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Sammanfattning 

Uppsatsen är en komparativ studie av grannorterna Grangärde och Nyhammar där jag 

undersöker platsens betydelse för invånarna och hur de skiljer sig åt mellan orterna. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka invånarnas uppfattning och relation till platserna de bor på. 

Med hjälp av fokusgrupper på varje ort har jag tagit del av befolkningens egna åsikter och 

upplevelser. Viktiga teoretiska utgångspunkter har varit platskänsla, bruksanda och socialt 

kapital. Studien genomfördes med två fokusgrupper, en på varje ort där deltagarna fick 

diskutera olika frågor så som, vad som får dem att trivas på orten, vad som gör platsen unik 

och hur de upplever den andra orten. Studien visade att orternas olika historia påverkar hur 

orterna upplevs idag. Det som gör Grangärde unikt enligt deltagarna är den öppenhet som 

finns och att platsen ses som vacker. Enligt deltagarna i Nyhammar är det gemenskapen, 

närheten till naturen och föreningslivet som gör att de trivs i Nyhammar. Alla deltagare ansåg 

att det är Grangärde som ses som den attraktiva byn av utomstående. Det påverkade dock inte 

deltagarna i Nyhammar att tycka mindre om sin ort. 

  



Förord  

Under höstterminen 2014 när jag hade praktik på näringslivsenheten på Länsstyrelsen Dalarna 

fick jag ett intresse för landsbygdsutveckling. Under praktiktiden fick jag följa med min 

handledare Birgitta Laszlo till orter runt om i Dalarna och det var då jag märkte att varje ort 

inte är den andra lik. Orterna har sina egna kännetecken, traditioner och karaktärer. Birgitta 

och jag blev inbjudna till möten i orterna Grangärde och Nyhammar som ligger i Ludvika 

kommun för att prata om idéer och servicelösningar.  Efter mötet började jag och Birgitta 

prata om vår upplevelse av orterna.  Vi undrade över hur två orter som ligger så nära varandra 

kan ha så olika karaktär och upplevas så olika? Det var på så sätt idéerna för denna uppsats 

kom till. 

Jag vill tacka deltagarna i fokusgrupperna som tog sig tid och gjorde denna studie möjlig. Ett 

stort tack även till min handledare Mats Lundmark för handledning av denna uppsats.  
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1. Inledning 

Vad gör en ort attraktiv? Vad får en person att trivas på en ort eller vilja flytta dit, utöver 

huspriser, utbud av affärer, arbete eller skolor? Det går att säga att en ort, stad eller område 

har en viss karaktär. En plats karaktär kan påverka hur invånare eller personer utifrån 

upplever platsen. Hur platsens karaktär ser ut skiljer sig beroende på vem man frågar då 

platser har olika betydelse för olika personer. En besökare kan tycka platsen är ful eller 

otrevlig medan platsen för invånarna har stor betydelse och en positiv känslomässig laddning. 

Det är just människors känslomässiga band till platser och vad en plats har för betydelse för 

människor som den humanistiska geografin undersöker.  En orts attraktivitet påverkar 

orternas utveckling eftersom den påverkar hur människor känner för orten. Till exempel kan 

en plats karaktär eller identitet utnyttjas i marknadsföring för platsen. Karaktären kan även 

påverka hur utomstående känner för platsen och påverka inflyttning till orten.  

Grangärde och Nyhammar är två orter som ligger så nära varandra att vissa anser att de vuxit 

ihop till en och samma. Hur kan de upplevas vara olika och ha olika karaktär? I folkmun 

anses Grangärde vara den finare byn och Nyhammar mindre attraktivt, vad är det då som gör 

att personer ändå väljer att bo i Nyhammar?  

Jag vill med den här undersökningen se vad som får invånarna på orterna att trivas och vad de 

anser vara speciellt med sin ort. Platskänsla är ett viktigt begrepp som jag använder i 

uppsatsen. Platskänsla är det emotionella bandet personer har till en plats, där platsen får en 

känslomässig laddning och blir mer än en funktionell plats.  Jag vill också se hur historien 

påverkar dagens strukturer på orterna. Jag vill inte med uppsatsen befästa någon föreställning 

om hur det ser ut, utan försöka att med hjälp fokusgruppsintervjuer förstå vad som gör att en 

ort har en speciell karaktär.  

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka invånarnas uppfattning om och känslomässiga 

relation till den plats de bor på. Det är en komparativ studie mellan orterna Grangärde och 

Nyhammar som jag själv redan på förhand uppfattar som olika. Studien har också ett 

historiskt perspektiv som jag använder mig av vid jämförelsen mellan orterna. De precisa 

frågeställningarna som styr undersökningen är: 

1. Vilken betydelse har orternas historia för invånarna i Grangärde och Nyhammar idag?   
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2. Hur ser invånarna på Grangärde och Nyhammar som platser idag?  

 

Min undersökning har huvudsakligen ett insiderperspektiv. Invånarna på respektive ort pratar 

om sin egen ort, men de har ändå ganska god kännedom om varandras orter och kan därför 

inte ses som ett renodlat outsiderperspektiv.  

1.2 Disposition 

Efter inledningen följer kapitel två där jag redogör för orternas historia och beskriver hur de 

ser ut idag. Kapitel tre behandlar studiens metod och tillvägagångssätt. I kapitel fyra 

presenteras tidigare forskning och den teoretiska ramen som den empiriska undersökningen 

ska analyseras genom. I det femte kapitlet redovisas resultaten från fokusgrupperna och i det 

sjätte kapitlet analyseras sedan resultatet utifrån den teoretiska ramen och undersökningens 

slutsatser. Uppsatsens sista kapitel innehåller en avslutande reflektion.  
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2. Presentation av orterna  

Nedan presenteras en karta över Ludvika kommun där Grangärde och Nyhammar är utpekade. 

Därefter finns en presentation av orterna var för sig . 

Figur 1: Karta över Ludvika kommun med kommunens tätorter Källa: Ludvika kommun, 

2015. 

 

  

Figur 2: Befolkningsutvecklingen i Grangärde och Nyhammar från 1960-2010 Källa: SCB, 

tätortsstatistiken. 
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Nyhammar har haft en kraftig befolkningsminskning men som under 2000-talet avstannat. 

Grangärde har däremot under 2000-talet haft en något ökande befolkningsmängd. (Ludvika 

kommun, 2013a s. 140-142 och 123-126) 

2.1 Nyhammar, historia och nutid 

Nyhammar ligger 24 km nordväst om Ludvika i Ludvika kommun. I Nyhammar bor det 647 

invånare (2013) och Nyhammar har en betydligt yngre befolkning än Grangärde. (Ludvika 

kommun, 2013a, s.140-142) År 2010 hade Nyhammar en dagbefolkning
1
 på 233 personer och 

en försörjningsgrad 
2
 på ca 37 % (SCB, tätortsstatistiken).

 
 

Figur 3: Åldersfördelning i Nyhammar 2013. Källa: Ludvika kommun, 2013b 

 

 

Runt torget i Nyhammars centrum finns en mataffär med bankombud och postombud och det 

finns även ett vandrarhem. Orten har också deltidsbrandstation, bibliotek, frisör och 

bilverkstad. Barnen från omkringliggande byar går i skolan i Nyhammar från förskoleklass 

upp till sjätte klass. Mycket av den service som finns delas med Grangärde och Sunnansjö. 

Stora arbetsplatser i Nyhammar är Stakhedens plantskola och Nyhammars Bruk. 

Nyhammar har en blandad och ganska gles bebyggelse med stor spridning på husens ålder 

och stil. Flera av bostadshusen och industribyggnaderna är av kulturhistoriskt intresse. 

Ludvika kommun skriver i sin översiktsplan att de vill behålla och utveckla servicen i 

                                                           
1
 Dagbefolkning är den mängd personer som vistas i ett område på dagtid. 

2
 Försörjningsgrad är relationen mellan natt- och dagbefolkningen. 
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Nyhammar och föreslår både nya möjliga verksamhetsområden och bostadsområden. 

(Ludvika kommun, 2013a, s.140-142) 

Figur 4: Bilder på Nyhammars bruk och torget i Nyhammar. Foto: Linnea Grönvold 

 

 

 

Nyhammars historia 

Nyhammar och områdena omkring har sedan medeltiden varit järnbruksbygd och sedan dess 

har det funnits flera olika industriverksamheter som satt sin prägel på orten. (Ludvika 
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kommun, 2013a, s.140) Nyhammar är en relativt ung ort då det är först på 1820-talet som det 

går att hitta notiser i kyrkböckerna om personer bosatta i Nyhammar. De angränsande byarna 

Stenberget och Hyttriset har dock funnits från slutet av 1600-talet. (Vadfors, 2014, s.16) 

Ursprunget till ortsnamnet Nyhammar finns i den hammarsmedja som anlades vid sjön 

Frötjärn strax utanför dagens Nyhammar och som fick namnet Nyhammaren. Stenberget blev 

under 1700-1800-talet en relativt stor by där Nyhammars bruk ägde bostäderna där smederna, 

kolarna och arbetarna bodde. (Vadfors, 2014, s.12-13) När en ny hytta anlades i Abäckshyttan 

(som idag är en del av Nyhammar) och de äldre smedjorna revs på 1870-talet flyttade många 

invånare till Nyhammar och Kvarnheden (som idag är en del av Nyhammar). I Abäckshyttan 

ska det ha funnits en hytta redan år 1562 som flera bergsmän då brukade.  Det var när den nya 

hyttan anlades som det moderna industrisamhället Nyhammar började växa fram. Områdena 

runt dagens centrum började inte bebyggas förrän på 1920-talet. (Vadfors, 2014, s.23) 

Omkring år 1900 började det planeras för en järnvägslinje mellan Ludvika och Björbo för att 

koppla ihop Stockholm med Västerdalarna. År 1903 var den första delen av järnvägen mellan 

Ludvika och Nyhammar klar med station bland annat i Grangärde, och Nyhammars bruk 

kunde börja transportera sina produkter på järnvägen. Under mitten av 1900-talet minskade 

trafiken på järnvägen och under 1970-talet slutade all godstrafik gå på sträckan. Idag har 

järnvägen asfalterats och används som cykelväg. (Vadfors, 2014, s.61-62) 

I Nyhammar öppnade den första skolan redan år 1826 och låg vid det Gamla bruket där de 

anställda vid Abäckshyttan bodde. Efter att flera skolor lagts ner under 1930-talet och framåt 

fick Nyhammars skola ett mycket större upptagningsområde och elevantalet ökade kraftigt. 

(Vadfors, 2014, s.46-47) År 1918 bildades idrottsföreningen Nyhammars IF och det var 

Nyhammars bruk som drev föreningen. Fotboll var den dominerade sporten men det fanns 

även ishockeylag och orienteringssektion. (Vadfors, 2014, s.154-156) Under första delen av 

1900-talet byggdes både folkets hus och folkets park i byn och marknader anordnades där 

istället för i Grangärde. Det har även under åren funnits flera livsmedelsbutiker, caféer, post, 

kläd- och skoaffärer, slakteri, distriktsmottagning och flera andra företag i Nyhammar. År 

1909 startades Nyhammars arbetarkommun av 13 personer. Det var tider med hög 

arbetslöshet och den så kallade storstrejken inträffade. Bland de viktigaste frågor som 

arbetarkommunen arbetade med var frågan om allmän rösträtt och den höga arbetslösheten. 

