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Förord 

Jag skulle vilja få ta tillfället att tacka alla som hjälpt mig med detta arbete. Ett 
stort tack till alla på Institutionen för geografi och ekonomisk historia som varit 
hjälpsamma med allt från råd om lämplig litteratur till lån av telefon och 
ljudinspelare. Ett särskilt tack till min handledare Ulf Wiberg, som både gett mig 
bra vägledning och intressanta infallsvinklar för uppsatsen. Jag vill även tacka 
Peter Stensson ÅF Infraplan, för en intressant uppgift och jag hoppas att denna 
uppsats kommer vara hjälpsam för framtida utvecklingsarbete för 
Tärnabyområdet. 

Sist vill jag tacka alla som ställt upp på intervjuerna, utan er hade jag inte kunnat 
göra detta arbete, tack alla! 
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Abstract 

 
A great importance for the future of municipalize is the ability to attract and 
retain the younger part of the population.  For the Tärnaby area (a famous tourist 
resort for alpine skiing), a part of the Storuman municipality, this is a problem, 
and with a possible mining establishment job opportunities will be provided. In 
this study I have examined how young adults related to the Tärnaby area have 
reasoning about stay or move from the area and what may get them to move 
back.  

What is the area´s place identity and is it attractive for the respondents? Can a 
mining establishment change the negative population trend? The results showed 
that the respondent have a strong connection to the area and the identity of the 
place. A large proportion of the respondents indicated that they wanted to move 
back to the area of Tärnaby, if it was possible, due to work-related causes and 
social relations at existing place of residence. The respondents approach for a 
potential mining establishment is both of positive and negative sense.  However, 
a mining establishment is considered by the respondents to be of great 
importance for the future of the Tärnaby area. 
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1 INLEDNING 
 
Sedan en längre tid tillbaka har Norrlands inland haft befolknings- och 
sysselsättningsminskning, trots regionalpolitiska åtgärder och utbyggnad av 
offentlig service (Wiberg, 2012, s.175). Storumans kommun, en fjällkommun i 
Västerbotten, är ett tydligt sådant exempel. Det föds färre än vad det dör och det 
flyttar ut fler än vad det flyttar in.  
Vad som påverkar människor till att flytta har till stor del att göra med upplevda 
möjligheter och restriktioner i omgivningen och i dagens globala och rörliga 
värld har kunskapen om möjligheterna ökat. Vad som påverkar människor till att 
flytta eller stanna har även en social karaktär, då relationer påverkar vad man 
vill eller bör, i flytta-fråga (Holm, Mäkilä, Öberg, 1989, s.120ff). Platser som 
minskar i befolkningsutveckling har en omgivning som förlorar i konkurrensen 
mot andra platser. 
 
I Sverige sker flyttströmmen till större städer, och statistiken visar att oftast 
flyttar personer i 20 års ålder till högskole- och universitetsstäder och lite senare 
i livet, vid cirka 25 års ålder, flyttar människor i stor utsträckning till storstäder 
och förorter. Då det främst är unga människor som flyttar till städerna kommer 
dessa städer ha ett födelseöverskott, då det föds fler än vad det dör. I Norrland 
dominerar ett födelseunderskott (Bengtsson, 2002, s.22-23). En förklaring till 
detta är att dagens unga är friare än tidigare generationer, då tradition haft en 
större betydelse för bosättningsvalet. Man kan säga att dagens unga är mer 
individualiserade kring valet av jobb, utbildning och bostadsort (Svensson, 
2006, s.38). En annan förklaring är att rörligheten är en konsekvens av vårt 
moderna och globala samhälle, där unga människor har svårt att slå sig in på 
arbetsmarknaden på grund av bristande erfarenhet och/eller av 
åldersdiskrimination (Nikoleta, 2012, s.21). Av central betydelse för kommuners 
befolkningsutveckling och framtid är förmågan att attrahera den yngre delen av 
befolkningen. Då de yngre både är den faktiska och bilden av framtiden, är 
beslutet kring att stanna kvar eller flytta väsentligt för regionens utveckling och 
hur framtidstron ser ut för de som bor kvar (Svensson, 2006, s36-37).  
 
1.1 Problemformulering 

För kommuner med en negativ befolkningskurva betyder detta att de behöver 
attrahera människor att flytta till kommunen innan dessa är fyllda 30. Det är då 
viktigt att kunna erbjuda en arbetsmarknad som ger jobb till båda parterna i 
hushållet (Bengtsson, 2002, s.23). 

I Rönnbäcken, cirka 2,5 mil utanför Tärnaby i Storuman kommun finns 
nickelfyndigheter och planer för en eventuellt framtida gruvverksamhet. Med 
denna är förhoppningen att arbetstillfällen skapas och att Storuman kommun kan 
ändra sin negativa befolkningsutveckling (Storuman kommun, 2013). Cirka en 
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mil från Tärnaby ligger Hemavan som tillsammans med Tärnaby har en 
utvecklad turismsatsning då goda förutsättningar finns för utförsåkning och 
fjällvandring (Turistinformation, Hemavan Tärnaby A, 2013). Trots turismen 
finns en negativ bild av framtiden i Tärnaby. Skillnader inom Tärnabyområdet 
har lett till interna spänningar mellan huvudorterna Hemavan och Tärnaby, då 
ortsborna i Tärnaby känner att byn avvecklas och satsningarna sker i Hemavan 
istället (Västerbottenskuriren, 2012). 

 

Figur 1. Karta över Tärnaby, Hemavan samt utmärkt den eventuella gruvans placering 
(Nyheter, MSN. 2013). 

Denna uppsats ämnar att förklara varför unga vuxna flyttar från glesbygden och 
vad som kan locka dessa tillbaka. Vad händer när en verksamhet lokaliserar sig i 
ett område med negativ befolkningsutveckling, kan denna ändras? Det som 
utmärker denna studie från andra liknande studier om migration är 
studieområdet; Tärnabyområdet och unga vuxna med anknytning till 
Tärnabyområdets syn på den eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken, dock 
kan denna uppsats ändå bidra till en allmän förståelse för ungas utflyttning från 
och eventuell återflyttning till glesbygden. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur unga vuxna med ursprung i 
Tärnabyområdet funderar kring att i framtiden vara bosatt där, deras uppfattning 
om området och hur de ser på den samhällsmiljön som finns i Tärnabyområdet. 

Frågeställningarna för detta arbete är: 

Varför lämnar unga personer Tärnabyområdet? 
Väljer dessa personer själv om de stannar eller flyttar? 
Hur uppfattar de framtidsmöjligheterna i Tärnabyområdet? 
Vad kan locka tillbaka personerna som har flyttat? 
Vad är Tärnabyområdets platsidentitet? 
Hur kan en framtida gruvverksamhet i Rönnbäcken påverka Tärnabyområdets 
samhällsmiljö? 
Finns det skillnader mellan män och kvinnors uppfattning om Tärnabyområdet 
samhällsmiljö? 

2.1 Disposition  

I följande kapitel behandlas genomförande av studien och en beskrivning om 
studieområdet samt problematiken kring gruvetablering. Sedan beskrivs 
metoden för genomförandet av studien, där intervjutekniken behandlas, 
intervjupersoner presenteras, samt en beskrivning av analysen för intervjuerna. I 
metodavsnitten beskrivs även de avgränsningar som gjort i denna studie. I 
kapitel 5 presenteras de teoretiska utgångspunkter som resultatet kopplas till. 
Främst behandlas teorier om studier om uppfattningen om platser samt rörlighet. 
Därefter, i kapitel 6 presenteras de resultat som framkommit ut intervjuerna och 
analysen. Därefter, i diskussionen, kapitel 7, kopplas de teoretiska 
utgångspunkterna till de resultat som framkommit. I detta kapitel presenteras 
även de slutsatser som jag kommit fram till, vad denna studie har bidragit till 
och vad som vore intressant att studera vidare. Därefter i kapitel 8 sammanfattas 
det mest väsentliga i uppsatsens delar. 
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3 GENOMFÖRANDE 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta personer som har 
anknytning till Tärnabyområdet. Intervjuerna genomfördes via telefonkontakt, 
då personerna var geografiskt utspridda. I denna studie är intervjupersonerna 
anonyma.  
För att analysera materialet använder jag mig av en tematisk analys. För de 
teoretiska utgångspunkterna är huvuddelen av mina källor från tidigare studier 
om migration, människors koppling till platser och platsers identitet. I 
metodavsnittet är den huvudsakliga källan Dencombe (2009) och för tematisk 
analys Widerberg (2002). 

I denna studie har ingen statistik över studieområdet funnits, men en sannolikhet 
är att det ser liknande ut i Tärnabyområdet som i övriga kommunen.  
 
3.1 Tärnabyområdet 

Storuman kommun har mellan åren 2001-2011 tappat cirka 11 procent i 
befolkningsmängd. 2011 bestod cirka 25 procent av kommunens inflyttare av 
personer i åldrarna 18-24 år och av kommunens utflyttare bestod drygt 32 
procent av personer i samma ålder. Av kommunens totala mängd utflyttare var 
majoriteten 2011 kvinnor (Kommunfakta, 2012, s.1).  
  
Av kommunens procentuella befolkningsfördelning år 2011 bestod 5 procent av 
20-24 åringarna. För riket består 20-24 åringarna av 7 procent. Som diagrammet 
nedan visar har Storuman kommun en lägre procentuell befolkningsandel än 
riket i åldersgrupperna upp till 44 år och en större andel äldre än genomsnittet 
(Kommunfakta, 2012, s.1). 
 
Tabell 1. Procentuell befolkningsfördelning, Storuman kommun jämfört med riket, 31 
december 2011 (Kommunfakta, 2012, s.1). 
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Storumans kommun har en investeringsplan för att ändra den rådande trenden, 
då kommunen vill gå från avveckling till utveckling. Investeringsplanen handlar 
om att locka invånare och skapa arbetstillfällen genom bland annat utbyggnad 
av vindkraft, turismsatsning, infrastruktur och gruvindustri. En stor del av 
kommunens investeringsplan utgörs av gruvnäringen, och nickelfyndigheten i 
Rönnbäcken, cirka 2,5 mil utanför Tärnaby utgör dess största del.  
En gruvdrift i Rönnbäcken kan innebära att cirka 350 nya arbetstillfällen skapas 
(Storuman kommun, 2013). 2010 var Storumans kommuns arbetstillfällen 2 602 
stycken (Kommunfakta, 2012, s.2) vilket innebär att en gruvetablering i 
Rönnbäcken skulle kunna öka kommunens arbetstillfällen med drygt 13 procent. 
 
