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Sammanfattning 
Den här studien utgår ifrån två svenska koppargruvor varav den ena, Aitik i Gällivare, är i 
drift och den andra, Falu gruva, stängde 1992. Studiens syfte är att undersöka 
förutsättningarna för att använda Falu gruva som modell för den framtida avvecklingen av 
Aitik, med särskilt avseende på efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning. 
Inom ramen för kulturarvsprocesser och återanvändning beaktas särskilt lärande.     
Metodansatsen är kvalitativ och den teoretiska utgångspunkten är att en gruva kan ses som 
ett stort sociotekniskt system bestående av artefakter och sociala komponenter. Genom 
intervjuer med representanter från Falu gruvas ägare och Aitiks ägare samt från Gällivare 
kommun genererades data. Data från intervjuerna samt från en mindre dokumentstudie 
utgjorde studiens resultat. Detta analyserades tematiskt och diskuterades utifrån uppsatsens 
teoriavsnitt. 

Resultatet visar att Aitik kan utvecklas vid en framtida avveckling och att Falu gruva i vissa 
avseenden kan användas som modell för denna process. Bland annat kan Falu gruva 
användas som modell för Aitik avseende utbildning som en del av återanvändning, där Aitik 
kan lära av Falu gruva genom att inte göra samma misstag som gjorts där. Resultatet visar 
emellertid också att samhällena Gällivare och Falun skiljer sig mycket åt, både vad gäller 
samhällsidentitet och samhällets relation till gruvan. Slutsatsen av den här studien är att 
aspekter såsom att betrakta artefakter som en resurs; gruvans roll i samhället; samt vem 
som definierar kulturarv är centrala för att kunna använda Falu gruva som modell för Aitik 
med hänsyn till lärande.  

Nyckelord: Aitik, stora sociotekniska system (LTS), efterbehandling, kulturarvsprocesser, 
återanvändning, Falu koppargruva  

  



 

Abstract 
This study is about two Swedish copper mines, Aitik in Gällivare which is still in use and the 
Falun mine, which closed in 1992. The aim of this study is to explore the prerequisites for 
using the Falun mine as a model for the future closure of the Aitik mine, with regards 
specifically to mine reclamation, heritagisation and reuse. In particular, the aspect of 
learning within the heritagisation and reuse framework is discussed. A qualitative research 
method has been used and the theoretical starting point is that a mine can be seen as a large 
technological system consisting of artifacts and social components. Data has been collected 
through interviews with representatives from the Falun mine owners, the Aitik mine owners 
and from the local government of Gällivare. This data, along with data from a limited 
document study, made up the results of this study. The results were then analyzed 
thematically and discussed against the theoretical frameworks used in this study.  

The results show that Aitik can be developed post-closure and that the Falun mine can, in 
some regards, be used as a model for this development process. Among other aspects, the 
Falun mine can be used as a model for Aitik for education as a part of reusing the mine, 
where Aitik can learn from the Falun mine by not making the same mistakes that were made 
there. However, the results show that the Gällivare and Falun societies are different in terms 
of identity and in their relations towards the mines. The conclusion of this study is that 
aspects such as regarding artifacts as resources; the mine’s role in society; and who 
determines what a cultural heritage is, are all important in order to use the Falun mine as a 
model for Aitik from an educational perspective. 

Keywords: Aitik, large technological systems (LTS), mine reclamation, heritagisation, 
reuse, Falun copper mine 
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1 Inledning 
Det här arbetet markerar avslutet på fem års studier på Kungliga Tekniska högskolan. Inför 
denna sista kraftansträngning fanns därför anledning att reflektera. Vad ville jag avsluta min 
studietid med? Vad kunde jag tänka mig att ägna mig åt en hel termin? Genom att helt 
ovetenskapligt försöka minnas vad som väckt mitt intresse under dessa fem år landade jag i 
ämnet teknikhistoria och en uppsats jag skrev om norra Sveriges gruvhistoria och samers 
roll i den. Historia är ett missförstått fenomen som kan vara urbota tråkigt. Det kan också 
vara det mest intressanta att diskutera och försöka förhålla sig till, för utan vår historia är vi 
ju ingenting. Med detta i åtanke formulerades snart det övergripande temat för detta arbete. 
Jag ville ägna mig åt komplexiteten i gruvhistorien och försöka problematisera hur den kan 
speglas i samtiden för framtiden. Sverige är ett tacksamt land att leva i ur den synpunkten – 
här finns tusentals gamla gruvor.  

Gruvor är kontroversiella och åsikterna om dem, både stängda och de 15 aktiva gruvor som 
finns i Sverige idag, är många. Det finns både historiska och samtida berättelser kring 
gruvor som speglar dessa åsikter. Berättelserna är alltifrån miljö- och folkrättskritiska till 
näringslivsvänliga. Alla berättelser är giltiga och måste få vara del av det demokratiska 
samtalet kring gruvors roll i samhället. Ett sätt att möjliggöra ett parallellt berättande, där 
olika åsikter får ta plats, är genom att tillgängliggöra de gruvor vi har. Potentialen med att 
tillgängliggöra gruvorna är att skapa en arena för kunskapsspridning, ett verktyg för 
medborgare och beslutsfattare att förhålla sig till idag och framöver. För att tillgängliggöra 
gruvor kan framför allt tre aspekter tas i åtanke; efterbehandling, kulturarvsprocesser och 
återanvändning. 

De många gruvor som Sverige haft har en sak gemensam; en begränsad aktiv livslängd. Alla 
gruvor som en gång öppnat har stängt eller kommer att stänga. De har öppnats, utgjort 
arbetsplats såväl i gruvan som i omkringliggande verksamhet och många gruvor har lett till 
bosättningar i områdena. Samtliga har på ett mer eller mindre omfattande sätt bidragit till 
utveckling såväl lokalt som regionalt och i vissa fall även globalt. Så småningom har malmen 
sinat eller mineralpriserna sjunkit så mycket att det som en gång innebar vinst nu innebär 
förlust. Då har de stängt, arbetskraften blivit överflödig och de samhällen som växt upp 
kring gruvorna har antingen överlevt eller dött ut. Ingen gruva har öppnats med löftet om 
att den ska vara för evigt, även om vissa gruvor har gjort nästan det. Kvar efter dessa 
tusentals gruvor finns således lämningar i form av håligheter i marken, dagbrott, 
gruvavfallsupplag, infrastruktur och inte minst kemiskt förändrade mark- och vattenmiljöer. 
Den miljöskada som en gruva åsamkar står heller inte alltid i relation till hur länge den varit 
öppen. Även gruvor som är aktiva endast ett fåtal år kan ge upphov till stora miljöproblem 
på grund av det avfall som gruvan efterlämnar. På grund av dessa lämningar och den 
miljöskada de kan orsaka finns idag lagstiftning kring hur de gruvor som drivs ska tas 
tillvara vid avveckling. Huvudsakligen rör tillvaratagandet efterbehandling, vilket är ett 
samlingsbegrepp för miljöhjälpande åtgärder som syftar till att antingen återställa mark och 
vatten vid stängning av gruvan eller avhjälpa en förorenings- eller miljöskada 
(Naturvårdsverket & SGU, 2017). Efterbehandling syftar något förenklat på att ”vrida 
tillbaka klockan” så att spåren av gruvverksamheten blir så små som möjligt. 

Det finns också andra utvecklingsmöjligheter för gruvor i form av kulturarvsprocesser eller 
återanvändning av gruvområden. Återanvändning av gruvan kan innebära att de byggnader 
som använts till gruvverksamhet används för nya ändamål eller att platsen görs om till ett 
utomhusmuseum. Återanvändning kan således innebära att platsen modifieras med 
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intentionen att nyttiggöra den för den samtida människans skull, men med 
bevarandeaspekten och historien närvarande. Kulturarvsprocesser är en form av 
återanvändning och kan innebära att en gruva bevaras så som den är, så att platsen ser 
orörd ut även många år efter stängning. Avsikten är att genom platsen berätta en, eller flera, 
historier. Den fysiska gruvmiljön kan genom kulturarvifiering bli en plats till vilken vi 
kopplar vår identitet och historia. Kulturarvifiering och återanvändning är inte krav för att 
få tillstånd att öppna en gruva, som efterbehandling är, men de kanske kan utgöra en möjlig 
framtid för Sveriges gruvor. Inom ramen för hållbar utveckling måste hänsyn tas till såväl 
människan som miljön och ekonomin. Om gruvans period i drift bidrar till ekonomisk 
utveckling och efterbehandling till en miljömässig utveckling – kan inte kulturarvsprocesser 
eller återanvändning ligga till grund för socialt hållbar utveckling?  

Regeringen gav i uppdrag åt Riksantikvarieämbetet, den myndighet som ansvarar för 
kulturarvsfrågor, att utreda detta år 2014. Avsikten med det så kallade Gruvuppdraget var 
att undersöka hur gruvor och gruvmiljöer kunde vara en resurs i en hållbar 
samhällsutveckling, ur kulturhistorisk synpunkt (Riksantikvarieämbetet, 2017a). Uppdraget 
fokuserades till Bergslagen, kanske för att Bergslagen exploaterades innan Norrbotten eller 
kanske för att det finns fler gruvor där varav ett antal kan återöppnas och brukas på nytt. Av 
regeringens beslut (Regeringsbeslut N2014/363/FIN) att döma förefaller det ligga till grund 
för utelämnandet av en stor del av den industrihistoria som fortfarande skrivs, varför det 
fortsatt finns anledning att undersöka gruvors plats i samhällsutvecklingen.   

En gruva som inte omfattades av Gruvuppdraget var Aitikgruvan i Gällivare. Aitik öppnade 
1968 och ägs och drivs av Boliden AB. Idag är gruvan Sveriges största aktiva koppargruva, 
även om silver och guld också framställs ur kopparkisfyndigheten där. Gruvan är ett 
dagbrott, vilket innebär att även efter gruvans stängning, som i dagsläget förväntas bli inom 
25 år, så kommer ett stort hål i marken att förbli. Boliden har formulerat en 
efterbehandlingsplan för Aitik, men saknar tydliga framtidsplaner för något annat slags 
nyttiggörande av området. I egenskap av Sveriges största koppargruva är det inte orimligt 
att låta Aitik utgöra en betydande del av det historieberättande som gruvorna i Sverige 
bidrar till. Men som Dag Avango och Peder Roberts (2017, s. 134) retoriskt frågar; ”[w]hat 
mining company today, however, could seriously claim that the material structures (and the 
associated infrastructure and waste) produced by a planned mining site should be preserved 
as heritage?”. Frågan är i vilken utsträckning Boliden planerar för kulturarvsprocesser eller 
återanvändning och vilka förutsättningar som finns för det i Aitik. 

Kanske finns svaren att hämta 100 mil söder om Aitik, i Falu koppargruva. Falu gruva har 
en drygt 1000 år lång historia i vilken den i perioder varit Sveriges största koppargruva. 
Gruvan är sedan stängningen 1992 ett besöksmål för turism och kunskapsspridning. På 
gruvområdet står gamla byggnader kvar som idag inrymmer butiker, kontor, industrier och 
andra verksamheter. Falun har dessutom genomgått en omfattande kulturarvsprocess som 
ledde till att det 2001 utnämndes till ett världsarv. Liksom Falu gruva hade på sin tid har 
Aitik idag en särskild ekonomisk ställning på mineralmarknaden. Huruvida Aitik kan följa 
Faluns fotspår på ytterligare sätt, och lära av Falun inför den kommande 
historieskrivningen, återstår att utreda genom den här studien. Med utgångspunkt i Falu 
gruvas historia kan förhoppningsvis försiktiga förutsägelser om Aitikgruvans framtid göras. 