Redan under de första åren lyckades Nyhammars arbetarkommun få in medlemmar i 

kommunala styrelser och nämnder och år 1959 hade föreningen 240 medlemmar. (Vadfors, 

2014, s.150-153) 
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Från 1870-talet och framåt expanderade Nyhammars Bruk, då ett nytt gjuteri och en mekanisk 

verkstad byggdes. Under perioden 1900-1920 fortsatte bruket att expandera och även en 

fabrik som tillverkade tjära, ättiksprit och terpentin startades samt tillverkades 

kraftledningsstolpar i Nyhammar. Även flera hyreshus åt arbetarna, brukskontoret och 

verkstadsbyggnaderna som används idag byggdes under denna period. Under denna tid var 

cirka 200 personer anställda vid Nyhammars bruk. På grund av för dyra investeringar och 

lågkonjunkturen s påverkan under 1920-talet gick dock bruket i konkurs. Bruket har efter det 

ägts av flera olika bolag och delägare och den huvudsakliga industrin blev senare den 

mekaniska verkstaden, sågverksrörelse och skogsbruk. (Vadfors, 2014, s.27-34) Idag 

producerar Nyhammars bruk chassin till brandbilar och bergkrossar (Ludvika kommun, 

2013a, s.141). 

2.2 Grangärde, historia och nutid 

Grangärde ligger 21 km nordväst om Ludvika i Ludvika kommun, mellan sjöarna Bysjön och 

Björken. I Grangärde bor det 375 personer (2013) och orten domineras av invånare i åldrarna 

44-64 år. Grangärde hade år 2010 en dagbefolkning på 112 personer och en försörjningsgrad 

på 32 % (SCB, tätortstatistiken). 

Figur 5: Åldersfördelning i Grangärde 2013. Källa: Ludvika kommun, 2013b 

 

I Grangärde finns ett hotell som ofta besöks av turister med anledning av fiske. Runt 

Grangärdes torg finns servicen samlad, där finns det mataffär, bank, apoteksombud, 

systemombud och postombud. På orten finns även en campingplats med badplats och 

pizzeria. Närmaste förskola och skola F-6 finns i Nyhammar och närmaste vårdcentral finns i 
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Sunnansjö. Näringslivet består främst av enmansföretag men de största arbetsgivarna på orten 

är Lemont, Log Max AB och Grangärde Musteri. (Ludvika kommun, 2013a, s.123-126) I 

Grangärde öppnade det under 2014 en flyktingförläggning och orten fick på bara några veckor 

36 procent fler invånare än tidigare.  

De mer centrala delarna av Grangärde har kvar en äldre charm med kyrka, prästgård, stora 

gårdar och andra byggnader från tiden då Grangärde var en egen kommun och hade eget 

tingshus, kommunalkontor och gästgiveri. Ludvika kommun skriver i sin översiktsplan att det 

bör tas ett stort hänsynstagande till ortens särdrag och kulturvärden och att orten måste 

utvecklas så att dess karaktär kvarstår. Det finns en vilja att behålla och utveckla servicen i 

Grangärde och även utveckla sjönära boenden och nya möjliga verksamhetsområden. 

(Ludvika kommun, 2013a, s.123-126) 

Figur 6: Bilder på torget i Grangärde, Grangärde kyrka och vy över Grangärde. Foto: Linnea 

Grönvold 
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Grangärdes historia 

Namnet Grangärde är unikt och förekommer inte på någon annan plats i landet. Namnet 

kommer sannolikt från ordet gran. Det sägs att det ursprungliga namnet på orten är Gränge 

men det var även det namnet som lånades till socknen. För att skilja byn från socknen kallades 

byn Kyrkbyn, byn vid kyrkan.(Östberg, 2011, s.3) 

Det finns spår efter boplatser och järnbearbetningsplatser som bedöms vara 6000-8000 år 

gamla i Grangärde med omnejd. Det har även gjorts fynd från stenåldern och det har hittats 

järnföremål som tyder på att det funnits enkel järnframställning i området under Vendeltiden 

(600- talet e. Kr).  Kyrkan byggdes omkring sekelskiftet 1300-1400. Då var byn redan en 

plats dit folk kom för att byta varor och invånare samlades till ting. Efter att kyrkan byggts 

fick byn ännu större betydelse. Från 1400-talet fram till 1800-talet omfattade Grangärde 

församling Ludvika, Grängesberg och områden kring Hörkensjöarna. (Östberg, 2011, s.2-4 

och 31) 

 

Grangärdes storhetstid var under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Det var då en 

större handelsverksamhet växte fram samtidigt med en livlig sjötrafik.  Det var i Grangärde 

där färdvägarna och sjötransporterna möttes och det blev även en viktig marknadsplats. 

Grangärde och Nyhammar, som båda ligger vid Bysjön, blev huvudorter för sjöfarten då 
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järnet lastades om mellan hästskjutsar och fartyg nerför Kolbäcksån till Mälaren. (Östberg, 

2011, s.13-14) Affärsrörelserna kring torget (där det ligger idag) startades under mitten av 

1800-talet, när en affär öppnades där. Människor åkte långa vägar för att kunna handla i 

Grangärde, eftersom det var den enda affären som kunde ordna fram varor från 

Stockholm.(Östberg, 2011, s.70) Orten har av tradition alltid varit en turistbygd. Det första 

gästgiveriet öppnades år 1857 men det var på 1930- och 1940-talet som turismen var som 

störst innan antalet turister minskade. (Östberg, 2011, s.93)  
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3. Metod 

Metod är ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Valet av metod 

måste göras med utgångspunkt i frågeställningen, för att den metod som passar bäst med 

syftet ska hittas. 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två olika metodiska angreppssätt, beroende på 

vad det är för något som undersöks: kvalitativ metod och kvantitativ metod.  Den kvalitativa 

metoden syftar till att förstå och intresserar sig för det unika i ett problem. Inom den 

kvantitativa metoden intresserar sig forskaren mer för det representativa och syftar till att dra 

generella slutsatser, ofta med hjälp av statistiska mätmetoder.  

Undersökningsmetoder som används inom den kvantitativa metoden är till exempel enkäter 

med fasta svarsalternativ medan den kvalitativa metoden vill komma närmare källan använder 

istället exempelvis djupintervjuer. Det går att säga att kvantitativ metod går på bredden och 

den kvalitativa metoden går på djupet. (Holme & Solvang, 1997) Min undersökning är en 

kvalitativ fallstudie där jag använder mig av fokusgrupper som undersökningsmetod.  

3.1 Metodval 

Mitt metodval har inspirerats av cultural planning. Det är en metod som är avsedd att 

inkludera en plats, regions eller kommuns kulturresurser i samhällsplaneringen. (Lundberg & 

Hjorth, 2011, s.7) Det är ett humanistiskt synsätt som vill hitta och beskriva en ”plats själ” 

genom att inhämta medborgares tankar, kunskaper och idéer. Metoden tar reda på vad 

invånarna anser att platsen har för värden och vad de upplever som positivt och negativt med 

platsen. Cultural planning genomförs i flera olika steg där cultural mapping är det steg där 

man kartlägger, beskriver och analyserar hur samhället ser ut och upplevs av invånare men 

även besökare. De kulturella resurserna begränsas inte endast till materiella uttryck som konst 

och kultur, utan det handlar även om immateriella värden så som traditioner, kreativitet, 

religion och framtidstro. Kultur inom cultural planning kan sägas stå för livskvalité. Cultural 

planning handlar om att hitta och beskriva vad som är karaktäristiskt för en plats eller ett 

område och utveckla de tillgångar som finns. Det vill säga att utveckla en plats styrkor och 

skapa något unikt på en plats och inte kopiera metoder som varit lyckosamma på andra 

platser. (Lundberg & Hjorth, 2011, s. 8-9)  

Steget cultural mapping består av både en kvantitativ och en kvalitativ kartläggning, där 

kvantitativ data kan avse till exempel kulturarv, kultur bland unga, kulturinstitutioner, 
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mötesplatser och natur- och rekreationsområden. Den kvalitativa kartläggningen genomförs 

genom att fråga invånare om platsen genom till exempel djupintervjuer, fokusgrupper, 

enkätundersökningar, seminarier och andra slags möten. Den kvalitativa delen av 

undersökning ska besvara frågor som: Finns det något som gör platsen unik?  Vilka platser 

uppfattas som fina respektive fula? Är invånarna stolta över platsen de bor på?(Lundberg & 

Hjorth, 2011, s. 21-24) 

Att utföra cultural planning på en plats är en omfattande process, det tar lång tid att utföra och 

det kräver vissa resurser. Jag har i min undersökning lånat idéer och inspirerats av den 

kvalitativa kartläggningen inom steget cultural mapping.  Min undersökning skulle kunna 

sägas vara en liten del inom en cultural mapping av en plats.  

Min studie bygger på två fokusgruppsintervjuer, en i Grangärde och en i Nyhammar. En 

fokusgrupp innebär att en grupp människor samlas och under en begränsad tid diskuterar ett 

på förhand bestämt ämne. Gruppen leds av en moderator som startar diskussionen och som 

kan introducera nya aspekter av ämnet om det behövs. Målet med fokusgruppen är att 

deltagarna ska få diskutera fritt. En fokusgrupp är en bra metod för att studera människors 

värderingar, attityder och föreställningar.(Wibeck, 2010, s. 11-12) Syftet med fokusgrupper är 

att få en djupare förståelse av människors tolkning av ett problemområde, därför är metoden 

inte anpassad för att dra generella slutsatser om hela populationer eller grupper (Wibeck, 

2010, s. 147). För att få en uppfattning om en plats karaktär är människorna som bor på 

platsen en betydelsefull källa.  Fria samtal anser Aldskogius skapar stora möjligheter att få 

inblick i insiderperspektivet på platser, då det ger utrymme för anknytningar till 

ämnesområden som kanske inte tagits med på förhand i en mer strukturerad intervju men som 

är viktiga för de intervjuade. (Aldskogius, 1979, s. 13 och 16) 

En fokusgrupp kan vara strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad fokusgrupp innebär 

att moderatorn styr interaktionen i gruppen, medan en ostrukturerad fokusgruppsintervju ger 

deltagarna större frihet att prata med varandra och inte styras av moderatorn. (Wibeck, 2010, 

s. 56) Jag eftersträvade att göra semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer, alltså ett mellanting 

mellan ostrukturerade och strukturerade. Mitt mål med metoden var att deltagarna skulle ha 

en fri diskussion där idéer och åsikter ska komma upp spontant och att jag som moderator fick 

höra vad deltagarna själva tyckte var viktiga aspekter. Dock var jag beredd att styra upp 

diskussionen om gruppen kom ifrån ämnet eller presentera nya ämnen om gruppen blev 

tystlåten.  
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Enligt Wibeck (2010) ska en fokusgrupp bestå av fyra till sex deltagare. Från början hade fem 

personer tackat ja till att medverka i fokusgruppen i Nyhammar men efter avhopp deltog 

tillslut fyra personer. Wibeck menar på att det ska vara minst fyra deltagare då det i en grupp 

med tre personer kan uppstå problem då en person kan spela ut de andra två mot varandra 

eller välja att hålla sig utanför.  I en för stor grupp får varje person mindre utrymme att prata, 

inflytandet minskar och det finns risk att subgrupper som pratar med varandra bildas och att 

andra personer inte kommer till tals. Blir det för många i en grupp kan det även vara svårt att 

analysera materialet och särskilja deltagarna. (Wibeck, 2010, s. 62) Fokusgruppen i 

Grangärde bestod av sex personer medan den i Nyhammar bestod av fyra personer 

Fokusgrupper som metod har både för- och nackdelar. Tillsammans med andra kvalitativa 

metoder kan fokusgrupper ge möjlighet till upptäckande, då forskaren får kunskap om grupper 

av personer och om ämnen som annars inte blir förstådda. I ostrukturerade fokusgrupper finns 

det möjlighet för deltagarna att prata om egna intressen om ett ämne och det kan i sig medföra 

att forskaren kan upptäcka nya synvinklar på ämnet som inte kunnat förutses.(Wibeck, 2010, 

s.149) Jag valde att använda mig av fokusgrupper istället för djupintervjuer som metod, 

eftersom deltagare i en grupp kan ställa frågor till varandra och tillsammans utveckla tankar 

och åsikter om ämnet och kan då resonera sig fram till gemensamma åsikter. Deltagarna kan 

lika väl ha olika åsikter om ämnet och då är det relevant att visa upp skillnaderna i resultatet.  