En central fråga angående gruvetableringens betydelse för Tärnabyområdet 
framtid är hur den yngre delen av befolkningen ställer sig till en gruvetablering i 
Rönnbäcken. Kan kommunen med en gruvetablering i Rönnbäcken erbjuda 
attraktiva arbetstillfällen för unga vuxna och finns det något intresse för en 
återflytt till Tärnabyområdet? 
 
För Tärnabyområdets del menar Västerbottens Handelskammare att den tilltänka  
gruvverksamheten i Rönnbäcken är en viktig investering för området, då denna 
kommer att stärka kommunens arbetsmarknad och även ändra den negativa 
befolkningstrend som råder i Tärnaby och närliggande byar (Västerbottens 
handelskammare, 2013). Det finns dock delade meningar om gruvindustrin, dels 
är det en högteknologisk industri med stor satsning på utveckling(Andersson, 
2012, s.28) dels ses det som ett hot mot miljön och kulturlivet (Sveriges 
Riksdag, 2012). Motståndet mot gruvindustrin växer, bland annat mot den 
eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken, då förhoppningar finns att uttaget av 
naturens resurser ska minska samt miljö, kulturarv och hälsa värnas (Nätverket 
Stoppa gruvan i Rönnbäck, 2013).  

Problematiken kring gruvindustrin är dock mer omfattande. Befolknings- och 
näringsutvecklingen har vuxit sig mer oberoende av varandra, vilket leder till att 
även om en ort får en ny industri, behöver befolkningsmängden inte öka 
(Örstadius, 2012). Gruvindustrin utveckling har lett till ett högteknologiskt 
arbete och specialistutbildningar krävs allt mer för arbete inom gruvindustrin 
(Andersson, 2012, s.29). Fenomenet ”fly-in, fly-out” även kallad FIFO är 
etablerat inom gruvindustrin, vilket innebär att arbetskraft, leverantörs- och 
serviceföretag kommer utifrån. FIFO leder till att orten tappar de möjligheter 
som en gruvetablering innebär till andra, vilket kan beskrivas som ”flown-over” 
(Storey, 2001, s.135).  

En annan problematik med gruvindustrin är den manliga diskursen. I dagsläget 
då gruvnäringen är nästintill en helt manligt dominerad arbetsplats stängs en stor 
del av befolkningen utanför arbetskraften. I Kirunagruva 2005 var totalt 
10procent av arbetskraften i företaget kvinnor, dock bestod endast 3-4procent av 
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kvinnliga gruvarbetare. Trots denna kvinnliga underrepresentation i 
gruvindustrin finns det fortfarande åsikter om att gruvan inte är en arbetsplats 
för kvinnor (Abrahamsson, Johansson, Andersson, 2010, s.26). LKAB arbetar 
med att bryta den rådande trenden genom bland annat att få en jämnare 
könsfördelning och öppnare klimat, vilket bekräftar problematiken med den 
manliga diskursen av gruvarbetet (Andersson, 2012, s.149). Hos LKAB ser man 
detta arbete som en åtgärd mot utflyttning, då det finns en tendens att unga 
personer väljer att flytta ifrån malmfältskommunerna i brist på arbete 
(Andersson, 2012, s.170). Jämställdhetsfrågan är således viktig för ortens 
framtid. 

Något som man kan ställa sig frågade kring är huruvida perifera områden med 
naturresurser ska kunna bryta en negativ befolknings- och sysselsättningstrend? 
Möjligheterna med en gruvindustri i Rönnbäcken är en ökning av 
arbetstillfällen, service och möjlighet till ändrad befolkningsutveckling. 
Nackdelarna med en gruvetablering kan innebära miljöförstörelse, inga 
arbetstillfällen för boende i området och inga inflyttare för kommunen. Birgitta 
Svensson (2005, s.200) skriver att medvetenheten om de hot markexploatering 
utgör mot kulturarv i landskapet är stor men desto mindre vet vi vad som händer 
när det inte finns berättelser, minnen eller talesätt som relaterar till platsen och 
kulturarvet.  
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4 METOD 

I metodavsnittet behandlas urvalet av intervjupersoner, insamling och 
bearbetning av materialet samt tillvägagångssättet jag använt mig utav för att 
analysera intervjuerna. 

4.1 Kvalitativ metod 

För att besvara mina frågeställningar har en kvalitativ metod använts då denna 
metod lämpar sig bra för att studera beteendemönster, kulturella normer och 
sociala aktiviteter (Denscombe, 2009, s.423). En kvalitativ metod ger utrymme 
för både vidsynthet och skapar en djupare förståelse för det fenomen man 
studerar (Starrin & Svensson, 1994, s.157). Med intervjuer får man ett detaljerat 
material att analysera och den intervjuades prioritering framkommer tydligt. 
Metoden i sig kräver relativt enkla former av utrustning, i mitt fall en telefon 
och en ljudinspelare (Denscombe, 2009, s.268). Inom kvalitativ metod skiljer 
man på respondenter och informanter. I detta arbete är intervjupersonerna 
respondenter då deras åsikter, uppfattningar och känslor är det som står i 
fokus(Repstad, 1992, s.9). Syftet med en kvalitativ metod är inte att kunna säga 
något representativt om befolkningen, utan att få ett inifrån perspektiv och en 
mer nyanserad bild, utifrån de tillfrågade (Holme & Solvang, 1997, s94).  

Med intervjuer uppstår en direktkontakt, vilket gör att validiteten kan 
kontrolleras (Denscombe, 2009, s.268). Med validitet menas att man studerar det 
man tror sig studera (Johansson, 2005, s.314). Vid intervjuer kan det vara svårt 
att uppnå reliabilitet, vilket betyder tillförlitlighet. Detta beror bland annat på 
intervjuareffekten, att intervjupersonen grundar svaret på frågan utifrån vad den 
tror intervjuaren förväntar sig som svar eller efter vad den tror är intervjuarens 
egen synpunkt, i vilket fall leder detta till en låg tillförlitlighet (Denscombe, 
2009, s.245). När det finns risk för intervjuareffekten bör man fråga sig i vilken 
grad detta kan ha påverkat ärligheten i svaren. Har social status; åldersskillnad, 
kön eller etnisk bakgrund i förhållande till mig själv påverkat personens 
bekvämlighet att svara sanningsenligt? (Denscombe, 2009, s.246). 
I dessa intervjuer tror jag inte att detta har påverkat i någon större grad 
reliabiliteten, då det varken finns någon större skillnad mellan mig och de 
intervjuade i ålder och till stor del tillhör vi samma sociala klass.  Kön kan i 
detta fall vara påverkande eftersom de intervjuade är både män och kvinnor. 

4.2 Intervjuer och intervjupersoner 

Då syftet med detta arbete är att undersöka unga vuxnas attityder till att bo kvar 
eller flytta ifrån Tärnabyområdet har jag intervjuat unga vuxna med ursprung 
därifrån. Intervjupersonerna gick i gemensam skolklass under högstadiet men är 
idag spridda över hela Sverige. Jag känner ingen av respondenterna och har 
ingen koppling till dem. 
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För att kunna söka upp intervjupersoner kontaktade jag Storuman kommun för 
att få tag på en klasslista. Detta för att jag tänkte att det skulle vara enkelt att få 
tag på kontaktuppgifter till intervjupersonerna då uppsatsen skrivs under en kort 
tidsbegränsning. Klasslistan användes som utgångspunkt, för att få tag på 
personer som flyttat från Tärnabyområdet. Ett problem som uppstod med 
klasslistan som utgångspunkt var att de telefonnummer som stod i denna inte 
längre var aktuella då dessa telefonnummer var till fast telefon och troligtvis 
tidigare ”hemnummer”. Dock utifrån för- och efternamn kunde vissa personers 
telefonnummer sökas upp via internet. 

Urvalet av intervjupersoner är både subjektivt och snöbollsurval. Det subjektiva 
valet är grundat på ålder och kön (Denscombe, 2009, s.38). Snöbollsurval är en 
process där intervjupersonerna har hänvisat till någon tidigare klasskamrat 
(Denscombe, 2009, s.38). Efter att ha kontaktat en intervjuperson fick denna 
namnge någon eller några i den tidigare skolklassen som den ansåg skulle passa 
för denna undersökning. För att kontakta intervjupersonerna har jag fått tillgång 
till mobilnummer, vilket gjorde att jag inte kunde veta var personerna bor idag, 
innan kontakt etablerades. Urvalet gick sedan till på det sättet att jag intervjuade 
lika många kvinnor som män.  

Resurserna tid och pengar är något man måste ha i åtanke när man ska 
genomföra intervjuer då det tar tid att finna personer att intervjua och intervjuer 
tar tid att genomföra samt transkribera (Denscombe, 2009, s.268-269). 
Intervjuerna för detta arbete har genomförts via telefonkontakt, vilket passar bra 
för djupgående frågor (Trost, 2005, s.22). Att genomföra telefonintervjuer var 
även underlättande då intervjupersonerna var geografiskt utspridda och det 
skulle bli svårt att hinna träffa alla på deras hemort.  

Intervjuerna i denna studie är semistrukturerade, vilket betyder att frågorna är 
utformade på ett sätt som tillåter intervjupersonen att utförligt berätta om sina 
reflektioner och åsikter rörande ämnet. Med semistrukturerade intervjuer 
behöver frågorna inte ställas i samma ordningsföljd, men alla intervjuade 
besvarar samma frågor (Denscombe, 2009, s.234-235). Som hjälp vid 
intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide/manual. I 
intervjumanualen/guiden står det uppskrivet de ämnesfrågor som intervjun ska 
handla om och är ett bra verktyg för att inte styra samtalet samtidigt som man 
säkerställer att frågorna blir besvarade (Trost, 2005, s.50). Då intervjuerna 
bestått av öppna frågor har ingen intervju varit den andra lik, även om ämnena 
till stor del tagits upp i liknande ordningsföljd. Intervjumanualen/guiden finns i 
bilaga 1. 