1.1 Aitik 
Från toppen av Dundret, det drygt 800 meter höga berg som är beläget strax söder om 
Gällivare, syns både Malmbergets gruva och Aitikgruvan, liksom staden själv. Det är lätt att 
hänföras av omgivningen som vid första anblick kan upplevas som vild. Omgiven av gruvor, 
med järnvägsspår och infrastruktur som breder ut sig kring orten är det tydligt att Gällivare 
har en industrihistorisk anknytning. Landskapet är präglat av mänsklig aktivitet. Till 
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skillnad från Malmbergets gruva, som är belägen i Malmbergets tätort, är Aitik beläget 
nästan 2 mil sydost om Gällivare stadskärna (Bilaga 1). Aitik är på inget sätt ensligt dock, 
utan geografiskt centrerad i det teknologiska megasystem som Norrbotten har kommit att 
bli i och med 1900-talets industrialisering. Detta megasystem ”upptäcktes” av 
teknikhistorikern Staffan Hansson som i sin forskning under 1990-talet identifierade och 
beskrev hur gruvorna i Norrbotten var en del av ett större system. Inom megasystemet ingår 
förutom gruvor, smältverk och infrastruktur bland annat försvarsanläggningar, 
energiförsörjning, lagstiftning och givetvis människor (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2005; 
Avango et al., 2019).  

De gruvor som kanske är mest allmänt kända inom Norrbottens megasystem är Kiruna och 
Malmberget, vilket kan bero på deras förhållandevis långa historia eller fokus i media i och 
med stadsomvandlingarna som bekostas av gruvbolaget som äger dem. En mer perifer 
gruva, både sett till mediabevakning och till historieskrivningen kring den, är Aitik. Kanske 
beror på det på att Aitik öppnade så ”sent” som 1968 (jämfört med järnmalmsgruvorna som 
varit kända sedan 1600-talet) eller kanske något annat. Oavsett så spelar Aitik en stor roll i 
den industriella institution som megasystemet Norrbotten är idag. Gruvområdet är till ytan 
Sveriges största industriområde (se Tabell 1) och innefattar förutom dagbrottsgruvan Aitik 
även anrikningsverk, sandmagasin för den överblivna anrikningssanden, gråbergsupplag 
och vägar och infrastruktur samt ett informationscentrum som tar emot föranmälda 
besökare. Dessutom finns ytterligare ett mindre dagbrott inom området, Salmijärvigruvan 
(Boliden, 2017). Aitiks brytningskapacitet har sedan starten stadigt ökat från två till över 36 
miljoner ton årligen och enligt Boliden ser den siffran ut att öka framöver. Med 
Salmijärvigruvan inräknad beräknar Boliden att brytningskapaciteten ska kunna uppgå till 
45 miljoner ton årligen, något som Mark- och miljödomstolen gett tillstånd till (Boliden, 
2016). I och med de fortsatta expansionsplanerna finns också en så kallad 
efterbehandlingsplan. Det är ett, enligt lagstiftning nödvändigt, dokument som beskriver 
hur olika delar av gruvområdet ska tas omhand när verksamheten avvecklas. I Aitiks 
efterbehandlingsplan konstateras att de huvudsakliga områden som kräver efterbehandling 
är sandmagasinen, gråbergsupplagen samt dagbrotten Aitik och Salmijärvi (Boliden, 2015). 
Utifrån dessa tre områden beskrivs åtgärder som ska tas under de kommande 100 åren 
(ibid.).  

1.2 Falun 
Falukorv, Falu rödfärg och Falu gruva är ett antal av de företeelser som kan kopplas till 
Falun. Dessa identitetsmarkörer är emellertid kanske tydligare runtom i Sverige än de är i 
staden. För när man befinner sig i Faluns centrum finns det lite som vittnar om att det här 
är en stad som präglas av 1000 års industrihistoria. Drygt en kilometer sydväst om dagens 
stadskärna är historien mer närvarande dock i och med koppargruvan. Gruvan antas ha 
öppnat någon gång mellan år 800 och 1100. Gruvans storhetstid var under 1600-talet, då 
framställningen av koppar uppgick till 3000 ton – lika mycket som den sammanlagda 
framställningen i resten av Europa (Haglund & Hanæus, 2010). Dessutom utgjorde gruvan 
med tillhörande verksamheter Sveriges största arbetsplats då. Efter detta gyllene sekel 
försvagades gruvans ställning på den internationella metallmarknaden och 1992 stängde 
gruvan för gott. Då hade ungefär 30 miljoner ton malm brutits där (Lindeström, 2003; se 
Tabell 1). Trots att gruvan var i drift fram tills dess fanns såväl besöksgruva som 
gruvmuseum upprättat på området sedan 1922 respektive 1970 (UNESCO, 2001). Gruvan 
som besöksmål var ett faktum redan innan verksamheten avvecklades. 

Vid stängningen 1992 tog en ny process vid. Miljöåterställning och efterbehandling inleddes 
under det så kallade Faluprojektet. Inom ramen för Faluprojektet genomfördes bland annat 
efterbehandling såsom tvättning och täckning av deponier och sandmagasin samt rening av 
lakvatten (Lindeström, 2003; Haglund & Hanæus, 2010). Resultatet av efterbehandlingen 
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samt ytterligare utvecklingsarbete blev ett gruvområde som idag verkar som plats för 
turism, näringsliv, utbildning och rekreation. Sedan 2001 är gruvan del av världsarvet Falun 
och Kopparbergslagen. Områdets status som världsarv innebär att det anses ha så pass stort 
globalt intresse att det ska bevaras för framtida generationer (UNESCO, 2001). Inom 
världsarvet ingår, förutom gruvan och Stora Stöten (den dagbrottslika håligheten i marken 
som uppstod vid ett ras 1687), bland annat byggnader, vattendrag och avfallshögar 
(Lindeström, 2003). Dessutom ingår bergsmansgårdar och platser som varit betydelsefulla 
för gruv- och anrikningsverksamheten runtom Falun (Bilaga 2). Idag bedrivs musei- och 
utbildningsverksamhet i anslutning till gruvan och många av de gamla gruvbyggnaderna 
inhyser kontor, butiker, caféer och industri (Falu gruva, 2018). 

Tabell 1. Sammanfattande data över Falun och Gällivare för jämförelse. 

 Falun Gällivare 
Befolkning Kommun (SCB, 2017) 58 340 17 825 
Befolkningstäthet (inv/km2) (SCB, 2017) 28.6 1.1 
Gruva i drift ca 1000-1992 1968-aktiv 
”Storhetsår” 1600-talet Idag 
Malmbrytning (Mt)  30 totalt  >36/år (Boliden, 2017) 
Areal gruvområde (ha) (Eniro, 2019) 80  3800 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för att använda Falu gruva som 
modell för den framtida avvecklingen av Aitikgruvan i Gällivare, med särskilt avseende på 
efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning. Inom ramen för 
kulturarvsprocesser och återanvändning beaktas särskilt lärande.    

• Hur kan området för Aitikgruvan utvecklas vid framtida avveckling av 
gruvverksamheten med avseende på efterbehandling, kulturarvsprocesser och 
återanvändning? 

• Hur kan Falu gruva användas som modell för Aitikgruvan med avseende på 
efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning med särskild hänsyn till 
lärande vid en framtida avveckling av gruvverksamheten enligt studien? 

1.3.1 Avgränsningar 
En geografisk avgränsning har gjorts genom att endast betrakta svenska gruvor och tidigare 
forskning kring projekt i Sverige. Anledningen till detta är av tidsmässiga skäl samt att 
omfattningen av studien skulle bli för stor om även utländska exempel togs i beaktande. 
Problematiken i detta är att flera uppmärksammade, och ”lyckade”, projekt har genomförts i 
andra länder där gamla gruvområden nyttiggjorts på nya sätt, genomgått 
kulturarvsprocesser och tillgängliggjorts. Studien hade berikats av att även inkludera fall 
utomlands. 

Med den definition av återanvändning som används för studien riskerar andra 
återanvändningsaspekter såsom energiproduktion eller landskapsdesign åsidosättas. 
Anledningen till att denna avgränsning gjorts är av tidsmässiga skäl samt för att begränsa 
omfattningen av vad som analyseras i den här studien. En större studie hade även kunnat 
beakta sådana återanvändningsaspekter.  

I resultatet framkommer en aspekt av gruvindustrin som benämns som social license to 
operate (SLO). Detta är ett forskningsfält i sig som, om det skulle behandlas i någon större 
utsträckning, skulle kräva att den här studiens ansats breddades. Det skulle i sin tur inte 
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rymmas inom den tidsmässiga ramen för detta examensarbete. Därför behandlas SLO 
endast kortfattat i analys och diskussion. Det är även ett förslag för vidare forskning.   

1.4 Teori och begrepp 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som använts för att generera svar på 
frågeställningen i denna uppsats. Det första av dessa är teori om stora sociotekniska 
system (LTS) genom vilken en gruva kan förstås. Därefter följer ett avsnitt som redogör 
för det institutionella ramverk som ingår i sociotekniska system för gruvor; lagar, regler 
och praxis varav en del rör efterbehandling. Det andra teoretiska ramverket gäller 
kulturarvsprocesser; processer genom vilka materiella lämningar från mänsklig aktivitet 
blir tolkade och klassade som kulturarv. 

1.4.1 Gruvor som stora sociotekniska system 
För att återställa, återanvända eller kulturarvifiera en gruva måste gruvan och vad som ingår 
i den förstås. Det kan göras utifrån ett systemperspektiv. Utifrån Thomas P. Hughes 
systemteori består ett stort sociotekniskt system av fysiska och icke-fysiska artefakter som 
interagerar med och beror av varandras funktioner. Om en artefakt inte kan fylla sin 
funktion kommer övriga artefakter att påverkas och anpassa sig (Hughes, 2012). Fysiska 
artefakter i en gruva kan vara allt det som finns på gruvområdet, dagbrott, sandmagasin, 
anrikningsverk, truckar med mera (Avango et al., 2019). Det kan även vara anläggningar 
utanför området såsom smältverk, vägar, järnvägar, hamnar och samhällen med bostäder 
och butiker. Icke-fysiska artefakter kan vara gruvbolag, fackförbund, staten och lagstiftning 
liksom energiförsörjning.  Eftersom samtliga artefakter i systemet är socialt konstruerade, 
och således systemet, måste människan förstås som en viktig komponent i det. De 
människor som driver systemets tillväxt och utveckling är så kallade systembyggare 
(Hughes, 2012; Avango et al., 2019). I en gruva kan dessa utgöras av gruvbolagsägare, 
ledningsgrupper och ingenjörer. Andra viktiga sociala komponenter i en gruva kan vara 
gruvarbetare och andra som jobbar i gruvan, besökare och lokalbefolkning. I Aitik utgörs 
dessa grupper bland annat av samer. 

Stora sociotekniska system kan anses gå igenom tre faser i dess utveckling: innovation, 
expansion och momentum (Avango et al., 2019). Innovationsfasen innebär för en gruva 
bland annat prospektering och planering. Expansionsfasen innebär att gruvan etableras och 
byggs ut, expanderar. Slutligen når gruvan momentumfasen. Detta momentum, eller kraft, 
styrs av hur länge systemet funnits, hur stort det blivit och hur mycket dess omgivning och 
andra system beror av det (Hughes, 2012; Avango et al., 2019). System som nått 
momentumfasen, beroende på hur högt momentum systemet har, tenderar att utöva en 
slags ”mjuk determinism” på andra system, grupper och individer i omgivningen (Hughes, 
2012). En gruva kan utifrån detta påverka sin omgivning mer, ju mer etablerad den är i 
samhället och människor beror av den. Gruvan som system verkar inom ett institutionellt 
ramverk bestående av lagstiftning, regler och praxis liksom normer, värderingar och 
förväntningar (Avango et al., 2019).  Dessa kan omväxlande vara vad som på engelska kallas 
”salients” och ”reverse salients”, faktorer som skapar förutsättning för respektive begränsar 
systemets utveckling (Hughes, 2012). En gruvas ramverk reglerar bland annat 
efterbehandling.  

1.4.1.1 Institutionella ramverk gällande efterbehandling 
Efterbehandling är en del av det institutionella ramverk som ingår i gruvnäringens stora 
sociotekniska system. Det är en process som en gruva kan genomgå i samband med eller 
efter att gruvverksamheten avvecklats med avsikt att långsiktigt minska risken för skador på 
miljön (Naturvårdsverket & SGU, 2017). Framför allt görs efterbehandling på gruvavfall, 
sådana lämningar som kvarstår när gruvan anses ”färdig”. Vilken efterbehandling som ska 
användas beror bland annat på gruvavfallets egenskaper och platsens lokala förutsättningar. 
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För sulfidmalm som, vid vittring till följd av oxidation, riskerar försura marken krävs 
efterbehandling som innebär att gruvavfallet i så liten utsträckning som möjligt utsätts för 
syre. Miljöbalken (SFS 1998:808) är den lagstiftning som behandlar 
efterbehandlingsansvar. 

