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Abstract 

Focusing on the town of Malmberget in northern Sweden, this study addresses the 

relationship between place, identity formation and social transformation among mining 

communities. Due to an expanding mining area, the town is being gradually demolished 

and remaining inhabitants will eventually have to be relocated. Concurrently, urban 

expansion plans are underway in the neighboring town of Gällivare. The aim of the 

study is to examine whether and how collective forms of identity are constructed in 

relation to Malmberget as place. What are the main values underlying such collective 

identity and are they being taken into considerations in the expansion plans? The study 

also examines if and how any attempts to preservation have been made in response to 

the demolition and redevelopment. 

The study is primarily based on interviews with inhabitants of Malmberget. It also 

draws on qualitative content analysis of documents on the expansions plans. As the 

study focuses on notions of place and collective identity, in its theoretical framework 

Lefebvre’s spatial triad is combined with a phenomenological approach of place and 

Jenkins’ conceptualisation of collective identity.   

The findings suggest that there exists a collective ‘Malmberget identity’ consisting of 

certain values connected to place relations and community history. Some aspects of 

these values have implicitly been taken into considerations in the expansion plans in 

Gällivare, but far from all of them. The study also shows how interviewees have enacted 

preservation strategies as a way to cope with the urban transformation and to protect 

their shared collective identity. 

Key Words: collective identity, Gällivare, Malmberget, mining society, place, place 

identity, preservation strategies, urban transformation 
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Inledning 
Norr om polcirkeln, i det svenska Arktis, pågår två omfattande stadsomvandlingar. Ett 

samhälle ska flyttas medan ett annat ska rivas. Orsaken vilar i de järnrika bergen som en gång 

i tiden var skälet till att Kiruna och Malmberget grundades. Föreliggande uppsats kommer ta 

läsaren på besök till Malmberget och de utmaningar som dess invånare står inför.   

Malmådrorna sträcker sig genom både marken och Malmbergets förflutna. Orten växte fram i 

och med gruvdriftens expansion vid det förra sekelskiftet och har därefter genomgått en rad 

förvandlingar. Från det tidiga 1900-talets kåkstad, 50-talets gruvort med dess rika kulturliv, 

till att idag befinna sig under kontinuerligt avvecklande. För i takt med arbetet i gruvan har 

bostadsområden successivt behövt ge plats åt gruvgropen och rasriskområdet (Forsström 

1973).  

2012 tecknade det statliga gruvbolaget LKAB och Gällivare kommun ett samarbetsavtal 

gällande den samhällsomvandling som sker i kommunen. Grundpremissen är att Malmberget, 

från 2012, etappvis ska fortsätta avvecklas för att säkra gruvdriften (Gällivare kommun 2012). 

Tanken var till en början att den östra delen av Malmberget skulle bevaras, men att övriga 

områden skulle vara rivna till år 2032. I september 2015 gick dock LKAB ut med en ny 

deformationsprognos där man konstaterade att även delar av Östra Malmberget kommer 

behöva inbegripas i avvecklingen (LKAB 2015). Vad som en gång var skälet till ortens 

framväxt ser nu alltså ut att bli orsaken till dess upphörande. Samtidigt smids planer för 

Gällivares expansion under visionen ”En arktisk småstad i världsklass” (Gällivare kommun 

2014).      

Inom urbansociologin är platsidentitet och den mening individer tillskriver specifika platser 

ett vanligt undersökningsområde (Gieryn 2000). I Malmbergets fall ställs den typen av frågor 

på sin spets. Malmberget vilar inte bara på en riksintressant malmfyndighet utan är även 

skådeplats för åtskilliga levnadsöden. Dagens malmbergare är bosatta, eller har vuxit upp, på 

en plats som ska försvinna. I en svensk kontext är situationen i flera avseenden unik. Att 

skapa en förståelse för berörda individers förhållningssätt kan således bidra till den kunskap 

som fokuserar på relationen mellan plats och individ. Vad innebär det att bo i Malmberget i en 

tid då platsens framtid är förseglad?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kollektivt identitetsskapande och förståelse 

av plats i den samhällsomvandling som pågår i Gällivare kommun. Hur förhåller sig 

utvecklingsplanerna för de nya bostadsområdena i Gällivare till de värden malmbergsbor 

kopplar till sin hemort? Vad har den successiva avvecklingen inneburit för de som bor kvar 

och vad innebär vetskapen om Malmbergets framtid i detta sammanhang? Uppsatsen ämnar 

även undersöka huruvida dess invånare anammat några strategier för bevarande. Studien utgår 

från följande frågeställningar:   

- Hur förhåller sig utvecklingsplanerna för nybyggnationen i Gällivare till lokala 
identitetsformationer i Malmberget? 
 

- Existerar det en kollektiv malmbergsidentitet? I så fall, hur tar den sig uttryck och hur 
påverkas den av avvecklingsprocessen?  
 

- Har några initiativ till bevarande i samband med avvecklingen tagits? Om så är fallet, hur kan 
de förstås? 

Avgränsningar 

Urvalskriterierna för intervjupersonerna utgjordes endast av att de skulle ha vuxit upp i 

Malmberget eller ha bott på platsen i mer än fem år. Aspekter så som etnicitet, klass och kön 

problematiseras således inte. I vissa avseenden hade studien kunnat tjäna på att inkludera ett 

utifrånperspektiv i syfte att bidra till en ökad förståelse av kollektivt identitetsskapande. Detta 

prioriterades bort i och med studiens begränsade tidsresurser.  

Disposition 

Inledningsvis behandlas tidigare forskning om gruvsamhällen och Malmberget. Därefter 

presenteras uppsatsens teoretiska ramverk följt av metodkapitlet. Det fjärde kapitlet består av 

uppsatsens analys. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat, styrkor och svagheter samt 

förslag på framtida forskning.  
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Tidigare forskning 
Litteraturen som forskningsöversikten bygger på är inhämtad genom en systematisk 

litteratursökning i databaserna Sociological Abstracts, Google Scholar, Libris, SwePub och 

DiVA. De primära sökord som använts är Malmberget, Malmfälten, mining, mine, space, 

place, relocat* community och identity. De två sistnämnda inkluderade även hierarkiskt 

underliggande sökord genom thesaurus i de databaser där den funktionen erbjöds. De sattes 

sedan samman i söksträngar utifrån en boolesk söklogik. I samtliga databaser gjordes även 

enskilda sökningar på Malmberget och Malmfälten. Därutöver granskades referenslistorna i 

de vetenskapliga artiklar jag fann mest relevanta för studiens syfte. Utifrån sökresultaten 

gjordes sedan ett urval bestående av de studier som refereras till i avsnittet nedan. Samtliga av 

de vetenskapliga artiklar som inhämtats genom litteratursökningen har genomgått 

referentgranskning.  

I en internationell kontext är gruvsamhällen ett relativt utforskat forskningstema inom 

sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Tidigare forskning, särskilt inom 

ramen för den främst brittiska community studies traditionen (se exempelvis Bulmer 1978, 

Warwick & Littlejohn 1992) kan ses ha haft de grundläggande sociala förutsättningarna i 

gruvsamhällen såsom social förändring, kollektiv identitet, klasstillhörighet och sociala 

strukturer som primärt undersökningsobjekt. Inte minst har dessa studier genomförts i 

samband med strukturella förändringar som exempelvis nationaliseringsprocesser (Dennis et 

al. 1969) eller avveckling (Bell 2009, Fieldhouse & Hollywood 1999, Turner 2000). Det har 

även undersökts hur konfliktytor skapats mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen 

i samband med gruvbrytning (Cheney et al. 2002) samt relationen mellan diskursiva och 

organisationella praktikers påverkan vid lokala, gruvrelaterade konflikter (Connor et al. 

2009).  

En klassisk studie gällande förändringsprocesser i gruvsamhällen är Dennis et al:s Coal is our 

Life (1969). Vid tiden för studien hade kolgruvsverksamhet funnits på orten som undersöktes i 

ungefär hundra år och Dennis et al. kunde visa på hur en tät social samhörighet bildats runt en 

kollektiv gruvidentitet. Likaså kunde ideal för sociala institutioner såsom familj, arbete och 

facklig verksamhet kopplas till identitetskonstruktionen ifråga; det sociala livet hade fått en 

tydlig prägel av gruvan. Studien är speciellt intressant i och med Turners uppföljande studie, 

Coal was our Life (2000) där samma gruvsamhälle undersöktes vid tiden efter att ortens 
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gruvverksamhet genomgått en omfattande avveckling. Turners studie visar på hur de sociala 

strukturerna fragmenterats i takt med nedläggningen: When the local economies of mining 

areas were destroyed, the ’social capital’ was destroyed too. The spirit that had held places 

together was drained, quickly, as if it was going down a plug hole (Turner, 2000:208). Även 

om orten ifråga troligtvis är det gruvsamhälle som undersökts grundligast visar sig samma 

mönster i andra studier om andra orter (Parry 2005; Warwick & Littlejohn 1992)1. När 

platsens sociala och kulturella dimensioner sammanflätats med industrin i hög grad har 

gruvans vara eller icke vara också visat sig vara en fråga om den rådande kollektiva 

identitetens existens och därmed indirekt individens. Tidigare forskning har i det här 

avseendet således visat hur förändrade förutsättningar såsom nedläggningar inneburit 

omfattande konsekvenser för de vanligtvis monoindustriella gruvorterna och därmed indirekt 

påverkat kulturella och identitetsrelaterade aspekter.  

Det skulle gå att argumentera för att de förändringar som sker i Malmberget skiljer sig från de 

gruvorter som undersökts internationellt; Malmberget avvecklas på grund av en expanderande 

gruva medan exempelvis de brittiska kolgruvssamhällena fått erfara nedgång i 

produktionsvolym eller nedläggning. Och nog är det av relevans att uppmärksamma en sådan 

skillnad, dock finns en rad likheter att ta i beaktande. Detta framkommer inte minst utifrån 

den inflytelserika idealtyp som Bulmer, på weberianskt manér, konstruerat i syfte att skapa ett 

empiriskt analysverktyg för social förändring i gruvsamhällen (se Sociological Models of the 

Mining Community: 1975). Där presenterar han åtta punkter som karaktäriserar det 

traditionella gruvsamhället och utifrån dessa kan en sådan jämförelse legitimeras; ortens 

samhällsstruktur är liknande men förändringen annan till formen2. Bulmers idealtyp har dock 

fått utstå viss kritik då det menats att den i för hög utsträckning betonar den sociala entiteten i 

sig medan de sociala krafter som format den inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad 

                                                 
1 Notera dock att Warwick & Littlejohns slutsatser visar på större komplexitet i det här avseendet. Även 

om de skildrar hur gruvidentiteten i de undersökta orterna fragmenterats lägger de större emfas på dess 

utveckling. 

2 1. Fysisk och geografisk isolering. 2. Gruvnäringen är den dominerande ekonomiska kraften. 3. Arbetets 

natur; ohälsosam arbetsmiljö och farliga arbetsmoment, men dessutom en källa till stolthet och 

sammanhang. 4. Sociala konsekvenser i form av låg grad av social och geografisk mobilitet i och med 

gruvortens isolerade läge.   5. Fritidsaktiviteter karaktäriserade av sällskaplig, lokal gemenskap utanför 

hemmet. Vanligen tillsammans med arbetskamrater. 6. Familjelivet karaktäriseras av en tydlig 

gränsdragning mellan männens och kvinnornas värld 7. Ekonomisk och politisk konflikt mellan gruvägare 

och fackföreningar. 8. Tät kollektiv sammanslutning baserad på en gemensam historia och meningsfull 

social interaktion rotad i det lokala. 
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(Warwick & Littlejohn: 1992:33). Likaså har senare studier ifrågasatt de arketypiska drag som 

vanligen tillskrivs gruvorter då de kunnat visa på en större variation inom och mellan 

gruvsamhällen (Strangelman: 2001). Bulmer (1978) lägger dock emfas på att precisera vad 

som förändras och vikten av att definiera de grundläggande dragen i syfte att kunna göra 

generella jämförelser, något som kan ses som ett betydande bidrag till den samlade kunskapen 

om gruvsamhällen. Bulmers idealtyp kan således agera ram för en förståelse av 

gruvsamhället, även om variationer och särskiljande drag givetvis måste tas i beaktande. 

Föreliggande studie ses skilja sig från ovan nämnda studier på så sätt att det lokalsamhälle 

som undersöks genomgår omfattande förändringar trots att gruvverksamheten finns kvar. Det 

går likväl att ana ett liknande spänningsförhållande mellan strukturell förändring och 

identitetsskapande. Med tanke på nämnda gemensamma drag bör Malmberget på intet sätt 

betraktas som ett unikum i dessa sammanhang. Dock gör det faktum att orten kommer 

upphöra att existera att platsens roll blir av central betydelse gällande de identitetsrelaterade 

aspekterna.    

Trots att Malmberget karaktäriserats av rivningar och successiv förändring av stadsbilden 

sedan slutet av 50-talet har få studier undersökt invånarnas förhållningssätt till omvandlingen. 

Riksantikvarieämbetet rapport Malmberget – Strukturella förändringar och 

kulturarvsprocesser – En fallstudie (2008), kan betraktas som den hittillsvarande mest 

omfattande serien studier om sociala och kulturella förändringar i Malmberget. Det är en 

antologi innehållandes sex delstudier vars primära fokus är kulturarvsprocesser, men 

därigenom accentueras också plats och identitet i olika utsträckning genom att relationen till 

den specifika kulturmiljön undersöks. Det empiriska material varpå fallstudierna grundar sina 

argumentationer på får betraktas som relativt begränsat. Utöver tryckta källor består 

materialet av intervjuer, dock främst med personer i specifika organisatoriska positioner och 

endast en person intervjuas i egenskap av malmbergsbo (Svensson & Wetterberg 2008). 

Fallstudierna kan med andra ord inte göra anspråk på att ha malmbergsbornas upplevelser 

som främsta empirikälla.   

Gropen och gettot – om kulturarv, identitet och generation (Feldmann 2008), är den av 

fallstudierna som främst berör de frågeställningar som min studie ämnar besvara. Bland annat 

förs ett resonemang om hur olika generationers minnen och erfarenheter av att vara ung i 

Malmberget i hög utsträckning idag får kopplas till berättelser och fotografier. Detta då 

många av de fysiska platser där ungdomstiden utspelat sig antingen förändrats eller 
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försvunnit. Dessutom argumenteras det för att det råder en generationsskillnad gällande vikten 

av att identifiera sig som malmbergare eller gällivarebo, vilket sammankopplas med den så 

kallade malmbergsandan och dess utveckling; medan rivaliteten orterna emellan avtagit har 

en form av riskkompetens levt kvar. Feldmanns fallstudie berör med andra ord identitet i 

relation till plats. Även i fallstudien Historiseringen av Malmberget (Martins Holmberg 2008) 

diskuteras malmbergsandan, då med ett historiskt perspektiv och även där läggs emfas på 

rivaliteten orterna emellan. Det begränsade empiriska materialet gör dock att det kan vara 

svårt att dra några större slutsatser av studienas resultat.   