Jag får även i en fokusgrupp kontakt med fler invånare än om jag gjort djupintervjuer. På så 

sätt blir det en större spridning på respondenterna.   

 En nackdel med fokusgrupper, men som även finns i andra metoder som enkäter eller 

intervjuer, är moderatorns roll. Det kan verka som att det är moderatorn snarare än arbetet 

som gruppen gör som bestämmer diskussionens form och agenda. Detta är dock ett mindre 

problem i mer ostrukturerade fokusgrupper. Andra svårigheter med fokusgruppsintervjuer är 

till exempel hur deltagarna ska väljas ut. Är deltagarna villiga att dela sin bild av 

verkligheten? Finns det risk att dominanta personer tar över diskussionen? (Wibeck, 2010, 

s.149 ff.)  

Innan jag började söka personer till och planera fokusgrupperna läste jag igenom de 

forskningsetiska principer som finns inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, för 

att veta vilka etiska regler jag har att följa. Jag inledde fokusgrupperna genom att berätta att 

deltagarna kommer vara anonyma i min undersökning och vad syftet med undersökningen är. 

Jag kan dock inte lova att deltagarna berättar för någon annan om vem som sagt vad under 
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diskussionen. När varje fokusgrupp var klar fick deltagarna möjligheten att tillägga eller ändra 

något om de själva ville. Fokusgrupper ses inte som en etiskt kontroversiell metod och 

frågorna jag ställde kan inte heller ses som känsliga att prata om.  

3.2 Urval 

Val av orter 

Jag valde att göra en komparativ studie på orterna Grangärde och Nyhammar eftersom jag 

under min praktik på näringslivsenheten på Länsstyrelsen Dalarna besökte orterna. Jag och 

min handledare på Länsstyrelsen hade flera diskussioner om att alla orter ser olika ut och har 

olika lösningar på problem som finns. Det vi tyckte var intressant med just Grangärde och 

Nyhammar var att det finns skillnader i hur vi som outsiders upplever orterna, fastän de ligger 

så nära varandra och ibland ses som samma ort. Det var efter det som jag bestämde mig för att 

skriva en uppsats utifrån ett insiderperspektiv för att se hur orterna upplevs av invånarna. 

Eftersom jag bor i samma kommun som Nyhammar och Grangärde och därmed har en 

relation till orterna så hade jag en förförståelse om orterna innan jag började mitt arbete. Detta 

tror jag dock inte påverkar min studie eftersom jag undersöker orterna från ett 

insiderperspektiv, något som jag själv inte har.  

Val av deltagare till fokusgrupper 

Min utgångspunkt för fokusgrupperna var att alla deltagare skulle ha en relation till den ort 

som respektive fokusgrupp pratade om. Inom fokusgrupperna eftersträvade jag en spridning 

mellan ålder och kön. En annan aspekt jag ville ha med att både ha med deltagare som var 

inflyttade respektive utflyttade från orterna. Jag ville också att handlarna, vars affärer är ett 

centrum på orterna och som fungerar som en mötesplats för invånarna skulle delta i 

fokusgrupperna. Jag valde att genomgöra två fokusgrupper, en på vardera ort. Flera 

fokusgrupper hade varit att föredra eftersom fler aspekter hade kunnat behandlas, men på 

grund av tidsskäl och svårigheter att hitta deltagare valde jag att ha en grupp på varje ort. Som 

tidigare nämnts ska en fokusgrupp helst bestå av fyra till sex deltagare för att fungera bäst 

(Wibeck, 2010, s. 62).  För att vara på den säkra sidan med deltagarnantalet ville jag att fem-

sex personer tackat ja till att delta, detta för att jag ändå skulle kunna genomföra 

fokusgrupperna med bibehållen kvalitet.  

Fokusgruppen i Grangärde bestod av sex personer, fyra kvinnor och två män, där den yngsta 

var 22 år och den äldsta 67 år. Fokusgruppen i Nyhammar bestod av fyra deltagare där två var 

kvinnor och två män. Den yngsta var 33 år och den äldsta 62 år.  
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Några dagar innan fokusgruppen skulle träffas skickade jag ut en e-post där jag påminde om 

plats och tid, och där jag även skrev lite kort om vad vi skulle prata om. I Grangärde kom alla 

som tackat ja, medan flera av deltagarna i Nyhammar fick förhinder. Jag behövde därmed 

byta dag för fokusgruppen och kontakta ytterligare personer. Till den andra bokade tiden för 

diskussion i Nyhammar kom endast tre av fem deltagare, men med hjälp av deltagarna kunde 

en extra person kontaktas, så att det slutligen blev fyra personer i fokusgruppen. På grund av 

att jag hastigt fick ändra tid för fokusgruppen i Nyhammar samt hitta nya deltagare blev det 

inte sådan spridning på ålder mellan deltagarna som jag önskat  

Eftersom det oftast inte i kvalitativa undersökningar görs generaliseringar eller jämförelser 

med andra grupper är representativitet eller statistiskt urval inte nödvändigt när man letar 

deltagare till fokusgrupper (Hylander 1998 i Tursunovic, 2002 s.66). Inte heller är 

slumpmässigt urval att föredra, då det begränsande antalet deltagare i undersökningen inte är 

stort nog för att vara representativt för en större befolkning och slumpmässigt utvalda 

deltagare kan ha svårt att utveckla diskussioner.( Layder 1998, Morgan 1997, 1998a, 1998b i 

Tursunovic, 2002 s.66) Därför valde jag att använda mig av ett teoretiskt motiverat urval av 

deltagarna. Denna typ av urval är vanligt inom den kvalitativa forskningen och innebär att 

deltagarna väljs ut utifrån studiens mål. Detta urval försäkrar att deltagarna kan bidra med 

meningsfull information till undersökningen. (Tursunovic, 2002, s.66) Jag valde ut deltagare 

till min undersökning baserat på att det skulle finnas en jämn könsfördelning, spridning i 

åldrarna och boende som alltid bott på orten och inflyttade. Att deltagarna har olika bakgrund 

gör att de kan bidra med olika synvinklar till samtalen. 

 Genom kontakter jag skapat under min praktik och genom snöbollsmetoden fick jag tag på 

deltagare till undersökningen. Jag kontaktade personerna via telefon och kunde de själva inte 

ställa upp rekommenderade de ofta en annan person som de tyckte jag skulle fråga. En annan 

anledning till att jag valde att göra ett teoretiskt motiverat urval av deltagarna är att jag ville 

vara säker på att få engagerade deltagare och som är trygga med att diskutera i grupp.  

3.3 Validitet 

Jag är medveten att ett problem vid fokusgrupper är om deltagarna inte är villiga att dela sin 

bild av verkligheten eller om de försöker försköna bilden av orten. Min undersökning baserar 

sig dock inte på hur orten faktiskt ser ut, utan på hur deltagarna upplever och identifierar sig 

med orten (jag vet därmed inte om det är den sanna bilden). 
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 Eftersom jag använt mig av fokusgrupper tror jag inte jag själv påverkat deltagarna eller att 

det funnits någon negativ maktbalans mellan mig som moderator och deltagarna, något som 

hade kunnat uppstå vid en intervju. Jag försökte under fokusgrupperna att inte påverka 

deltagarnas svar, dock ställde jag ibland följdfrågor för att få deras svar förtydligade och för 

att veta om jag förstått deras svar rätt.  

Om det funnits möjlighet till att inkludera fler fokusgrupper på varje ort kunde detta ökat 

spridningen på deltagarna, eventuellt andra svar än de jag fick förekommit och resultatet hade 

blivit mer generaliserbart. Hade jag även valt att göra ett statistiskt urval av deltagare hade 

resultatet blivit mer generaliserbart, dock hade risken funnits att deltagarna inte velat delta i 

undersökningen eller inte varit lika engagerade i diskussionen. Då detta är en kvalitativ 

fallstudie har jag inte som syfte att få generaliserbara resultat.  

3.4 Informationssökning 

För att hitta relevant litteratur till min undersökning har jag sökt i universitetets sökdatabaser, 

Summon och Libris. De sökord jag använt mig av är: Place identity, Place, Sense of place, 

Identity, Human geography, Tillhörighet. Jag har även sökt på dessa ord på svenska.  

Jag har sökt efter böcker, artiklar och avhandlingar och för att få så täckande sökning som 

möjligt har jag kombinerat sökorden på olika sätt. Jag har även genom den litteratur jag läst 

funnit fler referenser jag undersökt vidare.   
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4. Teoretisk ram och tidigare forskning 

Under 1970-talet växte ett humanistiskt synsätt fram inom kulturgeografin. Den humanistiska 

geografin utgår ifrån människors subjektiva uppfattningar och känslor. Traditionen hämtar 

inspiration från fenomenologi, existentialism och hermeneutik. Humanistisk geografi söker att 

tolka och förstå människors tankar, handlingar och intentioner istället för att hitta 

lagbundenheter eller förklaringar till deras beteende. Det anses alltså finnas en skillnad på att 

studera en objektiv värld som kan förklaras och en subjektiv värld som kan förstås. Detta 

synsätt leder till att forskare måste välja kvalitativa undersökningsmetoder så som intervjuer 

för att förstå människors subjektiva värld. (Gren & Hallin, 2003, s.133-134)  

 

Bland de första och stora studierna inom humanistisk geografi är Yi-Fu Tuans, Edward 

Relphs och Anne Buttimers texter om platser, regioner och landskap. Dessa studier 

behandlade hur människor upplevde och levde på platser.(Gren & Hallin, 2003, s.134) 

Humanistisk geografi använder platsbegreppet för att fånga känslomässiga band, upplevelser, 

mening som är viktiga för människan (Gren & Hallin, 2003, s.138). Jag använder flera av 

dessa klassiska texter som teoretisk ram i min undersökning.  

 

4.1 Plats och platskänsla 

Centrala begrepp som jag använder i denna undersökning är plats, platskänsla, insider och 

outsider. Dessa begrepp är viktiga när man ska försöka förstå individers känslomässiga band 

till en plats och hur en plats uppfattas.  

 

Plats är ett begrepp alla använder och tycker sig förstå. Tim Cresswell skriver in sin bok Place 

(2004) att ordet har ett slags common sense. Vi använder ordet i vår vardag men det har även 

en mer komplex betydelse. Plats kan ha flera olika betydelser, till exempel ” Göteborg är en 

trevlig plats”, alltså en geografisk plats i en common sense. ”Hon satte mig på plats” och ”alla 

saker har sin plats” är exempel på när ordet plats används mer abstrakt. Plats skiljer sig från 

andra geografiska termer så som område eller landskap eftersom plats används på flera olika 

sätt. (Cresswell, 2004, s.1-2) Yi-Fu Tuan skriver i sin bok Space and place att plats finns i 

olika skalor, då en plats kan vara en stol i ett rum eller hela världen. (Tuan, 1977, s.149)  

Cresswell anser att det som gör ett ställe, till exempel ett rum, en park eller skola till en plats 

är att det är platser som människor gjort meningsfulla. Det är platser som människor på ett 

eller annat sätt har en relation till. Den politiska geografen John Agnew, som Cresswell 
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refererar till i sin bok, menar att platser upptar en del av jordens yta och kan hittas genom 

koordinater. Platser är också materiella och de har en konkret form, till exempel är en stad 

uppbyggd av vägar, hus och parker. Det är på dessa fysiska platser som sociala relationer 

utvecklas och där människor skapar sina liv. Platser måste också ha relation till människor 

och deras förmåga att konsumera och producera mening. Det emotionella och subjektiva 

bandet som människor har till platser kallar Agnew för sense of place (Cresswell, 2004, s.7-8) 

Jag anser att sense of place kan översättas till platskänsla och kommer i fortsättningen 

använda det ordet.  