Eftersom intervjuerna tog mellan 15-20 minuter har jag spelat in samtalen med 
intervjupersonerna. För att göra detta har jag använt mig av en fast telefon som 
kopplats till en inspelare. Materialet som spelats in har jag sedan transkriberat 
för att kunna analysera. Utskrifterna och ljudfilerna av intervjuerna 



	   9	  

anonymiserades (Widerberg, 2002, s.121). Fördelen med att spela in samtalen är 
att de exakta orden som använts kommer fram, och inte mitt selektiva minne 
avgör vad som sades. Med telefonintervjuer försvinner dock möjligheten till 
observation men personliga drag framgår fortfarande (Denscombe, 2009, s.30).  

Intervjuer ger ofta en hög svarsfrekvens, då tidpunkt för intervjun har bestämts i 
förväg (Denscombe, 2009, s.268). Skolklassen som intervjupersonerna gick i 
bestod av 27 personer, 12 kvinnor och 15 män. Av dessa kontaktades nio 
personer varav åtta ville ställa upp på en intervju. Hälften av de intervjuade är 
kvinnor och hälften är män. Av de åtta intervjuade bor två kvar i 
Tärnabyområdet, båda dessa är män. 

4.3 Etiska principer  

Vid kontakt med intervjupersonerna har dessa fått information om 
undersökningens syfte och gett sitt samtycke till att delta i en telefonintervju. 
Vid första kontakt uppgav jag information om att intervjun är frivillig och att de 
har rätt att dra sig ur när/om de så vill (Kvale, 1997, s.107). För att upprätthålla 
konfidentialitet, att ingen av undersökningspersonerna ska kunna identifieras 
använder jag mig inte av namn och uppger heller inte något som kan leda till att 
personerna kan kännas igen, så som bostadsort eller typ av sysselsättning 
(Kvale, 1997, s.109). Eftersom Tärnaby är ett litet samhälle, och det finns 
tendens till att ”alla känner alla” har jag försäkrat mig att ingen känner sig 
utelämnad genom att låta intervjupersonerna läsa igenom deras citat som jag 
använder mig utav och lämna ett samtycke till detta. Har personen i fråga ansett 
att citatet kan identifiera personen har citatet reviderats eller helt tagits bort 
(Denscombe, 2009, s.193). 

Vid oförsiktighet kan intervjupersonen känna sig kränkt eller bli upprörd av en 
fråga (Denscombe, 2009, s.269). Då intervjuerna jag genomför handlar bland 
annat om gruvnäring, vilket kan vara en kontroversiell fråga, har jag vidtagit stor 
försiktighet vid intervjuerna och ställt frågor rörande gruvnäring när 
intervjupersonen själv tagit upp ämnet och/eller på ett neutralt sätt.  
Deltagarna har även gett sin tillåtelse till att samtalen spelats in, vilket inte har 
skett förrän jag frågat om lov samt information om att jag, när transkriberingen 
blivit klar, raderat alla ljudfiler där deras deltagande spelats in. Även när 
rapporten är klar kommer de transkriberade samtalen att raderas. 

Efter intervjun har jag även frågat om personerna vill tillägga något, och de 
flesta har känt sig nöjda med frågorna samt sina svar. De få fall där personerna 
har velat tillägga något har det handlat om att tydliggöra eller utveckla tidigare 
svar.  
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4.4 Analysmetod 

För att analysera materialet har jag använt mig av en tematisk analys. För att 
välja ut analysteman kan man använda sig av tre förhållningssätt; utifrån 
empirin, teorin eller framställningsformen. Ofta används en kombination av 
förhållningssätten vid framtagandet av analysteman, men med tyngdpunkt i 
endera (Widerberg, 2002, s.144). I denna analys använder jag mig av både det 
empirinära förhållningssättet och det teoretiska, vilket passar bra att kombinera 
(Widerberg, 2002, s.145). Vid ett empirinära förhållningssätt hämtas teman ur 
det empiriska materialet och illustreras av citat från intervjuerna. På detta sätt är 
man öppen till analysen av empirin, vilket gör att man kan upptäcka något nytt 
(Widerberg, 2002, s.145). Vissa teman har även tagits fram med ett teorinära 
förhållningssätt, då man via empirin exemplifierar teorier. Det teoretiska 
perspektivet är ett bra hjälpmedel för att få fram ”tystnaden” i empirin, något 
som ibland kan vara lika viktigt som det som sades i intervjuerna (Widerberg, 
2002, s.145). Teman och tematisk struktur redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 2. Tematiska analysens struktur. 

Tärnabyområdets samhällsmiljö Orsaker att stanna/flytta Tärnabyområdets framtid 
Attraktivitet Jobb Arbetstillfällen 
Platsidentitet Skola Flyttningsval 

 Familj  
 Fritid  
 Samhörighet  
 Service  

 

4.5 Avgränsningar 

På grund av tidsbrist och uppsatsens längd har jag valt att intervjua personer 
som gick tidigare i samma skolklass, detta för att enkelt kunna få tag på 
kontaktuppgifter till respondenterna. Men det är även intressant att se vad som 
händer med en skolklass som splittras, vars väljer dessa individer att flytta och 
av vilken anledning? Något som vore intressant är att veta var alla individer i 
klassen bor idag, men på grund av tidsbrist fick åtta personer räcka för denna 
undersökning.  

I uppsatsen väljer jag att inte nämna var respondenterna bor idag, endast att de 
kommer från Tärnabyområdet och har en anknytning dit. Detta av två 
anledningar, dels på grund av att upprätthålla konfidentalitet, då om jag skulle 
skriva var respondenterna bor kan detta leda till att någon känner igen 
personerna och dels tycker jag att det är irrelevant information för uppsatsens 
syfte. Även skulle denna information kunna påverka respondenternas ärlighet i 
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svaren, om de upplever att detta leder till att de kan bli igenkända och vill 
därmed inte ge ut sin egen åsikt, om de uppfattar att denna bryter mot normens.  

Studieområdet i denna uppsats är Tärnabyområdet, vilket är en ospecificerad 
plats och grundar sig på respondenternas egen uppfattning om vad som är 
Tärnabyområdet. Denna uppfattning är olika och grundar sig på relationer och 
kännedom om platsen. För exempelvis skidturister kan Tärnabyområdet 
uppfattas som Tärnaby och Hemavan, då backarna delar liftkort. För den som 
exempelvis bor i en by utanför Tärnaby kan Tärnabyområdet vara Tärnaby och 
omkringliggande byar. Skulle en individ känna en stark konkurrens mellan 
Tärnaby och Hemavan kan Tärnabyområdet uppfattas som endast Tärnaby 
exempelvis.  

Något som jag tycker skulle vara intressant för framtida forskning är att 
kartlägga vars alla individer ur en tidigare skolklass bor i dagsläget och jämföra 
detta med andra tidigare skolklasser från en annan ort. Har platsen någon 
betydelse för att stanna eller flytta? Uppfattar unga som växt upp i städer en 
större frihet kring val för framtiden än unga på landsbygd? Känner unga i 
landsbygden ett större ansvar för ortens framtid än unga i städer? Hur skiljer sig 
ungas uppfattning om platsers egenskaper, möjligheter och restriktioner och vad 
påverkar och bidrar till att flytta från och tillbaka till födelseorten? 
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5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt behandlas ett urval av tidigare studier om uppfattningar av platser 
och rörlighet.  

5.1 Plats och platsidentitet 

På platser sker interaktion, mellan människor och människor med det fysiska. 
Hur detta uppfattas bidrar till föreställningen av platsen.  Platser är dock inte 
statiska, utan förändras i gestaltning och uppfattning (Gren, Hallin, 2003, s.140-
141).  

För Tärnabyområdets del bedrevs renskötsel i området innan de första bosatta 
kom till platsen. Tärna kom senare att bli en av Sveriges yngre socknar. Med 
området geografiska förutsättningar har man sedan en längre tid tillbaka sett 
möjligheten med att bedriva turism i området. Under 1950-talet uppfördes ett 
flertal satsningar och utbyggnader som skidliftar och hotellbyggen 
(Turistinformation, Hemavan Tärnaby B, 2013). Turismen är i dagsläget något 
som starkt förknippas med Tärnabyområdet. Historien spelar på så sätt roll för 
platsers betydelse och för dynamiken i platsutvecklingen. Vad som skett, 
förekommit och blir till på en plats bidrar till föreställningen om platsen.  

Platsanknytning och tillhörighet kan man känna till flera platser, på flera olika 
geografiska avstånd och nivåer. Att känna samhörighet är något som kommer ut 
relationer och sociala band, vilket är något man gör oftast med människor på 
samma ort. För samhörighet spelar liknande intressen, känslor och åsikter stor 
roll men även en god kännedom om omgivningen (Westin, 2012, s.131 ). Att 
känna sig hemma på en plats är en av de starkaste platsanknytningarna man kan 
ha. Att känna sig hemma i sin bostad, i sin stad eller i sitt grannskap är det som 
menas med olika geografiska nivåer, oftast känner man sig mest hemma i sin 
bostad (Westin, 2012, s.127). Westin (2012, s.130) menar att något som 
indikerar på hemmatillhörighet är det sociala livet på orten, boendemiljö och 
trygghet, men vad som utgör känslan av hem beror på fler faktorer än så. Av de 
svarande i undersökningen framkom att tid spelar viss roll, då hemkänslan är 
större för de som vuxit upp på en ort och bor kvar än för de som flyttat tillbaka 
eller flyttat in.  