Sedan 1998 finns Sveriges miljölagstiftning samlad i miljöbalken. Dessförinnan berördes 
gruvor och den miljöpåverkan de har av ett antal olika lagar, däribland gruvlagen som 1992 
ersattes av minerallagen respektive miljöskyddslagen som antogs 1969. Minerallagen gäller 
än idag och rör så kallade koncessionsmineral, för samhället brytvärd mineral såsom järn, 
koppar, zink med mera. Minerallagens bestämmelser rör den som söker undersöknings- 
eller bearbetningstillstånd, alltså önskar söka efter mineral eller tillgodogöra sig mineral 
genom till exempel att bryta i en gruva (SFS 1991:45). Lagen är till sin utformning lik en 
handbok i gruvdrift vilket exempelvis syns i 3 kap 5 § där det i punktform står vad en 
arbetsplan för en mineralundersökning ska innehålla (SFS 1991:45). Minerallagen 
behandlar emellertid inte miljöfrågor utan dessa berördes fram till 1 januari 1999 av 
miljöskyddslagen. Även om Sverige haft miljölagstiftning även innan 1969 med 
vattenföroreningslagar med mera är det egentligen först med miljöskyddslagen som en 
heltäckande lagstiftning som inkluderar frågan om efterbehandlingsansvar kommer. 
Miljöskyddslagen uppgick 1999 i miljöbalken, den nu gällande miljölagstiftningen i Sverige. 

Miljöbalkens övergripande intention är enligt 1 kap 1 § ”… att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö” (SFS 1998:808). Miljöbalken är omfattande till både längd och innehåll och 
innefattar bland annat bestämmelser om efterbehandlingsansvar. Enligt miljöbalken 2 kap 8 
§ (SFS 1998:808) är det den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som skadat 
miljön som har ansvaret för att avhjälpa skadan. Detta kallas ibland för principen om att 
förorenaren betalar (PPP – Polluter Pays Principle). Det innebär för både Aitiks och Faluns 
del att det är gruvbolagen som ansvarar för att de skador på miljön som framför allt avfallet 
orsakat och orsakar ska avhjälpas. Med ”skada” avses enligt 10 kap 1 § i miljöbalken (SFS 
1998:808) förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, byggnad eller 
anläggning som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Denna skada kan klassas som mer eller mindre allvarlig. För att säkerställa att förorenaren 
kan betala när det gäller ställs stora krav på ekonomisk säkerhet på gruvbolagen och 
besluten om ekonomisk säkerhet tas av mark- och miljödomstolen.   

En källa till miljöskada är gruvavfall. Gruvavfall produceras i olika stor utsträckning vid 
gruvor bland annat beroende på om det är en dagbrotts- eller underjordsgruva, där den 
förra producerar mer avfall än den senare (Naturvårdsverket & SGU, 2017). Avfall från 
utvinningsprocessen kan bestå av avrymningsmassor eller gråberg, vilket är jord och berg 
som anses värdelösa och behöver tas bort för att göra malmen tillgänglig. Avfall kan också 
uppkomma i bearbetningen och bestå av exempelvis anrikningssand, bergmaterial som 
separerats från värdefulla mineral. Slutligen kan avfall uppkomma i reningsprocessen och 
bestå av sedimenterat bergmaterial eller lakvatten, sådant vatten som varit i kontakt med 
gruvavfall. Sedan 2008 måste den som bedriver gruvverksamhet ha en 
avfallshanteringsplan i vilken det framgår avfallstyp, -mängd, hur detta ska hanteras både 
under drift, stängning och efter stängning samt hur återvinning kan främjas (ibid.).  

Efterbehandling kan behöva ske i olika faser av gruvverksamheten, beroende på när och var 
avfallet uppkommer (Naturvårdsverket & SGU, 2017). Avfallet kan samlas på upplag ovan 
jord eller i magasin som ofta vattentäcks. Olika malmtyper kräver olika åtgärder, där 
sulfidmalm – som bryts i Aitik och bröts i Falun – kräver särskilda åtgärder för att förhindra 
oxidation och vittring. På grund av svavlet i sulfidhaltigt avfall kan mark och vatten försuras 
då materialet oxiderar i luftens syre och vittrar. Det vatten som dräneras genom det 
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sulfidhaltiga avfallet är så kallat lakvatten och kan förutom ett surt pH-värde innehålla 
metaller. Ett sätt att förhindra detta är genom successiv efterbehandling. Det innebär att 
efterbehandlingsåtgärder såsom att skilja sulfidhaltigt avfall från sulfidfritt sätts in medan 
gruvan är i drift. Då kan de olika avfallen tas om hand på olika sätt, beroende vad som krävs 
av dem. När gruvan ska tas ur drift behöver sulfidhaltigt, potentiellt syrabildande avfall 
sluttäckas. Det görs vanligen genom torrtäckning med jord, morän eller annan biomassa 
eller vattentäckning med stillastående vatten (Naturvårdsverket & SGU, 2017). Målet med 
sluttäckning är att förhindra materialet från att komma i kontakt med syre. Sådant material 
som inte är potentiellt syrabildande kan täckas med en enklare täckning eller till och med 
återanvändas i exempelvis dammkonstruktioner eller andra anläggningar (ibid.).   

En relativt ny typ av efterbehandling är ekologisk efterbehandling. Ekologisk 
efterbehandling är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att öka den biologiska 
mångfalden på området och gynna ekosystemtjänster (Enetjärn Natur, 2016). Målet behöver 
emellertid inte vara att återskapa den naturmiljö som fanns på platsen innan gruvan 
anlades, utan genom efterbehandlingen kan nya ekosystem skapas.  Åtgärderna kan, liksom 
för traditionell efterbehandling, sättas in i olika faser av gruvverksamheten. Ett incitament 
för gruvbolagen att välja ekologisk efterbehandling istället för traditionell efterbehandling 
är, förutom de miljöinsatser de kan göra, att det ökar bolagets kredibilitet inom 
hållbarhetsfrågor och kan verka varumärkesbyggande (Enetjärn Natur, 2016). När alla 
åtgärder tagits vad gäller efterbehandling under och efter drift, men miljöskador fortfarande 
riskerar finnas kvar i framtiden kan så kallad ekologisk kompensation krävas av det 
ansvariga gruvbolaget (Naturvårdsverket, 2016). Ekologisk kompensation innebär 
gottgörelse av de förlorade naturvärden som gruvverksamheten orsakat och kan exempelvis 
bestå av ekologisk restaurering, nyskapande av livsmiljöer eller skydd för 
exploateringshotade områden (Naturvårdsverket, 2016).    

Falu gruva är den enskilt största källan till tungmetallutsläpp i svensk historia (Haglund & 
Hanæus, 2010). Om detta var gruvbolaget Stora Enso (som då hette Stora Kopparbergs 
Bergslag AB) varse redan 1968, då Naturvårdsverket tillkallades för att börja utreda 
omfattningen av miljöskadorna. Utredningen ledde till att gruvvattnet började renas 1987 
och 1992 initierades Faluprojektet, vars mål var att minska metallutsläppen från gruvan. 
Inom ramen för Faluprojektet togs bland annat följande efterbehandlingsåtgärder 
(Lindeström, 2003; Haglund & Hanæus, 2010): 

• Tvättning och sluttäckning av kisbränderdeponi. På gruvområdet fanns ett 
svavelsyraverk i drift från 1800-talets mitt fram till gruvans stängning ifrån vilket 
avfall uppstod. Detta avfall, kisbränder, innehöll bland annat lakbara metaller. 
Genom att tvätta avfallet och låta lakvattnet renas med hjälp av kalk i en 
reningsanläggning kunde avfallet sedan sluttäckas med lägre risk för fortsatt 
urlakning.  

• Sluttäckning av anrikningssandmagasin. Magasinet anlades på 1980-talet och 
fylldes med sulfidhaltig sand som hade stor vittringspotential. Täckningen gjordes 
med ett en meter tjockt tätskikt bestående av bioslam och aska från ett lokalt 
pappersbruk, med ett halvmetertjockt skyddsskikt morän ovanpå. Avsikten var att 
förhindra avfallet från att exponeras för luftens syre samt förändra 
vattenavrinningen på platsen.  

• Flytt av rödfärgsråvara. Rödfärgsproduktion fanns på området sedan slutet av 
1600-talet och finns kvar än idag. Rödfärgsråvaran har alltid bestått av vittrat 
gruvvarp som uppkommit i de stora varphögar som exponerats för luft och 
nederbörd. Genom att flytta råvaran närmre gruvan kunde det lakvatten som 
passerade genom varphögarna ta sig ner i gruvan och in i det vattenreningssystem 
som anlagts där.   
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På grund av gruvans kulturhistoriska värde kan de varp- och slagghögar som finns kvar på 
området idag inte täckas (Lindeström, 2003). Det innebär att det fortfarande förekommer 
urlakning av metaller, om än inte i samma takt som innan Faluprojektet.  

1.4.2 Kulturarvsprocesser 
Redan på 1600-talet fanns ett intresse för historiska artefakter, fornlämningar, vilket i 
Sverige tog sig i uttryck i Riksantikvarieämbetets grundande. Under 1700-talet utvecklades i 
Europa ett större intresse för äldre byggnader och egendomar som ansågs kunna 
representera den nation man ansåg sig ha skapat (Harrison, 2013). Artefakterna, arven, blev 
statussymboler. Under följande århundrade introducerades begreppet kulturarv eller 
heritage och först på 1870-talet professionaliserades det i samband med Arts and Crafts-
rörelsen i Storbritannien (ibid.). Kulturarv är enligt Riksantikvarieämbetet (2018) ”… alla 
materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan – till exempel spår, lämningar, 
föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, 
kunskaper osv.” Sådana uttryck blir kulturarv först när människan tillskrivit det värden; det 
finns inga självutnämnda kulturarv. Kulturarv är till sin natur föränderliga och präglas av 
värderingar och tolkningar (SOU 1999:18).  

Kulturarv skapas och bevaras genom kulturarvsprocesser. En kulturarvsprocess är en 
värderingsprocess där fysiska och icke-fysiska uttryck går ifrån att vara funktionella objekt 
till att bli representanter för en historia vars ändamål är att förmedlas (Harrison, 2013). 
Kulturarvsprocessen fortlöper även efter upprättandet av arvet, då arvet ska förvaltas, 
bevaras och förmedlas. Om inte människan anser att ett uttryck fortsatt har kulturvärde så 
kommer inte uttrycket förbli ett arv. Bevarandeaspekten, menar Harrison (2013), grundar 
sig i rädsla om potentiella eller verkliga hot mot arvet. Dessa hot kan vara av tiden, ett hus 
kommer åldras och så småningom förfalla om det inte restaureras, eller av människan - 
huset kommer rivas. Det finns såväl officiella som inofficiella kulturarvsprocesser och 
kulturarv. Officiella kulturarv är sådana som av exempelvis Riksantikvarieämbetet eller 
annat politiskt eller rättsligt organ anses ha ett kulturvärde, varför de täcks av vissa lagar 
(Harrison, 2013). De är typiskt utmärkta på kartor och det finns dokumentation kring de i 
egenskap av att vara kulturarv. Inofficiella kulturarv kan vara skapade av exempelvis lokala 
aktörer eller utövare av kulturarvet, men de saknar politiskt och rättsligt skydd (Harrison, 
2013). Ytterligare en typ av kulturarv, företagens kulturarv, har identifierats i en rapport av 
Riksantikvarieämbetet (2002). Företagens kulturarv kännetecknas av att varken vara strikt 
officiella eller inofficiella utan något däremellan; formulerade, bevarade och förmedlade 
inom näringslivet av företag. Företagens kulturarv tar sig exempelvis i uttryck genom 
företagsmuseum, bevarande av företagets produkter och anläggningar 
(Riksantikvarieämbetet, 2002). Gemensamt för alla kulturarv är att de tillskrivs en mening 
och att denna mening innebär en värdering av den historia som arvet representerar genom 
sitt varande (Avango & Roberts, 2017).  