Även Tuan (1974) skriver om platskänsla, han menar att när människor pratar om en plats ger 

den en känslomässig laddning blir det mer än bara en funktionell plats. Det går att säga att en 

plats har en karaktär som individer upplever som platskänsla. En plats karaktär är det unika 

som finns på just den platsen. Karaktären skapas och förändras under tidens gång och den är 

en sammansättning av naturliga tillgångar och förändringar som åstadkommits av 

generationer av människor. En plats personlighet kan framkalla känslor hos människor, dessa 

känslor kan skilja sig mellan olika människor som upplever platsen. (Tuan, 1974, s. 445-446) 

Det vardagsliv som människor lever i sina hemmiljöer leder till gemensamma normer. Detta 

påverkar individernas attityder och känslor om sig själva men även om deras ort eller område. 

Resultatet av detta blir en självmedveten platskänsla. Begreppet hänvisar till känslorna för en 

plats som framkallas genom t.ex. minnen och upplevelser och symboliken de fäster vid en 

plats. Det kan även hänvisa till hur en plats karaktär ses av outsiders (utomstående). (Knox & 

Marston, 2010, s.34)  

I boken Human Geography – places and regions in global context (2010) skriver Knox och 

Marston att platser formar människors liv genom att tillhandahålla miljön där människors 

vardagsliv och relationer utspelar sig. Det är i denna miljö som människor lär sig hur de ska 

tänka, bete sig och vem man är som person.  Platser påverkar även människors psykiska hälsa, 

val av livsstil och framtida möjligheter. Platser kan förknippas med kulturella och emotionella 

symboler till exempel Eifeltornet i Paris eller svampen i Örebro. Vanliga platser kan också ha 

stor emotionell betydelse för människor, som platsen där man växte upp eller en skola man 

gick i. Ur en subjektiv synvinkel skapas en plats av invånarna och betydelsen platsen har 

påverkar sedan invånarnas identitet. En plats som har stor betydelse för en själv, kan ha en 

helt annan betydelse för andra. (Knox & Marston, 2010, s.2ff) 
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Människor som identifierar sig med en plats upprätthåller vad de har gemensamt, det leder 

även till att de skapar skillnader mellan dem och andra. Inom platsidentitet finns det relationer 

bildade utifrån likheter och relationer bildade utifrån olikheter. Identitet skapar en känsla av vi 

och dem, där vi delar samma kultur, smak, status, upplevelser och historia som skiljer oss från 

de andra. Detta skapas mellan individer och grupper i samhället och det ses som en grund för 

att hävda autenticitet. (Rose och Amundsen i Hauge and Jenkins, 2005, s.6) Cresswell (2004) 

anser att det är på samma sätt som outsiders skapas. Han menar att en plats behåller sin 

mening genom att bli en symbol för exklusivitet.  Så länge en plats har en nära och statisk 

kontakt mellan grupper av människor och en plats skapas ett vi. Vi är människor som tillhör 

en plats och dem hör inte till platsen. Det är alltså på detta sätt som outsiders konstrueras. 

(Cresswell, 2004, s.39) Doreen Massey skriver i sin bok Space, Place and Gender (1994) att 

det istället är relationerna mellan människor som är grundläggande för hur en plats blir till. 

Människors relationer skapar ett slags socialt rum där platsen konstrueras av möten som sedan 

omformuleras och interagerar med andra. Vissa av dessa sociala relationer kommer att hänga 

kvar med platsen medan vissa kommer att omfatta andra platser också. Massey menar alltså 

att platser inte har fasta gränser och det är de sociala relationerna som skapar platsen. En plats 

identitet blir alltså föränderlig och öppen då det bygger på ömsesidiga interageranden. 

(Massey 1994, s.169) 

Skillnaden mellan att vara en outsider och en insider är att en insider ser en plats inifrån 

medan en outsider betraktar en plats utifrån. Edward Relph skriver i sin bok Place and 

placelessness (1976) om vad det innebär att vara en insider:” 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, s.49) Till exempel kan ens hem och hemstad vara en intim plats 

som kan sakna fin arkitektur eller glamourös historia och få kritik för detta av outsiders. Detta 

spelar dock ingen roll för invånaren, eftersom det är ens egna upplevelser, minnen och 

erfarenheter som är meningsfulla. (Tuan, 1977, s.144ff) 

Skillnaderna mellan att se en plats inifrån eller utifrån är inte enkelt att skilja på utan det 

handlar om hur en människas perspektiv på omvärldens förändras. Relph har beskrivit några 

nivåer i hur människan förhåller sig till världen. Nivåerna är inte fasta klasser utan de blandas 

in i varandra och nivåerna kan förändras över tid för varje individ. Dessa beskrivs kort nedan: 

Existentiell outsideness: Alla platser uppfattas som identitetslösa förutom de yttre 

egenskaperna. Det finns en medveten alienation från plats och invånare.  
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Objektiv outsideness: Det innebär att en person gör ett medvetet försök att se och beskriva 

platser i termer av fysiska kännetecken och egenskaper som för in platsens position i sociala 

och rumsliga system. (Detta har varit den dominerande traditionen inom geografi) 

Flyktig outsideness: Är till skillnad från objektiv outsideness inte en medveten intellektuellt 

synsätt, utan platsen ses som oväsentlig för ens egna aktiviteter.   

Förmedlad insideness: Detta betyder att en person upplever en plats ”i andra hand” till 

exempel genom konst eller film utan att själv besöka platsen. Känslan uppkommer lättast när 

en skildring av en plats överensstämmer med ens egna upplevelser av välkända platser.  

Deltagande insideness: Det innebär att man befinner sig på platsen och ser till platsens 

befintliga strukturer och genom att studera samspelet mellan olika element på platsen får man 

en uppfattning om platsens karaktär.  

Engagerad insideness: Det är en fördjupning i deltagandet och inlevelse på en plats. Man 

försöker förstå vad olika företeelse har för betydelse för de som bor på platsen, samtidigt som 

de egna upplevelser påverkar hur man identifierar sig med platsen.  

Existentiell insideness: Det är en oreflekterad, självklar känsla att man känner sig hemma på 

en plats. Platsen är en del av en själv och man är en del av platsen. (Aldskogius, 1979, s.6-7 

och Relph, 1976, s.51-55) 

Aldskogius (1979) skriver att människor är, eller borde vara, medvetna om att en plats har 

andra identiteter för andra människor och grupper. Han skriver i sin text om Anne Buttimers 

teori om att människor antingen faller i ”outsiderns fallgrop”, där en plats tolkas med 

generella kategorier, alltså det man förväntar sig finna. Eller så faller man i ”insiderns 

fallgrop” där det inte går att bryta sig ur den lokala, begränsade synen för att kunna se platsen 

i ett större perspektiv. Buttimer anser att det är en pedagogisk utmaning för både insiders och 

outsiders att bli medveten om sin roll för att sedan utveckla sitt synsätt. (Aldskogius, 

1979,s.7)  

 

En empirisk studie jag hämtat mycket inspiration ifrån om plats, identitet och olika perspektiv 

är kulturgeografen Lotta Braunerhielms fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen i 

Grythyttan. Där undersöker hon spänningen mellan kulturarv och turism. Fokuset ligger på att 

definiera vad som är en kulturarvsplats, för att sedan visa spänningarna mellan kulturarv och 

turism och hur dessa möten mellan dem har konsekvenser för platsen. Braunerhielm studerar 

upplevelsen av platsen Grythyttan och förklarar hur turism och kulturarv upplevs av olika 

aktörsgrupper, till exempel besökare och boende. Teoretiskt har Braunerhielm fokuserat på 
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plats. Det är på platsen möten mellan människor, turism och kulturarv sker. Platsen är 

intressant ur olika aspekter. Dels är det en plats för turism, platsen produceras och varugöras 

till en turismdestination, men samtidigt har platsen starka relationer till platsens historia och 

lokala identiteter. Att platser har flera olika karaktärer och användningsområden visar att det 

kan förekomma spänningar mellan kulturarv och turism. Resultatet är att det tydligt går att 

urskilja skillnaden mellan plats och destination beroende på olika upplevelser av platsen. 

(Braunerhielm, 2006) 

 

4.2 Socialt kapital 

Resultatet av undersökningen kommer jag analysera med hjälp av teorin om socialt kapital. 

Det sociala livet som finns på en ort påverkar hur individer uppfattar orten och jag anser att 

den passar bra in i min undersökning tillsammans med mina andra teorier och begrepp.  

När man läser om socialt kapital går det inte att undvika referenser till statsvetaren Robert 

Putnams böcker. Putnams forskning visar att ju fler som är engagerade i frivilliga nätverk och 

organisationer som till exempel idrottsföreningar och olika klubbar, desto bättre fungerar 

demokratin. Förklaringen är att deltagande i organisationer skapar ett socialt kapital som 

innebär att medborgare bygger upp förtroende för varandra. Detta leder sedan till att starka 

sociala normer om tillit och ömsesidighet underlättar den typ av samarbete som demokrati är 

uppbyggt på. (Petersson & Rothstein i Putnam, 2001, s.7-9) 

Enligt Putnam var L. J Hanifan den första som använde termen socialt kapital år 1916. 

Hanifan var en delstatsinspektör för West Virginias landsbygdsskolor, och han menade att 

samhällsengagemang gör att skolorna fungerar mer effektivt.  Hanifan beskrev det sociala 

kapitalet som; 

… dessa påtagliga substanser som är viktiga i människors dagliga liv: god vilja, gemenskap, 

medkänsla och umgänge bland individer och familjer som bildar en samhällelig enhet… 

Individen är hjälplös socialt om han lämnas ensam… Om han får kontakt med sin granne och 

de båda sedan får kontakt med andra grannar ackumuleras det sociala kapitalet, vilket kan 

komma att omedelbart tillfredställa hans sociala behov och ge upphov till en samhällskraft 

som räcker för att i betydande mån förbättra levnadsförhållande i hela det samhälle där han 

bor. Det gynnas i sin helhet av att alla dess delar samarbetar, samtidigt som individen i sina 

förbindelser varseblir fördelarna med grannarnas hjälp, medkänsla och gemenskap. (Hanifan 

1916, i Putnam, 2001, s.19)  
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I Putnams bok Den ensamme bowlaren från år 2001 analyserar han det amerikanska 

samhällets sociala kapital. Putnam visar att under de senaste 25 åren har det sociala kapitalet 

minskat drastiskt. Antalet medlemmar i organisationer och föreningar har minskat och även 

valdeltagandet har sjunkit. Vänner hälsar inte på varandra lika mycket och familjer äter inte 

middag tillsammans längre. Denna beskrivning har generaliserats till hela västvärldens länder 

för att få hjälp att förstå de snabba samhällsförändringarna. (Putnam, 2001, s.32ff) 

Putnam beskriver själv i sin bok socialt kapital som; ”band mellan individer – sociala nätverk 

och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam, 2001, s.18) . 

