inte så mycket annat än gruvan och alla andra 

affärer och så är ju beroende av gruvan. 

 

Martin: Det är ett ont måste, det går inte att göra något emot det. Gruvan måste ju fortsätta, så är det ju. 

Utan gruvan skulle det ju inte finnas någonting här. 

 

Självförmåga i form av arbetstillfällen anses alltså vara prioriterat. Respondenterna anser också 

att gruvan är platsens enda medel. Utan medlet skulle det inte finnas någonting då alla andra 

verksamheter förlitar sig på att gruvan erbjuder arbetstillfällen. 

 

6. DISKUSSION 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur platsidentiteten i Malmberget påverkas av gruvdriften. 

Dels om platsidentiteten möjliggör gruvdriftens anspråk på landskapet, dels om förändringen 

av landskapet påverkar platsidentiteten. I det här kapitlet diskuteras resultatet av intervjuerna 

med målet att beskriva platsidentiteten hos malmbergsborna utifrån Breakwells teori. Därefter 

förklaras vilka implikationer platsidentiteten kan ha för inställningen till samhällets förändring. 

Detta görs genom Herner och Marsh teori om hur platsidentiteten både formar och formas av 

landskapet. Teorin menar att om mening och medel är i harmoni så minskar risken för konflikter 

mellan aktör och invånare i samhället.  

 Den första frågan som den här undersökningen ställer är, Hur påverkar gruvdriften 

platsidentiteten? Genom resultatet framgår att gruvan är delaktig i varje del av 

identitetsprocessen. Respondenterna anser att gruvan har skapat samhället och är en 

förutsättning för att hela kommunen ska leva vidare. Samtidigt är det nu gruvan som orsakar 

samhällets försvinnande. Genom intervjuerna framgår att samtliga respondenter ser gruvan som 

platsens mening. Detta framhävs tydligt när de återkommande fokuserar på gruvan och dess 

betydelse i deras berättelser om Malmberget. De tre äldre respondenterna benämner platsens 

invånare som gruvarbetare, vare sig man jobbar i gruvan eller inte anses invånarna i Malmberget 

och deras egenskaper vara starkt präglade av gruvan. De anser att gruvan har skapat människor 

som både är ärliga och fördomsfria. Vikten i den här synen är att de anser att personerna är 

skapade av gruvan. Personerna skulle inte vara de samma utan gruvan på så vis blir platsens 

mening som ett gruvsamhälle vars medborgare är formade av gruvan tydlig. Martin och Max 
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delar inte bilden av malmbergsbons speciella attribut med de äldre respondenterna men 

framhåller ändå tydligt gruvans vikt för platsen. De anser att Malmberget inte är så mycket 

annat än en gruva. De uttrycker en tacksamhet för välbetalda jobb som erbjuds genom gruvan 

och lyfter fram att gruvan måste finnas, för utan gruvan finns det ingenting. Det framstår alltså 

tydligt att de också ser att meningen med platsen är gruvan. Samtliga respondenter benämner 

återkommande platsen som ett gruvsamhälle. Det här kan bero på att gruvan är så ständigt 

närvarande i deras vardagliga liv. Gruvan har byggt bostäder på orten. Gropen utgör en tydlig 

symbol för att gruvan existerar under marken. Att gruvan är så tydligt närvarande i 

respondenternas dagliga liv, kan enligt Herner påverka deras uppfattning om platsens mening. 

    En platsidentitet knuten till Malmberget är tydligare hos de tre äldre respondenterna Gösta, 

Marit och Anna. De levde i Malmberget under vad som i den här studien har kallats samhällets 

storhetstid, 60-talet. Under den tiden fanns som Gösta sa allt du behövde i Malmberget. Under 

samtliga punkter i Breakwells teori visar dock de yngre informanterna Max och Martin en 

svagare identitet som malmbergsbo än de äldre. Båda två ser sig snarare som norrlänningar 

boende i en förort till Gällivare. De uttrycker inte någon stolthet över platsen och den 

självförmåga platsen ger är framför allt närheten till gruvan i form av en arbetsplats. 

 Orsaken till att de yngre respondenterna inte tycks ha en stark anknytning till platsen kan 

beskrivas genom Breakwells teori om identitetsprocessen. Faktum är att Malmberget inte längre 

kan förse dess befolkning med vad som krävs för att uppfylla identitetsprocessen, framför allt 

vad gäller självförmåga hos informanterna. De äldre informanterna grundar sin självförmåga i 

hur samhället var tidigare men är samtidigt medvetna om svårigheterna i att leva i Malmberget 

idag. Det fungerar inte längre som ett separat samhälle utan är beroende av tvillingsamhället 

Gällivare för att tillgodose sina vardagliga behov och aktiviteter. Det här leder in på uppsatsens 

andra fråga, Vilken inverkan har förändringen i samhället på platsidentiteten? Förändringen 

som samhället har genomgått sedan mitten av 60-talet har resulterat i att platsen inte längre kan 

fungera som ett eget samhälle utan har snarare reducerats till ett bostadsområde vilket både 

Martin och Max uttrycker i intervjuerna. Samtliga respondenter är överens om att Malmberget 

inte längre har något att erbjuda. Gemensamt för alla respondenter är även synen på Malmberget 

som ett gruvsamhälle. Det leder in på uppsatsens tredje fråga Vilken inverkan har 

platsidentiteten på inställningen till gruvans expansion? Platsidentiteten är, som framgår ovan, 

starkt påverkad av gruvdriften, de äldre informanterna ser tydliga paralleller mellan gruvan och 

vad det betyder att vara en Malmbergsbo. Den kontinuitet som informanterna uttrycker är ofta 

knuten till platsens förändring, en orsakad av gruvan. Samtidigt finns det en stolthet som också 

är knuten till gruvan.  