Sociala faktorer som kön, etnicitet, ålder och klass påverkar betydelsen av och 
uppfattningen om en plats för olika människor (Gren, Hallin, Molina, 2000, 
s.12). Downs och Stea menar att hur vi identifierar oss med platser spelar stor 
roll för hur vi uppfattar dem. Uppfattningen om platsen kan för en boende i 
området vara hemtrevligt medan besökare i området upplever något helt annat 
(Downs, Stea, 1977, s.24). Platsen spelar på så sätt stor roll för människor 
identitet och särskild där man växt upp. Vad som utgör identiteten är svårt att 
beskriva, men det är en känsla av att tillhöra något (Westin, 2012, s.137). 
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Globaliseringen och moderniseringen av samhället har pekats ut som ett hot mot 
platsers identitet, då det unika med platser kan komma att försvinna och platser 
blir allt mer lika varandra (Gren, Hallin, 2003, s.143). Med Relphs begrepp 
”placelessness” menas att en plats enkelt kan ersätta en annan och människors 
platsidentitet minskar i betydelse eller till och med försvinner (Relph, 1976, 
s.79-80).  McDowell (i Jonsson, 2003, s.10) undrar vad detta innebär, blir platser 
allt mer lika varandra eller blir skillnaden dem emellan allt viktigare och spelar 
detta någon roll för platsers betydelse för människor? Istället för att benämna 
människor som rotlös eller platsbunden kan man tala om platspolygami, då 
människors i dagens globala värld inte behöver välja en plats att leva och verka 
på (Beck, 1998, s.103). 

En motsats till samhörighet är rotlöshet. Rotlöshet är en känsla av att inte 
tillhöra någon specifik grupp, kultur eller geografiskt område. Begreppet kan 
uppfattas som något negativt, något man kan se som onormalt och avvikande. 
Problemet med rotlöshet är i själva verket vara synen på vad rotlöshet är, då om 
man är starkt rotad i exempelvis ett språk eller en kultur betyder detta att man 
utesluter andra möjligheter utav att överväga alternativen (Borgström, 
Goldstein-Kyaga, 2006, s.132). Ibland beskrivs de rotlösa som en kosmopolitisk 
elit, en grupp som inte har en specifik platstillhörighet utan känner sig hemma 
på flera platser. Detta ställs i relation till en dåtid, då platstillhörigheten haft en 
större förankring i människors identitet samt mot en marginaliserad underklass, 
som i motsats till eliten, har en starkare koppling till den nationella och lokala 
(Löfgren, 1997, s.23). 

Ferdinand Tönnies begrepp ”gemeinschaft” och ”gesellschaft” syftar till 
samhällets förändring. Gemeinschaft syftar till det kända och traditionella och 
gesellschaft till det anonyma och moderna. Stadens gesellshaft ger upphov till 
frihet och en alternativ livsstil, men även mer negativa egenskaper som 
exempelvis utanförskap. Landsbygdens gemeinschaft är stadens motsats, och 
innefattar egenskaper som gemenskap och trygghet. Landsbygdens negativa 
egenskaper är motsatsen till stadens positiva, då tradition inte uppfattas som 
något positivt (Ramberg, 2005, s.166). Vad som uppfattas attraktivt är något 
individuellt, men generell uppfattas landsbygden (gemeinschaft) som en 
efterlämning och staden (gesellschaft) som framtiden (Ramberg, 2005, s.165). 
Huruvida gemeinschaft eller gesellshaft är attraktivt kan kopplas både till 
människors identitet och livscykel. Beroende på när i livet man befinner sig kan 
egenskaperna i staden, de anonyma och moderna vara lockande och vid andra 
skeenden, kan landsbygdens lugn locka (Ramberg, 2005, s.166).  

Vilka symboliska värden tillskrivs platser? I mindre orter tillskrivs en 
”gemeinschaft-identitet” där ett liv i stillhet utanför stadens negativa 
”gesellschaft” egenskaper. Tillika tillskrivs staden en identitet av anonymitet 
och utbud, vilket landsbygden inte erbjuder. En förklaring till varför större 
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städer har lättare att attrahera inflyttare än mindre orter kan bero på utbudet av 
både gesellschaft i staden, och gemeinschaft i dess utkant (Ramberg, 2005, 
s.171). 

Städer, orter och platser har alla en eller flera stereotypiska föreställningar om 
sig (Nilsson, 2009, s.10). Bilden av Norrland i media diskuteras av Eriksson, där 
Norrland (periferin) som helhet ställs i motsats till Stockholm (centrum). 
Centrum tillskrivs som en urban, modern och kreativ plats och Norrland 
sammankopplas med glesbygd, bidragsberoende, avfolkning samt 
bakåtsträvande (Eriksson, 2010, s.148-149). På liknande sätt finns diskurser om 
arbetsplatser. Bilden av gruvor och gruvarbetet har fortfarande en manlig prägel, 
då arbetet och miljön framställs både på ett farligt och fysiskt krävande sätt 
(Abrahamsson, Johansson, Andersson, 2010, s.16). Bilden av gruvarbetet som 
ett ”hårt, smutsigt arbete” stämmer inte överens idag med det moderna 
gruvarbetet, som till stor del utförs ovan jord och via fjärrstyrning 
(Abrahamsson, Johansson, Andersson, 2010, s.21-22). I sin tur kan detta leda till 
att platsers identitet påverkas av bilden av gruvindustrin om denna är den 
dominerande arbetsplatsen på orten. 

5.2 Rörlighet 

En teori som beskriver vad som påverkar människor att flytta är ”push-pull-
teori” av Ravenstein. Teorin grundar sig på nationalekonomiska antaganden om 
nyttomaximering. På detta sätt utgör exempelvis arbets- eller studietillfällen 
något som attraherar människor att flytta till en plats och dåliga förhållanden 
som arbetslöshet eller avveckling, får människor att lämna platsen (Ravenstein, 
1889, s.286ff). ”Push-pull-teorin” har kritiserats då människor inte alltid flyttar 
på grund av ett rationellt beslut, utan människor flyttar även på grund av sociala 
relationer och nätverk. Teorins kritik består även i att den förutsätter ett 
rationellt tänkande hos individen, vilket kräver fullständig förståelse för 
systemet (Svensson, 2006, s.34). Beslutet att flytta kan förklaras genom 
Wolperts begrepp ”place utility”, vilket grundar sig på hushållets uppfattning 
om tillfredställelse på platsen. Om tillfredställelsen är högre i den tilltänkte 
destinationen än på nuvarande bostadsort flyttar man och om tillfredställelsen är 
hög på den nuvarande platsen ses inget behov av att flytta någonstans (Wolpert, 
1965, s.161-163). Efter åldern 30 minskar antalet flyttningar och flyttar man i 
denna ålder sker det oftast inom ens arbetsmarknadsområde. Detta gör att i det 
område man bor som 30åring kommer man med stor sannolikhet stanna 
framöver också (Bengtsson, 2002, s.23).  

Regioner som oftast attraherar unga personer samt människor med planer på en 
karriär är såkallade ”rulltrappsregioner”, vilket är regioner med stark ekonomisk 
tillväxt. I dessa regioner finns större möjlighet för inflyttare och boende att både 
göra bostads- och arbetskarriär än i övriga landet (Fielding, 1992, s.14). Att 
påstå att en region ger bättre förutsättningar än andra kan man dock ifrågasätta. 
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En svensk studie både bevisar rulltrappregionernas effekt samt påvisar dess 
ojämlikhet. ”Rulltrappsregionernas” struktur har visat sig löna sig mest för 
högutbildade människor och områden utanför storstadsregionerna lönar sig mer 
för lågutbildade (Andersson, 1996, s.19-22).  

Att flyttströmmarna går från landsbygd till storstad samt från norr till söder visar 
även på en hierarki mellan centrum och periferi. Olika platser ger olika 
erfarenheter som påverkar bilden av sig själv och av andra. Synen av andra utgör 
också en del av uppfattningen om sig själv. Centrum är normen och periferin är 
avvikande, vilket visar dess maktrelation, då en norm aldrig finns utan sin 
motsats (Svensson, 2006, s.45-46). Av maktrelationer tillskrivs olika platser 
egenskaper likaså för människor från dessa platser, antingen positivt eller 
negativt (Molina, 1997, s.93-94). Periferins stigmatisering är i relation till 
centrum, stadens föreställning om landsbygden, och på det sättet stadens 
motsats. Värderingar och attityder sprids från centrum till periferi och de 
uppfattningar som finns i centrum blir allt vanligare i periferin (Galtung, 1976, 
394ff). Motsatserna centrum-periferi påverkar även unga människor i 
uppfattningen om sin plats. I media förmedlas ett ideal för unga människor där 
staden är dess rätta plats, vilket leder till ett avvikande beteende för de som lever 
i periferin (Kåks, 2003, s.335).   
 
Viktiga aspekter inom rörlighetshandlingar är vad man vill, bör och kan. Vad 
man vill eller inte vill, kan förklaras av närhets- och lagomprincipen. Med 
närhetsprincipen menas att närstående relationer och föremål har större 
betydelse än avlägsna, vilket rangordnas av lagompricipen, där viljan bedöms 
utifrån mättnad eller måttlighet (Holm, Mäkilä, Öberg, 1989, s.120). Vad som är 
lagom är svårt att definiera, och principen är inte applicerbar på alla. 
Lagompricipen används som avgränsning, då varken tid eller resurser finns för 
en typ av aktivitet eller relation, utan att annat blir lidande (ibid, s.121). Om 
utrymmet av en aktivitets tid eller resurskrav ökar mer än önskvärt finns en vilja 
att företeelsen minskar till en lagom nivå. Detta förklarar viljan till att 
exempelvis skaffa sig något långvarigt efter flera kortvariga aktiviteter eller 
förhållanden (ibid, s.121). Med närhets- och lagomprincipen blir de närmare och 
bestående relationerna och aktiviteterna viktigare än lösare eller korta 
förbindelser. Familj, släkt och nära vänner stor betydelse likt de långvariga 
aktiviteterna som förvärvsarbetet. Inom närhetsprincipen finns en hierarki av 
handlingar man värdesätter, där relationer står över aktivitet, vilket i sin tur står 
över geografiska handlingar. Vid konflikt mellan dessa bestämmer 
närhetsprincipen oftast, det som betyder mest. Beslutet om en flytt bestäms 
följaktligen av flera personer i ett hushåll (ibid, s.121).  

Hur vi bör röra oss styrs av moraluppfattningar och samhällets normer. Här 
spelar Jante- och Areteprincipen stor roll, där den ena, Janteprincipen stävar 
efter kollektiva handlingar och Areteprincipen strävar efter exklusivitet och det 
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som är eftersträvansvärt (ibid, s.124-126).  Var och när människor väljer att röra 
sig visar på en individens uppfattade möjlighet att ta del av det 
eftersträvansvärda(se figur två). 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell över rörlighetsbeslut (Holm, Mäkilä, Öberg, 1989, s.137). 