År 1888 är utmärkande för svensk industrihistoria. Det var då Malmbanan mellan Luleå och 
Malmberget togs i drift och därmed möjliggjorde en radikal utbyggnad av gruvverksamheten 
i Norrbotten/Sápmi (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000). Bergshanteringen blev också den 
sektor i samhället som först började värna sina industriella arv vid 1900-talets början 
(Nisser, 1996). Vid det laget hade kulturminnesvård hunnit etableras och industrisamhället 
blomstrade. Den svenska industrieliten såg de gamla gruvorna, hyttorna och hamrarna 
stänga och agerade för att bevara dem – de såg dem som symboler för flera hundra års 
kunskap som bidragit till utvecklingen av mineralriket Sverige. Liksom kulturarvet ansågs 
representera nationens historia, blev bergshanteringens kulturarv symboler för Sveriges 
industriella traditioner, inte sällan på bekostnad av berättelserna om de människor som 
jobbat i och levt med gruvorna (Nisser, 1996). Därmed hade en ny typ av kulturarv 
etablerats: industriarv. Industriarv är kulturarv som är särskilt industriellt betingade, på 
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grund av dess forna verksamhet eller betydelse för samhället. Trots att industrialiseringen 
inte skedde förrän på 1800-talet ska industriarv i den här uppsatsen förstås i en vidare 
mening rent historiskt.  

Industriminnesvård institutionaliserades under ”museigrundandets årtionde” 1920-talet 
och handlade mer om att lyfta de narrativ som berörde kunskapstraditionens betydelse för 
nationsbyggandet än om den enskilda människans livsförhållanden. Tekniska museer 
grundades på olika platser i Sverige under denna tid och ägnades mest åt detta 
historieberättande genom att visa upp tekniska artefakter (Nisser, 1996). Museerna riktade 
sig till människor som redan hade ett teknikintresse. Först på 1950-talet breddades intresset 
för industriminnesvård och på 1970-talet vann det mer mark, vilket bland annat tog sig i 
uttryck i grundandet av flera nationella och internationella organisationer vars ändamål var 
att diskutera just industriminnesvård (Nisser, 1996). Parallellt hade ett intresse på 
gräsrotsnivå grott och såväl officiella som inofficiella kulturarvsprocesser tog fart. 
Studiecirklar, politiska beslut, industriarv som forskningsfält på universiteten och museum 
som började rikta sitt fokus mot arbetarkultur och livsförhållanden tillhörde alla den nya 
eran av industriminnesvård. Att intresset för industriarv ökade just under 70-talet menar 
Nisser (1996) kan ha sin förklaring i skiftet som pågick. Globala kriser och förändrade 
förutsättningar gjorde att det industrisamhälle som byggts upp under 100 år var på väg att 
bli ett tjänstesamhälle. Det var en orolig tid och ”[i] tider av otrygghet blickar man gärna 
tillbaka. Man vill finna sin identitet i tillvaron och söka sin samhörighet med det som en 
gång var” (Nisser, 1996, s.78). Industrihistorien blev viktig att bevara, eftersom man inte 
längre befann sig i den. 

Dagens syn på industriarv är utifrån ett helhetsperspektiv, där samspelet mellan teknik, 
människa och miljö är i fokus (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000). Detta samspel tar sig 
bland annat i uttryck i hur vi planerar och bygger samhällen, där industriarv är en självklar 
del av processen och resultatet (Avango & Roberts, 2017). Industriarv må vara en del av 
historien, men lika mycket är det en del av samtiden. Därför är det inte konstigt att Erik 
Hofrén hävdar att ”[d]et industriella samhällets kulturarv tillhör vardagen. Denna 
tillhörighet i vardagen är central för att det industriella kulturarvet ska uppfattas som 
väsentligt och värt att värna.” (SOU 1999:18, s.9). Industriarvet är viktigt att värna för att 
det angår den enskilda människan. Dess funktion ska vara demokratisk och bör beaktas 
kritiskt (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000). Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till i 
kulturarvsprocessen genom att ifrågasätta vems narrativ som lyfts. Alla människor har rätt 
till kulturarv. ”Speciellt bör därför de röst- och resurssvagas historia införlivas med 
kulturarvet” (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000, s.7).  

Genom att förstå kulturarvifiering inte som en passiv process där avsikten är att endast 
konservera, utan som en aktiv process där fysiska och icke-fysiska uttryck kan användas för 
att spegla samtiden, kan människan välja vilka värderingar som ska bevaras för framtiden 
(Harrison, 2013). Det synsättet på kulturarvifiering implicerar att en aspekt av kulturarv är 
att värna och förmedla kunskap och värderingar. Det ligger i kulturarvets natur att vara ett 
medel för kunskapsspridning och utbildning. Detta framhåller även Riksantikvarieämbetet 
som menar att kulturmiljöarbete ska främja ”[e]tt inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser” (Riksantikvarieämbetet, 2017a, 
s.12). Dessa aspekter av kulturmiljöarbetets pedagogiska möjligheter kan studeras inom 
forskningsfältet kulturarvspedagogik och täcks särskilt in av det som genom forskning i 
detta fält benämnts som ett kulturarvspedagogiskt ramverk. Kulturarvspedagogik är ”mötet 
mellan kulturarv och pedagogik” (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik [NCK], 2013). 
Synen på detta möte har över tid skiftat, från att fokusera på lärande om kulturarv till att 
fokusera på lärande genom kulturarv. Lärande genom kulturarv innebär att andra 
företeelser än bara arvet i sig står i fokus för lärandet (Hansen, 2014). Det 
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kulturarvspedagogiska ramverket bygger på nyckelkompetenser, lärandemål och 
samhälleliga mål (Hansen, 2014). Ramverket kan användas av kulturarvsinstitutioner som 
museum och arkiv för att planera och utvärdera lärande genom kulturarv. Några av 
nyckelkompetenserna som en kulturarvsinstitution kan arbeta med för att planera för 
lärande genom kulturarv är kommunikation, initiativförmåga och kulturell medvetenhet. 
Det är sådana kompetenser som kan anses centrala för att lärande ska kunna ske. 
Lärandemålen kan användas för att utvärdera lärande genom kulturarv och rör bland annat 
attityder, värderingar, kunskap och beteende. Genom att på ett systematiskt sätt undersöka 
om sådana aspekter förändras genom kulturarvspedagogiska kan man, enligt forskningen, 
utvärdera lärandet. De samhälleliga målen rör, till skillnad från individfokuserade 
lärandemål, den samhälleliga utvecklingen vad gäller hälsa, säkerhet och mångfald. Dessa 
aspekter kan verka stödjande när man utvärderar vilket typ av samhälle man vill att 
kulturarvet och de kulturarvspedagogiska insatserna ska bidra till att skapa (Hansen, 2014). 
Det kulturarvpedagogiska ramverket kan ses som ett sätt att teoretisera och strukturera 
möjligheterna för utbildning och lärande genom kulturarv och kulturarvsprocesser.  

Utöver miljöbalken omfattas en del officiella kulturarv, som fornminnen och 
byggnadsminnen, av kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Inom ramen för byggnadsminnen 
ingår förutom byggnader även parker och andra anläggningar. Länsstyrelsen i respektive län 
är ansvarig för allt statligt kulturmiljöarbete, vilket innebär att det är de som beslutar om 
vad som ska byggnadsminnesförklaras (SFS 1988:950). Ett objekt som är skyddat av 
kulturmiljölagen är svårare att förändra än ett oskyddat objekt av uppenbara skäl. Lagen 
finns ju till för att skydda. Det innebär dock en risk då människor kan vara benägna att 
motsätta sig officiella kulturarvsprocesser eftersom de kan förhindra en framtida förändring 
av kulturminnet eller exploatering av miljön. För en nedlagd gruvas del kan det ta sig i 
uttryck i att man inte vill byggnadsminnesförklara området, eftersom det skulle försvåra 
eventuell brytning i framtiden.  

Falu gruva är förutom en av Länsstyrelsen beslutad kulturmiljö även ett av UNESCO utsett 
världsarv. För att bli ett världsarv ska en natur- eller kulturmiljö vara av enastående 
universellt värde (engelska: outstanding universal value). Det innebär att miljön ska vara av 
sådan betydelse att den är en angelägenhet för alla människor världen över i all mänsklig 
framtid (UNESCO, 2017). För att anses vara av enastående universellt värde måste miljön 
uppfylla minst ett av UNESCOs tio bedömningskriterier (se Bilaga 3). Falun uppfyller tre av 
kriterierna: ii, iii och v. Dessa uppfylls enligt följande (UNESCO, 2001): 

ii) Kopparbrytningen i Falun influerades av tysk teknik, men gruvan kom att bli den 
största producenten av koppar på 1600-talet och influerade gruvteknik runtom i 
världen under två sekel. 

iii) Hela landskapet i Falun domineras av lämningarna från kopparbrytningen och -
produktionen, som startade så tidigt som på 800-talet och avslutades i slutet av 
1900-talet. 

v) De successiva stegen i den ekonomiska och sociala utvecklingen av 
kopparindustrin i Falun, från en slags småindustri till storskalig industriell 
produktion, kan ses i de industriella, urbana och inhemska lämningarna som är 
karaktäristiska för denna industri som fortfarande lever. 

1.4.3 Återanvändning 
I denna uppsats avser återanvändning nyttiggörandet av ett gruvområde efter att 
gruvverksamheten avvecklats. Återanvändning kan ske på olika sätt, exempelvis genom att 
upprätta ny ekonomisk verksamhet i gamla lokaler eller använda vägar byggda för gruvdrift 
för andra typer av transporter. Om ett före detta gruvområde blivit föremål för en 



 11 

kulturarvsprocess kan återanvändningen utgöras av museiverksamhet, pedagogisk 
verksamhet för skolor, turism och besöksnäring samt inhysande av butiker, restauranger, 
kontor och andra liknande verksamheter i gamla byggnader. Denna uppsats fokuserar på 
dessa typer av återanvändning av gruvor; publik, pedagogisk och affärsmässig verksamhet. 
Dessutom avses både återanvändning av fysiska och icke-fysiska artefakter och av historien 
knuten till platsen med hänsyn till lärande. Avgränsningen görs till dessa aspekter av 
återanvändning då de är utmärkande för Falu gruva (se Falu gruva, 2018). Återanvändning 
förutsätter i den här studien att platsen anses ha ett kulturhistoriskt värde och är eller har 
potential att bli ett kulturarv. Rent teknisk efterbehandling är därmed inte återanvändning.   

Återanvändning och kulturarvsprocesser är inte nödvändigtvis samma sak, men inom 
kulturarvspolitik och statlig förvaltning av kulturarv ses de ofta som relaterade. Inom både 
kulturpolitiska och miljöpolitiska sammanhang ska kulturarv ses som en resurs 
(Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000). Begreppet resurs är centralt för att förstå kulturarvet 
som något som ska användas. Det innebär att kulturarv ska göras tillgängligt i den kontext 
det gör sig bäst, vare sig det är för att ta emot människor eller för att inhysa ny verksamhet. 
Kulturarv kan nyttiggöras exempelvis genom någon av de aspekter som avses med 
återanvändning i den här studien; publik och pedagogisk verksamhet eller affärsverksamhet. 
De fysiska artefakterna, byggnader och andra anläggningar, ska ”förvaltas med hänsyn och 
ses som en resurs i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle” enligt 90-talets 
miljömål (Länsstyrelsen i Norrbotten, 2000, s.7). Även i de aktuella miljömålen anses den 
byggda miljön vara en resurs i ”… det hållbara samhället, såväl ur ekonomiskt och socialt 
som miljömässigt hänseende” (Boverket, 2019, s.26). Det innebär att den byggda miljön 
kring en gruva kan och ska återanvändas, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De icke-fysiska 
aspekterna inom systemet ska också ses som en resurs, kanske främst i ett kultur- och 
utbildningspolitiskt sammanhang. De historier, traditioner och upplevelser som är knutna 
till platsen ska – i enlighet med att vara kulturarv – vara tillgängliga, bevaras, förvaltas och 
kunna nyttjas av människor. Genom att vara kulturarv är de ju av människorna skapade och 
för människorna ska de finnas. Förutom att själva definition av kulturarv innebär en 
tillgänglighet finns också en besöksnäringsaspekt i att återanvända gruvor. Människor söker 
ofta en upplevelse som är genuin och uppvisar ”äkthet” när de turistar 
(Riksantikvarieämbetet, 2017a). Genom att förmedla en historia på platsen där historien 
utspelade sig ökar den äktheten och således kanske sannolikheten för att fler människor 
besöker platsen.  