Endast två tidigare studier diskuterar malmbergsbornas förhållningssätt till 

samhällsomvandlingen mer ingående. Dyrlind (2009) visar i sin D-uppsats på hur det råder 

variation gällande hur invånarna förhåller sig till förändringarna, men att upplevelser av 

ontologisk otrygghet är framträdande i och med känslor av osäkerhet rörande framtiden. Då 

uppsatsen bygger på ett mindre antal intervjuer är det dock svårt att dra några större slutsatser 

(totalt sju intervjuer). Storm och Olsson (2013) visar å andra sidan på hur det råder en 

avslappnad inställning till det förflutna och framtiden. Detta kopplar de till att gruvans 

expansion ses som ett kvitto på bibehållna arbetsmöjligheter. Dock beskriver de hur 

tvångsförflyttningen varit en källa till sorg för invånarna. Storm och Olsson bygger sina 

slutsatser dels på empiriskt material från tidigare nämnda antologi och dels på två icke-

vetenskapliga intervjuböcker (se Holmsted & Sörlin 2008 och Johansson 1996). Det finns 

med andra ord anledning att ifrågasätta vilka slutsatser som kan dras utifrån materialet.  

Gruvbrytningens påverkan och den riskkompetens Feldmann undersökt manifesteras fysiskt 

av gropen, som också varit föremål för tidigare studier. Den är värd att uppmärksamma i det 

här sammanhanget då den kan ses sammanbinda relationen mellan plats och identitet; gropen 

manifesterar gruvbrytningens inverkan på orten. Olshammar (2008) diskuterar i sin fallstudie 

hur olika aktörer såsom LKAB och boende i Malmberget förhåller sig till gruvnäringens 

industrilandskap, vilket främst tar sig uttryck i relationen till gropen och det område av 

Malmberget som befinner sig innanför rasriskområdet. Hon konstaterar bland annat att det 

existerar ett brett spektra av förhållningssätt till gropen bland invånarna. Upplevelsen av 

gropen har även undersökts i tidigare nämnda studie av Storm och Olsson (2013). De visar på 

hur gropen laddats med flera olika betydelser i lokalsamhället. Dels som en symbol för 

gruvnäringen och beroendet till gruvbolaget och dels sammanbindande gällande upplevelsen 

av tvångsförflytning, spänning och fara. Gropen definieras dessutom som ett potentiellt 
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kulturellt verktyg för delade minnen om ortens förflutna, detta är dock inget som man menar 

artikuleras av lokala aktörer (Ibid.).     

Utifrån litteratursökningen kan det konstateras att identitetsaspekter i viss utsträckning 

förvisso berörts genom studier om kulturarvsprocesser, men endast en D-uppsats har 

applicerat ett sociologiskt perspektiv. Att samtliga tidigare studier bygger på relativt 

begränsade empiriska material motiverar ytterligare forskning där föreliggande studie kan 

bidra till att fylla luckorna i det aktuella forskningsläget.  

Teori 

Rummets dialektik 

När Lefebvre diskuterar rum är ett specifikt antagande av central betydelse: ”(Social) space is 

a (social) product” (Lefebvre 1991: 26). Det sociala ska här dock förstås som något vidare än 

att rummet är en plats vari interaktion och mellanmänskliga relationer utspelar sig. Snarare rör 

det sig om att Lefebvre, utifrån en neomarxistisk position, definierar tre aspekter som är av 

primär betydelse för att förstå hur det sociala rummet produceras i dagens kapitalistiska 

samhälle: reproduktion av arbetskraft; biologisk reproduktion; reproduktion av produktionens 

sociala relationer. Likaså är det av vikt att poängtera att Lefebvre menar att varje enskilt 

historiskt samhälle har, utifrån sitt specifika produktionssätt, skapat och approprierat sitt eget 

rum. Hur det sociala rummet konstituteras går således inte att särskilja från hur produktionen 

som sådan tar sig uttryck. På samma sätt går det inte att särskilja rummet från samhället; de 

utgör två aspekter av samma verklighet och står i ett dialektiskt förhållande till varandra. 

Utifrån det antagandet förankras kopplingen mellan det spatiala och det sociala. Detta då 

Lefebvre utgår från en materialistisk förståelse där de sociala praktiker som utförs i rummet 

inte särskiljs från det som produceras. På så vis menar Lefebvre att det är det sociala rummet i 

sig som produceras snarare än ting i ett för givet taget befintligt rum. Således befinner sig det 

sociala rummet heller inte i ett statiskt tillstånd utan snarare i en ständigt pågående process 

och det är hur den manifesterar sig som bör undersökas (Lefebvre 1991).  

Nu när den grundläggande premissen är förklarad återgår vi till Lefebvres spatiala triad. Den 

består, som benämningen förtäljer, av tre moment: rummets representationer, rumslig praktik 

och representationernas rum. Lefebvre motiverar analysmodellens tre moment med den kritik 
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han riktar mot kausala förklaringsmodeller och dualistiska uppdelningar. Istället förordar han 

en dialektisk förståelse där triadens tre delar inte ska ses som en uppdelning, eller beståendes 

av tre oberoende element, utan snarare som olika moment av relationen mellan samhället och 

det rum som det manifesteras i (Lefebvre 1991; Schmid 2008). Jag kommer gå in mer 

detaljerat på hur Lefebvres dialektik kan förstås nedan, men först ämnar jag förklara 

innebörden av triadens moment.  

Rumslig praktik ska förstås som den vardagliga realiteten i dess materiella form. Det är den 

dimension av rummet som vi kan förnimma med våra sinnen; det varseblivna. Rumslig 

praktik är med andra ord de konkreta handlingar som (re)producerar det sociala rummet. Men 

då, som tidigare nämnt, Lefebvre inte särskiljer praktik och produkt kan exempelvis en gruva 

förstås som en rumslig praktik likväl som enskilda individers handlingar. På så sätt 

understryks relationen mellan det vardagliga livet och produktionen av det sociala rummet; 

det approprieras genom upprepad rumslig praktik3.    

Rummets representationer är det föreställda rummet; föreställningar baserade på dominerande 

ideologi och kunskap, uttryckt av aktörer såsom forskare, stadsplanerare och teknokrater. Till 

skillnad från triadens övriga två moment är rummets representationer inte 

erfarenhetsbaserade, istället rör det sig om artikulerade ideal för hur rummet ska konstitueras. 

På så sätt syftar representationerna till att bibehålla, eller omforma rummet efter specifika 

ramar och projiceras därför inte ovanligen mot framtiden. Mer konkret skulle exempelvis de 

planer som presenterats för Malmbergets framtid kunna förstås som inbegripna i det här 

momentet av triaden. Likaså skulle aktörer såsom LKAB och de stadsplanerare som arbetar 

med stadsomvandlingen kunna ses som den typ av aktörer som artikulerar de föreställningar 

vari representationerna är rotade. Huruvida rummets representationer förverkligas, förblir 

icke-materialiserade föreställningar, eller redan överensstämmer med det sociala rummets 

konstituerande och reproduceras, kan ses bero på dess förhållande till de övriga två 

momenten, men mer om det när Lefebvres dialektik diskuteras. 

Representationernas rum är i likhet med rumsliga praktiker erfarenhetsbaserade. Men istället 

för att inbegripa det materiella ämnar momentet fånga rummets mening som den erfars av 

dess brukare och invånare. Om en plats fysiska form betecknas som rumslig praktik är 

representationernas rum den betydelse och symbolik platsen laddas med. Det är det levda 
                                                 
3 Detta är värt att betänka i relation till påståendet att varje samhälle, utifrån sitt produktionssätt, 

approprierar sitt eget rum, som nämns i stycket ovan. 
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rummet, dominerat av etablerade föreställningar i subjektens medvetande. Lefebvre beskriver 

det som ”det sociala livets underjordssida” (Lefebvre 1991: 33). Symboliken som knyts till en 

specifik plats är ibland kodad och på så sätt i ett avseende endast medvetandegjord hos en 

specifik grupp, ibland mer allmängiltig och mindre socialt kontextberoende. I Malmbergets 

fall skulle exempelvis arvet från arbetarrörelsen eller ortens historia kunna klassas som 

symboliskt okodade delar av representationernas rum. Gruvgropens eller specifika områdens 

symbolik kan å andra sidan i högre grad ses vara kodade. Representationernas rum är med 

andra ord levda erfarenheter, symboler och associerade bilder som får betydelse för de som 

brukar platsen.      

Den spatiala triaden är nu beskriven, men för att kunna använda den analytiskt behöver även 

dess dialektik förklaras. Jag har tidigare nämnt hur Lefebvre menar att det råder ett dialektiskt 

förhållande mellan samhället och hur det manifesteras materiellt; samhället manifesteras i 

fysisk form som i sin tur kan påverka sociala relationer och produktionsformer. Ett liknande 

spänningsförhållande kan ses mellan praktik och vad som produceras. Både Hegel och Marx 

bygger sin dialektik på motsägelser mellan två termer som står i ett konfliktorienterat 

spänningsförhållande mellan varandra4. I Lefebvres triadiska uppdelning möjliggörs inte 

samma typ av dialektiska spänningsförhållande mellan tes och antites. Istället gäller det att 

undersöka spänningsförhållandet och motsägelserna momenten emellan utan att tänka sig en 

syntes som hos Hegel (Schmid 2008). På så sätt kan det blottläggas huruvida det existerar 

interaktion, konflikt eller likheter momenten emellan. Schmid fångar grundpremissen i 

följande citat:  

The three dimensions of the production of space have to be understood as being fundamentally of 

equal value. Space is at once perceived, conceived, and lived. None of these dimensions can be 

posited as the absolute origin, as “thesis,” and none is privileged. Space is unfinished, since it is 

continuously produced, and it is always bound up with time (Schmid 2008: 43). 

Analysen blir således en dialektisk jongleringsövning där varje enskilt moment är av lika stor 

vikt för helheten; alltid en boll i handen i relation till de två i luften. En analys av 

Malmbergets situation skulle således kräva ett empiriskt klarläggande där de enskilda 

                                                 
4 Likt Marx riktar Lefebvre kritik mot Hegels idealism i förmån för en materialistisk förståelse. Inflytandet 

från Nietzsche bör också nämnas i förbigående: Lefebvre himself describes his dialectic as a radical 

critique of Hegel based on Marx’s social practice and Nietzsche’s art (Schmid 2008: 32f).  



 10 

momenten i tillräckligt hög grad konkretiseras och spänningsförhållandet till de övriga två 

undersöks. 

Fenomenologiska platsperspektiv 

Begreppsliggörandet av plats och rum har en lång tradition inom den västerländska 

idétraditionen (Agnew 2011). Vid en jämförelse av hur begreppen använts inom modern 

samhällsvetenskap tenderar de dock att laddas med olika innebörd, inte minst i relation till 

identitet (Ibid. 2011). I studiens teoretiska ramverk utgår rumsdefinitionen från Lefebvre 

rumsliga triad medan förhållningssättet till plats å andra sidan vilar på mer explicit 

fenomenologiska idéer. Detta då plats i högre utsträckning använts för att beskriva avgränsade 

geografiska områden utifrån hur de laddas med mening, historia och subjektiv innebörd (Tuan 

1979).  

Fenomenologiska platsperspektiv förknippas vanligen med den humanistisk-geografiska 

teoribildning som växte fram under 1970-talet. Den kan ses ha uppkommit som en kritik mot 

att den mänskliga erfarenheten inte ansågs få tillräckligt med utrymme i den positivistiska 

förståelsen av platsers betydelse (Seamon & Sowers 2008). Framträdande företrädare såsom 

Buttimer (1970) och Relph (1976) utgick istället från fenomenologiska perspektiv där den 

fysiska miljön förstods utifrån hur den gavs mening av dess brukare. Även om teoribildningen 

i grunden betraktas som geografisk är de sociologiska inslagen framträdande. Detta främst i 

och med de menings- och identitetsrelaterade aspekterna.  

Så vad innebär ett fenomenologiskt perspektiv på plats och hur kan det förstås i relation till 

identitet och meningsskapande? Buttimer (1970) menar att det kan möjliggöra beskrivningar 

av den mänskliga erfarenheten utifrån dess egna villkor. Detta inte minst genom att undvika 

uppdelningen mellan subjekt och objekt; vad platsen är beror i hög grad på hur individer 

relaterar till den (Buttimer 1970). Med andra ord betonas ett platsorienterat 

identitetsperspektiv där en inblick i subjektens livsvärld är nyckeln till att förstå platsens 

betydelse.  

Platskänsla och platsupplösning 

Buttimer (1970) utkristalliserar tre centrala utgångspunkter i förståelsen av platsers betydelse: 

sense of place, social space och time-space rythms and milieu (hädanefter platskänsla, socialt 
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rum och tids-rums rytmer och miljö). Platskänsla kan förstås utifrån olika lager i det levda 

rummet gällande förhållningssättet till den spatiala omgivningen. Individen ses ha en 

nollpunkt, en naturlig plats varifrån relationen till olika miljöer förstås: “Each person is 

surrounded by concentric ’layers’ of lived space, from room to home, neighborhood, city, 

region, and nation” (Buttimer 1970: 284). Även så kallade priviligierade platser diskuteras i 

relation till detta. En sådan plats kan exempelvis vara där individens uppväxt utspelat sig eller 

en plats som fått ett särskilt emotionellt värde genom specifika upplevelser.  

Den andra utgångspunkten, socialt rum, ämnar understryka att sociokulturella aspekter likväl 

som intersubjektivt arv måste tas i beaktande i förståelsen av plats. Den tredje 

utgångspunkten, tids-rums rytmer och miljö, betonar vikten av att inkludera platsens 

föränderlighet över tid samt hur tid och plats samverkar i upplevelsen av platsen. När 

underliggande strukturer, som inverkar på platsens sociala förutsättningar, förändras påverkas 

också den av subjektet erfarna livsvärlden. Därmed blir ekvationen tid och rum av central 

betydelse för att förstå de underliggande förutsättningarna för menings- och 

identitetsskapande på en specifik plats över tid (Buttimer 1970).  

Vidare kan platsidentitet och platskänsla utifrån Relph (1976) dels användas för att förstå de 

värden som en plats tillskrivs av sina brukare, men även hur enskilda subjekt identifierar sig i 

relation till platsen. Relph (Ibid.) lyfter fram tre aspekter som är centrala för en plats 

identitetsformering; hur den framträder fysiskt, vilka aktiviteter som utförs samt vilken 

mening den tillskrivs. Platskänsla artikuleras här som något sammanhållande, och ämnar 

fånga det dialektiska samspel som ses råda mellan nyss nämnda grundkomponenter för 

platsers identitet. Platskänsla utgör på så sätt en form av sociokulturellt kitt i 

platsensidentitetskonstruktioner. Samtidigt kan själva platskänslan förbli beständig trots 

grundläggande förändringar i identitetsformationens tre övriga komponenter. Platskänsla är 

alltså sammantvinnat med platsidentiteten men likväl kapabel att bestå trots förändringar i de 

övriga komponenterna.   