Vad vi vill och vad vi inte vill är som sagt viktigt angående rörlighet, likaså vad 
vi kan och inte kan. Vad vi kan och inte kan styrs av olika restriktioner i 
omgivningen (se figur två), vilka är kapacitets-, kopplings- och 
styrningsrestriktioner (ibid, s.126). Kapacitetsrestriktioner för individer handlar 
om avgränsad information och valmöjligheter i omgivningen. Olika faktorer 
som biologiska, kunskap, relationer, ekonomi och hälsa är påverkar individens 
rörlighet i rummet (ibid, s.128). Kopplingsrestriktioner handlar om 
grupperingar, av logiska, biologiska och organisatoriska strukturer. Vid 
migration flyttar exempelvis en familj tillsammans, då kopplingen är biologisk 
(och social). Utbildning och arbete är oftast platsbundna, flyttar man av denna 
anledning är restriktionen organisatorisk (ibid, s.129). Styrningsrestriktioner är 
vad man får och inte får, vad lagar och regler säger om rörlighet. Exempel på 
detta är obligatorisk grundskola eller att vissa meriter leder till vissa utbildningar 
eller arbeten (ibid, s.129).  

Moral är även en styrrestriktion, där lojaliteten, som en plikt eller skyldighet, 
styr hur man bör eller inte bör röra på sig. Starka lojaliteter är bland annat 
familje- eller arbetsrelaterade lojaliteter (ibid, s.122). När möjligheterna är få 
eller restriktionerna många, blir kan ett måste. Inom rörlighetshandlingar finns 
många måsten, vi måste exempelvis gå grundskola och vi måste någon gång dö. 
Restriktionerna och möjligheterna leder fram till val eller oundvikliga 
handlingar(ibid, s.130). Egenskaperna hos individen och omgivningen leder 
fram till vad en individ kan, vill eller bör (se figur två) (ibid, 137).  

Individens starkaste egenskap är vad den vill eller inte vill och omgivningens 
starkaste egenskap är vad individen kan eller inte kan (ibid, s.138). 
Överensstämmelsen mellan vad man vill och bör hänger till stor del ihop med 
om individen accepterar omgivningens uppfattning (ibid, s.131). Vid migration 
betyder detta att om individen vill, och omgivningen tillåter flyttar individen. 

 

Alla 
Egenskaper 

Individuella 
egenskaper 

Omgivningens 
egenskaper 

Vill 

Bör 

Kan 

Rörlighetsbeslut	  



	   17	  

6 RESULTAT 

I resultatet redovisas de teman som framkommit av intervjuerna. 
Respondenternas åsikter, upplevelser och känslor om Tärnabyområdet samt 
deras syn på framtiden kommer att redovisas efter de teman som de handlar om. 
Alla respondenter är anonyma.  

6.1 Reflektioner kring att stanna eller att flytta 

Alla intervjuade angav att de flyttade hemifrån redan i gymnasieålder, på grund 
av att det inte finns någon gymnasieutbildning (förutom ett skidgymnasium) i 
Tärnaby som de önskade att gå. Vid valet av gymnasieort var det främst två 
kriterier som avgjorde var personerna flyttade. Dels utbildningen och dels orten 
som utbildningen fanns i. Valet de fick göra var antingen att flytta till Storuman, 
drygt 10 mil från Tärnaby eller flytta utanför kommungränsen. Majoriteten av de 
intervjuade valde att gå gymnasium i en annan kommun. Att flytta för att gå 
gymnasium uttrycks mer som ett måste än ett val och att gå gymnasium i 
Storuman var för en stor del av respondenterna inget de ville, dels på grund av 
utbudet av utbildningar men också på grund av en rivalitet som finns mellan 
orterna Storuman och Tärnaby. En kvinna säger: 

”..sen hittade jag en bredare utbildning, så jag flyttade..och så va det lite att jag 
inte ville bo i Storuman eller Lycksele..så då valde jag att inte flytta dit för det 
verkade inte va som ett så roligt ställe att bo på. Jag ville till någonting större.” 
(Respondent 5) 

Att flytta hemifrån så pass tidigt är något som kan upplevas både positivt och 
negativt. Har man redan en vilja att lämna orten kan valet av 
gymnasieutbildning vara ens möjlighet att flytta från kommunen, men det kan 
även kännas som ett nödvändigt ont och om möjligheten fanns hade vissa av 
respondenterna hellre stannat kvar i Tärnabyområdet och gått gymnasiet där.  

Ett tema som framkommer i intervjuerna var att respondenterna angav att när de 
redan flyttat en gång för att gå en gymnasieutbildning rullade flyttkedjan på. 
Detta skedde på grund av svårigheten med att skaffa jobb i Tärnaby, att studier 
lockade eller av lusten att se någonting nytt. Främst angav kvinnorna att de 
flyttade vidare på grund av en stävan efter fortsatta studier, medans hos männen 
fanns en större osäkerhet kring val av utbildning. Ett problem som framställs av 
respondenterna är att det finns väldigt få arbetstillfällen i Tärnabyområdet, vilket 
är problematiskt om man vill stanna kvar. För männen fanns även en större 
önskan än hos kvinnorna att läsa vidare till något som ger jobb i 
Tärnabyområdet. En man uttrycker sig så här: 

 ”kanske vill utbilda mig till något annat men då måste man leta sig till någon 
annanstans, ett tag i alla fall..bara jag hittar rätt utbildning..jag vet inte, jag har 
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inget bestämt.” 
(Respondent 3) 

Ett återkommande tema för respondenterna som bor kvar i Tärnaområdet var att 
de inte ville utföra sitt arbete någon annanstans än i Tärnabyområdet, utan då 
skulle de hellre göra något annat, antingen kvar i området eller studera på annan 
ort. Anledningen till att de valt att stanna kvar beror främst på ett välbefinnande 
av att vara i området. Naturen och möjligheten till aktiviteter som jakt och fiske 
spelar stor roll, förutom arbetstillfället. En man uttrycker sig om varför han valt 
att stanna såhär: 

 ”jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta någonstans, jag trivs så bra uppe 
på fjälle..det är väl, ensamheten, det är, fridfullt..frihet liksom, det är inte det 
där, alltid stressen och stadslivet. Man får vara för sig själv.” 
(Respondent 8) 

En stark koppling till naturen känner alla respondenter, oavsett om det är 
kopplat till aktiviteter eller som en trivsam miljö, men naturen var inget som höll 
de respondenter som flyttat från Tärnabyområdet kvar. Att se något nytt var en 
stark anledning och ett återkommande tema för de som flyttat från 
Tärnabyområdet, förutom jobb eller studier. Detta uttrycktes både på ett positivt 
och negativt sätt. Antingen har respondenterna sett en möjlighet på en annan ort 
och därför flyttat eller så har Tärnabyområdet upplevts som ”litet” och 
”händelselös”.  Tärnabyområdet har på så sätt både varit avstötande för vissa 
respondenter då de upplevt att de kände till allt i Tärnabyområdet, medans andra 
respondenter menar att andra platser har lockat. Vissa respondenter som flyttat 
menar att det mest bara blev så, utan att det fanns någon speciell anledning för 
det.  

Ett viktigt tema i intervjuerna är tillhörigheten respondenterna känner till 
Tärnabyområdet, främst på grund av att de vuxit upp i området och har kvar 
släkt och vänner där. Naturen, landskapet och det liv man lever i fjällvärlden är 
också något som respondenterna uppger är orsaken av att känna tillhörighet till 
Tärnabyområdet, fastän de inte längre bor kvar där. En man uttrycker sig på 
detta sätt: 

 ”jag har ju som vuxit upp där så de är ju som väldigt viktigt på det sättet. Det 
är alltid lika skönt att få komma hem, lite då och då..det är ju mycket 
friluftslivet..man känner till trakterna och sånt där, man kan röra sig väldigt 
fritt.” 
(Respondent 2) 

För männen är ett viktigt tema rörande tillhörighet till området kopplingen till 
naturen och landskapen och kvinnorna uttrycker en större koppling till familj 
och släkt kvar i området. En kvinna uttrycker det så här: 
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 ”jag trivs ju jättebra där, när jag far och hälsar på..så jag skulle gärna tänka 
mig att ha en stuga och kanske till och med flytta tillbaka en vacker dag..jag har 
ju kvar släkt och sådär med familjen, det är väl mest det, egentligen..” 
(Respondent 1) 

6.2 Uppfattningen om Tärnabyområdet 

Ett tema som framkommer i intervjuerna är att respondenterna har en positiv 
bild av Tärnabyområdet, dels på grund av uppväxten, familj och vänner och dels 
av de aktiviteter som platsen erbjuder. Naturen, fjällen och skidåkningen är till 
stor del vad respondenterna anser utgör Tärnabyområdets platsidentitet. Ett 
återkommande tema i intervjuerna är att respondenterna beskriver känslan av 
Tärnabyområdet som ”hem”, även om de inte bor där idag. En del av de som 
inte länger bor kvar i Tärnabyområdet känner även en hemlängtan till Tärnaby. 
Vad längtan består av är av alla svarande, en längtan efter naturen och känslan 
av platsen.  