Återanvändning kan i praktiken se ut på olika sätt. I Sverige finns exempel där gamla gruvor 
gjorts om till äventyrscenter med bland annat dykning i de vattenfyllda gruvhålen, 
bruksmiljöer har blivit utomhusmuseum där besökare får testa på exempelvis rostning av 
järn och gruvmiljöer har börjat användas för teaterföreställningar och konserter 
(Riksantikvarieämbetet, 2017b). I Falun har återanvändningen snarare bestått i att bygga ett 
nytt museum, att hålla öppen den besöksgruva som funnits sedan 1970, att utveckla 
pedagogiska program för skolor samt att inhysa restauranger, caféer, butiker, kontor och 
andra verksamheter i de gamla gruvbyggnaderna. Dessa åtgärder ingår i affärsidén, att 
kulturarvet kan bevaras på ett hållbart sätt genom att vara en publik verksamhet 
(Riksantikvarieämbetet, 2017b). Utan dessa åtgärder skulle de ekonomiska 
förutsättningarna för upprätthållandet av kulturarvet försvinna (ibid.).  

Museum kan användas för utbildning på olika sätt. Dessutom kan utformningen av ett 
museum ge olika förutsättningar för lärande. Forskning har visat att utställningar i vilka 
besökare får frågor kring värderingar och liknande ställda direkt till sig kan öka reflektionen 
kring utställningsinnehållet och besökarens egen roll i relation till det (Insulander, 2010). På 
samma sätt riskerar en utställning som endast ”visar upp” ett innehåll utan att uppmana till 
reflektion att besökaren snarare fokuserar på utställningsinnehållet, på ett mer oreflekterat 
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sätt. Forskningen lyfter även hur engagemang skapas för museets innehåll och menar att det 
också kan härledas till museets design. Livsberättelser och utställningsobjekt som direkt 
knyter an till människor kan skapa större förutsättningar för engagemang än rena 
föremålsutställningar där det saknas en anknytning till livsberättelser. Eftersom 
engagemang ökar förutsättningarna för lärande är det viktigt att skapa ett engagemang 
(Insulander, 2010). Utifrån ett lärandeperspektiv har det således betydelse både om ett 
museum finns men också hur museet är designat.    

I den här uppsatsen ser jag på lärande genom museum och besöksnäring inte bara som en 
form av återanvändning, utan även som en del av en fortgående kulturarvsprocess, eftersom 
lärandeaktiviteterna innefattar ett berättande om det förflutna och dess betydelse i 
samtiden. Detta innefattar att den som berättar gör ett urval om vilken typ av historia som 
ska och inte ska berättas, liksom vad historien säger om nutiden och framtiden. Gruvmuseet 
i Falun, som öppnades redan 1922, är ett exempel på det. Som Sveriges första tekniska 
museum hade man för avsikt att belysa teknik och arbetsorganisation i gruvbolaget (Nisser, 
1996). Det var ett företagsmuseum vars fokus var på bolagets storhetstid och de ingenjörer 
som verkat på platsen. Den enskilda människan, arbetsförhållanden och livsvillkor för 
Faluborna nedprioriterades i den historia som museet berättade (ibid.). Liksom resten av 
samhället har museet förändrats sedan dess. Det genomgick en ombyggnation som blev 
färdig 2017. Idag är museet uppbyggt kronologiskt, från att malmen först hittades till 
världsarvsutnämningen 2001. Besöksgruvan öppnade 1970 och är än idag precis vad det 
låter som, en del av gruvan som besökare får gå ner i. I besöksgruvan erbjuds visningar som 
leds av en guide. Vid Falu gruva finns också pedagogisk verksamhet, både i form av 
skolprogram som leds av en museipedagog och i form av självständiga besök i museet med 
en lärarhandledning.  

2 Metod 
I detta avsnitt presenteras datagenereringsmetod samt metod för databearbetning och 
analys för studien. Vidare presenteras kritik mot metodval och jag redogör för de etiska 
aspekter som är av vikt för studien. 

2.1 Kvalitativ forskning 
Detta är en uppsats som är ämnesmässigt förankrad inom fältet historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö, med ett fokus på kulturarvsprocesser. Den bygger uteslutande på 
kvalitativa forskningsmetoder. Kvalitativ forskning är typiskt lämplig då avsikten är att 
förstå det som studeras och analyseras, snarare än att försöka förklara i någon 
naturvetenskaplig bemärkelse (Fejes & Thornberg, 2009). Trots att begreppet är ett 
paraplybegrepp som inrymmer flera olika forskningstraditioner beroende på vilken disciplin 
det utövas inom finns ett antal utmärkande aspekter vad gäller datagenerering, -bearbetning 
och analys. Det är exempelvis vanligt att använda metoder som intervju, observation och 
dokument för generering av data. Data utgörs av språkliga utsagor, bilder och beskrivningar 
(Fejes & Thornberg, 2009; Denscombe, 2010). Analysen av data är iterativ i bemärkelsen att 
forskaren inte gör en analys i slutet av studien, utan kontinuerligt analyserar parallellt med 
genereringen av data (Denscombe, 2010). Analysen är också induktiv då det är data som 
ligger till grund för de slutsatser som dras; arbetet går från det specifika till det generella 
(ibid.). 

Inom kvalitativ forskning bejakar forskaren att det är hen som gör antaganden, 
operationaliserar, analyserar och drar slutsatser (Denscombe, 2010). Metodansatsen 
innebär att forskaren är ”nära” data, exempelvis som moderator i en intervju. Vid en 
småskalig studie som har ett holistiskt fokus är det lämpligt med ett kvalitativt 
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forskningssätt (Denscombe, 2010). Eftersom den här studien syftar till att undersöka endast 
två gruvor men med ett holistiskt fokus, såväl naturvetenskapliga som sociala och historiska 
faktorer tas i beaktande och ska förstås som beroende av varandra, genomförs denna studie 
utifrån en kvalitativ forskningsansats. 

2.1.1 Datagenerering och -bearbetning 
I den här studien tillämpas triangulering för datagenerering. Triangulering används för att 
skapa fler perspektiv utifrån vilka ett fenomen kan belysas (Denscombe, 2010). I och med 
att denna studie bygger på olika aktörers perspektiv var triangulering ett lämpligt metodval. 
Datagenereringen bestod i huvudsak av intervjuer, men en mindre dokumentstudie gjordes 
även. Detta föregicks av en litteraturstudie med avsikt att samla tidigare forskning för att 
formulera en teoretisk grund för studien. Det huvudsakliga dokument som låg till grund för 
dokumentstudien var den långtidsplan för efterbehandlingen av Aitik som företaget tog 
fram 2015. Denna efterbehandlingsplan är föränderlig i bemärkelsen att då ändringar i 
arbetet och planen sker, måste även dokumentet uppdateras. Det kan exempelvis vara vid en 
ny tillståndsprövning. Dessa uppdateringar sker med 5-10 års mellanrum, varför detta 
dokument endast är aktuellt i 5-10 år. Denna föränderlighet i dokumentet bör beaktas om 
den här uppsatsen läses senare än 2020. Dokumentet utgjorde data både på grund av dess 
betydelse för gruvverksamheten ur juridisk synpunkt, utan efterbehandlingsplanen skulle 
gruvan inte kunna drivas, och på grund av dess innehåll. Dokumentet visar Bolidens 
officiella ställning till långtidsplanen för Aitikgruvan, varför det är intressant att låta 
dokumentet utgöra en del av data. Utöver intervjuer och dokumentstudie gjordes även 
studiebesök. Ett studiebesök genomfördes i Falun, där besöksgruvan och museet besöktes. 
Ett studiebesök var planerat att genomföras i Aitik, men fick ställas in. Avsikten med 
studiebesöken var att berika bilden av gruvorna och gruvområdena, men inte att de skulle 
bidra till att generera data.  

Intervju som datagenereringsmetod är lämplig då forskaren vill komma åt människors 
känslor, upplevelser och uppfattning (Denscombe, 2010). Det är således lämpligt för att 
generera data som är subjektiv och inte sällan komplex. Intervjuer kan göras med olika hög 
grad av struktur. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett antal frågor 
som den utgår ifrån, med flexibilitet vad gäller ordningen, och låter respondenten tala fritt 
utifrån dessa frågor. Avsikten är att skapa frågesituationer där respondenten har tid och 
möjlighet att reflektera och utveckla vad den själv tycker är viktigt (Denscombe, 2010). Ett 
sätt att underlätta detta är genom att formulera frågor som är öppna, där det förväntade 
svaret är mer utförligt än endast ja eller nej. God intervjuteknik innebär bland annat att 
intervjuaren kommer väl förberedd och inläst på ämnet, hörsammar respondentens känslor 
och bemöter de empatiskt samt värnar tystnad under intervjuns gång (Denscombe, 2010). 
För att kunna få data ifrån intervjun är det brukligt att ta anteckningar och/eller spela in 
ljudet. Fördelen med ljudinspelning är att intervjuaren inte behöver vara lika noggrann med 
att anteckna, utan kan fokusera på samtalet. Det kan emellertid upplevas obekvämt eller 
hämmande för den intervjuade, vilket ytterligare bidrar till vikten av samtycke för 
genomförandet av intervjun (ibid.). 

Informanterna i den här studien har utgjorts av representanter från Falu gruva, Boliden 
samt Gällivare kommun. Informanterna har tillfrågats utifrån deras anknytning till 
respektive instans, men deltagandet grundar sig på att de uttryckt att de vill delta. Inom 
Boliden tillfrågades tio personer varav tre svarade positivt till att intervjuas. Av resterande 
var ungefär hälften negativa eller hänvisade vidare till andra personer och resten besvarade 
inte min förfrågan. Inom Falu gruva tillfrågades endast de två personer som sedermera 
deltog. Inom Gällivare kommun tillfrågades fem personer varav fyra besvarade min 
förfrågan. Av dessa var hälften positiva till att delta och hälften negativa till att delta eller 
hänvisade vidare. Informella samtal som rör ämnet har även förts med andra personer 
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under den här studiens gång. På grund av att information från dessa samtal inte tagits med i 
uppsatsen omnämns dessa personer inte som informanter. Däremot är jag medveten om att 
de informella samtalen kan ha påverkat hur arbetet utvecklades, varför de nämns här. På 
grund av omständigheter under studiens gång genomfördes slutligen totalt sex intervjuer 
varav tre med representanter från Boliden, två från Falu gruva samt en från Gällivare 
kommun. Hälften av intervjuerna skedde i verkliga möten och resten via telefon. God 
intervjuteknik innebar i den här studien att jag valde att, beroende på situation, göra en 
ljudinspelning och anteckna eller endast anteckna. Under fem av de sex intervjuerna gjordes 
ljudinspelning. Intervjuerna utgick ifrån, men berörde inte uteslutande, intervjufrågor som 
jag på förhand formulerat (se Bilaga 4). Intervjufrågorna anpassades efter vilken aktör 
informanten representerar. I vissa intervjuer berördes inte alla intervjufrågor.    

För att kunna analysera innehållet av en intervju är det nödvändigt att transkribera 
intervjun, trots att det är ett tidskrävande arbete (Denscombe, 2010; Braun & Clarke, 2006). 
Om forskningsansatsen är kvalitativ och forskaren söker efter en djupare förståelse i 
respondentens utsagor bör transkriptionen vara omfattande (Denscombe, 2010). Därför 
transkriberades samtliga intervjuer i den här studien inom en vecka efter genomförande. 
Transkriptionerna omfattar hela intervjuerna. Transkriptionerna och andra text- och 
ljudfiler har sparats på två olika lösenordsskyddade hårddiskar, som endast jag har tillgång 
till. På så vis blev data både otillgängligt för obehöriga och risken att det raderas minskade. 