Det sociala kapitalet som Putnam beskriver kan liknas vid idéerna om medborgerlig dygd, det 

vill säga att medborgare är skyldiga att engagera sig i det offentliga. Skillnaderna mellan 

medborgerlig dygd och socialt kapital är att den medborgerliga dygden är starkare när den är 

förankrad i ett nätverk av ömsesidiga sociala relationer. Det sociala kapitalet har således en 

individuell och en kollektiv aspekt då den gynnar både individen och samhället. Individer 

knyter band som gynnar en själv och det egna intresset men samhället gynnas även av att 

enskilda individer ingår i sociala nätverk. Det går alltså att säga att det sociala kapitalet är en 

”privat vara” och en ”offentlig vara” då man som individ kan få fördelar av att bo i ett område 

med starka sociala band. Till exempel kan brottsligheten reduceras om grannar håller koll på 

varandras hus. Medlemmar i föreningar som arbetar för att samla in pengar eller hjälpa till i 

samhället kan skapa goda vänner eller kontakter som gynnar dem personligen. (Putnam, 2001, 

s.18-20) Även om frivilliga organisationer skapar förtroende och tillit mellan individer är det 

inte säkert att det är bra för demokratin i samhället, då det finns frivilliga organisationer som 

finns för att skapa misstro mot andra individer just för att skapa gränser. (Petersson & 

Rothstein, i Putnam, 2001, s.11)  

Det sociala kapitalet kan delas in i överbyggande (inkluderande) och sammanbindande 

(exkluderade) kapital, eftersom vissa former kan både frivilligt och ofrivilligt binda samman 

identiteter och homogena grupper. Exempel på överbryggande socialt kapital kan vara 

föreningar som engagerar sig i samhällsnyttigt arbete medan sammanbindande socialt kapital 

kan vara etniska sällskap eller exklusiva idrottsföreningar.(Putnam, 2001 s. 20) 

Ett problem med Putnams sociala kapital är att det är allomfattande och blir på så sätt vagt. 

Putnam menar att socialt kapital både kan betyda informella och formella nätverk men även 

psykologiska faktorer som företroende och tillit. Det finns även invändningar mot Putnams 
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teori om ett minskat socialt kapital då det inte finns belägg för att det minskar i alla 

västländer. (Petersson & Rothstein, i Putnam 2001, s.10)  

Putnam menar att det finns flera olika orsaker till att samhällsengagemanget har minskat 

under åren. Jag kommer endast nämna vissa av dessa faktorer då resonemangen kring dessa är 

omfattande. Den viktigaste påverkande faktorn anser Putnam vara generationsväxlingen, att 

den samhällsengagerade generationen ersätts av mindre engagerade barn och barnbarn. Även 

bristen på tid och pengar är en faktor som påverkar, då oftast båda makarna arbetar i familjen.  

Putnam anser också att de växande avstånden mellan bostadsområden och stadskärna och det 

ökade pendlandet spelar roll. Den sista faktorn, TV:n, anser Putnam drastiskt ha påverkat 

människans fritid eftersom man håller sig hemma mer.(Putnam, 2001 s.192- 299) 

 

4.3 Bruksanda  

Bruksanda är ett centralt begrepp i min undersökning. Nedan beskriver jag vad bruksanda är 

och hur det påverkar orter än idag. Jag väljer att använda mig av bruksanda i min analys då 

Nyhammar är uppbyggt runt bruket och begreppet är användbart för att se varför orten 

upplevs som den gör idag.   

Det finns flera olika tolkningar till vad bruksanda innebär och de skiljer sig mellan olika 

forskningsdiscipliner (Hallberg, 2006, s.55). 

 De gamla bruksmiljöerna fick sin säregna karaktär av den patriarkaliska anda efter vilken 

arbete och liv var organiserade. Den innebar att bruksägarens bestämmanderätt aldrig var 

ifrågasatt, men också att han förväntades sträva inte enbart efter maximala ekonomiska vinster 

utan även efter att på bästa sätt sörja för sina underlydandes trygghet. Sträng disciplin 

upprätthölls med aga och böter, men samtidigt fanns sociala skydd mot arbetslöshet, liksom 

vid sjukdom och ålderdom, vilket knappast hade motsvarigheter i samtidens 

landsbygdsmiljöer. Den patriarkaliska andan från 1800-talet har i vår tid ersatts av stark social 

sammanhållning och gemenskapskänsla (”bruksanda”) i dessa samhällen, som tagit sig 

skiftande uttryck, t.ex. i välorganiserade bruksorkestrar eller i uppslutningen bakom lokala 

idrottsföreningar. (Nationalencyklopedin, odat) 

Den tidigaste typen av bruksanda är den patriarkala bruksandan under 1800-talet. Då styrdes 

bruksorterna av en brukspatron som oftast också ägde bruket. Brukspatronen hade som 

uppgift att inte bara stå för smedja, utan även för arbetarnas hushåll. Senare kom 

brukspatronen också att stå för social välfärd så som läkarvård, utbildning för barnen och 
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pension. Arbetarna var i sin tur skyldiga att följa brukspatronens föreskrifter som också kunde 

påverka privatlivet. Genom att tillhandahålla bland annat bostäder och pension band man 

arbetarna till företaget. Detta kan ha lett till att arbetarna och deras familjer präglades av 

passivitet. När industrin moderniserades under 1800-talet förpassades kvinnorna till hemmet 

och manliga normer och kulturer utvecklades. (Hallberg, 2006, s.51ff) 

En annan typ av bruksanda är kollektivismens bruksanda som citatet ovan syftar på och som 

präglar vår tid. Den nyare bruksandan anses ha startat när fackföreningar trädde in i bruksorter 

och började vinna styrka. Ericsson (refereras i Hallberg, 2006, s.50) menar att bruksorterna 

förändrades från att vara auktoritära till att istället stärka banden till orten. Man ville skapa en 

gemenskapskänsla och social sammanhållning, där arbetarna skulle vara delaktiga i företaget. 

Som ett led i detta skapades lagsporter i många bruksorter som skulle stärka 

sammanhållningen. Eftersom det var män som utövade sporterna stärktes den manliga 

dominansen.  

Även under 1960-talet skedde en ny förändring i bruksorterna som Lena Hallberg vill kalla 

den nya tidens bruksanda. Under denna tid skapades det fler försörjningsmöjligheter inom den 

offentliga sektorn och handeln, medan arbetstillfällena inom industrin minskade. Detta ledde 

till att det fanns fler möjligheter för kvinnor till arbete och färre för män. Då de traditionella 

bruksarbetena blev färre passade inte det manliga, dominerade längre in i tiden. Oavsett detta 

lever föreställningen kvar att bruksorter är en manlig domän. Ann-Kristin Ekman (refereras i 

Hallberg, 2006, s.58) anser att bruksandan är en seg struktur och att den mansdominerade 

bruksorten ses även som sådan. Bruksorter brukar upplevas som antingen en trygg plats med 

stor gemenskap eller i negativa termer med social kontroll, misstänksamhet och konservatism. 

(Hallberg, 2006, s.51ff) 

Lena Hallberg använder sig av Gunnel Testads teori om att man kan se bruksanda som en 

slags mentalitet, där en auktoritetstro präglar invånarnas världsbild, och där de väntar på order 

uppifrån. Gemenskapen är stark och solidariteten kan ses som familjär men det leder även till 

att det finns en misstänksamhet mot utomstående och okända.(refereras i Hallberg, 2006 s.54) 

4.4 Sammanfattning av teorier 

Utifrån de teorier som presenterats ovan finns det några centrala begrepp som jag kommer 

använda i analysen, där de kommer appliceras på den komparativa studien av Grangärde och 

Nyhammar. Platskänsla, insider och outsider är viktiga begrepp för hur olika människor kan 

uppleva en plats på olika sätt. Platskänsla skiljer sig från person till person beroende på egna 
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upplevelser och känslomässiga band till en plats. En insider har också ett annat perspektiv på 

en plats än en outsider då personer känner att platsen är en del av personens identitet. 

Bruksanda är ett användbart begrepp i fallet Nyhammar, då flera av bruksandans kännetecken 

kan hittas på orten.  Föreningsliv, frivilligt engagemang och gemenskap på en ort kan kopplas 

till det sociala kapitalet som bygger upp förtroende mellan individer och som skapar starka 

normer om tillit och samhörighet. Det sociala livet som finns på en ort påverkar hur individer 

uppfattar orten. 
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5. Fokusgruppsintervjuerna 

Nedan redovisas resultaten från fokusgrupperna i Grangärde och Nyhammar. Kapitlet är 

uppdelat i de olika teman som diskuterades i fokusgrupperna.  

5.1 Historiens betydelse 

Grangärdes och Nyhammars historia skiljer sig åt trots att orterna ligger så nära varandra. 

Som jag tidigare nämnt är Grangärde en gammal kyrkby som genom tiderna varit välbärgad. 

Grangärde har varit ett besöksmål för turister och en stor kommun där flera andra orter ingått. 

Nyhammar är uppbyggt kring bruket och det har påverkat ortens historia.  

Deltagarna i fokusgruppen i Nyhammar anser att det är skillnad mellan orterna eftersom de 

har så olika historia, men att skillnaderna är mindre nu än de varit förut.  Grangärde-gruppen 

tror att invånarna i Nyhammar känner sig underlägsna Grangärde, att Grangärde har något 

”mer”. Detta tror de baseras på att Grangärde varit välbärgat och en knutpunkt för handel 

medan Nyhammar byggdes upp kring bruket och präglades av arbetarklassen. Båda grupperna 

anser att de idag inte ser klasskillnad eller någon annan skillnad mellan invånarna på 

respektive ort.  

Deltagarna i fokusgruppen i Grangärde anser att de fina gamla husen som finns kvar i 

Grangärde skapar en kontinuitet på orten, medan många äldre hus som var stoltheten i 

Nyhammar har rivits. De tror att det har tagit bort mycket av ortens identitet och att det hade 

kunnat göra att orten ansåg som finare. De diskuterade även att Nyhammar har en intressant 

historia, men att i skolan lär sig inte barnen om den lokala historien och utan kunskap kan en 

del av stoltheten för orten också försvinna. De anser också att det är viktigt att få med sig 

kunskap om sin bygds historia för att få en identitet.  Gruppen i Nyhammar anser där emot att 

det finns fina bruksvillor och gårdar i Nyhammar. Dessa gårdar ligger mer enskilt och är en 

anledning till varför de tycker om att bo i Nyhammar, då sådana hus anser de att det inte finns 

i Grangärde.  

Alla deltagarna i båda grupperna är väl medvetna om var gränsen mellan Grangärde och 

Nyhammar går.  I Grangärde pratade de om att det finns en slags ”bymentalitet” från förr som 

gör att invånarna anser att det är skillnader mellan byarna och att en gränsdragning är 

nödvändig.  De anser dock att ”gärdsgårdarna” mellan byarna har minskat idag men att vissa 

invånare fortfarande ser en tydlig gräns.  För två deltagare i Nyhammar spelade det ingen roll 

om de skulle bo i Grangärde eller Nyhammar och de ansåg att gränserna inte har någon 
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betydelse för dem. Deltagarna i Grangärde tror att det är de äldre, inbitna som bryr sig om 

gränserna, medan de yngre inte alls bryr sig om gränserna mellan orterna.   

5.2 Uppfattningar om platsen idag 

Deltagarna i Grangärde-gruppen tycker att Grangärde är en estetiskt vacker ort där miljön har 

en stor betydelse. De gamla fina byggnaderna och närheten till sjön gör omgivningen vacker 

att bo i. När de svarar på min fråga om vad de visar upp när de får besök säger de att det är 

väldigt lätt att visa upp Grangärde, det är bara att gå igenom byn. När jag ställer samma fråga 

till gruppen i Nyhammar säger de att det inte finns så mycket att visa upp i Nyhammar, de 

visar istället Malingarna eller Grangärde.  Gruppen i Nyhammar anser att det istället är 

närheten till naturen som är viktig för dem och att de fort kan komma ut i skogen. Denna 

möjlighet finns inte i Grangärde då orten är omgiven av åkrar och sjöar.   

Alla deltagare i Grangärde-gruppen anser att Grangärde är en öppen och välkomnande ort, där 

det är lätt att komma in i gemenskapen. De upplever även att när de själva känner att det är en 

välkomnande ort, så för de det vidare också. Två av de inflyttade berättade att de kände sig 

välkomna och fort kom in i gemenskapen på orten. Deltagarna tror att öppenheten beror på att 

de är så stolta över att komma från och bo i Grangärde.  Under 2014 öppnades en 

flyktingförläggning i Grangärde centrum där en av deltagarna i Grangärde-gruppen hjälper till 

att lära flyktingarna svenska en gång i veckan. Hon berättade att hon frågat dem om de trivs 

och de menar att de trivs jättebra och blivit väl bemötta. Många vill även stanna kvar i 

Grangärde när de får uppehållstillstånd och några har redan bosatt sig på orten. Gruppen 

berättar att de flesta på orten tycker att det är kul med flyktingförläggningen, att de är öppna 

för det och att det är en tradition att ta emot flyktingar, då det även under 50- och 80-talet har 

funnits flyktingförläggningar i Grangärde.  