Ett viktigt tema som framkommer i intervjuerna är att respondenterna uppfattar 
att det som förknippas med Tärnabyområdet är fjällen, turismen och det alpina. 
Detta ses som något positivt och unikt med platsen. Det är även det som utgör 
den stämning, en stillhet, som respondenterna beskriver finns i Tärnabyområdet. 
En kvinna uttalar sig såhär om sin relation till Tärnabyområdet: 

 ”eftersom jag är uppväxt i fjällvärlden så att säga..det är ju det här med 
naturen som man har en stor relation till..att när man kommer hem och känner 
att ja, det är lugnt och skönt, att man verkligen kan slappna av.” 
(Respondent 4) 

Ett tema som framkommer är att Tärnabyområdet uppfattas även på ett negativt 
sätt, trots områdets styrkor som naturen och relationerna till släkt och vänner. Ett 
stort problem för Tärnabyområdet är att det är få arbetstillfällen samt bristen på 
andra aktiviteter än det som rör naturen, som jakt och fiske. En återkommande 
tema hos respondenterna (kvinnorna främst) är uppfattar att det finns för lite 
aktiviteter, vilket leder till att de känner sig uttråkade. En kvinna säger: 

 ”ja dom har ju inte direkt så jättemånga matställen att gå ut och äta på, dom 
har ju inte något café man kan sätta sig och snacka på, dom har lite aktiviteter 
överhuvudtaget för både äldre och ungdomar..det är ju mest skidåkningen som 
gäller sådär.” 
(Respondent 7) 

Ett återkommande tema som framkommer i intervjuerna är uppfattningen om att 
Tärnabyområdet har stagnerat och att området behöver något som får igång 
samhället igen, då affärer läggs ner och bland annat en ungdomsgård såldes. 
Avvecklingen ses som något mycket negativt, bland annat finns en uppfattning 
om att området behöver moderniseras för att bli mer attraktivt. Handel, uteliv, 
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mer rörelse och arbetstillfällen är något respondenter som flyttat därifrån skulle 
sakna om de återvände till Tärnabyområdet. I relation till Tärnabyområdets 
avveckling framställs Hemavan som en motsats, där både ekonomiska aktiviteter 
och ett stort tillflöde av människor sker. På detta sätt menar vissa respondenter 
att Tärnabyområdet behöver utvecklas. En man menar att: 

 ”.. just att det händer så mycket och att det kommer så mycket folk.. i alla fall 
Hemavans framtid är ljus, Tärnabys framtid är nog mörkare..dom får inte dit 
lika mycket folk helt enkelt, det byggs inga stugor eller hus där.. det är inte 
samma turismtillflöde..långt ifrån.” 
(Respondent 3) 

Ett viktigt tema som framkommer i intervjuerna är att Tärnaby och 
Tärnabyområdet ställts i relation till andra platser. I dessa jämförelser framstår 
Tärnaby som både attraktivare och mindre attraktivt. I relation till större orter 
står Tärnabyområdet i lägre rangordning, främst på grund av arbetstillfällen, 
studier och fritidsaktiviteter. I denna jämförelse spelar livssituationen en stor 
roll. En man menar att: 

 ”.. men det är ganska härligt just nu och va relativt ung och bo i en stad, det 
händer mer grejer här. I Tärna finns samma gamla kottar, och inte så mycket 
uteliv.” 
(Respondent 2) 

I relation till andra mindre orter framställs Tärnabyområdet som mer attraktivt, 
dels på grund av naturen och turismen som finns i området. En respondent 
menar att på grund av turismen träffar man nytt folk, och på så sätt blir området 
inte ”inskränkt” som övriga inlandet. En större del av respondenterna menar att 
naturen är främst det som ingen annan plats har. Att naturen och miljön är unik 
tillsammans med att Tärnaby är en liten ort, gör att det blir lite speciellt att 
komma från Tärnabyområdet. En kvinna säger att: 

 ”jag känner mig väldigt stolt över min födelseort..när folk frågar vars jag är 
ifrån och jag säger Tärnaby..jag blir glad om att få berätta om det..det är ju lite 
annorlunda..det är väl lite intressant, sen är det ju så fin hemma, så vackert, 
med fjällen och så.”  
(Respondent 5) 

6.3 Uppfattningen om framtiden i Tärnabyområdet 

Ett tema som framkommer i intervjuerna av de som flyttat ifrån Tärnabyområdet 
är viljan att flytta tillbaka, men som framställs som svårt. Främst handlar det om 
brist på arbetstillfällen för både männen och kvinnorna. De som studerar eller 
vill studera, menar att detta påverkar deras möjlighet att flytta tillbaka negativt, 
på grund av bristen på arbetstillfällen i Tärnabyområdet, inom det dem studerar. 
Uppfattningen om framtiden i Tärnabyområdet är främst pessimistisk, då synen 
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på området är att den avbefolkas och att mycket verksamheter läggs ner. En 
kvinna säger: 

” det känns som att det håller på att dö ut. För det finns ju knappt några affärer 
eller någonting. Så det skulle va om man fick igång mer, asså året runt..jag vet 
inte, bygga upp mer affärer eller nåt sånt där. Fast det är ju ändå så litet så jag 
vet inte om det skulle funka heller.” 
(Respondent 4) 

Den eventuella gruvetableringen i Rönnbäck kände alla respondenter till, även 
om de flesta tycke sig ha för lite förståelse om planerna kring gruvan, då de 
menade att de inte var så insatta i ämnet. 

Hur respondenterna ställer sig till gruvan är tvetydligt, dels anses gruvan vara 
något positivt för Tärnabyområdet, åtminstone på kort sikt, då fler 
arbetstillfällen skapas, men ses även som något negativ på lång sikt. Detta beror 
dels på en miljöförstörelse i området, men även påpekade vissa respondenter att 
området skulle lida av samma problematik som idag, då gruvans livslängd är 
cirka 20 år och arbetarna i gruvan kommer flytta ifrån Tärnabyområdet. De 
flesta respondenter menade att trots en miljöförstörelse skulle gruvan vara 
positiv för Tärnabyområdet då den skulle kunna leda till fler boende och mer 
service i området. En man säger: 

 ” jag tycker nog att det är positivt..det blir som en uppåtkick för Tärna. Så de 
inte bara dö utav, alltihopa.” 
(Respondent 8) 

Ett tema som framkommer hos de respondenter som flyttat från Tärnabyområdet 
är att möjligheten till att flytta tillbaka anses större med en gruva än utan. Dock 
menade endast två respondenter, båda män, att de skulle kunna tänka sig söka 
arbete i gruvan, om det skulle bli någon. Av kvinnorna var ingen intresserad av 
gruvarbetet och det var även fler kvinnor än män som har en mer negativ än 
positiv inställning till en gruvbrytning. Dels beror detta på att det skulle kunna 
störa turismen och dels för att gruvan skulle förstörs naturen och miljön. En 
kvinna säger: 

”..det blir ju olika föroreningar, dåliga grejer i luften, som kan göra en sjuk..det 
skulle vara en anledning att inte flytta tillbaka, tycker jag.” 
(Respondent 1) 

Ett annat viktigt tema kring gruvetableringen som framgick i intervjuerna är 
gruvans negativa egenskaper, som förstörelse av miljön, då mark för fiske och 
jakt kommer gå förlorad. Samtidigt framställs ett överseende av detta, då gruvan 
anses nödvändig för ortens överlevnad. En man säger: 
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 ” ..det är bra med jobb sen är det ju tråkigt om det blir någon miljöförstörelse 
men, man kan ju inte ha en jättefin miljö så är det ingen som bor där. Ja man 
måste ju leva på någonting.” 
(Respondent 6) 

Ett viktigt tema som framgick kring gruvans betydelse för orten är att den inte 
anses ha någon större betydelse för en ändrad bild av Tärnabyområdets identitet. 
Detta beror framförallt på grund av den starka kopplingen till fjällen och det 
alpina, som de flesta av respondenterna ändå tror kommer vara starkare kopplat 
till Tärnabyområdet än den eventuella gruvetableringen. Vissa respondenter 
menade att det skulle vara negativt om gruvan skulle ”ta över” bilden om 
Tärnabyområdet, om Tärnabyområdet skulle förknippas med gruvbrytning 
istället för med sport. Och andra sidan menade några respondenter att 
gruvetableringen skulle kunna förändra identiteten till det bättre, då en 
gruvetablering skulle kunna generera en större befolkning och då skulle 
möjligtvis fler personer känna till Tärnabyområdet, då det inte skulle vara lika 
starkt kopplat till det alpina. 
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7 DISKUSSION 

Platser kan vara både avstötande och lockande enligt Raveinsteins ”push-pull-
teori” (Ravenstein, 1889, s.286ff). Av de intervjuade har majoriteten flyttat från 
Tärnabyområdet, och antingen har Tärnabyområdet sett som avstötande, då 
platsen gett upphov till tristess och respondenterna har uppgett att det velat se 
något nytt. Det kan även ses som en naturlig process av människors utveckling 
och livscykel, genom att distansera sig från hemmet för att skapa ett nytt, i 
vuxen ålder. Främsta orsaken till att flytta från Tärnabyområdet handlar om att 
respondenterna har sett en möjlighet någon annanstans, exempelvis studier eller 
arbete. På detta sätt har Tärnabyområdet inte varit avstötande, utan andra platser 
har lockat. Oavsett anledning, försvårar en flytt möjligheten att återvända. På de 
nya platserna respondenterna etablerat sig skapas nya band och relationer. 
Träffar man exempelvis en partner på den nya platsen kan detta förstöra eller 
omöjliggöra en återflytt. 

Detta är positivt i den bemärkelsen att Tärnabyområdet ligger respondenterna 
varmt om hjärtan, då dessa har en stark koppling till naturen och till 
familjemedlemmar och vänner som bor kvar i området. Det negativa är att 
Tärnabyområdet inte kan mäta sig med andra platser för respondenterna som 
flyttat. En relevant fråga kring detta är vem flyttar till Tärnabyområdet om inte 
de med platsanknytning gör det? 