En viktig aspekt att beakta vid intervjuer, precis som vid all kvalitativ forskning, är 
intervjuarens inblandning. ”En intervjusituation kan inte ses som ett samtal på lika villkor. 
Forskaren är också medskapare till den berättelse som tar form under intervjun” (Fejes & 
Thornberg, 2009, s.201). Den som intervjuar bör vara uppmärksam på att den, genom sitt 
varande, influerar hur den som intervjuas uppträder, om vad och hur den väljer att prata 
(Denscombe, 2010, s.178). I den här studien finns flertalet aspekter som jag anser kan ha 
påverkat de olika intervjuerna, däribland min härkomst, studiens kontroversiella ämne samt 
det faktum att jag kontaktade flera personer på samma arbetsplats.  

2.1.2 Dataanalys 
Ändamålet med kvalitativ analys är att skapa mening och producera ett resultat av den data 
som genererats (Fejes & Thornberg, 2009). Utmaningen med kvalitativ analys är emellertid 
detsamma; att skapa mening genom att söka mönster, koda, tolka och urskilja det triviala 
från det betydelsefulla (ibid.). Ett sätt att göra detta är genom tematisk analys som beskriven 
av Braun & Clarke (2006). Tematisk analys är en metod för att ”identifiera, analysera och 
presentera mönster (teman) i data” (Braun & Clarke, 2006, s.6). Trots att det saknas en 
entydig definition av tematisk analys finns riktlinjer och förhållningssätt till hur tematisk 
analys genomförs. Bland annat måste forskaren fråga sig både innan och under analysen vad 
som ska utgöra ett tema, hur omfattande och på vilken nivå analysen ska göras samt om den 
ska vara teori- eller empiristyrd (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen genomförs 
enligt Braun & Clarke (2006, s.16-23) utifrån sex faser, se Tabell 2. Trots numrering ska 
analysen inte förstås som en linjär process bestående av dessa faser, utan som en process i 
vilken det är brukligt att röra sig över de olika faserna i olika tider av analysen. 

Tabell 2. Beskrivning av tematisk analys sex faser (Braun & Clarke, 2006) 

Fas Beskrivning 
1 Bekanta dig med data genom att transkribera intervjuer, läsa och läsa om data 

samt anteckna tankar och idéer. 
2 Generera koder genom att systematiskt gå igenom data och hitta ämnen som är 

intressanta och relevanta för studien. Koda dessa ämnen. 
3 Leta efter teman genom att sortera och kategorisera koder. Kategorierna kan 
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utvecklas till teman. 
4 Granska teman genom att kontrollera teman både gentemot kodade data och 

gentemot hela datamängden. 
5 Definiera och namnge teman genom att tydligt beskriva vad teman är och inte är 

samt tilldela de beskrivande och koncisa namn. 
6 Presentera resultatet genom att på ett beskrivande sätt presentera utdrag ur data 

tillsammans med analysen i en uppsats. 
 

Tematisk analys valdes för den här studien eftersom data som genererats är av kvalitativ 
karaktär, intervjutranskriptioner och dokument, och gjordes i enlighet med faserna (Tabell 
2). Analysen var både empiristyrd och teoristyrd i bemärkelsen att vissa teman formulerades 
utifrån data medan vissa teman var förutbestämda. De på förhand bestämda teman utgick 
ifrån de centrala begreppen, efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning, 
inom det teoretiska ramverk som formulerats för studien. De empiristyrda teman 
formulerades utifrån att data från olika informanter berörde samma aspekter, exempelvis 
samiskt kulturarv, och att jag ansåg dessa aspekter vara betydelsefulla för studien. Att jag 
ansåg vissa aspekter vara mer betydelsefulla än andra kan bero på den förförståelse och de 
erfarenheter jag hade med mig in i analysen, både från litteraturstudien och i övrigt. 
Samtliga teman anges i resultatet.  

2.2 Käll- och metodkritik 
Maktbalansen i en intervjusituation kan påverkas av allt ifrån intervjuns innehåll till hur 
generös intervjuaren är med sina åsikter. Det finns hundratals aspekter som påverkar 
situationen och hur öppen respondenten väljer att vara. Men det sänker inte nödvändigtvis 
kvalitén eller värdet av den data som genereras, så länge det finns en medvetenhet kring att 
påverkan sker (Fejes & Thornberg, 2009). Typen av intervju kan också påverka 
maktbalansen. Genom att ha en strukturerad eller semi-strukturerad intervju kan den 
intervjuades språk och utsagor påverkas, genom att styras åt ett visst håll beroende på hur 
frågorna är formulerade och ställda. Det behöver inte nödvändigtvis vara negativt att den 
intervjuade tillgodoses med begrepp som den kan använda om så vill. Däremot bör det 
beaktas, eftersom utfallet kanske hade blivit annat om den intervjuade hade fått prata fritt i 
en ostrukturerad intervju. Reflexivitet, att vara medveten kring dessa aspekter, är därför 
viktigt för studiens resultat och i förlängningen validitet. 

Materialet i en dokumentstudie bör källkritiskt granskas för att bedöma giltigheten av det 
(Denscombe, 2010). Detta kan göras utifrån fyra kriterier som formulerade av Platt (1981) 
och Scott (1990) via Denscombe (2010): autenticitet, representativitet, tydlighet och 
trovärdighet. Efterbehandlingsplanen tillhandahölls av en representant från Boliden och 
hänvisades till i intervjuer med andra representanter, varför den kan uppges vara autentisk. 
Den är till utformningen och innehåll lik andra dokument av samma typ varför den kan 
uppges vara representativ. Den består dels av ett huvuddokument, dels av flera bilagor varav 
en är del av dokumentstudien tillsammans med huvuddokumentet. Huvuddokumentet 
sammanfattar det huvudsakliga med varje bilaga och dessa refereras till på ett strukturerat 
sätt. Efterbehandlingsplanen är skriven med ett språk som går att förstå även om man inte 
är expert. Den kan uppges vara tydlig. Den skrevs för att redovisa de utredningar som 
domstolen ålagt Boliden att utföra. Huvuddokumentet samt någon bilaga utarbetades av 
Boliden. De flesta bilagor utarbetades av olika konsulter, samtliga väletablerade företag och 
instanser, på uppdrag av Boliden. Efterbehandlingsplanen kan därför uppges vara trovärdig 
i vissa avseenden. Det som kan kritiseras är att efterbehandling framställs som ett 
oproblematiskt alternativ, eller kanske snarare som det enda alternativet, för Aitiks 
utveckling.  Med tanke på att det är en efterbehandlingsplan är det kanske inte så konstigt. 
De konsekvenser av efterbehandling som inte rör mark- och vattenmiljöer, luft eller 
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ekonomi berörs inte i någon större utsträckning. En riskanalys finns som tar hänsyn till 
”människors hälsa och säkerhet” (Boliden, 2016) men andra mänskliga faktorer beaktas inte 
i efterbehandlingsplanen.   

Både dokumentstudien och intervjuerna kan kritiseras för att vara övervägande fokuserade 
på Boliden och Aitik. Exempelvis hörs Gällivare kommun, men inte Falu kommun. I 
dokumentstudien behandlas Aitiks efterbehandlingsplan, men inte dokument som rör 
kulturarvsprocessen kring Falu gruva. Den avgränsningen gjordes med hänsyn till tiden det 
skulle ta att analysera sådant material. I intervjuerna som genomfördes ställdes inga direkta 
jämförelsefrågor till informanterna, där de uppmanades sätta ”sin” gruva i relation till den 
andra (se Bilaga 4), trots att vissa informanter gjorde det på eget bevåg. Avvägningen mellan 
vilka frågor jag skulle ställa och inte grundade sig i min tolkning av god intervjuteknik. Jag 
var medveten om intervjuernas olika förutsättningar och ville inte orsaka att informanterna 
skulle uppleva intervjun som irrelevant eller för långt ifrån sin egen verksamhet. Genom att 
bredda dokumentstudien och inkludera dokument även kring Falu gruva hade nya 
perspektiv på efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning eventuellt kunnat 
tas. Genom att ställa direkta jämförelsefrågor i intervjuerna och att genomföra fler 
intervjuer med representanter från flera aktörer kunde studien fått mer tyngd och flera 
berättelser hade kunnat lyftas i den här uppsatsen. Vidare kan valet av Falu gruva som 
jämförelseobjekt mot Aitik ifrågasättas. Hade studien kunnat genomföras om någon annan 
gruva använts för jämförelsen? Förmodligen hade den det, men resultatet hade blivit 
annorlunda. Det finns flera anledningar till att just Falu gruva valdes, däribland dess roll i 
samhällsutvecklingen (att den i tider varit störst, att den varit ekonomiskt betydelsefull och 
att den utgör en betydande del av historieberättandet kring Sveriges gruvor). Även min 
personliga relation till gruvan måste beaktas i valet att låta jämföra Aitikgruvan med Falu 
gruva.  

2.3 Forskningsetiska överväganden 
Datagenerering, -bearbetning och analys i den här studien har skett i enlighet med 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav som lyder (Vetenskapsrådet, u.å.): 

• Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Dessa krav har uppfyllts dels som tidigare beskrivet vad gäller datainsamling och -
bearbetning, dels genom att informanterna har informerats muntligt av mig om ändamålet 
med deras deltagande, att det är frivilligt och att data endast kommer sparas fram till och 
med den här uppsatsens färdigställande. Genom att anonymisera informanterna vad gäller 
namn och befattning samt att endast behörig, jag, har tillgång till dessa uppgifter uppfylls 
konfidentialitetskravet. 

I den här studien presenteras både Boliden och Stiftelsen Stora Kopparberget, liksom Falu 
gruvas tidigare ägare Stora Enso, med namn. Med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställning hade en anonymisering av dessa aktörer varit svår, om inte omöjlig. Att 
anonymisera dessa organisationer hade inneburit att stora delar av den information som är 
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central för att kunna genomföra studien hade behövt utelämnas ur uppsatsen, vilket inte 
hade bidragit till transparens.  

3 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat tillsammans med den tematiska analys som 
gjorts utifrån studiens teoriavsnitt. Resultatet är ordnat utifrån studiens två 
forskningsfrågor och består i hög utsträckning av citat från intervjuer. Även resultat från 
dokumentstudien behandlas. I slutet av varje delavsnitt sammanfattas analysen för 
respektive forskningsfråga. Informanterna är betecknade G1, B1, B2, B3, F1 och F2 där G 
representerar Gällivare kommun, B Boliden och F Falu gruva. Vid flera tillfällen använder 
B2 ett utvecklingsprojekt som Boliden har vid en nedlagd gruva som exempel. Detta 
omnämns i resultatet som ”Bolidenprojektet”.  

3.1 Hur kan området för Aitikgruvan utvecklas vid framtida 
avveckling av gruvverksamheten med avseende på 
efterbehandling, kulturarvsprocesser och återanvändning? 

Teoristyrda teman som identifierats: efterbehandling, kulturarvsprocesser, 
återanvändning. Empiristyrda teman som identifierats: samiskt kulturarv, ansvar.  

Utgångspunkten för frågan hur gruvor i allmänhet och Aitik i synnerhet kan utvecklas är om 
de över huvud taget ska utvecklas när de stängt. Detta menar flera informanter att de ska 
och att anledningarna är flera. Ett exempel är en av informanterna från Boliden: 

Jag ser det som viktigt att Aitik blir nåt bra den dag man lägger ner det för alla 
som är här och bor här. Sen finns ju massor av saker att göra av det, det är ju en 
kombination av vad folk vill och vad som är möjligt. Det är viktigt att ha en dialog 
med allmänheten. Det är inte bara allmänheten heller, det är alla våra egna också 
för de flesta bor och verkar på orten. Vi är över 700 anställda plus entreprenörer. 
I ett såhär litet samhälle är det mycket. Så det är viktigt att det blir något bra av 
det i slutändan, inte bara miljömässigt utan även estetiskt och landskapsbild. – B1  

B2 berättar om Bolidenprojektets ändamål och användningspotential framöver.  