Kopplingen mellan identitet och plats blir hos Relph (Ibid.) också en fråga om huruvida 

individen upplever sig som inkluderad eller exkluderad i relation till platsen: “to be inside a 

place is to belong to it and to identify with it, and the more profoundly inside you are the 

stronger is this identity with the place” (Relph 1976: 49). Att identifiera sig med en plats blir 

således synonymt med platsbundenhet; meningsskapande genom social gemenskap kopplad 

till en specifik plats. Relph beskriver spannet i hur förhållningssätt till plats kan förstås med 
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begreppen existential insideness och existential outsideness (hädanefter existensiell insideshet 

och existensiell utsideshet). Det förstnämnda begreppet skulle kunna vara gällande för någon 

som bott på samma ort hela sitt liv medan någon som är nyinflyttad och saknar social 

koppling till platsen i högre utsträckning skulle uppleva det sistnämnda.  

 

När Relph (1976) definierar begreppet placelessness (hädanefter platslöshet) gör han det för 

att beskriva hur platser förlorar i signifikans på grund av masskonsumtion. Det är också så 

begreppet främst använts inom samhällsvetenskaplig forskning (Shim & Santos 2014, Miles 

2012). Den process vari subjektens relation till platsen förändras skulle dock kunna appliceras 

på liknande förändringar i byggda miljöer. Detta då Relph (1976) menar att en platslöshet 

innebär både frånvaro av signifikanta platser likväl som en inställning av dess brukare som 

innebär att potentiella platsers signifikans inte erkänns. 

Intern och extern kollektiv identitet 

I syfte att kunna undersöka lokala identitetsformationer i Malmberget använder sig studien av 

Richard Jenkins (1996) beskrivningar av kollektiv identitet. Jenkins menar att konstituerandet 

av kollektiv identitet kan förstås som ett dialektiskt samspel mellan interna och externa 

faktorer. Vissa kollektiva identiteter grundar sig primärt på social kategorisering utifrån 

medan det i andra fall är den internt odlade gruppidentifikationen som är mest central. Jenkins 

(Ibid.) menar dock att det är av vikt att se både de interna och externa faktorerna som 

närvarande vid en analys av en specifik kollektiv identitet. Detta även om någon av 

förklaringsgrunderna endast fyller en perifer roll i sammanhanget. En specifik kollektiv 

identitet är alltså en process varöver gruppen själv inte har full kontroll. Snarare rör det sig om 

ett socialt samspel där individen likaväl kan uppleva den kollektiva identiteten som centralt 

meningsbärande som socialt stigmatiserande.   

Medan gruppidentitet i sin essens innebär ett medlemmarna är medvetna om, och vanligtvis 

bejakar, tillhörigheten kan de externa faktorerna vara gällande oavsett individernas 

förhållningssätt. Social kategorisering sker således utifrån och projiceras på gruppen ifråga. 

Vidare menar Jenkins (1996) att för att kunna definiera sig som en grupp behöver dess 

medlemmar ha något gemensamt utmärkande. Detta kan rota sig i allt från etnicitet, religiös 

tillhörighet, värderingar till territorialitet. Dock behöver det i gruppen finnas en intersubjektiv 

medvetenhet om gemenskapen. Således är det, från gruppens perspektiv, självklart vilka dess 
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medlemmar är; det existerar en kollektiv självidentifikation. I fallet Malmberget blir det med 

andra ord av intresse att se huruvida intervjupersonerna upplever en kollektiv gemenskap 

utifrån härkomst som grundval och vilka ytterligare värden som knyts till den. Om så är fallet 

blir även inkluderandets gränsdragningar samt relation till externa grupper relevant att 

undersöka.   

Metod 

Metodologiska utgångspunkter 

Studiens epistemologiska utgångspunkter vilar på en interpretivistisk grund. Med andra ord är 

fokus primärt på tolkande och förståelse snarare än objektiva förklaringar. Genom att anamma 

en fenomenologisk logik kan undersökningsområdet närmas utifrån hur det ges mening i 

enskilda individers livsvärld (Bryman 2004). Detta gör sig relevant när en plats fysiska och 

sociala dimensioner inte särskiljs, utan istället ses som delar av samma dialektiska process 

(Lefebvre 2004). Då blir inte minst den mening som enskilda individer eller grupper 

tillskriver platsen också något som bidrar till dess konstituerande.  

Studien följer en tudelad forskningsstrategi. Den ena delen består av intervjuer och 

etnografisk metod. Därigenom ges möjlighet till insikt i enskilda individers identitets- och 

meningsskapande. Den andra delen består av analys av de utvecklingsplaner som Gällivare 

kommun publicerat gällande de nya områden som planerats i Gällivare. Syftet är här, i likhet 

med den dialektik Lefebvre (2003) använder, att inte särskilja social praktik och de fysiska 

miljöer som därigenom skapats. Därav blir det av relevans att se till de fysiska miljöer vari 

studiens deltagare lever sina liv. Det går att argumentera för att analysen av plandokument 

snarare ämnar förklara än tolka, och nog är de deduktiva inslagen mer framträdande där. På 

samma sätt är den intervju- och etnografibaserade delen inte rakt igenom induktiv. Få studier 

är renodlade i det avseendet. Detta är något jag försökt göra till en styrka genom att 

inkorporera inslag av Layders Adaptive theory (1998). I praktiken innebär det att jag har lagt 

fokus på den växelverkan, som kan ses i relationen mellan teori och empiri, som Layder 

uppmärksammar (Adaptive theory diskuteras mer utförligt i avsnittet om analysmetoder).  
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Tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet är inhämtat genom tre tillvägagångssätt. Huvudparten består av en 

intervjustudie utförd i Malmberget under hösten 2014. Därutöver inkluderades etnografisk 

metod för att kunna ta tillvara på de möten och upplevelser som jag fick erfara under min 

vistelse. Genom kvalitativ innehållsanalys definierades ett antal grundläggande ideal i de 

utvecklingsplaner för samhällsomvandlingen som Gällivare kommun antagit. Dessa är 

centrala i analysen där de analyseras i relation med min tolkning av intervjupersonernas 

identitetskonstruktioner.  

Intervjuer och deltagare 

Totalt genomfördes 15 semistrukturerade intervjuer med sammanlagt 18 intervjupersoner 

vilket resulterade i 256 sidor transkriberat material (två var parintervjuer). Samtalen spelades 

in med hjälp av en diktafon och kompletterades med stödanteckningar skrivna under 

intervjun. Intervjupersonerna bestod av elva män och sju kvinnor. Åldersmässigt befann sig 

fyra i 20-, 30-årsåldern, sex i 40- 50-årsåldern och åtta i 60-årsåldern. Urvalskriterierna bestod 

av att personen skulle ha en stark koppling till Malmberget vilket avgränsades till att antingen 

ha vuxit upp på orten eller ha bott där i minst fem år. Samtliga intervjupersoner bodde i 

Malmberget bortsett från tre som var bosatta i Gällivare. De hade dock vuxit upp i 

Malmberget vilket gjorde att de uppfyllde urvalskriterierna. Den initiala kontakten togs 

genom mejlkonversation med Gällivare kommun, hyresgästföreningen, en vuxenskola och 

biblioteket i Malmberget. Sammantaget ledde detta till tio personer som ville låta sig 

intervjuas. Med resterande intervjupersoner knöts kontakten på klassiskt snöbollsmanér 

genom att de som ställt upp tipsade mig om andra (Bryman 2004).  

Intervjuguiden konstruerades genom en procedur inspirerad av det tillvägagångssätt Mason 

(2002) förordar. Studiens frågeställningar bröts ner till underfrågor som sedan formulerades i 

mer konkret form5. Därefter gjordes en återkopplande jämförelse mellan intervjufrågor och 

frågeställningar. Under fältarbetets gång utvärderades intervjuguiden kontinuerligt och några 

intervjufrågor omformulerades efterhand. Kvale (1997) understryker vikten av att ta hänsyn 

till såväl tematiska som dynamiska aspekter i utformandet av intervjuguiden. Med andra ord 

ska frågeställningarna brytas ned till konkreta frågor samtidigt som intervjusituationens 

mellanmänskliga förhållande tas i beaktande. Av den sistnämnda anledningen är det inte 
                                                 
5 Se bilaga. 
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ovanligt att en intervju inleds med ett antal bakgrundsfrågor. I min studies fall fanns det både 

en tematisk och dynamisk poäng i att ha ett längre inledande bakgrundstema. Detta då de 

bakgrundsrelaterade delarna skulle kunna ge en bild av intervjupersonernas relation till 

Malmberget.  

När intervjuerna var genomförda påbörjades transkriberingsarbetet. Jag försökte här vara så 

noggrann som möjligt. Viss ändring från talspråk till skriftspråk gjordes, dock utan att 

förändra innebörden i vad som sagts. Tystnad som varade i över två sekunder markerades med 

[...] och jakande eller bekräftande yttranden såsom ”mmm” skrevs ut i text. I 

transkriptionerna döptes intervjupersonerna till intervjuperson följt av en siffra, och det är 

också så de benämns när de citeras i analysen. Vid parintervjuer åtföljs siffran av a och b för 

att tydliggöra att intervjupersonerna deltagit i samma intervju. 

Etnografisk metod 

De etnografiska inslagen i min studie kan betraktas som ett komplement till intervjuerna. Det 

har varit ett sätt att ytterligare förbättra tolkningshorisonten gällande intervjupersonernas 

livsmiljö och tillvarata insikter knutna till situationer utanför själva intervjutillfällena. Konkret 

resulterade det i 40 sidor anteckningar grundande på 30 observationstimmar, fältanteckningar 

samt social interaktion med personer i Malmberget.   

Det praktiska tillvägagångssättet grundar sig på de principer Emerson (1995) förordar. Det har 

inneburit att jag varit systematisk i hur jag dokumenterat observationer och social interaktion. 

Den sociala interaktion som det empiriska materialet grundar sig på har bland annat bestått av 

guidade bilturer som erbjudits av intervjupersoner. Därigenom har jag inte bara fått en bättre 

bild av platsens miljöer utan framförallt fått höra historier, minnen och upplevelser som 

senare stärkt tolkningen av intervjupersonernas utsagor.  

Varje kväll ägnade jag några timmar åt att sammanställa mina fältanteckningar samt skriva 

ner utförliga beskrivningar och tolkningar av mina upplevelser. Liksom hur något observeras 

är även att skriva fältanteckningar en tolkande process (Emerson 1995). För på samma sätt 

som olika personer lägger märke till olika saker kan det som observerats även tolkas olika. 

Jag har med andra ord varit en aktiv aktör i produktionen av det empiriska material som 

insamlats. Därmed är det inte svårt att tänka sig att empirin hade gestaltat sig annorlunda om 

någon annan genomfört studien.  
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Kvalitativ innehållsanalys 

Dokumentanalysen har gjorts i syfte att undersöka hur de utvecklingsplaner som Gällivare 

kommunfullmäktige antagit förhåller sig till plats- och identitetsrelaterade aspekter. Dessa 

behandlar två planerade områden: Repisvaara och Vassara. I och med dokumentens status kan 

de betraktas som visioner som specifika aktörer har en artikulerad vilja att realisera. Inte bara 

gällande de arkitektoniska aspekterna utan i lika hög grad identitetsrelaterade diton (Gällivare 

2013, Gällivare 2014).  Detta understryks genomgående i dokumenten och knyter an till 

studiens första frågeställning.  

Kvalitativ innehållsanalys möjliggör en systematisk beskrivning av kvalitativ data (Bryman 

2004). Kodningsprocessen, som beskrivs i nästa avsnitt, har varit central i tillvägagångssättet 

då den utgör analysprocessens ramar (Schreier 2014). Genom att systematiskt gå igenom 

innehållet i utvecklingsplanerna kunde de identitetsrelaterade inslagen utkristalliseras. Jag 

utgick här utifrån de kategoriseringsrubriker som utarbetades i samband med 

kodningsprocessen av intervjuerna.  

Analysmetoder 

Förhållningssättet i analysarbetet har varit detsamma för båda av uppsatsens delar. Primärt har 

jag utgått från Layders adaptive theory (1998). Detta innebär att empirin setts som 

teoriberoende samtidigt som den tillåtits påverka det teoretiska ramverket. Därigenom 

möjliggjordes den växelverkan som nämndes inledningsvis i kapitlet. 

Att koda och kategorisera är inte bara en fråga om att sortera delar av texter tematiskt. Det är 

också en tolkande process där dokumentets innehåll eller intervjupersonernas utsagor ges 

mening (Kvale 1997). För att kunna göra detta på ett systematiskt sätt har jag även inkluderat 

hermeneutiska inslag i analysprocessen. Det har bidragit med att jag kunnat väga enskilda 

delar mot helheten i den förståelse som konstruerats utifrån insamlad empiri. Ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt lägger vikt på att undvika logiska motsägelser samt söka ett 

inre sammanhang i texten (Ibid.). I analysarbetet har jag haft detta i åtanke och kontinuerligt 

utvärderat rimligheten i mina slutsatser i relation till de empiriska källorna.  

Även tillvägagångssättet vid kodningen är inspirerat av vad Layder (1998) förordar. Initialt 

gjordes en förkodning där jag gick igenom allt empiriskt material. Här sökte jag dels efter 

mönster, men även utsagor som kunde vara av speciellt intresse utifrån mina frågeställningar. 
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Därefter tog den provisoriska kodningen vid. Jag använde mig då av NVivo 11 som är ett 

kodnings- och analysprogram för kvalitativ forskning. Ett antal kategoriseringsrubriker 

konstruerades utifrån de underfrågor som skapats i samband med intervjuguidens utformning. 

Därtill togs även det teoretiska ramverket i beaktning. Under den här fasen konstruerades 

också empiribaserade rubriker som framkommit under kodningen. I det tredje steget, kärn- 

och satellitkodning, förfinades kategorierna. Här tog jag även inspiration från Kvales (1997) 

syn på meningskategorisering. Varje huvudkategori bröts således ned i underkategorier. 

Likaså undersöktes samspelet kategorierna emellan samt huruvida de kunde länkas till 

varandra.  

Etiska överväganden 

Studiens etiska riktlinjer vilar på vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Intervjupersonerna har således delgivits information 

om studiens syfte, deras roll i projektet, att de kommer vara anonyma samt att deras 

deltagande sker på frivillig basis6. De informerades med andra ord om att de närhelst kunde 

avbryta intervjun och även ångra sig i efterhand fram tills att studien publicerats. I den initiala 

kontakten fick jag intervjupersonens samtycke vilket sedan också bekräftades vid 

intervjutillfället. Inspelningar och transkriptioner har lagrats på ett externt USB minne vilket 

försvårat åtkomst för utomstående. Materialet kommer endast att användas i vetenskapligt 

syfte, vilket också deltagarna informerades om vid intervjutillfällena (Vetenskapsrådet: 2002). 

I analysen kommer det visa sig att anonymitetsgraden varierar intervjupersonerna emellan. 