Tärnabyområdet har likt andra mindre orter en ”gemeinschaft-indentitet” vilket 
är förlorande i dagen värld, där anonymitet och stadslivets puls hägrar. Men på 
grund av det starka turismtillflödet till området är det lokala och traditionella 
inte lika starkt kopplat till platsen och Tärnabyområdet beskrivs även som en 
öppen och händelserik plats, vilket är en styrka som andra mindre orter inte har. 
Stadens ”geshellschaft”-egenskaper är heller inget som alltid lockar, då olika 
förutsättningar i livet gör att det trygga eller det anonyma är trivsamma miljöer 
(Ramberg, 2005, s.166). För ungdomar och unga vuxna kan stadens möjligheter 
som utbildning och ett brett utbud av aktiviteter locka, medan senare i livet vid 
exempelvis familjebildning kan det lunga och gröna ses som en attraktivare 
miljö. I detta skede kan Tärnabyområdet ses som en stark kandidat då det finns 
goda möjligheter till att leva ett lugnare liv med natur och utomhusaktiviteter 
året runt. Detta är dock ett problem som lyft fram i intervjuerna, då den som inte 
känner sig särskild dragen till naturen har ett litet utbud av just aktiviteter i 
Tärnabyområdet. Förutom kopplingen till familj och vänner upplevs det därmed 
som att det inte finns så mycket att göra i området. Kvinnorna i denna studie 
upplevde främst en tristess efter ett tag av Tärnabyområdet, vilket är en 
problematisk egenskap när målet är att ändra en negativ befolkningsutveckling. 
En allmän uppfattning hos respondenterna är att Tärnabyområdet behöver bli 
mer modernt, för att bli mer attraktivt.  
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Ett återkommande tema i intervjuerna är att den eventuella gruvetableringen i 
Rönnbäcken ses som en möjlighet för just det, då en gruvetablering kan innebära 
ökad sysselsättning och befolkning i området. Något som man bör 
problematisera är att FIFO (Storey, 2001, s.135), då man kan ställa sig fråga om 
arbetarna i gruvan flyttar till området istället för att pendla. Kan arbetarna flytta 
och vill de det? Då gruvarbetet, som tidigare nämnt, har en manlig prägel kan 
man tänka sig att majoriteten av de som söker arbete i gruvan är män. Om deras 
partner inte lyckas få ett arbete i Tärnabyområdet finns få möjligheter att kunna 
flytta. Flyttar inte gruvarbetarna till området kommer det heller inte öka service 
eller andra arbetstillfällen i området. På detta sätt är den manliga diskursen av 
gruvarbetet en stor problematik för områdets utveckling. Gruvarbetet är att 
döma av respondenternas uppfattning inget yrke som lockar. Och om 
gruvarbetet ses som ett mindre attraktivt arbete kan det leda till att det är mer 
tillfälligt än långvarigt, vilket kommer att försvåra inflyttningen till 
Tärnabyområdet. Det som förknippas med gruvor och gruvarbetet kan på så sätt 
förändra bilden av Tärnabyområdet, vilket kan försämra bilden av 
Tärnabyområdet som en attraktiv miljö att bo i. Att gruvindustrin förknippas 
med miljöförstörelse och möjligtvis en tillbaka gång i utvecklingen, är inte 
heller något som påverkar bilden av Tärnabyområdet positivt. Området har en 
stark turism och på så sätt, i motsats till en gruvetablering, en prägel av att värna 
miljön. Gruvetableringen utrycks av vissa respondenter som ett hot mot 
turismnäringen, och att det vore negativt om en gruvetablering ändrade bilden av 
området. Turismen är dock inte nog stark att sysselsätta människor året runt, då 
det främst handlar som säsongsarbeten.  

Men bilden av gruvarbetet kan komma att förändras med tiden, då gruvarbetet 
idag är både specialiserat och teknologiskt. Om bilden av gruvarbetet ändras och 
får en mer positiv prägel, kan en gruvetablering i Rönnbäcken göra området mer 
attraktivt, och ändra de negativa ”gemeinschaft” egenskaper som 
Tärnabyområdet har idag.  

Majoriteten av respondenterna vill i framtiden flytta tillbaka, i dagsläget ses 
detta som en liten möjlighet, och främst har det att göra med bristande 
arbetstillfällen men även på grund av platsanknytning till den nya bostadsorten. 
Med en gruvetablering menar de flesta respondenter att denna möjlighet blir 
större än i dagsläget, då samhället kan komma att växa av en gruvetablering. 
Gruvan är på så sätt en ”pull”-effekt för Tärnabyområdet, då den eventuella 
gruvans spridningseffekt är det som lockar.  

Normer och flyttströmmar i samhället gör att det blir svårt att välja som man 
vill, men även andra faktorer påverkar var man vill och kan flytta (Holm, 
Mäkilä, Öberg, 1989, s.120ff). En förväntning, både hos individen och samhället 
är, att man arbetar inom det man tidigare studerat. Finns inte den möjligheten i 
Tärnabyområdet upplever man kanske att man inte kan flytta tillbaka. En önskan 
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om återflytt kan även ske av lojalitet till familj och vänner, men vill inte andra 
personer i ett hushåll flytta är möjligheten även då liten. Andra faktorer som 
livsstil påverkar även hur rörlig man är, att man kanske väljer att bo i ett 
storstadsområde, trots omgivningens förväntningar av återflytt. Rörlighet kan på 
så sätt leda till platsbundenhet då vad man vill eller bör är inte alltid något man 
kan, eller det man kan är heller inte alltid något man vill. 

Vem kan man då tro flyttar till Tärnabyområdet? Av de respondenter som flyttat 
från Tärnabyområdet ses samhällsmiljön som attraktiv men med restriktioner i 
utbud av främst aktiviteter. Bilden av Tärnabyområdet är att den håller på att dö 
ut, och behöver moderniseras. Problematiken med detta är att Tärnabyområdets 
platsidentitet kan komma att förändras och fråga är huruvida detta är något 
positivt eller negativt. Av att döma utifrån flyttströmmar och normer i samhället 
är ”geshellschaft” det som attraherar. Stadens anonyma egenskaper är dock 
något som framgår i intervjuerna om Tärnabyområdet med, då vistas där ger en 
känsla av frihet och ensamhet. Att individer flyttar till städer på grund av eget 
val kan man ifrågasätta. Finns det möjlighet att flytta till ett område som 
Tärnaby efter tagit del av studier? Till stor del nej, och utan utbildning är det 
idag svårt att skaffa sig ett arbete. Ett perifert områdes egenskaper behöver på så 
sätt inte vara avstötande utan fler möjligheter finns i staden.  

Det som utmärker Tärnabyområdet från andra mindre orter är dess geografiska 
läge, som blivit en del av områdets identitet. Något man skulle kunna hävda är 
att naturen, turismen och det alpina är det som skiljer Tärnabyområdet från 
andra platser och därmed är viktigt att skydda, då detta utgör det unika med 
platsen. Om en gruvetablering i Rönnbäcken ändar på den, har det till stor del att 
göra med bilden av gruvarbetet och gruvors påverkan på miljön. Detta kan leda 
till att området uppfattas på ett mer negativt sätt och gruvans effekt blir 
avstötande för Tärnabyområdet. Om den manliga diskursen av gruvarbetet 
försvinner kanske detta kan ses som ett attraktivare arbete, då det bland annat 
ger en relativt hög lön, bland annat i jämförelse med traditionellt kvinnliga 
arbeten som exempelvis vård och omsorg.  

Tärnabyområdets styrka är dess isolering, en känsla av lugn och frihet. 
Samtidigt innebär detta också tristess och en uppfattning om stagnation. 
Majoriteten av respondenterna menar att den eventuella gruvetableringen i sig 
inte är något de skulle flytta tillbaka för, utan istället för vad en gruva kan 
generera. Gruvan uttrycks även som ett måste för ortens överlevnad av vissa 
respondenter.  

Majoriteten av respondenterna menade att en gruvetablering i Rönnbäcken inte 
behöver betyda en förändrad platsidentitet. Och andra sidan är antagande att 
bilden utifrån kommer förändras, antingen till det sämre eller fungerar en gruva 
som att sätta Tärnabyområdet på kartan.  
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7.1 Slutsatser 

Av denna undersökning har jag kommit fram till två saker. Tärnabyområdets 
platsidentitet är stark och har främst en positiv prägel. En gruvetablering i 
Rönnbäcken kan leda till en ändring av denna, av att döma till en mindre 
attraktiv. Och andra sidan är platsidentiteten inte nog för att behålla eller öka i 
befolkningsmängd, vilket en gruvetablering kan vara ett hjälpmedel för. 

Av denna studie har det framkommit att en etablering av gruvverksamhet i 
Tärnabyområdet är något respondenterna anser är positivt för områdets framtid 
då denna skulle kunna ändra en negativ befolkningsutveckling, dock är mycket 
få av dessa respondenter intresserade av att arbeta inom den näringen.  

Vad respondenterna anser och tror att en gruvetablering kan generera till platsen 
ses som övervägande positiv trots risker med miljöförstörelse. Detta kan man 
tolka som en ”desperat önskan” om förändring i området, som den eventuella 
gruvetableringen besvarar då arbetstillfällen skapas. Samtidigt har denna studie 
visat att den störta orsaken till att flytta från Tärnabyområdet är inte 
arbetstillfällen, utan istället att upptäcka nya platser. Arbetstillfällen är även en 
bidragande orsak likt studier för att flytta från området, men är den enskilt 
starkaste för att flytta tillbaka. Då respondenterna redan känner en stark 
koppling till platsen, dels av platsens identitet och av sociala band som finns på 
platsen är kanske arbetstillfällen det enda som hindrar dessa att flytta tillbaka. 
Dock är gruvarbetet inte något som lockar respondenterna, utan det som lockar 
dessa tillbaka är en positiv samhällseffekt av den eventuella gruvetableringen. 
Detta problematiserar än mer respondenternas syn på den eventuella 
gruvetableringen, då de anser att deras möjlighet till återflytt är beroende av en 
positiv samhällseffekt av den eventuella gruvan i Rönnbäcken. Leder 
gruvetableringen till ”fly-in, fly-out” kommer kanske varken gruvarbetare eller 
tidigare utflyttare flytta tillbaka till området.  

Den rivalitet som finns mellan orterna Tärnaby och Storuman, men även 
Tärnaby och Hemavan skulle även kunna vara en bidragande orsak till synen på 
behovet av utveckling i Tärnabyområdet samt gruvans nödvändighet för att 
flytta tillbaka till området. Dock för att säga något mer om detta behövs djupare 
studier om platsens dynamik och orternas relation till varandra.  

Ett problem som jag anser framkommit i denna studie är att de flesta 
respondenter menade sig inte ha så stor insikt i själva projektet kring gruvan, 
och att de har lite ”koll” på vad det faktiskt betyder med en gruvetablering. För 
att få en större förståelse för hur respondenterna ser på Tärnabyområdets 
framtida samhällsmiljö och den eventuella gruvans betydelse för detta, måste 
respondenterna själva anse sig ha nog kunskap för att kunna fatta en oberoende 
åsikt. Hur kommer det sig att respondenterna har en mycket liknande åsikt om 
för- och nackdelar på kort och lång sikt, kring en så kontroversiell fråga som den 
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eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken innebär? Detta visar på hur svårt det 
är att få fullständig information om situationen och projektet för den lilla 
människan mot starka grupper som företag och politiker. För framtida studier 
vore detta intressant att studera vidare kring, hur opinion bildas kring 
kontroversiella frågor som gruvetablering. 
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8 SAMMANFATTNING 

Den här studien visar hur unga vuxna med anknytning till Tärnabyområdet 
tänker kring att bosätta sig i framtiden i området och vad som påverkar 
möjligheten till en återflytt. Genomförandet av insamlingen av material är via 
telefonintervjuer, då respondenterna har bosatt sig på olika orter i dag. 
Intervjuerna är anonyma och tog mellan 15-20 minuter. Genom att använda en 
kvalitativ metod blir materialet för analysen centrerat kring vad respondenterna 
tycker, känner och upplever, vilket bra för att besvara frågeställningarna.  