Det finns två perspektiv i det här. Det ena är biologisk mångfald. Hur kan vi lyfta 
de här områdena och skapa miljöer som saknas i närområdet idag eller försöka 
återskapa miljöer som gått förlorade? Det andra är samhället och människan. 
Tanken är att projektet ska kunna bli en grund till att fortsätta jobba på samma 
sätt där det finns möjlighet. Aitik kan vara ett sånt eftersom det ligger nära 
samhället. – B2 

Enligt de Bolidenanställda finns flera aspekter som ska tas hänsyn till kring utvecklingen av 
en gruva när gruvverksamheten har avvecklats och de rör både miljö och människa. De 
miljömässiga aspekterna menar flera informanter är kopplade till efterbehandling, som är 
ett av de huvudsakliga temana i studien. Samtliga intervjuer berörde temat men i olika stor 
utsträckning. Av två informanter förklarades efterbehandlings betydelse enligt följande: 

Efterbehandling är en återgång till naturen. Vad ska vi göra av den här gruvan 
den dag vi tänker lämna den? Hur ska vi lämna tillbaka området till naturen? – 
B1 

Diskussionen om själva området handlar enligt min bedömning om att återställa 
en natur, inte göra någon annan typ av exploatering… Man täcker över, låter 
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vatten fylla, man besår eller planterar, så att det återgår till någon slags natur. – 
G1 

Båda talar om efterbehandling som en återgång till naturen, till det som fanns på platsen 
innan gruvan anlades. Denna definition av efterbehandling är i linje med studiens 
definition. Gällivare kommun menar att det är det diskussionen handlar om, frågan är 
vilken roll kommunen anser sig ha i den diskussionen och vilken roll de anser Boliden har. I 
intervjuerna framkom också Bolidens avsikt och mål med att efterbehandla Aitik.  

Målet med efterbehandling här i Aitik är att förhindra bildningen och spridningen 
av försurande ämnen och metaller.  Men det handlar om markanvändning också, 
det ska ju se trevligt ut. Vi ska inte lämna ett område som ligger öppet och 
dammar. Kanske ska man ha möjlighet att använda området i framtiden. – B1 

Det finns enligt B1 två mål med efterbehandling, dels ett miljömässigt, dels ett socialt. Att 
området ska kunna användas i framtiden lyfter B1 vid flera tillfällen. Bland annat i 
sammanhanget att människor ska kunna leva kvar i området. Att området inte ska vara 
blottlagt och damma kan tyda på en ovilja att lämna kvar spår av gruvan obehandlade, vilket 
skulle kunna vara en förutsättning för kulturarvifiering. Efterbehandling som en ”vrida 
tillbaka klockan”-åtgärd bekräftas därmed. Efterbehandling beskrivs som:  

… en dyr och tidskrävande process som kräver noggrann planering. -B1 

Den beräknade kostnaden, enligt gällande efterbehandlingsplan, uppgår till 2,18 miljarder 
kronor (Boliden, 2016). Den ekonomiska säkerhet som avsatts för att täcka denna kostnad 
är stor även i Aitikmått, menar B1. Boliden genomför viss efterbehandling redan idag.   

Vi jobbar med ekologisk efterbehandling. Där jobbar vi hårt för att öka den 
biologiska mångfalden, det är en sådan nyckelfråga. – B3 

Vi separerar miljögråberget redan från början och använder det som en resurs. Vi 
kan krossa det till önskad storlek och använda i konstruktioner. Genom att göra 
det minskar vi ytan som behöver kvalificerad täckning. Sen har vi avsvavlingen, 
en process som gör att det bli mer svavel i den ena än den andra. Vi får en 3% 
högsvavlig anrikningssand och den kan ha större miljöpåverkan än lågsvavlig 
anrikningssand. Den behandlas och deponeras separat. – B1 

Dessa åtgärder utgör så kallad successiv efterbehandling eftersom de tas medan gruvan 
fortfarande är i drift. Boliden vidtar åtgärderna delvis på grund av att lagstiftningen kräver 
det, men delvis även på eget initiativ. Avfallshanteringen ryms inom ramen för vad som 
krävs för att få brytningstillstånd, medan de ekologiska efterbehandlingsåtgärderna inte gör 
det. Att Boliden ändå tar dessa åtgärder menar B3 beror på att den biologiska mångfalden är 
en nyckelfråga, något som värnas och som företaget vill gynna. Utifrån ett systemperspektiv 
kan de lagstadgade och de frivilliga åtgärderna tolkas som omväxlande framåtdrivande och 
begränsande faktorer (engelska: salients och reverse salients) (Hughes, 2012). 
Miljölagstiftning kan, som en del av systemets institutionella ramverk, tolkas som en 
begränsande faktor, då den kan begränsa systemet från att växa i den takt som 
systembyggarna kanske önskar. Förväntningar från samhället och praxis gällande 
miljöarbete, som en annan del av systemets institutionella ramverk, tolkas som en 
framåtdrivande faktor ty de kan ligga till grund för de frivilliga åtgärder som tas, som 
ekologisk efterbehandling. Det kan i sin tur verka varumärkesbyggande (Enetjärn Natur, 
2016) och i förlängningen möjliggöra fortsatt tillväxt av systemet. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att Bolidens miljöengagemang inte skulle vara genuint, men det speglar 
bolaget som en aktör på den globala mineralmarknaden och gruvan som ett stort 
sociotekniskt system.  
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I Bolidens efterbehandlingsplan för Aitik, som anger 2025 som slutår för brytning (idag 
senarelagt), skriver och illustrerar företaget hur Aitik skulle kunna se ut när området är 
efterbehandlat färdigt (Figur 1). 

 

Figur 1: Skiss över hur Aitik kan se ut när det är färdigbehandlat (Boliden, 2015) 

Bilden visar att de två dagbrotten är vattenfyllda sjöar och att omgivande landskap är beväxt 
(Figur 1). I planen beskrivs också hur det potentiellt syrabildande gråberget ska täckas 
kvalificerat, det så kallade miljögråberget ska täckas med en enklare typ av täckning, 
anrikningssandmagasinet delvis ska täckas med vatten, delvis med moräntäckning samt att 
dagbrotten ska vattenfyllas (Boliden, 2015). Dagbrottet Aitik kommer enligt Bolidens 
beräkningar ta 55 år att fylla och det mindre dagbrottet Salmijärvi något längre. Vägar och 
infrastruktur på gruvområdet ska enligt planen vara borttagna och täckta med 
vegetationsskikt redan fem år efter stängning (Boliden, 2015). Resultatet är baserat på 
modelleringar och simuleringar, det är optimistiskt och fullt av osäkerheter och risker, 
menar B1. Figuren visar att Boliden avser att uppfylla de sociala, samhälleliga och estetiska 
aspekterna av sin avvecklingsplan för Aitik genom miljöåterställande efterbehandling, 
snarare än genom någon kulturarvsprocess. 

Trots detta så uppger de Bolidenanställda att en kulturarvsprocess gällande Aitik ändå 
skulle kunna vara intressant för företaget och det med hänvisning till att platsen 
representerar företagets historia. I detta sammanhang kan nämnas att Boliden i mitten av 
2010-talet höll en workshop på temat ”Efter Aitik”, med intentionen att diskutera Aitiks 
framtida utveckling. Workshopen skulle utgöra startskottet för ett större projekt, men 
projektet ställdes in efter internt motstånd och istället initierade företaget Bolidenprojektet. 
Workshopen ägde dock rum och under denna diskuterades, enligt informanterna från 
Boliden, framför allt nyttiggöranden som inte direkt hade med bevarandet av gruvdriftens 
kulturmiljöer att göra. Istället diskuterades energiproduktionsmöjligheter och 
landskapsdesign.  

Boliden initierade det pågående Bolidenprojektet efter att ”Efter Aitik” ställts in, berättar 
B2. Bolidenprojektet är förlagt till orten Boliden i Skellefteå kommun, där företaget 
grundades och öppnade sin första gruva för nästan 100 år sedan. Gruvan, orten och bolaget 
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delar namnet Boliden. Projektet fokuserar på två områden på orten, dels den nedlagda 
gruvan, dels det gamla sandmagasinet. Temat för projektet är, likt temat för det tänkta 
projektet i Aitik var, vad det kan bli av området när gruvverksamheten avvecklats utöver 
miljöåterställande efterbehandling. I dagsläget är sandmagasinet efterbehandlat men inte 
gruvan. B2 uppger att Boliden vill ha utvecklat området ”i någon form” till år 2024, då 
företaget funnits i 100 år. B2 berättar om hur Boliden arbetar med kulturarvsprocesser inom 
Bolidenprojektet: 

Tanken är att visa upp vårt kulturarv. Gruvhistorien - vad området en gång var, 
vad det sen blev och vad det kan bli i framtiden. Det är en av tankarna med att 
göra en beskrivning av området rent historiskt sett. – B2 

Att Bolidenföreträdaren framhåller det långa tidsperspektivet kan tolkas utifrån Harrisons 
(2013) syn på kulturarvet som en aktiv process, där samtiden speglas i historien för 
framtiden. Både B2 och B3 benämner orten och gruvan Boliden, den plats där bolaget 
grundades, som ”företagets vagga” och menar att den platsen är särskilt viktig ur 
kulturarvssynpunkt just för att det första spadtaget togs där. B2 lyfter inte endast den av 
Boliden ledda kulturarvsprocessen gällande gruvindustriella kulturmiljöer, utan antyder 
även ett intresse för kulturarvsprocesser gällande samiskt kulturarv:  

Sen tittar vi också på, tillsammans med en sameby, vad vi kan göra för att de ska 
kunna bedriva sin verksamhet på området i framtiden. Ur den aspekten, 
kulturarv. – B2 

Det som B2 syftar på är att marken som den nu nedlagda Bolidengruvan har tagit i anspråk 
är gammalt renskötselområde. Trots att B2 inte specifikt uttrycker vilka möjligheter som 
finns eller vad dialogen mellan den aktuella samebyn och Boliden har berört, så kan detta 
tyda på att Boliden har ambitionen att inte endast lyfta företagets berättelse utan även 
försöka plocka upp den berättelse som tystades när gruvindustrins system anlades. Samtliga 
Bolidenrepresentanter påpekar att det finns ett pågående samtal mellan företaget och 
berörda samebyar, med avsikten att diskutera vad Boliden kan göra för att bidra till 
rennäringen.  

Även gällande Aitik lyfts det samiska kulturarvet, men av företrädare för Gällivare kommun 
och med avseende på hur Gällivare sameby ska kunna återanvända gruvområdet för 
renskötsel. 

Gällivare sameby har blivit ganska avskurna ju mer området breder ut sig. Kan 
man återställa nån naturmiljö och renarna kan börja ströva där, även om det inte 
blir betesmarker så kan de i alla fall passera där, så är ju det en vinst. Att det här 
hindret försvinner så att säga. Sen förstår de också att, man ska aldrig säga aldrig 
men, en betesmark kanske är lite längre in i framtiden. – G1 

Detta kan tolkas som att Gällivares kommunledning hyser en försiktig tilltro till att Boliden 
kan genomföra sin efterbehandlingsplan som de planerat. 

Trots att såväl kommunens som Bolidens företrädare betonat miljöåterställande 
efterbehandling i intervjuerna, framkommer dock att de även skulle se ett värde av någon 
form av kulturarvsprocess som samtidigt skulle kunna bidra till en framtida återanvändning 
– en återanvändning som innehåller element av lärande:  

Att det ska finnas en berättelse om Aitik kvar tycker jag absolut. Om det ska vara 
ute på gamla gruvområdet eller inne i stan, det kan man diskutera… Det handlar 
om att sprida kunskap om hur gruvnäringen fungerar och hur 
prospekteringsarbetet fungera. – G1 
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Framför allt handlar det mycket om att lyfta fram den historik som finns för 
området. Vi har tittat på att visa gamla gruvmaskiner. Visa upp hur de såg ut 
förritiden, jämfört med hur de ser ut idag. Lyfta den delen av arvet. – B2  

Kommunen lyfter kunskapsspridning om näringen som den huvudsakliga anledningen till 
att återanvända gruvområdet, inom ramen för en kulturarvsprocess, medan Boliden också 
trycker på områdets historia och därmed företagshistoria. Orten Boliden är ett typiskt 
gruvsamhälle som växte fram i syfte att husera gruvans anställda, varför områdets historia 
kan antas innebära företagets historia. Att Boliden vill lyfta företagets historia tyder på att 
de ägnar sig åt en företagens kulturarvsprocess. Risken med att lyfta företagets historia är 
att andra narrativ, som inte är utifrån systembyggaren, åsidosätts, varför Boliden bör beakta 
vilka berättelser som tar plats i områdets historik.  