För varje enskild intervju har nämligen en individuell bedömning gjorts grundad dels på 

vetenskapsrådets riktlinjer och dels på intervjupersonens önskemål. Vetenskapsrådet (2011) 

belyser hur individskyddskravet och forskningskravet måste vägas gentemot varandra för att 

hitta en linje som är etiskt försvarbar. Det kan således uppstå situationer där en lägre 

anonymitetsgrad bedöms acceptabel på grund av studiens samhällsnytta. På samma sätt kan 

det i andra lägen vara rimligt att i högre grad prioritera individskyddskravet.  

Vissa av studiens intervjupersoner hade roller som jag bedömt nödvändiga att nämna. Att till 

exempel beskriva de som i sin yrkesroll arbetar med att på olika sätt dokumentera 

Malmberget har varit relevant utifrån studiens frågeställningar. Ett alternativ hade varit att 

                                                 
6 Anonymitetsgraden har varierat efter överenskommelse. Se diskussion om individskyddskrav kontra 

forskningskrav nedan. 
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göra en kompletterande intervjuguide, anpassad för de intervjupersoner som hade utmärkande 

roller. Då hade dock inte kopplingen mellan intervjupersonens roll och personliga upplevelser 

kunnat undersökas lika ingående.  

Metoddiskussion 

I avsnitten ovan har avsikten varit att ge en bild av det metodologiska tillvägagångssättet. 

Tydliggörandet av val och avvägningar har i det här avseendet gjorts med förhoppning att 

stärka uppsatsens vetenskapliga relevans. Likaså att visa på studiens svagheter och 

begränsningar. Inom kvalitativ forskning råder en ständig debatt om vilka kvalitetskriterier 

som bör vara gällande. Inte sällan har kvantitativa kravbilder direktöversatts och begrepp 

såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet applicerats på kvalitativa studier (Bryman 

2004). I vissa fall har de begreppen avfärdats helt i förmån för nyskapade och kvalitativt 

renodlade alternativ (Svensson 1994). Min uppfattning är att det finns en poäng i att använda 

nämnda begrepp då de är väletablerade i såväl kvantiativ som kvalitativ metodlitteratur. Med 

det inte sagt att de ska ha samma innebörd; som Bryman (2004) poängterar är det av vikt att 

anpassa dem så att kvalitativa studiers karaktär kommer till sin rätt. Nedan diskuterar jag 

studiens styrkor och svagheter samt förklarar hur jag valt att förhålla mig till de tre nämnda 

begreppen.     

För kvalitativa studier är validitet i grunden en fråga om huruvida resultatet kan betraktas som 

hållbart (Kvale: 1997). För att kunna göra en sådan bedömning krävs en kritisk hållning till 

såväl tillvägagångssätt som studiens utformning. Utifrån ett bredare perspektiv blir dessutom 

validitet en fråga om forsknings- kontra individskyddskrav, som diskuterades i etikavsnittet. 

Huruvida en studie kan ses vara av relevans för samhället, och hur den förhåller sig till dess 

deltagarens integritet bör således tas i beaktning vid en validitetsbedömning (Kvale:1997). 

Min bedömning är att valditetsaspekten gynnats i det sistnämnda avseendet då 

intervjupersonernas önskemål om anonymitetsgrad infriats.   

I analyskapitlet har, i den mån som utrymmet tillåtit, direktcitat inkluderats. Detta för att 

underlätta läsarens möjlighet att själv kunna bedöma tillförlitligheten i analysens slutsatser. 

Av förklarliga skäl har ett urval gjorts vid val av direktcitat. Däri finns också en 

valditetsaspekt kopplad till huruvida mitt urval av citat kan ses som tillförlitligt. Detta kan 

dock vara svårt för utomstående att kontrollera då det empiriska materialet i sin helhet inte 

publiceras. Validitetsaspekten blir med andra ord en fråga om huruvida mina beskrivningar i 



 19 

kombination med direktcitaten tillsammans kan ses utgöra en övertygande berättelse (Geertz 

1973)  

I kvalitativa studier är det även av vikt att ha ett reflexivt förhållningssätt till sin egen roll i 

forskningsprocessen (Bryman 2004). Då jag inte har någon personlig koppling till 

Malmberget har jag inte haft en intuitiv förförståelse som grundat sig i personliga 

erfarenheter. Istället har min bild av forskningsobjektet primärt erhållits genom inläsning. 

Huruvida detta har varit till fördel är svårt att säga. Säkerligen har det inneburit ett mer 

objektiverat förhållningssätt till den process vari Malmberget befinner sig. Å andra sidan har 

inte mina slutsatser riskerats att färgas av tidigare relationer till aktörer på platsen. Vidare bör 

det understrykas att jag inte gör anspråk på att förhålla mig objektiv i relation till empirin. I de 

kvalitativa metodinslagen är jag, i forskarrollen, själv en aktiv aktör i de empiriskapande 

processerna (Bryman 2004); det empiriska materialet har med andra ord skapas relationellt i 

interaktionen mellan mig och intervjupersonerna. Med det inte sagt att deltagarnas utsagor 

inte är deras egna.     

För min studie blir reliabilitet bland annat en fråga om pålitlighet; hantverksskicklighet och 

precision gällande aspekter såsom intervjupersoner och intervjufrågor (Bryman 2004, Payne 

& Payne 2004, Kvale 1997). Exempelvis exkluderades en intervju då det i efterhand framkom 

att personen inte uppfyllde urvalskriterierna. Likaså gjordes justeringar i intervjuguiden efter 

de inledande intervjuerna. Intern reliabilitet, det vill säga om flera forskare inom projektet 

drar samma slutsatser, har inte kunnat kontrolleras i min studie. Även om en handledare i viss 

mån kan bidra i det avseendet har denne inte samma inblick i det praktiska tillvägagångssättet 

och analysprocessen. I vilken grad min studie ses svara upp mot krav om extern reliabilitet 

måste förstås i relation till dess kvalitativa karaktär. Replikerbarhet, såsom det gör sig 

gällande i kvantiativ forskning, är varken realistiskt eller eftersträvansvärt. Istället är huruvida 

resultatet kan ses som pålitligt av primär betydelse. Detta måste främst förstås i termer av 

hantverksskicklighet och lämnas således till läsaren att bedöma (Payne & Payne 2004) 

Till skillnad från kvantitativ forskning kan inte min studie göra några statistiska 

generaliseringsanspråk. I kvalitativ forskning är det istället av vikt att bedöma i vilken grad 

resultatet är generaliserbart (Kvale: 1997). Detta kan göras genom empiriska likväl som 

teoretiska generaliseringar. Genom den förstnämnda kan ett resultat från en 

intervjuundersökning ses som ett stickprov varigenom det går att argumentera för huruvida 

det är representativt för en större population (Mason 2002). Det vore dock att applicera en 
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kvantitativ förståelse av generalisering på en kvalitativ studie. I det avseendet kan min studie 

som mest ses visa på tendenser hos en större population. Däremot kan jämförelser med 

tidigare forskning möjliggöra moderatumgeneralisering (Payne & Williams 2005). Detta 

innebär att om ett mönster är genomgående hos ett antal olika mindre populationer ökar 

sannolikheten för att mönstret sträcker sig även utanför undersökta grupper. Det är således 

något som kan ses öka graden av generalisering och trovärdighet snarare än att statistiskt 

säkerställa fakta.  

Analys 

Identitetskonstruktioner i omvandling 

I analysen nedan har jag utgått ifrån att de nybyggnationer som ska ske i Gällivare i hög grad 

riktar sig till de kommuninvånare som idag är bosatta i Malmberget. Detta bör betraktas som 

ett rimligt antagande då det är de som successivt behöver lämna sina hem i och med 

gruvområdets expansion. I den första delen presenteras de ideal som studiens kvalitativa 

innehållsanalys kunnat utkristallisera ur utvecklingsplanerna. Därefter följer resultatet från 

intervjuerna där det ges en skiss utav dagens malmbergsidentitet. Avslutningsvis följer ett 

avsnitt där de två delarna undersöks i relation till varandra.   

Visioner om en ny identitet 

Parallellt med att Malmberget gått in i slutfasen av sin avveckling har planerna för det nya 

Gällivare tagit alltmer konkret form. Utifrån visionen ”En arktisk småstad i världsklass” har 

utvecklingsplaner för områdena Repisvaara och Vassara samt ett centrumprogram för 

stadskärnan publicerats. Dessa antogs i Gällivare kommunfullmäktige 2013 och 2014 och ska 

vägleda involverade aktörer i planerings- och exploateringsarbetet (Gällivare kommun 2014). 

De aktörer man riktar sig till inkluderar utöver kommunala förvaltningar, infrastrukturbolag, 

byggherrar och teknikleverantörer även de som ”bor och verkar i Gällivare” (Ibid.). 

Ledmotivet är hållbarhet vilket appliceras på fyra teman: det sociala, det ekologiska, det 

ekonomiska och det tekniska. Det material som är av störst relevans utifrån studiens syfte 

återfinns i de två första temana då det är där identitetsideal främst artikuleras. Ett centralt 

överliggande mål, vilket kommer till uttryck i dokumentens gemensamma inledande avsnitt, 

är att de ska ”klargöra förutsättningar och ange riktlinjer för Nya Gällivares identitet som 
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hållbar och nyskapande. stad” (Gällivare kommun 2013, s.3). Utvecklingsplanerna innehåller 

uttryckligen identitetsideal både vad gäller de boende och områdena i sig.  

Repisvaaras och Vassaaras utvecklingsplaner bygger på värdeskapande planering (Gällivare 

kommun 2013, Gällivare kommun 2014) och man menar att: ”varje steg i planeringen av Nya 

Gällivare ska utgå från att realisera visionen och de platsspecifika värdena som är kärnan i 

projektet” (Gällivare kommun, 2013, s.8). Utgångspunkten är ett antal platsspecifika 

kärnvärden som ska vara vägledande i planeringsarbetet. Dessa har tagits fram genom 

platsanalyser och workshops med kommunens befolkning. De platsspecifika kärnvärdena är 

följande: 

 

Övergripande värden: Det subarktiska klimatet, snö, sol, norrsken, vatten, natur, fjäll, 

älv, tydlig stadsplan, Dundret, kultur, vintersport, handel, 

aktiviteter, gruvnäring, näringsliv (Gällivare kommun 2013, s.8) 

Repisvaara: Det subarktiska klimatet, snö, sol, norrsken, natur, fjäll, Dundret, 

vintersport, friluftsliv (Gällivare kommun 2013, s.23) 

Vassara: Boende vid älven, närhet till centrum och friluftsliv, 

strandpromenad, fiske, utsikt mot Dundret, grillplatser vid älven, 

odling, skridskoåkning, bad, båtliv (Gällivare kommun 2014, 

s.25) 

 

Sedda som komponenter i det moment av Lefebvres (1991) triad som ämnar fånga icke-

erfarenhetsbaserade ideal om platsen, rummets representationer, kan de delas in i tre 

kategorier: önskvärda rumsliga praktiker, geografisk omgivning/förutsättningar och 

ekonomiska aktiviteter.  

Den förstnämnda kategorin inkluderar själva aktiviteterna såsom vintersport, friluftsliv, fiske, 

odling och båtliv. De kan främst ses vara av rekreationell art och existerar redan i utbredd 

form på platsen. De är dock samtliga kopplade till naturen och appellerar till de geografiska 

naturvärden som fångas i den andra kategorin. Intressant att notera är dock att två av de mest 

populära rekreationssysselsättningarna som framkom i intervjupersonernas utsagor, jakt och 

skoteråkning, inte inkluderas. Vad detta beror på går endast att spekulera i men frånvaron av 

dessa är likväl intressant i det avseendet att övriga värden till synes ämnar fånga de i 

dagsläget mest populära fritidsaktiviteterna. Detta kan tolkas som att de två praktikerna 
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exkluderas ur idealbilden av rekreationspraktiker knutna till platsen och indirekt den tänkta 

identitetskonstruktionen.        

Den andra kategorin kan snarare ses som beskrivande ledord av den naturtyp vari Gällivare är 

beläget. De appellerar till ”det arktiska” och kan således ses lyftas fram i syfte att understryka 

platsens geografiska särdrag. Snön, fjällen och norrskenet används vanligen i 

turistsammanhang och det går att se ett liknande förhållningssätt här. Det arktiska, som utgör 

ett av de beskrivande epiteten i visionens namn ”En arktisk småstad i världsklass”, lyfts 

således fram som något positivt man vill kommunicera till omvärlden.   

Den tredje kategorin, ekonomiska aktiviteter, bestående av näringsliv och gruvbrytning är å 

ena sidan generell samtidigt som den å andra sidan understryker kommunens ekonomiska 

levnadsvillkor. Liksom den andra kategorin är de främst av deskriptiv art då de beskriver 

befintliga värden. På samma sätt är exempelvis gruvnäringen något som utmärker platsen och 

de praktiker som där utförs. Värt att understryka är dock att såväl kategori två och tre inte 

innehåller några värden som tydligt kan implementeras genom de tillvägagångssätt som 

beskrivs i utvecklingsplanerna. De ligger med andra ord utanför själva planerings- och 

samhällsomvandlingsarbetet men kan å andra sidan lyftas fram i idealen för platsens identitet. 

Som kommer visa sig i nästkommande avsnitt är exempelvis gruvnäringen central i 

förståelsen av den kollektiva malmbergsidentiteten.    

De platsspecifika kärnvärdena kan, uppdelat i de tre kategorierna, ses visa på de materiella 

grundfundament varpå de identitetsrelaterade aspekterna i utvecklingsplanerna är uppbyggda. 

En sådan tolkning är i linje med Lefebvres (1991) materialistiska dialektik vilket stärker 

förståelsen av att inte särskilja platsens fysiska karaktär från dess praktik och indirekt 

identitetsrelaterade aspekter. Sett i relation till de artikulerade idealen i utvecklingsplanerna 

kan de platsspecifika kärnvärden ses utgöra ett grundfundament varpå 

identitetskonstruktionen vilar.  

Som nämndes inledningsvis innehåller utvecklingsplanerna tydligt artikulerade ideal om både 

de planerade områdenas identitet likväl som dess framtida invånares. Gällande Repisvaara 

menas bland annat att ”[...] Repisvaara ska därför utformas på ett sätt som möjliggör stort 

lokalt engagemang och en livsstil där miljö- och hållbarhetsfrågor utgör en viktig del av 

invånarnas identitet och kultur” (Gällivare kommun 2013, s.45). Området beskrivs få en 

ekologisk inriktning vilket i förlängningen är tänkt att ge de boende en ökad förståelse för 

naturens kretslopp och miljövänlig livsstil. Man menar också att ”de boende ska känna 
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samhörighet med, och stolthet över sin hembygd” (Ibid. s.26). För att realisera detta ska de 

boende informeras om målen samt erbjudas ett introduktionsprogram vid inflyttning. Utifrån 

citatet framstår det som tydligt att det finns en vilja att forma invånarnas identitet och kultur.  