Respondenterna gick i gemensam klass och urvalet är både subjektivt, för att få 
en jämn könsfördelning och ”snöbollsurval”, där en intervjuperson hänvisar till 
en annan. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket tillåter respondenten svara 
som den uppfattar frågan.  

För att analysera materialet har jag använt mig av en tematisk analys. För att 
hitta analysteman använde jag mig av ett empirinärt förhållningssätt, där teman 
plockas ut ur intervjuerna. De teman som utkristalliserades av intervjuerna är 
Tärnabyområdets samhällsmiljö, Orsaker att stanna/flytta och Tärnabyområdets 
framtid. Den tematiska analysens struktur innefattar mindre teman som 
respondenterna talat om. För huvudtemat Tärnabyområdets samhällsmiljö 
diskuteras områdets attraktivitet och platsidentitet. För huvudtemat Orsaker att 
stanna/flytta diskuteras jobb, skola, familj, fritid, service och samhörighet och 
för huvudtemat Tärnabyområdets framtid diskuteras arbetstillfällen och 
flyttningsval. 

Den teoretiska kopplingen handlar om plats och platsidentitet samt rörlighet. 
Beroende på hur respondenterna uppfattar Tärnabyområdets platsidentitet 
fungerar denna som en ”push/pull” effekt. Platser kan uppfattas både på ett 
avstötande och lockande sätt. Hur man uppfattar platser har till stor del att göra 
sociala faktorer som kön, etnicitet, ålder och klass. Även om man känner en 
tillhörighet till platsen spelar roll, om man är en så kallad ”insider” eller 
”outsider”. Uppfattningen om platser görs genom interaktion mellan människor 
och människor och det fysiska. Platser förändras dock och det gör även 
uppfattningen om platsen. Ett begrepp som förklaras samhällets förändring är 
Tönnis ”gemeinschaft” och ”geshellschaft” som beskriver hur samhället gått 
från det traditionella till det anonyma. Landsbygden tillskrivs en 
”gemeinschaftindentitet” och staden en ”geshellschaftindentitet”, vilket i 
modern tid har blivit segrare av de två, då flyttströmmen går från landsbygd till 
stad.  

Dock påverkar även anda faktorer var och om man flyttar, vilket har att göra 
med bland annat om man kan, vill eller bör migrera. Flera olika sociala faktorer 
påverkar en individs flyttbenägenhet och innefattar både individuella och 
samhällets förväntningar och uppfattningar. Olika restriktioner i omgivningen 
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påverkar om en individ kan flytta, då individens rörlighet begränsas av 
exempelvis relationer eller information. Relationer på en plats kan på så sätt 
påverka människor till att stanna kvar medan information kan påverka 
människor att flytta. Samhällets normer och individens lojalitet påverkar hur 
denna bör röra på sig, vilket både fungerar som orsaker för att stanna kvar, 
exempelvis nära familjen eller flytta för att uppnå något eftersträvansvärt som 
för utbildning. Om individen vill flytta bestäms detta av hur individen 
värdesätter sin omgivning och möjligheter. Värdesätter individer sin omgivning 
högre än möjligheter någon annanstans, stannar individen kvar.  

I resultatet framkom att majoriteten av respondenterna som har flyttat ifrån 
Tärnabyområdet har gjort detta på grund av omgivningens begräsning, dock 
menar de flesta av respondenterna att de lämnat Tärnabyområdet för att andra 
platser lockat istället för att Tärnabyområdet skulle vara avstötande. En stor del 
av respondenterna angav att en orsak till att flytta var att se något nytt, då de 
upplevde att de kände till allt i Tärnabyområdet. På detta sätt är Tärnabyområdet 
mindre attraktivt än andra platser. För kvinnorna i studien har framförallt studier 
lockat medan orsaken har varit mer blandat för männen. Vissa respondenter 
menade att det mest bara blev en flytt som inte berodde på någon speciell orsak.  

De två respondenter som bor kvar i Tärnabyområdet uppger att de inte skulle 
vilja flytta från Tärnabyområdet, då de trivs bra i området. Majoriteten av 
respondenterna uppger att de trivs bra i Tärnabyområdet och de flesta känner en 
stor tillhörighet till området. Naturen är viktig för de flesta respondenter, oavsett 
om de har ett intresse av aktiviteter som jakt och fiske. Generellt angav männen 
i högre grad än kvinnorna en starkare koppling till naturen i området och 
kvinnorna angav mer ofta än männen att familjeband var anledningen för 
kopplingen till Tärnabyområdet. 

Majoriteten av respondenterna förknippar Tärnabyområdet med fjällen, turismen 
och det alpina, detta ses som något positivt och unikt. Tärnabyområdet uppfattas 
även på ett mer negativt sätt, trots kopplingen till naturen och relationer på 
platsen. Några problem som respondenterna påpekade med platsen är brist på 
arbetstillfällen och lite aktiviteter som inte rör natur eller friluftsliv. Främst 
kvinnor menade att eftersom det finns få aktivitetsmöjligheter leder detta till en 
tristess efter ett tag.  

De flesta respondenter har en uppfattning av att Tärnabyområdet har stagnerat 
och att det behövs något som får igång utvecklingen. Respondenternas 
inställning till den eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken är både positiv och 
negativ. Det som respondenterna menar är positivt med en gruvetablering är att 
det skapar fler arbetstillfällen och på så sätt kan vara bra för områdets 
utveckling. Det som respondenterna menar är negativt med en gruvetablering är 
att den ses som ett hot mot Tärnabyområdet positiva egenskaper som turismen 
och naturen eller att en gruvetablering kan leda till en miljöförstörelse. 
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Majoriteten av respondenterna anser dock att en gruvetablering i Rönnbäcken 
skulle vara positiv för utvecklingen i Tärnabyområdet, då gruvan kan komma att 
generera fler boende och service i området. Skulle en gruvetablering leda fram 
till detta menade respondenterna att deras möjlighet att återvända skulle öka. 
Främst angav de respondenter som önskade att flytta tillbaka till 
Tärnabyområdet i framtiden att de få arbetstillfällena i området hindrade dem. 
Dock kunde endast några få av respondenterna, båda män, tänka sig söka arbete 
i den eventuella gruvan.  

De flesta av respondenterna menade att en gruvetablering inte skulle förändra 
Tärnabyområdet platsidentitet, då denna är starkt kopplad till naturen, fjällen 
och det alpina. Vissa respondenter menade dock att gruvan skulle kunna vara 
negativ för områdets platsidentitet, om området blev ihopkopplat med 
gruvbrytning istället för sport. Andra respondenter menade att en gruvetablering 
skulle vara positiv för platsidentiteten, då denna inte skulle vara lika starkt 
kopplad till utförsåkning.  

En gruvetablering i Rönnbäcken behöver dock inte leda till en 
befolkningsökning och fler arbetstillfällen inom Tärnabyområdet då FIFO är 
etablerat inom gruvindustrin.  En annan problematik är den manliga diskursen 
gruvarbetet har, vilket kan leda till att den större delen av arbetarna i 
Rönnbäcksgruvan är män. Om gruvarbetarna lever tillsammans med en kvinna, 
som inte har ett arbete i området är risken stor att detta leder till FIFO. Om inte 
arbetarna flyttar till Tärnabyområdet kommer inte områdets övriga 
sysselsättningsgrad och service öka, och om arbetarna i gruvan ska kunna flytta 
till området måste andra personer i deras hushåll erbjudas en sysselsättning. 

För majoriteten av respondenterna som har flyttat ifrån Tärnabyområdet är 
orsaken inte att platsen är avstötande, utan andra platser har lockat. Den 
eventuella gruvetableringen i Rönnbäcken uppfattas till stor del av 
respondenterna som en ”pull”-effekt för Tärnabyområdet, trots att endast några 
få kunde tänka sig arbeta i den. Främst handlar det om att gruvan ses som en 
möjlighet till utveckling för Tärnabyområdet, och på så sätt möjliggöra en 
återflytt då samhället utveckling leder till fler arbetstillfällen. Gruvan kan även 
ses som ett avstötande inslag i Tärnabyområdet, då denna förknippas med 
miljöförstörelse.  

Tärnabyområdet har en stark platsidentitet och den är främst förknippad med 
positiva egenskaper. Denna är dock inte nog för att behålla eller vinna tillbaka 
utflyttare. En gruvetablering i Rönnbäcken kan påverka platsidentiteten negativt, 
men kan även vara ett verktyg för att öka invånarantalet.  
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BILAGA 1. 

Intervjuguide 

Berätta om var du bor och hur du hamnade där 

Vars bor du nu? 

När flyttade du hemifrån? 

Var bor du nu och när flyttade du dit? 

Hur hamnade du där? 

Vad påverkade dig att flytta från Tärnaby? 

Studerar du nu? I så fall vad? 

Arbetar du nu? I så fall med vad? 

Berätta om din relation till din födelseort i Tärnabyområdet 

Vad betyder Tärnaby för dig i dag: 

Familje- och släktrelationer, vänner, naturen, annat? 

Vad kan få dig att flytta tillbaka? 

Jobbtillfällen, naturen, annat? 

Skulle du sakna något om du återvände till Tärnaby? 

Beskriv vad du tycker definierar/kännetecknar Tärnabys platsidentitet? 

Positiv/Negativ? Vad kan ändra det? 

Vad har Tärnaby som ingen annan plats har? 

Vad tror du att en gruvetablering i Rönnbäcken kan ha för påverkan på 
Tärnaby? 

Attraktiv/oattraktiv?  

Skulle du kunna flytta tillbaka på grund av det?  

Skulle din bild av Tärnabyområdet förändras genom en gruvetablering? 

 