Fokusgruppen i Nyhammar ansåg tvärt om, att i Nyhammar kan det vara svårt att komma in i 

gemenskapen som nyinflyttad. Två av deltagarna är inflyttade och berättade att de kom in i 

gemenskapen tack vare sina servicejobb där de träffade många ortsbor. De kunde också 

berätta att de känner flera personer som upplever att de har problem att komma in i 

gemenskapen i byn.  Gruppen tror att det är på grund av att det är sådan bra sammanhållning i 

byn som det tar ett tag för en nykomling att släppas in i gruppen. Det är dock den gemenskap 

och sammanhållning som finns på orten som får dem att trivas. Det bästa sättet att komma in i 

gemenskapen tror dem är att vara delaktig i till exempel föreningar, träffas genom barn eller 

att arbeta på orten. En deltagare tog även upp rädslan för förändringar som en anledning till 
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att nyinflyttade inte kommer in i gemenskapen. Hon menade att mindre samhällen är rädda för 

förändringar, eftersom förändringar på landsbygden ofta är negativa, och på så sätt ses den 

inflyttade som en förändring och det tar ett tag att acceptera det nya. Detta trodde dock 

gruppen var generellt för småorter. Det som fick deltagarna i Nyhammar-gruppen att trivas, 

var just känslan av att alla känner alla. Detta är viktigt för deltagarna då de känner att 

invånarna bryr sig om varandra. Till exempel om det händer något med ens hus när man är 

borta så hjälper någon granne till och detta skapar en trygghet på orten.  

Båda fokusgrupperna ansåg att föreningslivet är viktigt för orterna och att det knyter samman 

invånarna. Det finns flera föreningar och aktiviteter på båda orterna som de delar tillsammans. 

Det spelar ingen roll på vilken ort aktiviteten är för alla känner sig välkomna. Deltagarna i 

Grangärde anser att det finns många evenemang under hela året och att alla dessa hjälper till 

att marknadsföra Grangärde. De tycker också att det finns flera platser på orten som fungerar 

som mötesplatser för invånarna och binder samman invånarna. Deltagarna i Nyhammar tycker 

att det finns många aktiva föreningar och att det finns mycket att göra i Nyhammar. Detta 

anser de vara viktigt för att de ska vilja bo där. Hade inte föreningarna funnits för barnen hade 

de behövt åka in till Ludvika för deras aktiviteter. Flera av deltagarna berättade att 

föreningarna binder ihop invånarna. Skulle föreningarna och affärerna som finns försvinna 

tror deltagarna att byn också skulle dö ut. Något som oroar flera av deltagarna i Nyhammar, är 

att det är ungefär samma personer som är aktiva i föreningarna och när väl nästa generation 

ska ta över tror de att det inte finns så många yngre som vill engagera sig. Att man idag har 

svårt att hinna med det man vill göra själv och att de yngre generationerna är mer 

individualistiska.  

Många av deltagarna i båda fokusgrupperna trivs på sin ort då de anser sig  bo centralt med 

tillgång till det de behöver. De anser sig själva ha nära till Ludvika och Borlänge, de har 

tillgång till mataffär, post och bank med mera. De kan handla det mesta förutom kläder. En 

deltagare sa: ”Alla byarnas utbud tillsammans blir ett stort varuhus som har det mesta” och då 

inkluderade han även Sunnansjös affärer. Att det finns tillgång till service anser alla deltagare 

vara viktigt för orterna. Båda handlarna berättade att de har bra kundunderlag och att 

invånarna är mycket köptrogna.  Även om det finns gränser mellan orterna berättar deltagare i 

Grangärde att de stöttar varandra genom att använda varandras service, till exempel så åker 

invånare från Grangärde till Nyhammars bibliotek eller Sunnansjös apotek, just för att alla vill 

att servicen ska finnas kvar på landet. De är medvetna om att det inte går att ha all service på 

varje ort och på så sätt stöttar de varandra för deras överlevnad.  
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Deltagarna i Grangärde-gruppen kom fram till att varje gång de pratar om Grangärde så får de 

alltid positivt gensvar. När deltagarna i Nyhammar pratar om sin ort får de istället frågor om 

varför de bor där. Detta fick deltagarna att fundera över vad som gör Nyhammar attraktivt för 

dem och kom fram till att det är gemenskapen, naturen runtomkring och att det är en lugn och 

trygg plats.  Gruppen i Nyhammar tror att Grangärde ses av utomstående som en finare ort då 

den har en kyrka, medan Nyhammar ses som ett brukssamhälle med en hårdare attityd. Under 

mötet berättade en kvinna om hennes bekanta, att när de var unga och bodde i Nyhammar 

kallades de ”Nyhammarstattare” och de var alltid med om bråk när de var ute och festade. 

Detta tror de fortfarande kan påverka hur Nyhammar upplevs av utomstående idag. 

5.3 Hur uppfattar deltagarna varandras platser? 

Två personer, en i varje grupp som är uppvuxna på vardera ort anser att det är viktigt att skilja 

orterna åt, att det visst spelar roll var de kommer ifrån och de skulle aldrig kunna tänka sig att 

flytta till den andra orten. Två av de inflyttade till Nyhammar menar istället att det inte spelar 

någon roll i vilken av de två orterna de bor. Deltagarna i Grangärde menar att orterna inte växt 

ihop eller ses som samma ort fastän de delar på mycket och ligger nära varandra, och så tror 

de aldrig att det kommer att bli heller. I Nyhammar såg en deltagare på det annorlunda då hon 

menade att hon ser Grangärde och Nyhammar som samma ort då de delar på föreningar, 

service och barnen går i samma skola.   

Det går inte att likställa Grangärde och Nyhammar anser deltagarna i Grangärde-gruppen, 

dock kan de inte sätta fingret på varför. Flera av dem skulle aldrig kunna tänka sig att flytta 

från Grangärde till Nyhammar. Deltagarna tror att invånarna i Grangärde är stoltare över sin 

ort än de boende i Nyhammar. Fastän de inte kan beskriva vad det är tror de att Grangärde har 

något ”mer” som Nyhammar inte har och som gör Grangärde mer attraktivt.  

Människorna som bor på orterna skiljer sig inte åt, men bor man i Grangärde är man en 

”Grangärdebo” och då krävs det mycket för att flytta till Nyhammar och tvärt om säger 

Nyhammars-gruppen. De tror att det är skillnaderna invånarna emellan som gör att de trivs i 

olika miljöer. Fokusgruppen i Grangärde sa att de inte skulle flytta ifrån sjöutsikten till 

skogen, medan gruppen i Nyhammar inte skulle vilja flytta från närheten till skogen.  

5.4 Sammanfattande jämförelse mellan orterna 

Båda fokusgrupperna anser att det finns skillnader mellan Grangärde och Nyhammar, en 

orsak till det är orternas historia. Grangärde som är en kyrkby mellan två sjöar är mer estetisk 

vackert än Nyhammar som är uppbyggd runt bruket och omringat av skog.  
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Alla deltagare är medvetna om var gränserna mellan orterna går,  dock skiljer det sig mellan 

deltagarna om gränserna har någon betydelse eller inte idag. Fastän gränserna finns delar 

orterna på service, skola och annat och i kampen om att överleva på landsbygden stöttar de 

varandra genom att handla i affärerna eller använda varandras service.  

Invånarna i Grangärde anser sig vara mer stolta över sin ort och tycker att det finns mycket att 

visa upp, medan invånarna i Nyhammar inte tycker att Nyhammar är så vackert eller att det 

finns något speciellt att visa upp. Deltagarna i Nyhammars-gruppen berättar att det finns en 

stark sammanhållning på orten som skapar en trygghet och att det är viktigt för dem och att 

föreningslivet är ett stort bidrag till detta. Den starka sammanhållningen kan dock göra det 

svårt för nyinflyttade att komma in i gemenskapen. Grangärde-gruppen tycker att Grangärde 

är en väldigt öppen ort där alla känner sig välkomna.  

Grangärde-gruppen menar att det inte går att jämföra Grangärde och Nyhammar men de 

kommer inte fram till varför. Invånarna i orterna skiljer sig inte åt, men det ska mycket till 

innan en boende i Grangärde flyttar till Nyhammar och tvärt om menar deltagare i båda 

fokusgrupperna. Invånarna i Nyhammar får ofta frågor varför de bor där de bor, medan de 

boende i Grangärde alltid får en positiv reaktion när de berättar var de bor eller kommer ifrån.   
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6. Analys och slutsatser 

Nedan följer min analys av resultatet. För att tydliggöra hur resultatet kopplas ihop med 

teorierna kommer resultatet till viss del redovisas igen genom citat och kommentarer från 

diskussionerna. Jag har delat upp kapitlet i två delar, en för varje frågeställning. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka invånarnas uppfattning och känslomässiga relation till platsen de 

bor på.  

6.1 Historiens betydelse 

Gemensam historia och kultur skapar en gemensam identitet och en känsla av gemenskap på 

en plats. (Rose och Amundsen i Hauge and Jenkins, 2005, s.6) Alla deltagare i 

fokusgrupperna höll med om att historien har en stor påverkan på att orterna anses vara så 

olika idag. Grangärde-gruppen tror också att invånarna i Nyhammar känner sig underlägsna 

Grangärde, att Grangärde har något ”mer”. Detta tror de baseras på att Grangärde varit en 

knutpunkt för handel medan Nyhammar byggdes upp kring bruket och präglades av 

arbetarklassen. 

Jag tror att de fina gamla husen gör mycket. Tiden har inte stannat, den fortgår men det finns 

en kontinuitet i Grangärde som syns. I Nyhammar har man rivit det mesta, visst herrgården 

och brukskontoret står kvar men allting annat som en gång varit stoltheten där uppe är borta, 

man vet inte ens var de låg förut och det tror jag tar bort en del platsidentiet. Det som hade 

kunnat vara lite finare är borta. (Kvinna, 61 år, inflyttad, Grangärde fokusgrupp)  

När jag arbetade på lågstadiet reagerade jag på att de aldrig hade hembygdskunskap. Det var 

inget barn som visste vad man gjorde på Nyhammar bruk. Jag menar om man får med sig det 

från början tror jag man får en stolthet för sin bygd.  Jag tror den biten är jätteviktigt att få med 

sig från början, för att få någon slags identitet. Så man förstår varför det heter Abäckshyttan 

eller vad man gjort på Nyhammars bruk. (Kvinna, 53 år, inflyttad, Grangärde fokusgrupp)  

Alla fyra deltagare i fokusgruppen i Nyhammar ansåg att en viktig del som får dem att trivas i 

Nyhammar är att det finns en stark sammanhållning och gemenskap.  De nämnde till exempel: 

”Det är en trygghet att veta vilka invånarna är”( Kvinna, 33 år, Nyhammar fokusgrupp) ” Alla känner 

alla och alla håller ihop” (Kvinna, 36 år, Nyhammars fokusgrupp) Den starka sammanhållningen 

som finns i Nyhammar kopplar jag samman med Hallbergs teori om bruksorter. Hallberg 

menar att bruksorter brukar upplevas som en trygg plats med stor gemenskap. Denna typ av 

kollektivistisk bruksanda startade när bruksorter förändrades från att vara auktoritära och 

istället stärka banden på orten. Målet var att skapa en social sammanhållning och 

gemenskapskänsla.(Hallberg, 2006, s.51ff)  
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Alla deltagare i undersökningen har en koppling till den andra orten och kan inte helt och 

hållet ses som outsiders. Relph anser att det finns olika nivåer för hur en människa upplever 

en plats. Allt från Existentiell outsideness, där alla platser uppfattas som identitetslösa 

förutom de yttre egenskaperna, till Existentiell insideness där man känner sig hemma på en 

plats och där platsen är en del av en själv. (Aldskogius, 1979, s.6-7 och Relph, 1976, s.51-55) 

Alltså beroende på vilken nivå en människa befinner sig på gentemot en plats som påverkar 

hur de uppfattar platsen. Att deltagarna i Grangärde anser att Nyhammar förlorat en del av sin 

identitet när byggnader rivits kan visa på att de ligger på en nivå där den fysiska omgivningen 

spelar roll medan deltagarna i Nyhammar är på en nivå närmare existentiell insideness och 

känner en tillhörighet med platsen.  