 Enligt Marsh och Herner skapas en hegemoni i platsidentieten om mening och medel är i 

harmoni. Genom intervjuerna framgår det att även de, som inte är starkt knutna till platsen och 

inte ser malmbergsbor som skilda från Gällivare fortfarande, ser platsen som ett gruvsamhälle. 

Platsens mening är gruvsamhället och dess medel är LKAB:s gruva. Enligt Herner bör det 

således uppstå en hegemoni på platsen. Den här hegemonin leder i sin tur till att invånarna 

accepterar gruvans anspråk på marken.  
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 Ben Marsh menar att platsens mening är baserat på historien om platsen och drömmen om 

dess framtid. Malmbergets historia är knutet till gruvan som staden formades runt. Det är även 

en historia som gör sig påmind genom landskapet. Herner menar att meningen i landskapet kan 

formas av symboler. Att dagligen mötas av gropen gör det omöjligt att förneka att gruvan 

ständigt är närvarande. Gropen utgör också en påminnelse om framtiden som samhället kommer 

att möta. Drömmen om en framtid för hela kommunen är tätt knuten till gruvan. Det här säger 

alltså att platsens mening är gruvan. Det är också platsens medel, då gruvan är den enda 

inkomstkällan. Enligt Marsh och Herners teori är alltså mening och medel i harmoni, då skapas 

här således en hegemonisk platsidentitet.   

 Sammanfattningsvis är gruvan en del av platsidentiteten. Det framkommer genom 

identitetsprocessteorin. Genom Marsh och Herners teori har den här identiteten skapats genom 

att både platsens mening och medel är gruvan. Men gruvdriften påverkar även det som gör att 

platsidentiteten som malmbergsbo är svagare hos Martin och Max. Malmberget är inte längre 

den plats det en gång var och tids nog kommer den försvinna och då också platsidentiteten. Att 

de boende accepterar den här förändringen, som kommer att orsaka att platsen försvinner, 

förklaras i den här uppsatsen genom att en hegemoni existerar i platsidentiteten. Att gruvan är 

meningen med platsen ifrågasätts inte och gruvans fortsatta existens är viktigare än bevarandet 

av platsen. 

 Metoden som använts i den här studien kan med fördel kompletteras med en 

platsobservation för att belysa symboler i landskapet. I den här studien framgår gropen som en 

viktig del i informanternas vardag, både som en markör för förändring men även något som är 

omöjligt att undgå. Symboler som Herner menar är så vardagliga och naturliga att de accepteras 

utan att ifrågasättas är något som respondenterna själva ser som så naturliga att de kanske inte 

ens tåls nämnas i intervjuer om platsen. Respondenterna i den här studien nämnde till exempel 

inte det faktum att marken skakar klockan tolv varje kväll på grund av sprängningar i gruvan. 

Det är en daglig påminnelse om vad som sker i gruvan under deras fötter. Samtidigt var det 

ingen som observerade det. Marken har alltid skakat i Malmberget ibland mer och ibland 

mindre. Orsaken att sådana saker inte nämndes kan också bero på att jag som författat studien 

och utfört intervjuerna själv härstammar från Malmberget. Respondenterna är medvetna om att 

jag upplevt saker i landskapet och ser det kanske därför som onödigt att berätta om deras 

upplevelser för mig. 

 Vidare forskning, som rör plastidentitet och verksamhet som tar plats i anspråk, bör 

undersöka olika gruppers inställning till platsen. Olika grupper har möjligen andra 

uppfattningar om vad platsens mening är och kan antagligen se andra medel i landskapet också. 

Då landskapet nyttjas för andra ändamål såsom rennäring, som för en annan grupp kan agera 

medel för platsen. Den hegemoniska platsidentiteten som identifieras här är inte nödvändigtvis 

den samma för alla grupper som vistas i landskapet. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Mitt namn är Anton Alriksson, jag studerar vid Uppsala universitet och skriver just nu ett arbete 

inom Samhällsgeografi. Syftet med studien är att undersöka platsidentitet i Malmberget. I den här 

intervjun kommer jag ställa frågor angående Malmberget och Malmbergets betydelse för dig, hela 

intervjun kommer att ta ungefär en timme. Deltagand är helt frivilligt och du har rätt att avbryta 

intervjun eller ställa frågor till mig närhelst du vill. Informationen från intervjun kommer enbart 

att användas i studiesyfte och ditt deltagande är anonymt. När studien är färdig har du som 

deltagare rätt till en sammanfattning av de resultat jag kommit framtill, du har även rätt till hela 

studien som kommer att publiceras på diva-portalen.se. Med ditt godkännande spelas intervjun in 

men det är inte ett krav om du inte är bekväm med det. 

 

Del 1 

Hur länge har du bott i Malmberget? 

Hur skulle du beskriva Malmberget? 

Har platsen förändrats under den tiden? (Om ja, hur?) 

Finns det några för- och nackdelar med att bo i Malmberget? 

Del 2 

Finns det någon skillnad mellan Malmberget och andra platser? 

Vad tror du är det första en besökare uppmärksammar? 

Hur tror du att människor som inte bor här ser på Malmberget? 

Del 3 

Finns det något speciellt med platsen? 

Identifierar du dig som malmbergsbo? 

(Motivera..) 

Del 4 

Vad anser du om samhällsomvandlingen? 

Vad tycker du om samhällsomvandlingen? 