Beskrivningarna av invånarnas tänkta förhållningssätt till sitt område kan förstås som en vilja 

att skapa ett representationernas rum på konstgjord väg. Det vill säga känslor, värden och 

symbolik kopplade till platsen som vanligtvis växer fram organiskt över tid (Lefebvre 1991). 

Därmed går det att argumentera för att idealen uttrycks på bekostnad av utrymme där en lokal 

identitet organiskt skulle kunna växa fram. Som Jenkins (1996) menar är även kollektiva 

identiteter beroende av relationen till externa aktörer, något som man i det här fallet ej kan ha 

kunskap om. Kommer Repisvaara och dess invånare identitetsmässigt bli en integrerad del av 

Gällivare? Eller kommer den lokala identiteten forma sig dikotomiskt till ”det gamla 

Gällivare”? Den typen av frågor kan endast besvaras över tid och kan således ses visa på 

svårigheten att förverkliga på förhand artikulerade ideal om kollektiva 

identitetskonstruktioner.  

I utvecklingsplanerna finns även en ambition om att skapa en typ av kollektiv gemenskap i 

områdena.  Detta manifesteras tydligast i beskrivningarna av Repisvaaras kvarterstun: 

”Mötesplatserna på de gemensamma kvarterstunen möjliggör ett stort lokalt engagemang och 

en livsstil där miljö och hållbarhetsfrågor utgör en viktig del av invånarnas identitet och 

kultur” (Gällivare kommun 2013, s.46). Medan husens ena del är placerade mot naturen är 

den andra riktad mot de gemensamma kvarterstunen. Dessa tillskrivs en central roll för att 

möjliggöra ett ökat lokalt engagemang då de ska fungera som mötesplatser och yta för 

gemensamma aktiviteter. Tanken om det kollektiva manifesteras här således materiellt genom 

tunen som i sig kan förstås som rumslig praktik laddad med de ideal som artikuleras genom 

rummets representationer (Lefebvre 1991). Huruvida tunen kommer nyttjas på önskvärt sätt 

och reproducera de ideal om kollektiv gemenskap som uttrycks i utvecklingsplanerna återstår 

att se. Utifrån Jenkins (1996) kan dock tunens syfte ses vara att bidra till den kollektiva 

identitetens interna mekanismer. Genom det kollektiva rummet möjliggörs möten och social 

interaktion, vilket i sig är en förutsättning för kollektivt identitetsskapande.       

I Vassaras utvecklingsplan nämns ingen konkret strategi för hur de boende ska tillgodogöra 

sig den kunskap som beskrivs krävas för att möjliggöra identitetskonstruktionen. De 

ekologiska och sociala hållbarhetsmålen är dock till form och innehåll i linje med Repisvaaras 

men med skillnaden att den tänkta lokala identiteten ska karaktäriseras av ”stadsnära boende 
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vid älven” (Gällivare kommun 2014). Samtidigt uttrycks en ambition att låta flytta 

kulturmiljöbyggnader från Malmberget i syfte att ”[…] berika stadsbilden och bidra till att 

förankra det nya området i ortens historia” (Gällivare kommun 2014: 49). Här finns således en 

koppling till att inkorporera symbolladdade byggnader från en redan existerande 

identitetskontext. Utifrån Lefebvres (1991) spatiala triad finns det dock inga garantier för att 

den symbolik och de värden som byggnaderna laddats med i den forna platsens kontext följer 

med byggnaderna. Detta då triadens moment tre moment då skulle behöva förstås som 

särskilda från varandra vilket motsägs av det dialektiska samspel Lefebvre (1991) menar är 

signifikativt för produktionen av det sociala rummet. Det går dock att argumentera för att det 

kan ses som ett sätt att tillvarata delar av Malmbergets kulturarv i syfte att inkorporera i den 

nya identitetskonstruktionen.   

I utvecklingsplanerna emfaseras kopplingen mellan ideal och praktik. Man menar bland annat 

att: ”de boendes livsstilar är en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar stadsdel 

(Gällivare kommun 2013, s.45). De boendes livsstilar kan här således inte bara ses som ett 

centralt verktyg i utvecklingen av området utan även som ett essentiellt inslag i den nya 

identiteten. Det förefaller därför naturligt att de utgör en central roll i de kärnvärden som 

inbegrips i utvecklingsplanerna.  

Sammanfattningsvis kan den identitetskonstruktion som framkommer i utvecklingsplanerna 

förstås som inbegripen i rummets representationer (Lefebvre 1991). Den bygger på 

artikulerade ideal som ännu inte reproducerats genom den vardagliga rumsliga praktiken. Som 

Lefebvre (1991) understryker är den här typen av dominerande föreställningar om rum inte 

erfarenhetsbaserade; det finns inga garantier för att planernas värden kommer slå rot och 

realiseras. Det ligger således i framtiden att se huruvida de boende, genom sin rumsliga 

praktik, realiserar stadsplanerarnas planer. Samhörighet och stolthet är centrala värden i 

utvecklingsplanerna. Den typen av värden skulle Lefebvre (1991) inkludera i 

representationernas rum. De är laddade med symbolik och sociala band som reproduceras 

över tid. Lefebvre beskriver detta moment av rummet som ”det sociala livets underjordssida” 

och är således problematisk att planera uppifrån. Det går därmed att argumentera för att inte 

endast husen har utformats vid ritborden utan även den önskvärda identiteten. Men medan det 

finns garantier om husens förverkligande råder det desto större osäkerhet om huruvida 

identitetenskonstruktionen realiseras. 
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Malmbergsidentiteten  

Under 2014 skapade Gällivare kommun en referensgrupp bestående av 40 boende från Östra 

Malmberget. Syftet var att skapa ett underlag till den utvecklingsplan som kommunen och 

LKAB skulle ta fram för området. Referensgruppens träffar resulterade i en lista över 

områdets framtida utmaningar. På första plats hamnade ”Bevara och förstärk Malmbergets 

identitet”. Detta kan tolkas som en sociokulturell medvetenhet där det ”malmbergska” 

värdesätts och bejakas. I ljuset av empirin från intervjuerna kan ”bevara” och ”förstärk” även 

förstås utifrån att den kollektiva identiteten upplevs hotad på grund av samhällsomvandlingen.  

Sammanställningen talar med andra ord för en existerande malmbergsidentitet men säger 

egentligen inget om vad den består av.   

Jenkins (1996) menar att en kollektiv identitet är en process bestående av interna och externa 

faktorer. Liksom invånare på andra platser identifierar sig malmbergarna på olika sätt. Här 

undersöks dock inte individuellt identitetsskapande utan istället de gemensamma drag som 

kan ses binda individerna till platsen och till varandra. Det är således relevant att dels se till 

huruvida intervjupersonerna identifierar sig som malmbergare och vilka komponenter som i 

så fall inkluderas i identitetskonstruktionen. Dels blir det även av vikt att belysa vilka externa 

aktörer som bidrar till identitetens konstituerande. Utifrån tidigare forskning är det främst 

relationen till Gällivare som kan vara intressant i det avseendet. Detta har också framkommit i 

empirin där intervjupersonerna i flera avseenden knyter olika värden till Malmberget kontra 

Gällivare, men mer om det nedan. 

15 av de intervjuade identifierade sig som ”malmbergare”. Deras förhållningssätt var i linje 

med hur Buttimer (1970) beskriver priviligierade platser. Platsen ifråga var deras hemmiljö 

där de flesta utav dem spenderat sina uppväxtår. Således kan deras relation till Malmberget 

även ses som det innersta lagret i Buttimers förståelse av platskänsla. Med andra ord, den 

nollpunkt varifrån intervjupersonerna tolkar sin omvärld. Följande citat från Intervjuperson 

14, som var en kvinna i 50-årsåldern, fångar det förhållningssätt som majoriteten av 

intervjupersonerna beskrev gällande sin relation till Malmberget:   

Malmberget i mitt hjärta kan man säga […] Jag är malmbergare. Jag är stolt över det på nåt sätt. 

Det finns som en historia när man tittar tillbaka. Man har ju släktens historia, varför man kom hit, 

dem var med och startade konsumföreningar. Det finns mycket att vara stolt över. [IP14] 

Den stolthet IP14 uttryckte gällande Malmbergets historia kan ses vara inbegripet i det 

representationernas rum som utgör ett moment i Lefebvres (1991) spatiala triad. Det vill säga 
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det levda rummets erfarenhetsbaserade värden och symbolik. Det fanns en medvetenhet om 

både samhällets och släktens historia som i flera avseenden smälte samman. Detta 

exemplifieras i IP14 citat med konsumföreningarna vilka sammanknyter den arbetarrörelse 

som varit central i Malmbergets historia med intervjupersonens egen släkthistoria. Däri kan en 

tydlig identitetskoppling till platsen skönjas. Den här typen av identitetsaspekter kopplade till 

platsen framkom kanske allra tydligast i flera av intervjupersonernas relation till 

gruvbrytningen. IP8A hade arbetat hela sitt liv i gruvan: 

Jag är ju född och uppväxt i hermelin. Jag är inte ens född på bb, jag är riktigt malmbergsgrabb. Jag 

är född på [vägen] i den där kåken där. Jag växte ju upp där och det var ju ett brukssamhälle. Det 

var ju gruvan, alla föräldrar nästan som bodde där de jobbade i gruvan. Och tanterna var hemma, 

morsorna, för det mesta. Med där växte man ju upp och det blev ju som det blev med det också. 

Gruvan, farsan sa ”börja aldrig i gruvan”, han hade ju jobbat där i femtio år, och han sa ”börja 

aldrig med det där”. Men sen då när man blev i den åldern och gick ut yrkesskolan så, men han 

mena att jag inte skulle börja där, det var bara skit med det. Men när jag blev i den åldern så 

funderade man varför man inte sökte jobb, det var ju bara att gå till LK. [IP8A] 

Som framkommer i IP8A:s citat, och som även var gällande för flera av de äldre manliga 

intervjupersonerna, var arbetet i gruvan något av ett släktyrke. Detta i sig förefaller naturligt 

då LKAB alltid varit en av de största arbetsgivarna på orten. Av relevans är dock hur detta, i 

linje med hur tidigare forskning (Bulmer 1978, Dennis et al. 1969) beskriver praktikens roll 

för ortens sociala strukturer. I det ljuset framstår generella drag där paralleller kan dras till 

såväl svenska bruksorter som brittiska kolgruvsorter.  

I det här avseendet framstår de dialektiska spänningarna i Lefebvres spatiala triad (1991) 

tydligt när de appliceras på Malmberget. De artikulerade idealen för platsen, det vill säga 

rummets representationer, konkretiseras genom själva gruvbrytningen och dess expansiva 

planer. Samtidigt genomsyrar gruvbrytningen platsens, gruppens och individernas historia där 

den laddas med symbolik och värden. Den industriella processen, likväl som de historie- och 

värdeskapande, reproduceras kontinuerligt genom den vardagliga praktiken. Det vill säga 

genom själva arbetet, genom det vardagliga livets repetitiva handlingar och återberättandet av 

kultur och tradition från generation till generation.  

Flera av intervjupersonerna beskrev hur släktskapet utgjorde en typ av gränsdragning för att få 

jobb inom LKAB. IP3 som var en kvinna i tjugoårsåldern beskrev hur detta påverkade vilka 

som fick sommarjobb inom företaget: 
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Allas föräldrar jobbade i LKAB, antingen mamman och pappan eller så bara en av dem. Det var 

nästan så att de frågade mig ”hur fick du jobb här?” Liksom, det är verkligen så. Men så är det ju i 

Aitik också. Jobbar farsan där så spelar det ingen roll, du behöver inte göra nånting. Det var som 

min kompis, hon sa, ”hur fick dem jobbet?”, hon kunde inte förstå, de kunde ingenting. [IP3] 

Här kan det dock vara värt att notera att hennes far tidigare arbetat inom LKAB vilket kan ha 

påverkat hennes möjligheter att få sommarjobb. IP4, som var inflyttad söderifrån, kunde 

bekräfta bilden: 

Våra barn har aldrig fått sommarjobba på LKAB, vi är ju inte anställda där. Det går i den hierarkin 

va. Är du barn till en anställd i LKAB då har du möjlighet att komma in, annars kan du söka hur 

mycket du vill, men du kommer inte in på listan. [IP4] 

Utöver att visa på kopplingen mellan släktband, plats och rumslig praktik kan exemplet med 

LKAB även ses visa på den kollektiva identitetens gränsdragningar. Just hur gruppen slår vakt 

om sina egna intressen i syfte att stärka gruppidentiteten internt (Jenkins 1996). IP4, vars 

relation till Malmberget kommer beskrivas mer ingående nedan identifierade sig själv som 

malmbergare men hade i sociala sammanhang fått uppleva att han exkluderades ur den 

kollektiva gemenskapen. Han sågs istället som ”sörlänning” och kan utifrån Jenkins (1996) i 

den rollen förstås som någon varemot den kollektiva malmbergsidentiteten kontrasterade sig.  

När platsen och den kollektiva identiteten sammanvävs blir det utifrån den teoretiska ramen 

en fråga om att tillåtas anknyta till representationernas rum (Lefebvre 1991). Att ta till sig en 

plats historia och över tid göra den till sin egen blir således omöjligt utan att ges utrymme i 

den sociala gemenskapen. Individen kan, som i IP4:s fall, skaffa sig kunskap om platsens 

historia men om historien ska förstås som en pågående process innebär det att den är tätt 

förbunden med nuet. Platsens sociala dimensioner blir på så sätt påtagliga genom 

exkluderingen. Det kan även ses vittna om starka gränser om man betänker att reproduktionen 

av ”äkta” malmbergare stagnerar om blodsbandet är den enda vägen in i den sociala 

gemenskapen. Detta kan te sig paradoxalt med Malmbergets tidiga historia i åtanke då den 

präglades av stor inflyttning från landets alla delar.    

Som kommer presenteras i nästnästa avsnitt, där betoningen på platsens föränderlighet står i 

fokus, är Malmbergets successiva avveckling intressant även ur ett identitetsperspektiv. Som 

beskrivits tidigare har Malmberget under flera decennier varit inne i en fysiskt föränderlig 

process även om det är först under de senaste åren som den definitiva avvecklingen 

artikulerats. Områden har rivits, gropen har vuxit och rasriskområdet expanderat. Utifrån 

intervjupersonernas utsagor går det att argumentera för att detta kan ha påverkat styrkan i den 
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kollektiva identitetens gränsdragningar. De äldre intervjupersonerna kunde beskriva ett rikt 

kultur-, förenings- och idrottsliv som idag endast utgjorde en spillra av sin forna storlek: 

Det var ett väldigt starkt föreningsliv tidigare här, jag minns jag hade min farfar, han var med i 

mässingsorkestern, han blåste bastuba. Sen hade jag en farbror som var trumpetare. Det var mycket 

sånt där och de träffades och spelade. [IP10A] 

De sociala kontexter varigenom integrering i den kollektiva identiteten kunde ske existerar 

således inte längre i samma utsträckning. Detta bekräftades även genom att flera av 

intervjupersonerna förr hade varit aktiva i föreningar vilket de inte längre var idag.   