6.2 Uppfattningen om platserna 

Vi och dem, gränser mellan orterna  

I fokusgrupperna diskuterades det mycket om att det är skillnad mellan orterna och att det 

finns tydliga gränser som alla vet om. För vissa har dessa gränser betydelse och för andra inte. 

En deltagare i Grangärde som bott i både Sunnansjö, Nyhammar och nu i Grangärde berättar 

att han känner att det finns en stämning i alla orter, att de vill visa vad som är speciellt med 

just den orten. Under diskussionerna är det flera deltagare i båda grupperna som också 

berättar om att det finns upplevelser om gränsdragning mellan orterna.  

Personer som identifierar sig med samma plats bevarar vad de har gemensamt. På så sätt 

skapas relationer bildade utifrån likheter och olikheter. Den gemensamma identiteten skapar 

en känsla av vi och dem, där vi är människor som delar samma kultur, historia och upplevelser 

och ”dem” gör inte det. På detta sätt skapas insiders, de som tillhör platsen och outsiders som 

inte tillhör platsen. (Rose och Amundsen i Hauge and Jenkins, 2005, s.6 och Cresswell, 2004, 

s.39) 

Det är viktigt var gränserna går mellan orterna av någon konstig anledning, alla vet om dem. 

(Kvinna, 22 år, Grangärde fokusgrupp)  

Jag tycker de åren som jag bott här, i snart 30 år så tycker jag att det här har avtagit och att det 

inte finns lika mycket gärdsgårdar mellan byarna. Jag kände att det var mer sådant förut, men 

jag arbetar i Nyhammar så jag är i varje by. (Kvinna, 61 år, Grangärde fokusgrupp)  

Fastän vi har en av de sista adresserna i Grangärde mot Nyhammars hållet skulle jag inte ha 

velat ha adressen i Nyhammar. (Man, 52 år, Grangärde fokusgrupp) 
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Jag tycker också gränserna minskat och att butiken i Grangärde är en anledning till det, men 

att det ändå finns en klick människor som håller sig kvar i de äldre strukturerna. (Kvinna, 53 

år, Grangärde fokusgrupp)  

Jag tror inte att det är så att man är olika som personer, men är man från Grangärde ska man 

bo i Grangärde, det ska mycket till för att man ska flytta till Nyhammar och tvärt om. Men 

man är kanske inte olika som personer men är man ”Grangärdebo” så är man ”Grangärdebo”. 

(Kvinna, 36 år, Nyhammars fokusgrupp)  

De flesta av deltagarna berättar att de aldrig skulle kunna tänka sig att flytta till den andra 

orten, medan en av deltagarna i Nyhammar menade att hon ser orterna som en och samma. 

Båda kvinnorna i gruppen i Nyhammar menade att det inte spelar någon roll för dem vilken 

av orterna de skulle bo i.  

Jag ser Nyhammar och Grangärde som en och samma. Det är nog bara för att jag är uppväxt 

här och man går i samma skola och man delar samma idrottsförening. Då har jag sett det som 

samma. (Kvinna, 33 år, Nyhammar fokusgrupp)  

Diskussionerna visar att det finns tydliga gränser och en känsla av vi och dem och det är 

skillnad mellan invånarna på orterna. Som Cresswell (2004) skriver tror jag att deltagarna 

identifierar sig med sin ort och har något gemensamt tillsammans som de inte har med 

invånarna på den andra orten. Fastän dessa gränser och olikheter mellan orterna finns, berättar 

båda grupperna att orterna tillsammans hjälps åt för att slåss för sin överlevnad på 

landsbygden. Den service och de aktiviteter som delas mellan orterna kan dock skapa en 

större samhörighet mellan orterna och förändra åsikterna om att det är två skilda orter.  

Platskänsla  

En plats har en karaktär, som människor upplever som platskänsla. En plats karaktär är det 

unika som finns just på den platsen. Karaktären framkallar känslor hos människor, känslorna 

skiljer sig dock mellan vem det är som upplever platsen. (Tuan, 1974, s.445-446). De 

gemensamma normer som skapas påverkar individernas attityder och känslor om sig själva 

men även om deras ort eller område. Platser kan förknippas med kulturella och emotionella 

symboler. Grangärde som plats förknippas med kyrkan och Nyhammar med bruket. Ur en 

subjektiv synvinkel skapas en plats av invånarna och betydelsen platsen får påverkar sedan 

invånarnas identitet. En plats som har stor betydelse för en själv kan dock ha en helt annan 

betydelse för andra. (Knox & Marston, 2010, s.2ff och s.34)  
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Deltagarna i Grangärde fokusgrupp känner att Grangärde är en väldigt öppen och 

välkomnande plats, att det är en del i vad som gör orten unik på sitt sätt. 

När vi flyttade hit var det lätt att komma in i gemenskapen. Det är en öppen by och 

välkomnande by, det är väl också något som om man känner det själv för man det vidare.  Alla 

i familjen har känt sig välkomna.  (Man, 52 år, Grangärde fokusgrupp)  

Gruppen i Nyhammar ansåg däremot att det är någon slags ”byanda” som gör orten unik. Att 

det finns en gemenskap där grannar hjälper och litar på varandra.  

Man bryr sig om varandra, det är det jag tycker är så skönt. Om det händer något med mitt hus 

när jag är borta vet jag att någon kommer ringa och säga det.  (Kvinna, 36 år, Nyhammars 

fokusgrupp) 

När invånare engagerar sig i frivilliga nätverk, organisationer eller föreningar skapas ett 

socialt kapital på platsen. Det innebär att invånarna bygger upp ett förtroende för varandra 

som leder till starka sociala normer om tillit och ömsesidighet.(Putnam, 2001, s.18-20) Det 

sociala kapitalet verkar vara speciellt starkt i Nyhammar och det gör att deltagarna trivs. Det 

starka sociala kapitalet tror jag kan påverkas av bruksandan som finns på orten, som skapar en 

stark gemenskap och trygghet.  

Gruppen i Nyhammar berättar dock att det kan svara svårt att komma in i gemenskapen som 

nyinflyttad, eftersom de har så bra sammanhållning tar det ett tag innan de släpper in nya i 

gruppen. 

Det tar ett tag, man är en nykomling och det är svårare att komma in. (Kvinna, 36 år, 

Nyhammars fokusgrupp)  

När jag flyttade till Nyhammar först och då var jag nog rätt så länge ”den där skånskan”. Det 

kanske jag fortfarande är. Det kan bli ens identitet då man inte har några andra tidigare 

relationer. (Kvinna, 61 år, Grangärde fokusgrupp) 

De två inflyttade anser att de kommit in i gemenskapen lättare då de arbetat på orten och varit 

aktiva i föreningar, men de kan berätta om andra personer som har det svårt att komma in. En 

anledning till att det kan vara svårt att komma in i gemenskapen tror gruppen kan vara på 

grund av att det finns en rädsla för förändring. Denna rädsla för förändring kopplar jag till det 

Hallberg skriver om att just bruksorter kan anses ha en seg struktur som är svår att förändra. 

En bruksort kan ses som en trygg plats med gemenskap, men också en ort med 

misstänksamhet, konservatism och social kontroll. (Hallberg, 2010, s.54)  



35 
 

En annan aspekt som är viktigt för orterna enligt deltagarna är föreningar och föreningslivet. I 

Grangärde diskuterades det att aktiviteter hjälper till att marknadsföra Grangärde och att 

aktiviteterna binder samman invånarna. I Nyhammar pratade gruppen om att föreningarna och 

affärerna är nödvändiga för byns överlevnad och att de har en stor betydelse för att invånarna 

ska vilja bo i Nyhammar. Det finns dock en rädsla över om föreningarna kommer försvinna 

när nästa generation måste engagera sig och ta över.  

Jag tror det blir problem när vår generation ska ta över och växla. De frågar efter ledare för 

olika aktiviteter. Jag vet inte om vi är mer egocentriska. Att vi har svårt att hinna med allt det 

vi vill göra. (Kvinna, 33 år, Nyhammar fokusgrupp) 

Detta tror dock gruppen inte är unikt för just Nyhammar utan är vanligt i samhället idag. Små 

föreningar dör ut på grund av att ingen engagerar sig och att det är samma personer som 

driver föreningarna. Deltgarna anser att man måste stötta både föreningar och affärer för att de 

ska finnas kvar. Putnamns forskning visar just på att samhällsengagemanget har minskar 

under de senaste åren och att det finns många bakomliggande orsaker till det, men en viktig 

anledning är just att den samhällsengagerade generationen ersätts av mindre engagerade 

generationer. (Putnam, 2001, s.192ff) Generationsväxlingen och det minskade engagemanget 

kan leda till att färre aktiviteter kommer finnas på orten. Detta kan påverka den starka 

gemenskapen och ortens attraktivitet, då föreningarna och affärerna har en stor betydelse för 

deltagarna.  

Insider och outsider 

När jag frågade grupperna hur de tror att orterna ses utifrån uttalade grupperna sig ungefär 

likadant: 

De flesta utifrån känner ju att Grangärde är finare. ”Medans Nyhammar är ett brukssamhälle 

och ses som hårdare. Men jag själv har ingen värdering i det. (Kvinna, 33 år, Nyhammars 

fokusgrupp) 

Första gången jag kom hit, innan jag fattade att jag var i Nyhammar då var jag redan på andra 

sidan och fick vända och åka tillbaka, och det är så jag tror många uppfattar Nyhammar.  

(Man, 62 år, Nyhammars fokusgrupp)  

Så fort man pratar om Grangärde, säger de åh det är så fint där ute. Alla säger verkligen det. 

(Kvinna, 22 år, Grangärde fokusgrupp)   
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Jag tror inte många uppfattar det som särskilt vackert.  En del är lite frågande, jaha så du bor i 

Nyhammar? Ja det gör jag och jag trivs jättebra brukar jag säga då.  (Kvinna, 33 år, 

Nyhammar fokusgrupp) 

Alla deltagare håller med om att det är Grangärde som anses vara den finare orten. Som jag 

tidigare skrivit anser Relph (1976) att det finns flera stadier om hur en människa upplever en 

plats. (Relph, 1976, s.51-55) Att outsiders uppfattningar påverkas av den fysiska miljön kan 

vara en anledning till att Grangärde ses som den attraktiva orten av de två, då Grangärde har 

kvar äldre byggnader, kyrkan och utsikt över vattnet som fler människor anser vara attraktivt. 

Ju mer tid man spenderar på en plats och går genom de olika nivåerna Relph nämner, ju mer 

spelar samverkan och egna upplevelser roll för hur en person upplever platsen.  

6.3 Slutsatser 

Eftersom jag endast haft en fokusgrupp på varje ort är det svårt att göra generaliseringar för 

hela orterna. Det är dock inte meningen med uppsatsen, det intressanta har varit att undersöka 

både gruppens gemensamma åsikter och enskilda individers åsikter om orterna. Genom att 

analysera fokusgrupperna går det att se hur deltagarna uppfattar både sin och den andra orten. 