I intervjupersonernas utsagor framkom även rika beskrivningar av platsen. Från de äldre 

bilder av ett svunnet Malmberget som sjudit av socialt liv men som successivt avtagit i takt 

med ortens avveckling. De kunde vittna om områden som inte längre existerade och hur de 

kunnat färdas på vägar som abrupt klyvts av den gruvgrop som idag är framträdande i 

stadsbilden:  

Jo, mycket. För det var ju när man gick till skolan, det gick ju vägar här som är avstängda nu. 

Tingvallsgatan, kaptensvägen, då promenerade man ju där. Så allt sånt är ju borta. Och mycket 

hyreshus som var här nere, de är ju borta.[IP7] 

Bland de yngre var tidsspannet för beskrivningarna naturligt kortare. Men även de hade 

upplevt hur rasriskområdet expanderat och hur hus flyttats eller rivits. Känslan av kontinuerlig 

förändring var således framträdande hos både de yngre och äldre intervjupersonerna.  

Det var vanligt förekommande att intervjupersonerna förknippade den kontinuerliga 

förändringen av platsen med vad de ansåg karaktärisera Malmberget. Detta kan ses bekräfta 

den riskkompetens som Feldmann (2008) menar existerar hos invånarna. Just hur ortens 

förändringar blivit ett normaltillstånd som de lärt sig att hantera. I detta avseende lade 

intervjupersonerna emfas på gruvbrytningens betydelse, hur Malmbergets existens var 

beroende av att gruvan var ekonomiskt lönsam. Samtliga intervjupersoner beskrev dock att de 

arbetsmöjligheter som gruvbrytningen inneburit kommit med ett pris. Detta framkom inte 

minst när intervjupersonerna beskrev sin vardag. Vid midnatt varje dygn skakade husen av de 

schemalagda sprängningar som utfördes i gruvan under samhället. Majoriteten hade lärt sig 

hantera detta och stördes inte nämnvärt: 

Sprängningarna i gruvan på natten har vi haft hela livet, så det tänker jag inte ens på.[...] [Namn]:s 

pappa var i Stockholm, då sprängdes en bil på hyresparkeringen på natten. Då kom han in och ”alla 
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är ute!” men de låg och sov. De trodde att de sköt i gruvan. Hela [området] var ute, men det var två 

som inte brydde sig och de var malmbergare. Så man blir van [IP6b] 

Exemplet i citatet ovan kan te sig extremt och säkerligen råder det variation i hur invånarna 

upplever de nattliga sprängningarna. Dock kan det ses säga något om den acceptans av 

levnadsmiljön som var genomgående i intervjupersonernas utsagor. Värre var det dock med 

de sättningar som kunde uppstå dagtid då dessa inte följde något tidsschema, här beskrivna av 

intervjuperson 7: 

Jo, det hörs ju, man är ju inte så orolig så där, men det skakar ju, sen är det ju jättemycket sättningar 

på dagtid också. När det bara gungar hela samhället. Så det är ju lite obehagligare, för då vet man 

att det släpper nånstans där det inte är planerat. Alltså, det är inte sprängningar, det vet man att det 

blir, men när det sätter så där mitt på dagarna och det har varit mycket det sista året. [IP7] 

I båda fallen exemplifieras dock hur specifika erfarenheter som karaktäriserar platsen 

inkorporeras i den kollektiva identiteten genom de delade upplevelserna. Intervjupersonerna 

beskrev även hur dammet från gruvan var problematiskt. Vissa av dem erhöll ersättning från 

LKAB då deras hus var extra utsatta för detta.  De hälsomässiga aspekterna framkom dock 

tydligast hos de som arbetade eller hade arbetat i gruvan. Flera av dessa kunde räkna upp 

forna kollegor och vänner som hade dött i olyckor. Likaså kunde de vittna om sömnbesvär 

och asbestlungor på grund av arbetsmiljön. Riskkompetensen och kalkyleringen av 

gruvbrytningens för- och nackdelar kan således ses som ett framträdande drag i den kollektiva 

malmbergsidentiteten. Detta fångades inte minst i ett resonemang som framkom i majoriteten 

av intervjuerna: Malmberget blev till på grund av gruvbrytningen; Malmberget avvecklas på 

grund av gruvbrytningen. Däri uttrycktes också en förståelse varifrån intervjupersonerna, i 

olika grad, accepterade Malmbergets öde.   

Intervjupersonernas utsagor visar med andra ord på hur malmbergsborna delar kollektiva 

erfarenheter som är tydligt knutna till platsen och dess villkor. Den dialektiska relationen 

mellan rummets fysiska och sociala dimensioner som Lefebvre (1991) understryker kan här 

skönjas. Detta kan främst ses i hur platsens rumsliga praktiker, främst i form av 

gruvbrytningen, skapat ett förhållningssätt till specifika levnadsvillkor som inkorporerats i 

den kollektiva identiteten.  

Då gruvbrytningen varit en så pass omfattande källa till arbete kan den på ett omfattande sätt 

ses ha format det sociala livet och indirekt det historiska arv som intervjupersonerna beskrev. 

Arbetarrörelsen med dess föreningsliv, fackliga verksamhet och idrottsverksamhet lyftes här 

fram som centrala delar. Utifrån Lefebvre (1991) kan detta ses utgöra delar av 
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representationernas rum. Det vill säga rumsliga praktiker som över tid skapat symboliska 

värden knutna till platsen. Detta är till skillnad från rummets representationer 

erfarenhetsbaserade värden som vuxit fram organiskt i Malmbergets sociala mylla.     

Samtliga intervjupersoner beskrev att de upplevde Malmberget som en trygg miljö att leva 

och bo i. Tryggheten tog sig bland annat uttryck i att ha familj och vänner geografiskt nära 

samt korta avstånd till arbete och fritidsaktiviteter. Det vill säga i mångt och mycket vad som 

vanligtvis kan ses karaktärisera livet i landsbygdsorter. De som hade vuxit upp i Malmberget, 

vilka utgjorde majoriteten av intervjupersonerna, beskrev dock även tryggheten i termer av 

kännedom om platsen. De kunde alla vittna om en trygg uppväxt och förhöll sig till 

Malmberget som ”sin plats”. Upplevelsen av platsen som trygg kan således ses stärka 

förståelsen av Malmberget som en av intervjupersonerna priviligierad plats vilket nämndes 

inledningsvis. Detta kan även ses visa på det pris som flera av intervjupersonerna menade sig 

behöva betala för gruvans skull och ”Gruvan ger och gruvan tar” var ett vanligt 

förekommande resonemang. Det fanns således en anknytning till platsen som var central för 

individernas känsla av trygghet, gemenskap och hur de orienterade sig gentemot omvärlden.    

Intervjuperson 2 och 4, som var inflyttade söderifrån, hade båda bott i Malmberget med 

omnejd under flera decennier. De beskrev hur de hade upplevt svårigheter att ta sig in i 

gemenskapen. Intervjuperson 2 återgav en anekdot när temat diskuterades: 

När jag var [politiskt uppdrag] i början av 2000-talet, då var jag med [intresseförening] på ett möte. 

Då så var ordföranden, som var en riktig malmbergare, så bad han alla som kom från Malmberget 

att räcka upp handen. De räckte upp handen och jag räckte också upp handen, för du vet, jag har ju 

aldrig bott längre på nåt annat ställe än vad jag har bott här, så vad ska jag vara om jag inte är 

malmbergare, så jag räckte upp handen. ”ja vi är åtta stycken, så har vi [namn] också, men han är ju 

inflyttad. [Intervjuperson 4] 

Detta kan i likhet med Jenkins (1996) beskrivningar förstås som ett exempel på den kollektiva 

identitetens gränsdragningar. Kriterierna för att inkluderas grundade sig i det här fallet på 

huruvida personen var inflyttad eller född i Malmberget. Födelseplatsen föreföll således vara, 

om inte den centrala noden, så åtminstone en avgörande sådan för att tillåtas anamma den 

kollektiva identiteten. Detta stod alltså i stark kontrast till hur några av intervjupersonerna 

beskrev Malmbergets historiska framväxt vilken hade karaktäriserats av inflyttning 

söderifrån. IP4:s intention att vilja inkluderas var således inte tillräcklig vilket också visar på 

en relationell aspekt i identifikationsprocessen (Ibid.). Med stöd av Jenkins (1996) skulle man 

utifrån anekdoten därför kunna påstå att det inte går att bli malmbergare på egen hand utan att 
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det är beroende av ett socialt samspel varöver den enskilda individen ej har full kontroll. Detta 

understryker skillnaden i identitetsskapande på individuell och kollektiv nivå då IP4 kände sig 

som malmbergare men inte tilläts en sådan identifikation på kollektiv nivå.      

Även om också IP2:s utsaga stärker IP4:s upplevelser är inte den här studien kapabel att svara 

på huruvida de kan betraktas som del av något allmängiltigt. Dock kan det ses stärka 

förklaringen av den malmbergsidentitet som de infödda intervjupersonerna artikulerade. 

Anekdoten visar att gränsdragningen i IP2:s fall upplevdes stark och att kriterierna var tydligt 

definierade. De upplevelser av stark tillhörighet som uttrycktes av malmbergarna bör ses i 

ljuset av detta. Som Jenkins (1996) beskriver kan styrkan i sammanknytningen inom den 

kollektiva identitetens ramar vara beroende av tydligheten i dess gränser.     

Genom Malmbergets historia har Gällivare varit en konstant jämförelsepunkt. Som tidigare 

forskning visat (Feldmann 2008, Forström & Strand 1977) har det historiskt funnits en uttalad 

rivalitet orterna emellan. Något som inte minst blir intressant med tanke på den successivt 

pågående folkomflyttningen och nybyggnationerna i Gällivare. Samtliga av 

intervjupersonerna kunde redogöra för rivaliteten orterna emellan. Bland de yngre upplevdes 

rivaliteten dock som något förflutet och den ansågs inte längre vara framträdande:  

Vi hade egen skidbacke i malmberget, vi hade eget fotbollslag, men jag upplevde aldrig nån rivalitet, 

jag var väl lite för ung så där. Men de gamla gubbarna, när det var snack om att slå ihop 

fotbollslagen, då vart det ett jävla liv, det var inte okej. Utan man ska ha varsitt lag. Men jag har 

aldrig upplevt nån rivalitet från nån från Gällivare för att jag kommer från Malmberget, nej. [IP5] 

Bland de äldre intervjupersonerna var den desto mer levande och flertalet menade att 

rivaliteten i viss utsträckning fortfarande existerade. För några av dem spelade den en central 

roll för hur de identifierade sig som malmbergare. Exempelvis beskrev intervjuperson 8 hur 

han och hans vänner från Malmberget kallade varandra för ”stadsgrabbar” när de träffades. En 

jargong med anspelning på att orten historiskt sett förknippats med modernitet i jämförelse 

med ”kyrkbyn” Gällivare. Intervjuperson 8 beskrev även hur antagonismen gestaltat sig inom 

föreningslivet: 

De gick ju ihop, men jag har inte varit på nån fotboll sen de slog ihop med Gällivare. Jag går på 

damfotboll, det är MAIF [Malmbergets AIF]. [...] Det är många när dem slog ihop lagen, då är man 

mer kompis med de från Gällivare som inte heller går på fotboll efter att de slog ihop med 

Malmberget. Man är mer tjenis med dem än med dem som har velat slå ihop. [IP8] 
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Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att argumentera för att äldre generationer 

malmbergare i högre grad bygger sin malmbergsidentitet utifrån ett motsatsförhållande där de 

båda orterna representeras av olika värden. Det är således i linje med hur Jenkins (1996) 

beskriver de externa aspekterna av den kollektiva identitetsprocessen: den interna 

identifikationsprocessen erkänns genom att objektifieras utifrån. IP8:s beskrivning av 

relationen till de gällivarebor som var emot ihopslagningen av fotbollslagen kan ses visa på 

relevansen av just erkännande genom objektifiering (Jenkins 1996). Genom att vilja 

upprätthålla rivaliteten artikuleras också en vilja att fortsätta få den kollektiva identiteten 

erkänd utifrån; den kollektiva identitetsprocessens dialektiska växelspel på en fotbollsläktare. 

Vidare beskrev några av intervjupersonerna att de upplevde sociokulturella skillnader mellan 

gällivare- och malmbergsbor vilket fångas i citatet från IP15:   

Ja, inte rivalitet, men det är annorlunda människor. Vi malmbergare är lite mer sociala, jag menar, 

det jag märkte först när jag kom till Gällivare. […] Men grannarna alltså, det har varit svårt, nu har 

jag kontakt, men jag fick tvinga dem att hälsa. Jag menar, man kan sitta ute och så går de förbi och 

tittar ner när de ska till soprummet. Här i Malmberget var det ju så att ingen gick förbi min gård 

utan att man slängde käft lite. [IP15] 

Detta kan i termer av kollektivt identitetsskapande visa på de sociala förhållningssätt som här 

uttrycks särskilja de båda grupperna. I vilken grad det berodde på de enskilda individernas 

personligheter är svårt att avgöra, men det kan ses visa på tendenser om att det råder en 

olikhet gällande hur det sociala rummet reproduceras orterna emellan. Huruvida gällivarebor 

hade ett liknande förhållningssätt ämnar inte den här studien undersöka. Jenkins (1996) lägger 

dock emfas på de relationella aspekterna i den kollektiva identitetens konstruktion och IP15 

och IP8:s citat kan ses tala för detta. Liknande tendenser framkom när IP4 berättade om sin 

svärmor: 

Jag kan ju tänka mig att det var oerhört mycket tydligare förr, oerhört mycket tydligare förr. Det var 

mer levande här i Malmberget än vad det var i Gällivare. Min fru kommer ju från Gällivare, hon var 

ju väldigt sällan här. När vi gifte oss, min fru och jag, så sa hennes mor, som var född i Gällivare, 

”ni kunde väl hellre flytta till Stockholm än till Malmberget”, så var rivaliteten här. [IP4] 

Sammanfattningsvis visar intervjustudien att det går att tala om en befintlig 

malmbergsidentitet. Den tar sig uttryck i en artikulerad stolthet över orten och bör förstås i 

relation till de rumsliga praktiker som varit utmärkande för Malmberget. Att vara 

”malmbergsflicka”, ”gruvis” eller ”stadsgrabb”, eller kort och gott ”malmbergare” hade 

betydelse för de intervjupersoner som var 40 år och äldre. Även om de yngre inte framhöll 
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några epitet var det även där tydligt att ”vara malmbergare” var av relevans för dem. Detta 

knöt an till en specifik förståelse av historien, gruvans roll, föreningslivet och känslan av 

trygghet i att bo på sin uppväxtplats. Rivaliteten orterna emellan hade historiskt varit relevant 

för hur den kollektiva malmbergsidentiteten konstruerats. Genom intervjupersonernas utsagor 

kunde den i viss grad fortfarande ses som relevant även om framförallt de yngre 

intervjupersonerna menade att den hörde till det förgångna.  

Med framtiden i fokus 

Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att konstatera att det existerar en befintlig 

malmbergsidentitet som sträcker sig över generationsgränserna. Den uttrycks inte minst i en 

känsla av att ”vara malmbergare” men knyter även an till en historisk gemenskap rotad i 

platsspecifika praktiker och levnadsvillkor. Gruvbrytningen är här i flera avseenden av central 

innebörd och kan ses utgöra navet i den rumsliga praktik som historiskt och i nutid skapat den 

kollektiva identiteten. Däri finns vissa likheter med de gruvsamhällen som nämnts i avsnittet 

om tidigare forskning (Turner 2000, Bulmer 1975, Dennis et al. 1969). I de historiska 

aspekterna inkluderas inte minst arbetarrörelsens historia som var framträdande hos flera av 

intervjupersonerna. Detta tillsammans med det rika föreningsliv som karaktäriserat 

Malmberget kan ses ligga till grund för den sociokulturella skillnad gentemot Gällivare som 

beskrevs av några av intervjupersonerna. Likaså framkom att relationen till Gällivare och den 

rivalitet som historiskt existerat i viss mening fortfarande var relevant för den kollektiva 

malmbergsidentiteten. 

En kritisk analys skulle kunna argumentera för att utvecklingsplanerna bygger på en strävan 

mot en mer urban miljö på bekostnad av befintliga sociala strukturer. I tider av ”city 

branding”, och där inkluderingen i ekonomiska flöden i form av turism och näringsliv är av 

stor vikt för städers utveckling blir marknadsföringen av framtiden betydelsefull. De centrala 

värden som accentueras i rapporten kan på god grund ses appellera till en ekonomiskt stark 

medelklass snarare än de malmbergsbor som behöver lämna sina hem. Med detta sagt är det 

av vikt att understryka att inte minst de yngre intervjupersonerna såg positivt på planerna för 

det nya Gällivare: 

Jag tycker det ser bra ut och jag, vissa av dem, vi får väl se om det blir nånting. Men när jag ser de 

här bilderna, så men gud vad kul, och ja, jag tycker det ska bli jättekul. Jag vill definitivt bo i 

Gällivare om det ska vara så där. Jag tror det kommer locka turister också. [IP3] 
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 Även i mellangenerationen fanns en liknande inställning, om än mer skeptisk till den 

storslagenhet man menade utmärkte planerna. Farhågan att flera av byggnationerna, inte minst 

i centrala Gällivare, i deras ögon betraktades som högriskprojekt gjorde att vissa uttryckte en 

oro för vad som skulle hända om exempelvis det internationella priset på malm skulle sjunka 

under byggnadsprocessen. Intervjuperson 4, som var politiskt aktiv, hade motsatt sig visionen 

om ”en arktisk småstad i världsklass” då han menade att: 

Jag ville mer sätta det till en lämplig skala. För det här de har gjort nu, det är att det ska vara i 

världsklass. Det betyder att varje arena ska vara i världsklass, varje grej ska vara i världsklass. 

Varje sak vi bygger upp blir ett riskprojekt. Du vet, du kan ju ha ett riskprojekt kanske, men du kan 

banne mig inte ha åtta riskprojekt. [IP4]     

Vidare underströk han att nybyggnationerna i Gällivare kunde riskera att bli arkitektoniska 

experiment som skulle generera prestige till arkitekter men risker till medborgarna. Detta var 

något som flera av de andra intervjupersonerna också uttryckte i olika grad. IP6A och IP6B 

representerade ett annat förekommande förhållningssätt. De var försiktigt positiva men 

menade att man skulle se visionen just som en vision och inte en konkret plan.  

I intervjupersonernas förhållningssätt till samhällsomvandlingen fanns en artikulerad koppling 

mellan riskhantering i planerarnas visioner och intervjupersonernas framtidssyn. Den 

karaktäriserades dock inte endast av oro utan visionen om ”En arktisk småstad i världsklass” 

beskrevs samtidigt skänka hopp i den osäkra situation som intervjupersonerna ansåg befinna 

sig i. Detta var tydligast hos den yngre generationen och IP5, en man i 30-årsåldern, menade 

att:    

Man behöver ju, man skulle kunna bygga ut det här allmänna mycket bättre i Gällivare. Att det ska 

finnas ett bredare utbud på allmänna lokaler där alla är välkomna, man ska kunna mötas, bygga nån 

slags gällivareanda. Att det ska finnas nåt sånt. Det betyder ju att folk måste komma ut och träffas 

och det finns inte så mycket såna plattformar just nu i alla fall [IP5] 

Samtidigt som utvecklingsplanerna i viss grad kan ses negligera den befintliga 

malmbergsidentiteten bejakas den i vissa avseenden. Ambitionen att förflytta några av de 

kulturbyggnader som idag är belägna i Malmberget kan ses som ett sådant exempel. Likaså 

kan de kollektivistiska inslagen i den artikulerade identitetskonstruktionen ses appellera till 

vissa av de centrala inslagen i malmbergsidentiteten. Med tanke på den oro som flertalet av 

intervjupersonerna upplevde i relation till samhällsomvandlingen skulle man kunna 

argumentera för att dessa inslag kunnat artikuleras tydligare.  
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Analysen av utvecklingsplanerna och den kollektiva malmbergsidentiteten visar på en 

inneboende identitetsrelaterad komplexitet i samhällsomvandlingen. Utvecklingsplanerna kan 

ses vara projicerade mot framtiden och ämnar skapa nya identiteter och värden. Genom 

Lefebvres (1991) rumsliga triad har analysen visat på osäkerheten i att realisera dessa. 

Samtidigt har skisseringen av malmbergsidentiteten lyft fram en existerande kollektiv 

identitet som värdesätts och bejakas av dagens malmbergare. Det går således att argumentera 

för att utvecklingsplanerna i sin nuvarande form kan vara beroende av en värdeupplösning där 

den befintliga identitetskonstruktionen ger utrymme för att visionen om en ny identitet ska 

kunna realiseras.   

Förändring och bevarande 

Att Malmberget är en plats under avveckling konstaterades redan i inledningen. I tidigare 

avsnitt visades även hur upplevelsen av den kontinuerliga avvecklingen kunde ses som ett 

inslag i den kollektiva Malmbergsidentiteten. Med utgångspunkt i Lefebvres (1991) förståelse 

av rummets produktion kan den fysiska avvecklingsprocessen inte frånkopplas den sociala. 

När strukturella förändringar av platsen sker påverkas således även det sociala rummet. Så 

vad händer med en kollektivt rotad platsidentitet när platsen successivt försvinner? Nedan 

följer ett avsnitt om upplevelserna av platsens föränderlighet. Därefter analyseras de strategier 

till bevarande som intervjupersonerna antingen initierat själva eller förhöll sig till. Därigenom 

belyser avsnitten förändringsprocessen utifrån kopplingen mellan plats och kollektiv identitet.  

Platsens föränderlighet 

Hos samtliga intervjupersoner fanns det en medvetenhet om platsens föränderlighet vilket var 

i linje med den riskkompetens som Feldmann (2008) tidigare uppmärksammat. Då de 

tillhörde tre olika generationer varierade tidsspannen i deras utsagor gällande hur de upplevt 

Malmbergets utveckling. Gemensamt för samtliga var dock att de hade minnen av platser som 

inte längre existerade. Vissa berättade hur de förr kunnat ta sig mellan områden på vägar som 

inlemmats i gruvgropen och rasriskområdet. Andra hade sett sina uppväxtområden, eller för 

dem centrala platser försvinna. IP3, en kvinna i 20-årsåldern, beskrev sin upplevelse: 

Jag hade flera barndomsvänner som bodde där nere. Där finns ju inget hus kvar nu. Så det är stor 

skillnad, det är jättemycket som är borta sen jag var liten. Hus och lägenheter och Statoil och kiosker 

och det är stor skillnad. […] Man har haft nånting, sen förlorar man det. Nej men jag tycker det är 

tråkigt. Det finns bara i minnet allting. Och nu kommer ju bara mitt hus också finnas i minnet. [IP3] 
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Enligt Relph (1976) utgör den fysiska gestaltningen en av de aspekter som är centrala för 

platsers identitetsformering. Som IP3:s citat exemplifierar var upplevelsen av förändringar i 

den fysiska miljön påtaglig. När en plats genomgår större fysiska förändringar kan det således 

påverka brukarnas relation till den (Ibid.). I intervjupersonernas utsagor tog sig detta uttryck i 

att det förflutna betonades i beskrivningarna av Malmberget. När specifika områden beskrevs 

var det i lika hög grad i termer av hur området hade sett ut som hur det gestaltade sig i nuet.   

Relphs (1976) menar att de aktiviteter som utförs påverkar identifikationen med platsen. Detta 

kom konkret till uttryck i hur de äldre intervjupersonerna beskrev utvecklingen av 

Malmbergets offentliga rum. IP15 menade till exempel att Malmbergets centrum förändrats:   

Malmberget var ju centrum enda fram till slutet av 60-talet, alla affärer var ju här och det mesta. 

Men sen kom ju de här varuhusen, tempo, sen kom dem till, och vi hade ju sju eller åtta 

konsumbutiker och lika mycket privata ica-handlare och kiosker i vartannat kvarter [IP15] 

Från 60-talet fram till idag beskrevs den offentliga miljön gradvis ha minskat i social 

intensitet. Näringsidkare hade flyttat sina verksamheter till Gällivare och det fanns idag få 

affärer. Kommunens gymnasieskola var dock fortfarande belägen i Malmberget vilket flera 

intervjupersoner menade var ett av få bidrag till aktivitet i stadsbilden. Genom en minskad 

intensitet i det offentliga livet kan Malmbergets tids-rums rytm ses ha förändrats (Buttimer 

1970). Den karaktäriserades nu av skolans öppettider och intervjupersonerna beskrev centrum 

som öde på kvällstid. Upplevelsen av förändring kan således ses visa på hur den successiva 

avvecklingen påverkat det sociala rummets form.  

Utöver kontinuerliga förändringar av stadsbilden och dess sociala liv var upplevelsen av 

förfall ett centralt tema. Det gradvisa förfallet kopplades till vetskapen om att Malmberget 

skulle upphöra. Flera av intervjupersonerna beskrev hur de upplevde att vården av de 

offentliga miljöerna verkade ha upphört:  

Det ser inte kul ut, det är som en krigszon nästan. För mig ser det ut så. Från att ha varit nåt 

jättevackert, tyckte ju jag när jag växte upp, till att ha blivit totalt förfall. [IP13] 

När Relph (1976) beskriver platslöshet görs det i termer av att en miljö saknar signifikanta 

platser samt att det existerar en inställning till miljön där potentiella platser inte ges betydelse. 

Som tidigare beskrivits tillskrev intervjupersonerna Malmberget specifika värden och förhöll 

sig till miljön som just signifikanta platser. Beskrivningarna av förfall och rivningar gör dock 

att det skulle gå att argumentera för att det råder en successiv platsupplösning. Detta både 

gällande det förhållningssätt som innebar att personer inte vårdade sin egendom och indirekt 
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relationen till platsen. Även intervjupersonernas tendens att förhålla sig historiskt till hur 

platser sett ut kan ses indikera på detta.     

Utöver att hus och områden försvunnit utgjorde gruvgropen med dess omgärdande 

rasriskområde ett symboliskt inslag i platsförståelsen. Flera av intervjupersonerna menade att 

den var dominerande i den externa bilden av Malmberget. Då gruvbrytningens inverkan på 

den fysiska boendemiljön pågått under flera decennier betraktade intervjupersonerna den 

gradvisa omvandlingen i flera avseenden som normaltillstånd. I och med att kommunen och 

LKAB undertecknat samarbetsavtalet 2012 hade dock avvecklingen fått tydligare ramar. 

Intervjupersonerna visste under vilka årsperioder deras områden skulle rivas vilket innebar ett 

tillstånd flera beskrev som att ”leva i en paustillvaro”: 

Det är ju traumatiskt, inte så mycket för mig ändå som för de som är födda här och har sett sina 

födelsehem försvinna [...] när du lever och bor i ett sånt här område, då trycks paus-knappen på. 

[IP4]     

Det är ju osäkerheten och att man inte planerar kring sitt hem. Alltså man satsar kanske inte på att 

fixa gräsmattan eller reparera för det finns inte nån plan. Man blir inte kvar där utan man ligger lågt 

med det och väntar egentligen, mycket väntan. Det blir ett pausläge, man bor här och väntar på att få 

flytta [IP7] 

Väntan föreföll således vara något av ett ledmotiv i intervjupersonernas förhållningssätt till 

nuet. Upplevelsen av situationen kunde ses följa en specifik logik: samtidigt som flertalet 

upplevde en känsla av förlust och saknad innebar nuets osäkerhet att de riktade blickarna mot 

dåtiden och framtiden. Detta framkom inte minst när IP6A och IP6B kontrasterade den 

rådande situationen med beskrivningar av sitt fritidshus. De gjorde bara de mest akuta 

husreparationerna men i fritidshuset kunde de planera mer långsiktigt:  

Men när vi är i stugan, där kan vi ju planera. [IP6a] 

Där kan man planera på ett annat sätt, för den får ju stå där. [IP6b] 

Intervjupersonernas förhållningssätt till platsen, i dess nuvarande form, skulle kunna tolkas 

som ett resultat av den successiva platsupplösning som nämndes tidigare (Relph 1976). Den 

rådande situationen kunde även ses stärka innebörden av det förflutna, nuet och framtiden. I 

väntan på framtiden växte minnen av platsen i betydelse. I efterföljande avsnitt beskrivs de 

bevarandestrategier som intervjupersonerna antingen hade initierat själva eller förhöll sig till.  



 38 

Minnen av Malmberget 

I det föregående avsnittet analyserades upplevelserna av avvecklingsprocessen och dess 

implikationer för intervjupersonernas förhållningssätt till platsen. Under intervjusamtalen 

beskrevs hur dessa upplevelser inneburit att initiativ tagits till att bevara och dokumentera 

Malmberget. Bevarandestrategierna kunde ses ske på två aktörsnivåer. Dels initiativ tagna av 

privatpersoner och dels de som aktörer såsom Gällivare kommun och LKAB finansierade.  