Viktiga förutsättningar för hur orterna upplevs har visat sig vara historia, upplevelser och 

erfarenheter samt de sociala relationerna på platsen. Jag delar upp kapitlet i två delar, en för 

varje frågeställning.  

 Vilken betydelse har orternas historia för invånarna i Grangärde och Nyhammar idag?   

Orternas historia har en betydelse för hur orterna uppfattas både för de som bor där och 

utomstående. Att Nyhammar är en bruksort har satt sin prägel på invånarna, eftersom det 

finns en bruksanda på platsen som har skapat en stark sammanhållning mellan invånarna. Att 

det är en bruksort anser deltagarna också gör att platsen inte ses som attraktiv i jämförelse 

med Grangärde. Det är även känt att bruksorter ofta startade föreningar för att stärka 

sammanhållningen. Fokusgruppsdeltagarna i Nyhammar lägger stor vikt vid sina föreningar, 

och de anser att föreningarna som finns är viktiga för att invånarna ska vilja bo kvar. Den 

starka gemenskapen som finns på orten kan vara svår för nyinflyttade att komma in i, då det 

finns en misstänksamhet mot förändringar. Bruksorter kan ses som platser med stor 

gemenskap eller en plats med social kontroll och konservatism.  

Deltagarna i Grangärde fokusgrupp tror att Grangärdes historia som en välbärgad ort med stor 

handel och kyrka gör att orten har något ”mer” än Nyhammar. Att fler äldre byggnader finns 

kvar i Grangärde medan äldre hus i Nyhammar har rivits tror de också leder till att Nyhammar 
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tappar sin identitet. De anser att Grangärde har en kontinuitet som gör orten attraktiv. De 

anser också att det är viktigt att få med sig kunskap om sin bygds historia för att få en identitet 

med platsen. 

Alla deltagarna anser att en betydande anledning till att orterna ses som så olika är de skilda 

historierna. I orterna har det tidigare bott olika typer av samhällsklasser medan de idag inte 

tror att det finns någon klasskillnad mellan invånarna på orterna. Även om deltagarna inte ser 

någon skillnad på människorna som bor på orterna finns det ändå en gränsdragning mellan 

dem. Var gränsen mellan orterna går vet alla om, vare sig den har betydelse för dem eller inte. 

Gränsen mellan orterna är viktig för vissa av deltagarna, andra menar att det inte spelar någon 

roll och att gränserna börjar minska. De flesta tror att det är den äldre generationen och 

invånare som är födda på orterna som håller fast på gränserna. Att det finns tydliga gränser 

mellan orterna skapar ett vi och dem, där vi är personer som delar samma kultur och historia 

medan ”dem” inte gör det. På så sätt skapar orterna insiders och outsiders.  

 Hur ser invånarna på Grangärde och Nyhammar som platser idag? 

 Det vardagsliv som människor lever på en ort skapar gemensamma normer som påverkar 

invånarnas attityder om sin ort. Deltagarna i Grangärde anser att Grangärde är en öppen och 

välkomnande ort. När de själva känner den känslan anser de att de också för den vidare. En 

deltagare som var nyinflyttad berättade att hon kände sig välkommen direkt och en annan 

deltagare berättade om att flyktingarna på flyktingförläggningen också känner sig välkomna 

in på orten eftersom invånarna hjälper till och engagerar sig. I Nyhammar anser deltagarna att 

det finns en ”byanda”, en gemenskap mellan invånarna där alla bryr sig om varandra. Den 

starka gemenskapen och föreningslivet tyder på att det finns ett starkt socialt kapital på orten.  

Platsens karaktär framkallar en platskänsla hos människor, känslorna skiljer sig mellan vem 

det är som upplever platsen. Det är tydligt att alla deltagare anser att Grangärde är den finare 

orten och att den upplevs så av både insiders och outsiders. Detta verkar dock inte spela så 

stor roll för invånarna i Nyhammar eftersom det inte är det som gör att de trivs på platsen. 

Insiders kan ha varit med om upplevelser och erfarenheter som trots det gör att de har starka 

känslor för en plats som outsiders inte har. Deltagarna i Nyhammar värderar gemenskapen, 

föreningslivet och närheten till naturen som Nyhammar har, medan deltagarna i Grangärde 

uppskattar att Grangärde är vackert, ligger nära sjöarna och att det finns en öppenhet.  
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7. Egna reflektioner 

Jag tycker att mitt metodval att ha fokusgrupper passar bra för denna typ av undersökning, 

eftersom det finns möjligheter för deltagarna att utveckla sina tankar om platsen tillsammans. 

Det hade dock varit intressant att utöka undersökningen och komplettera den med flera 

metoder för att få ett ännu större och grundligare resultat. Enskilda intervjuer hade kunnat 

komplettera fokusgruppernas diskussion och gett mer djupgående svar. Fler fokusgrupper 

hade kunnat visa om fler invånare har samma åsikter som deltagarna eller om de hade svarat 

helt annorlunda på mina frågor och undersökningen hade blivit mer representativ.  

Det hade även varit intressant att utföra en mer omfattande cultural mapping inom cultural 

planning på orterna för att se skillnaderna mellan dem och vad som karaktäriserar orterna och 

hur man kan utveckla tillgångarna orterna har i ett samhällsplanerings- eller 

landsbygdsutvecklingsperspektiv. Det är viktigt att se vad som är karaktäristiskt för varje ort 

och vad invånarna själva tycker och har för idéer. Behoven på orterna ser olika ut, ett förslag 

på utveckling på en ort behöver inte passa en annan. Därför är det viktigt att höra invånarnas 

egna åsikter. Fortsatta studier kan vara att utveckla fler studier som cultural mapping för att 

utveckla och specificera arbetet med landsbygdsutveckling eller samhällsplanering.  

Invånarnas, men även utomståendes, platskänsla kan påverka den lokala utvecklingen. En ort 

som känns öppen och välkomnande lockar såklart till sig fler besökare och inflyttare än en ort 

som känns sluten för andra. En ort som känns sluten för utomstående behöver inte alls 

upplevas på det sättet för de boende, men förmedlar de inte sin känsla till den utomstående 

förblir bilden av orten negativ. För att se vad en ort förmedlar utåt sett behövs det 

undersökningar som frågar hur invånarna ser på sina orter men även hur de ses utifrån.  

Platskänslan kan alltså påverka ortens attraktivitet. En plats karaktär och identitet används 

som marknadsföring för platsen för att locka både turister, inflyttare och företag. Många små 

orter och kommunen arbetar hårt för att överleva på landsbygden och de vill locka fler att 

flytta in. Ett exempel på det är att marknadsföra det som är speciellt med orten, det som gör 

den unik och kan locka till sig inflyttare. Begrepp som platsmarknadsföring, place-branding 

och place-marketing kan användas i fortsatta undersökningar för att se hur en plats karaktär 

kan påverka en orts attraktivitet.    

  



39 
 

Referenslista 

Elektroniska källor 

Ludvika kommun (2015) Kommunens tätorter. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.ludvika.se/byggabomiljo/lokalerochmark/kartorochmatning/kommunenstatorter.

4.55e94f9a1284469542880008273.html#.VWhNq8_tmko> (2015-05-29)  

Ludvika kommun (2013a) Översiktplan Ludvika 2030 (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://ludvika.se/download/18.c8ca4c01412c8d8551fe5/1380703084436/%C3%96PLudvika

2013_liten.pdf> (2015-05-05) 

 

Ludvika kommun (2013b), Opublicerat material om tätorter i Ludvika kommun 

Lundberg, Kerstin & Hjorth, Christina (2011) Att fånga platsens själ: Handbok i cultural 

planning Stockholm: SKL Kommentus Media AB (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://culturalplanninglaboratory.se/sites/default/files/dok/bok_att_fanga_platsens_sjal.pdf> 

(2015-05-05)  

Nationalencyklopedin,(odat) Brukssamhälle (Elektronisk) 

Tillgänglig:<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brukssamhälle> (2015-05-21) 

Statistiska centralbyrån, tätortsstatistiken (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.scb.se/mi0810/> (2015-05-31) 

Tryckta källor 

Aldskogius, Hans (1979), Om studiet av platser: Anteckningar kring några bidrag till den 

aktuella diskussionen om femenologi och geografi, Uppsala universitet 

Braunerhielm, Lotta (2006) Plats för kulturarv och turism: Grythyttan – en fallstudie av 

upplevelser, värderingar och intressen. Karlstads universitet & Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper 

Cresswell, Tim (2004). Place: a short introduction. Malden, MA: Blackwell Pub. 

Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (2003). Kulturgeografi: en ämnesteoretisk introduktion. 1. 

uppl. Malmö: Liber 

 

http://www.ludvika.se/byggabomiljo/lokalerochmark/kartorochmatning/kommunenstatorter.4.55e94f9a1284469542880008273.html#.VWhNq8_tmko
http://www.ludvika.se/byggabomiljo/lokalerochmark/kartorochmatning/kommunenstatorter.4.55e94f9a1284469542880008273.html#.VWhNq8_tmko
http://ludvika.se/download/18.c8ca4c01412c8d8551fe5/1380703084436/%C3%96PLudvika2013_liten.pdf
http://ludvika.se/download/18.c8ca4c01412c8d8551fe5/1380703084436/%C3%96PLudvika2013_liten.pdf
http://culturalplanninglaboratory.se/sites/default/files/dok/bok_att_fanga_platsens_sjal.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brukssamhälle
http://www.scb.se/mi0810/


40 
 

Hague, Cliff & Jenkins, Paul (red.) (2005). Place identity, participation and planning. 

London: Routledge 

Hallberg, Lena (2006) Bruksanda - vad är det? I: Berger, Sune, Lundmark, Mats & 

Strömberg, Thord (red.) (2006). Bergslagsidentitet i förändring: en forskningsresa i tid och 

rum. Örebro: Örebro universitet 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2., rev och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Knox, Paul L. & Marston, Sally A. (2010), Places and regions in global context: human 

geography, Pearson Education, Upper Saddle River, N.J; Harlow. 

Massey, Doreen (1994). Space, place and gender. Oxford: Polity Press 

 

 

Putnam, Robert David. (2001). Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans 

upplösning och förnyelse. 1. uppl. Stockholm: SNS förl. 

 

Relph, Edward (1976) Place and placelessness, London:Pion Limited 

Tuan, Yi-Fu (1974) Space and place: Humanistic Perspective. I: Livingstone, D.N., Rogers, 

A. & Agnew, J.A. (1996), Human geography: an essential anthology, Oxford, Blackwell. 

Tuan, Yi-Fu (1977). Space and place: the perspective of experience. Minneapolis, Minn.: 

University of Minnesota Press 

Tursunovic, Mirzet (2002) Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik. Sociologisk forskning 

1/2002  

Vadfors, Kjell (2014) Nyhammar, ett industrisamhälle i Grangärde, Ludvika: Globe 

Bokhandel AB  

 

Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. 2., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Östberg, Bengt (2011) Grangärde kyrkby, byn mellan sjöarna, Ludvika: Globe Bokhandel 

AB 

  



41 
 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Berätta lite om ortens historia. 

Trivs ni i Grangärde/Nyhammar? Vad får er att trivas? 

Vad finns det för aktiva föreningar på orterna? Vad spelar föreningarna för roll? Vilka är 

aktiva i dem?  

Vad anser ni gör platsen unik? Hur påverkar platsens karaktär invånarna? 

Känner ni att ni genom att bo här ingår i en grupp och måste bete er på ett visst sätt efter det? 

Hur skiljer sig Grangärde och Nyhammar åt? Varför ses de som så olika?  

Vad har Grangärde som Nyhammar inte har? (Och tvärt om) 

Hur tror ni platsen ses utifrån? Vad visar ni upp i Grangärde/Nyhammar när ni får besök? Vad 

är ni stolta över?  

Hur känns det att flytta in till orterna? Eller hur tror ni att det känns? Hur kommer man in i 

gemenskapen?  

Är det någon som vill tillägga något? 

 