Det är oundvikligt att ställa sig frågan om de bevarandepraktiker som intervjupersonerna 

beskrev är beroende av Malmbergets situation. En av intervjupersonerna var till exempel 

anställd av kommunen för att digitalisera foto med anknytning till Malmberget. Sådana 

projekt förekommer även där platsers existens inte är hotad. I och med vetskapen om 

Malmbergets upphörande menade dock majoriteten av intervjupersonerna att situationen lett 

till att de börjat reflektera över vad som skulle bli kvar efter avvecklingen. Att i framtiden inte 

kunna återvända till platsen var ett återkommande motiv: 

Det jag känner är tråkigt är ju att jag aldrig kommer kunna åka tillbaks till de gator jag har sett. Jag 

kommer aldrig kunna återvända. Men Gällivare kommer ju finnas kvar, men jag är inte från 

Gällivare. [IP3]  

IP3:s citat fångar kärnan i beskrivningarna av det uttryckta behovet att vilja bevara. De 

praktiserade strategierna som grundade sig i detta bestod bland annat av en ökad medvetenhet 

om att tradera kunskap om platsen. IP12, en kvinna i 50-årsåldern, menade till exempel att:  

Det jag har gjort är att jag har återberättat för mina barn vad min farmor har berättat för mig. Hur 

det var att komma som nybyggare hit. [IP12] 

Flera av de äldre intervjupersonerna gav liknande beskrivningar; hur berättandet och deras 

egen roll i att föra vidare kunskapen hade blivit allt viktigare för dem. Detta kan tolkas som 

ett uttryck för en ökad medvetenhet om det intersubjektiva arv Buttimer (1970) menar 

utmärker det sociala rummet. Traderingen kan då ses som en ambition att reproducera 

platskänslan genom att överföra den intersubjektiva relationen till nästa generation. Detta 

visar även på en tät sammankoppling mellan platsens och den egna släktens historia, vilket är 

i linje med hur gränserna för den kollektiva malmbergsidentiteten tidigare beskrivits. Enligt 

Relph (1976) utgör platskänslan ett sociokulturellt kitt i platsers identitetskonstruktion. Trots 

förändringar i dess övriga komponenter kan platskänslan förbli beständig. En ambition att 

tradera det intersubjektiva arvet, och därigenom platskänslan, kan då indirekt förstås som ett 

sätt att värna den kollektiva identiteten.  



 39 

Fem av intervjupersonerna hade dokumenterat bostadsområden de vuxit upp i. Det hade 

mynnat ut i utställningar och tryckta häften med information, anekdoter och foton. Projekten 

hade skett på eget initiativ och några av intervjupersonerna uttryckte att de funnit inspiration i 

hur avvecklade småsamhällen i närområdet tidigare dokumenterats. I deras fall fanns det en 

avsikt att bevara minnen av områden de hade en stark emotionell koppling till:          

Det är ju det vi har pysslat med när vi har gjort den här boken, det är bara minnen. Vi har suttit i 

fyra fem år och surrat minnen och nu har vi inga minnen kvar *skratt*. [IP6a] 

Vi satt och prata och prata de första gångerna, det var ju våra minnen. Det är dem vi har gjort 

utställning om. [IP6b] 

Utöver att diskutera gamla minnen hade intervjupersonerna även tagit kontakt med andra 

personer som vuxit upp i området. De beskrev hur inställningen hos de kontaktade varit 

positiv och att de delgetts anekdoter och foton som inkluderats i häftet. Även IP15 hade 

sammanställt material om Malmbergets områden. I samband med publiceringen hade han 

arrangerat en nostalgikväll för de som vuxit upp i området. Utställningarna och 

nostalgikvällen skulle här kunna förstås som exempel på kollektiva handlingar där individer 

med liknande grad av existentiell insideshet bejakar den gemensamma förflutenheten (Relph 

1976). Det skulle vara i linje med hur Jenkins (1996) beskriver de interna faktorerna av 

kollektiva identitetsprocesser. Just hur bejakandet av det gemensamma reproducerar den 

kollektiva sammanhållningen. Därmed kan förståelsen av dokumentationen som en 

identitetsbevarande praktik ses stärkas.    

I linje med argumentationen ovan var de intervjupersoner som aktivt hade engagerat sig också 

de som tydligast artikulerade den kollektiva malmbergsidentiteten. IP2 och IP4, som var 

inflyttade, engagerade sig exempelvis inte i någon bevarandepraktik. Det skulle gå att 

argumentera för att det berodde på att graden av existentiell insideshet var lägre hos dessa 

(Relph 1976). Även om de inte själva tagit initiativ förhöll sig IP2 och IP4 dock positiva till 

de bevarandestrategier som förekom på den andra aktörsnivån. I oktober 2016 påbörjade 

Gällivare kommun och LKAB ett samarbete i syfte att flytta 30 av Malmbergets 

kulturbyggnader. De är idag belägna i grannorten Koskullskulle men det finns även planer på 

att flytta byggnader till Gällivare. Till skillnad från tidigare nämnda bevarandestrategier var 

inte intervjupersonerna själva involverade i praktiken. Samtliga intervjupersoner uttryckte 

dock att det var viktigt att kulturbyggnaderna bevarades: 
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Det är viktigt att man bevarar. Det tycker jag, för det finns många fina som i sin arkitektur är 

spännande. Det handlar ju också om att bevara nån form av identitet som finns i en kommun. [IP14] 

Den positiva inställningen till att bevara byggnaderna kan ses belysa kopplingen mellan den 

fysiska miljön och de platsspecifika värdena. Relphs (1976) menar att platskänslan kan 

bevaras trots strukturella förändringar av platsen. Utifrån en sådan tolkning kan bevarandet 

ses som en process där Malmberget successivt övergår från autentisk till konserverad form. I 

de fall Relph (1976) lyfter som exempel har dock den fysiska miljön som sådan fortsatt att 

existera. I Malmbergets fall tar den aspekten sig mer dramatiska former. Huruvida de 

platsspecifika värdena intervjupersonerna ville bevara förblir intakta kan då ses bero på två 

aspekter. Dels ifall de platsspecifika värdena bejakas av den yngre generationen som 

därigenom kan reproducera den kollektiva identitetskonstruktionen. Dels hur 

förhållningssättet till det som bevarats utvecklas över tid. Genom dessa två aspekter går det att 

argumentera för att det finns en möjlighet att ”malmbergska värden” i framtiden kan rota sig i 

en ny fysisk miljö. Bevarandepraktikerna kan utifrån Relphs (Ibid.) platsförståelse således ses 

som en möjliggörande förutsättning för ett sådant scenario.     

Ett annat centralt bevarandeprojekt på den andra aktörsnivån utgjordes av ”Dokumentera 

Malmberget”. Det hade finansierats av bland annat kommunen och LKAB och hade till syfte 

att dokumentera Malmbergets utveckling från 1960 och framåt. Under 2013-2016 utfördes 

bland annat fotodokumentation och dokumentärfilmsproduktion. Inom ramen för projektet 

arbetade två av intervjupersonerna med att bygga en modell av Malmberget i skala 1:200. 

Under tre år tillverkade de cirka 2000 miniatyrhus som täckte en 170 kvadratmeter stor yta. 

Husen hade byggts så att de var vändbara för att åskådaren konkret skulle kunna se hur 

miljöerna förändrats. När intervjun genomfördes hade de hunnit arbeta i ungefär ett år. 

Intervjuperson 10b upplevde arbetet som meningsfullt då han menade att:    

Det är ju viktigt att dokumentera det här, för det här blir ju på ett mycket påtagligt sätt att man 

bevarar minnet av samhället. Minnen man bär inom sig, de kommer ju glömmas bort med tiden, med 

nya generationer försvinner det helt och hållet till slut. Men det är klart, det finns ju en del skrivet, 

men det blir ju ändå inte lika påtagligt som den här modellen kommer bli. [IP10b] 

IP10a gav uttryck för samma inställning i sin referens till stadsflytten av Kiruna: 

Nu har jag ju bevarat Malmberget på mitt sätt, ja jag har gjort en stadsflytt fast i miniatyr [IP10a] 

Den upplevelse av meningsskapande som uttrycktes var genomgående i intervjupersonernas 

relation till bevarandepraktikerna. Att aktivt göra något förtog förvisso inte avvecklingens 

problematik men fungerade som en del i att hantera den: 
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Man känner sig lite nöjd att man har gjort det, på grund av det. Nu finns det där, det känns ganska 

bra faktiskt [IP6a] 

Utöver modellens pedagogiska syfte, att kunna visa hur Malmbergets byggda miljö gestaltat 

sig, kunde inställningen till arbetet förstås som ett sätt att hantera avvecklingen. Detta var 

framträdande även hos de övriga intervjupersoner som aktivt tagit initiativ till att bevara. 

Genom att tradera kunskap, dokumentera och anordna utställningar utförde 

intervjupersonerna en praktik de upplevde som meningsskapande. De gemensamma 

initiativen kan således förstås som en kollektiv dimension i hanteringsarbetet. Utöver att 

försäkra sig om att minnen bevarades kunde själva arbetsprocessen ses som ett sätt att bejaka 

och värna den kollektiva identiteten.    

Slutdiskussion 
Denna studie ämnade undersöka kollektivt identitetsskapande och förståelse av plats i den 

samhällsomvandling Gällivare kommun befinner sig i. Fokus var att undersöka huruvida det 

går att tala om en kollektiv malmbergsidentitet och hur utvecklingsplanerna i så fall relaterade 

till den. Det faktum att Malmberget som plats kommer upphöra att existera gjorde det även 

relevant att undersöka huruvida några bevarandepraktiker anammats. Studien visade att 

initiativen till bevarande kunde förstås ha tre centrala funktioner: att dokumentera det sociala 

rummet, emotionellt arbete samt att värna den kollektiva identiteten. 

Det bör konstateras att studien inte gör anspråk på att uttala sig om hela den malmbergska 

populationen. I och med studiens kvalitativa karaktär kan den, utöver intervjupersonernas 

utsagor, som mest ses visa på tendenser hos populationen. Det kvalitativa metodvalet gjordes 

utifrån komplexiteten i ämnets karaktär. Identitet och relation till plats är emotionellt baserat 

och kräver således ett utrymme till fördjupning. En enkätundersökning hade möjligen kunnat 

ge svar på om en kollektiv malmbergsidentitet kunde anses existera, men det hade i så fall 

skett på bekostnad av de nyanser som framkom i intervjupersonernas utsagor. 

I avsnittet om tidigare forskning presenterades Bulmers idealtypiska definition av 

gruvsamhällen. Vid en jämförelse med vad som framkommit genom föreliggande studies 

empiri kan en rad likheter konstateras. Tydlig skillnad kan endast ses vid två av Bulmers 

(1978) åtta punkter. Ökade kommunikationsmöjligheter har lett till att Malmbergets 
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geografiska läge inte längre innebär samma grad av geografisk begränsning för dess invånare. 

Flygplatsen såväl som Internet har inneburit en ökad möjlighet i dessa avseenden. Likaså talar 

inte studiens empiri för att familjelivet präglas av den tydliga uppdelning av kvinnors och 

mäns värld som Bulmer (Ibid.) menar karaktäriserar gruvsamhällen. Detta kan istället kopplas 

till en generell samhällelig utveckling. Det går därmed att hävda att de samhälleliga strukturer 

som var rådande när Bulmers analys gjordes har förändrats i dessa avseenden vilket lett till 

delvis nya sociala villkor för gruvsamhällen. Studien kunde även bekräfta den 

riskmedvetenhet Feldmann (2008) beskrivit. Utifrån tolkningen av den kollektiva 

malmbergsidentitetens kunde den förstås som en integrerad del av den kollektiva 

malmbergsidentiteten.  

 

Genom ett fördjupat fokus på plats och kollektiv identitet kan studien ses bidra till en ökad 

förståelse av samhällsomvandlingens följder. Som konstaterades i avsnittet om tidigare 

forskning har endast ett fåtal studier undersökt Malmberget från närliggande teman. Dock 

med andra teoretiska ramverk och med ett mer begränsat empiriskt material. Föreliggande 

studie har visat att det går att tala om en existerande kollektiv malmbergsidentitet. Den 

sträckte sig över generationsgränserna och bottnade i en tydligt artikulerad platsanknytning. 

”Att vara malmbergare” förknippades med stolthet över ortens historia och var tätt förbunden 

med dess rumsliga praktik. Den rivalitet gentemot Gällivare som tidigare forskning diskuterat 

visade sig också utgöra ett inslag i identitetskonstruktionen. I synnerhet uttryckte de äldre 

intervjupersonerna att de fortfarande upplevde den som relevant. Genom Jenkins (1996) teori 

om kollektivt identitetsskapande kunde detta förstås som en extern faktor i den kollektiva 

identitetsprocessen.   

Utifrån en jämförelse mellan utvecklingsplanerna för Gällivare och den kollektiva 

malmbergsidentiteten kunde studien visa på en inneboende komplexitet i det storskaliga 

planeringsarbetet. I utvecklingsplanerna artikulerades en tydlig identitetskonstruktion som i 

vissa avseenden appellerade till den befintliga malmbergsidentiteten medan den i flera 

avseenden sågs anknyta till andra värden. Detta väcker frågan om man fullt ut tagit hänsyn till 

den vilja att bevara och förstärka Malmbergets identitet som, utöver föreliggande studie visar, 

även framkom i den referensgrupp i östra Malmberget som Gällivare kommun skapade 2014.  

Studien kunde även visa att flera av intervjupersonerna aktivt arbetat för att på olika sätt 

bevara minnet av Malmberget. Vetskapen om ortens upphörande var huvudskälet till 

initiativen. I och med kopplingen mellan platsen och den kollektiva identiteten presenterades 
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en förståelse där dokumentationen kunde tolkas som ett sätt att värna malmbergsidentiteten 

samt hantera upplevelsen av förändringarna.  

Att beskriva en kollektiv identitet kan vara problematiskt då det finns en risk att förenkla 

komplexa identitetsprocesser. Specifika grupper kan då tillskrivas en identitetskonstruktion de 

själva kanske inte fullt ut skulle relatera till. I min studie kan synen på konkurrensen gentemot 

Gällivare utgöra ett exempel på detta. Studien betonar förvisso att det främst var gällande 

bland de äldre intervjupersonerna men draget innefattades likväl i förståelsen av den 

kollektiva malmbergsidentiteten. Detta inte minst i synen på hur intervjupersonerna relaterade 

till ortens historia. Studien saknar ett jämförande perspektiv där gällivarebors perspektiv på 

Malmberget och det malmbergska inkluderas. Utifrån Jenkins (1996) kan de externa 

faktorerna vara av relevans för hur kollektiva identitetsprocesser formeras. På så sätt hade 

argumentationen kunnat stärkas ytterligare.  

Malmberget befinner sig i ett avgörande skede av samhällsomvandlingen. Tidigare forskning 

har visat hur platsspecifika värden upplösts i samband med att gruvverksamheten lagts ned 

trots att den fysiska platsen funnits kvar (Turner 2000). I Malmbergets fall fortsätter 

gruvverksamheten medan platsen upphör. Att följa upp huruvida relationen till den 

malmbergska identiteten förändras över tid skulle därför kunna ge ytterligare insikter gällande 

relationen mellan plats och identitet. Under de kommande åren behöver dessutom invånarna 

fatta beslut om vart de ska flytta. Kommer de stanna inom Gällivare kommun eller flyttar man 

någon annanstans? Att framöver undersöka flyttningsmönster och underliggande motiv till 

individernas val vore ett intressant sätt att utvärdera erfarenheten av samhällsomvandlingen. 

Ett mer närliggande fokus vore att studera hur samhällsomvandlingen upplevs av gällivarebor. 

Hur förhåller de sig till de planerade förändringarna och den omfattande inflyttningen? 
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