Återanvändningen vid Aitik idag är begränsad till att en del lokaler på det gamla 
industriområdet används som kontor. 

Den stora laven, som tillhör gamla verket, är nersprängd nu för vi har börjat ta 
bort delar av det gamla industriområdet. Men en del av lokalerna inhyser kontor. 
- B1 

Boliden uppfattar således den byggda miljön på två olika sätt: som en resurs och som ett 
hinder. Synen på byggnaderna som en resurs tycks emellertid mest handla om att de är 
praktiskt användbara för företagets verksamhet, snarare än deras industrihistoriska 
betydelse. Boliden tog bort laven av praktiska skäl, malmen sträcker sig in under det gamla 
industriområdet. Dessutom använde Boliden aldrig laven, eftersom företaget valde att bryta 
malmen i ett dagbrott istället för i en underjordsgruva. Den vittnade dock om vad företaget 
trodde att det skulle bli av gruvan. Genom att ta bort laven och delar av det gamla 
industriområdet försvinner några fysiska artefakter som kan vara av industrihistoriskt 
värde.  

Andra aspekter som den intervjuade Bolidenanställda lyft som återanvändning är de 
ekonomiska och tidsmässiga.   

Det behöver inte vara kostnad, det kan vara en investering i slutändan. Tanken är 
ju att områdena ska ge tillbaka till samhället. Därför har vi i medborgardialogen 
vänt oss till barnen eftersom det är barnen som mest troligt kommer använda det 
här området i framtiden.  – B2 

Den medborgardialog som syftas på har hållits i Bolidenprojektet med avsikt att låta 
lokalbefolkningen berätta vad de vill se på platsen. B2 berättar vidare om möjlig 
återanvändning av platsen. En solcellspark, en digital museilösning eller lekplats är alla 
förslag som har diskuterats. De har också identifierat ett behov för Boliden själva.  

Det vi själva också sett behov av är en utbildningspark. En utbildningspark är dels 
för att kunna visa vår verksamhet. Vi kommer behöva arbetskraft i framtiden – vi 
har svårt att ta elever in i vårt anrikningsverk eller ner i gruvan pga riskerna 
kopplat till det – så därför har vi en åldersgräns för vår verksamhet som alla 
industrier har. Då vill vi på nåt sätt visa vår verksamhet för skolelever på ett sånt 
sätt att de ska lära sig om gruvindustri, geologi, biologisk mångfald och biologi, 
återskapande och restaurering av miljöer och koppla in de naturvetenskapliga 
delarna. Dels som uteklassrum, så kan skolor i kommunen komma till området och 
lära sig om biologi, kemi och matte. Det är ju fantasin som begränsar. – B2 

Det finns således tankar inom Boliden på att återanvända åtminstone området som ingår i 
Bolidenprojektet för utbildning – dels för bolagets och gruvnäringens skull, dels som en 
resurs för skolor i närheten. Eftersom tanken på återanvändning för utbildning finns i 
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företaget, framstår det som möjligt att Boliden skulle kunna se det som en möjlighet även 
vid Aitik. Det som talar emot att Boliden skulle ta ett sådant initiativ är företagets 
uppfattning om hur närvarande de ska vara efter att gruvan stängt och efterbehandlats 
vilket följande belyser:  

Boliden är villiga att hjälpa till och promotea, men inte att driva verksamhet för 
det tillhör inte vår kärnverksamhet. – B2 

Det finns massor av föreningar och företag som är mycket bättre på turism än vad 
Boliden är. Så när gruvan lägger ner vill vi att lokala förmågor tar över den delen 
av verksamheten. Vi vill att det ska vara enkel skötsel och gå att skapa ny 
verksamhet. Sen kommer Boliden ha ett ansvar över vattenrening mm i runt 100 
år efter stängningen, så på det sättet kommer vi vara kvar på platsen. Men vi 
kommer inte ha något med turism eller besöksnäring att göra. – B3 

De intervjuade Bolidenanställdas syn på hur delaktigt bolaget ska vara vid en eventuell 
återanvändning av gruvområdet är samstämmig; inte alls. Detta kan analyseras utifrån 
Hughes systemperspektiv (Hughes, 2012). Boliden är systembyggare för det stora 
sociotekniska system för gruvdrift Aitik är en del av – en systembyggare som i allra högsta 
grad verkar för systemets tillväxt. Resultatet av intervjuerna indikerar dock på att bolaget 
vill repositionera sig i framtidens gruva – från systembyggare till social komponent. Frågan 
är hur andra fysiska och icke-fysiska artefakter och komponenter kan vara en del av gruvans 
system i framtiden.  

3.1.1 Sammanfattande analys av fråga 1 
Det råder samstämmighet mellan Bolidenrepresentanterna och Gällivares kommuns 
representanter att man ska utveckla Aitiks gruvområde efter att gruvverksamheten 
avvecklats. Redan idag görs successiv efterbehandling och viss återanvändning. Analysen är 
dock att dessa åtgärder kännetecknas av ett praktiskt och affärsmässigt förhållningssätt. 
Åtgärderna tas kanske i första hand för att öka effektivisering och kredibilitet och hålla sig 
inom lagens gränser. Boliden driver Aitik inom ett institutionellt ramverk bestående av 
bland annat miljölagstiftning, praxis och förväntningar. Miljölagstiftning kan antas utgöra 
en begränsande faktor i bemärkelsen att den begränsar systemet från att växa i den takt som 
systembyggarna vill och systemet klarar av. Medan de förväntningar som samhället har på 
en stor industri som påverkar miljön kan antas vara framåtdrivande faktorer, ty de bidrar 
till att Boliden gör insatser för systemet som är varumärkesbyggande. I Aitik gör Boliden 
allting ”rätt” inom det institutionella ramverket. Åtgärderna kännetecknas dock inte av att 
Boliden värnar om platsen ur kulturhistorisk synpunkt. 

Informanternas personliga åsikt, som flera av dem menar att Boliden som företag delar, 
tycks vara att det finns två viktiga aspekter i utvecklingen av Aitik: människan och miljön. 
Men med hänsyn till efterbehandlingsplanen och det nedlagda projektet ”Efter Aitik” tycks 
en av de aspekterna hamna i skymundan. I Bolidenprojektet, som av B2 uppges kunna 
resultera i ett arbetssätt som kan användas även kring andra nedlagda gruvor, tycks 
människan få ta större plats såväl i metodik som i potentiella resultat. Företagets och 
gruvnäringens historia lyfts som viktiga ur kulturarvssynpunkt. Risken med att lyfta 
företagets historia är att andra narrativ än systembyggarens åsidosätts. Det samiska 
kulturarvet lyfts genom att diskutera möjligheten för att återintroducera samisk verksamhet 
på gruvområdet. Ur kulturarvssynpunkt är det viktigt att kritiskt förhålla sig till det 
kulturarv som skapas och särskilt lyfta berättelser som tidigare inte hörts, varför det 
samiska kulturarvet särskilt bör beaktas. Utifrån ett systemperspektiv kan systembyggare, 
komponenter och artefakter identifieras både i dagens system kring Aitik och i det framtida 
system som kan skapas, frågan är vilka de är.  
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3.2 Hur kan Falu gruva användas som modell för 
Aitikgruvan med avseende på efterbehandling, 
kulturarvsprocesser och återanvändning med särskild 
hänsyn till lärande vid en framtida avveckling av 
gruvverksamheten enligt studien? 

Teoristyrda teman som identifierats: efterbehandling, återanvändning inklusive 
besöksnäring och utbildning. Empiristyrda teman som identifierats: bolagets delaktighet i 
gruvan, identitet.  

Falu gruva genomgick under 90-talet omställningen från industri till besöksmål. Processen 
var intressant och tidskrävande menar F2. År 1999 gick gruvbolaget Stora Enso, Falu 
kommun och Investor ihop och bildade den fristående Stiftelsen Stora Kopparberget, 
berättar F1. Stiftelsen gjordes till ägare av gruvan och gruvområdet samt ett antal 
industrihistoriska byggnader i kommunen. Än idag sköter emellertid Stora Enso pumpning 
och rening av vatten, långsiktiga efterbehandlingsåtgärder vars ändamål är att bibehålla 
kulturarvet i det skick det är ämnat att vara, på området. Ägandeformens förutsättningar 
beskrivs av F2: 

Vi har en styrka i att vara en gammal gruva, vi är inte bundna till någon annan 
än oss själva. Vi har inget gruvbolag i ryggen som kräver att vi ska prata om det 
här eller det där utan vi kan vara väldigt öppna om gruvdrift som man kanske 
inte kan till exempel i Kiruna eller Aitik. De har ju företag och måste presentera sig 
själv på ett positivt sätt. - F2 

Att gruvan är fristående är idag en styrka enligt F2. Historien som förmedlas är kanske mer 
transparent i Falun än vad den skulle kunna vara vid en privatägd gruva i drift som Aitik, 
där vinstintresse och varumärkesbyggande skulle kunna påverka valet om vad som berättas 
och hur. Boliden är ägare och förvaltare av Aitik. Utifrån vad som lyfts som en styrka i 
Falun, att vara oberoende av bolaget, kanske historieberättandet kring Aitik skulle kunna 
gynnas om gruvan skulle få en ny ägare efter att den stängt. Utifrån vad Boliden uttryckt, att 
de inte vill ha något med turism eller besöksnäring att göra i framtiden, är det en möjlighet. 
Några år efter stiftelsens upprättande kom världsarvsutnämningen. Enligt F1 var framför 
allt tre personer drivande i processen, de representerade respektive Dalarnas Museum, 
Länsstyrelsen Dalarna och stiftelsen.  

… det [gruvan] är naturligtvis ursprunget till hela det svenska industriundret. Det 
visste de här personerna. Jag kan uppleva att de är av den äldre skolan att saker 
och ting ska vara väldigt gammalt, ”det här är Dalarnas äldsta”… det är den 
gamla historieskolan. Men jag tror det kan vara mycket det. De visste att det här 
var världsunikt. Sen kanske inte Falu stad fattade det för de förstår fortfarande 
inte riktigt värdet av det här. Men de här tre personerna visste precis värdet av 
den här platsen. – F1 

F1 menar att det var dessa tre individers personliga övertygelse om det kulturhistoriska 
värdet av gruvan som bidrog till att det blev ett världsarv. Det är enligt definition 
människorna som skapar kulturarv, vilket är tydligt genom den berättelse som framkommer 
i intervjun. Däremot påpekas att Falu stad, alltså kommunen, inte var av samma 
uppfattning. Frågan är då om människorna, i någon vidare bemärkelse än tre drivna och 
kulturhistoriskt intresserade individer, var del av att skapa detta kulturarv? Kanske kan man 
här identifiera en slitning mellan de som vill driva en kulturarvsprocess och de som inte vill 
det. Kan ett kulturarv påtvingas andra människor? Denna aspekt av kulturarvet finns kvar 
än idag, nästan 20 år senare.   
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Vissa falubor tycker det är så fult med slagghögarna för att det är lite skrotigt. De 
vill nog städa undan industriarvet för att de inte förstår vad det är eller hur det 
ska se ut. Det är lite av en kamp som är intressant. Det är ju sår i landskapet, men 
vi är vana vid det. – F1 

Det råder än idag en ”kamp” mellan de kulturhistoriskt intresserade och insatta och de som 
enligt F1 antas inte vara det. Kulturarv ska vara tillgängligt för alla, men om inte alla tycker 
att det ens är ett kulturarv kan frågan om vems värdering som ska styra diskuteras. 
Ytterligare en aspekt med världsarvet är att det formulerades för att det var ”det äldsta”. I 
intervjuerna med Falu gruvas representanter används fler superlativ i beskrivningen av 
varför kulturarvet skapades. I intervjuerna med Bolidenrepresentanterna lyftes platsen för 
Bolidenprojektet som viktig för att det var företagets vagga och representerade ”det äldsta” 
inom företaget. Utifrån ett kulturarvsperspektiv är det inte nödvändigtvis bara de äldsta, 
första, största eller rikaste platserna som har ett värde. Ändå skapades Faluns kulturarv på 
de premisserna och förutsättningen för kulturarvifiering inom Boliden är, enligt resultatet, 
på de premisserna. Det riskerar att lyfta endast systembyggarens historia, varför Boliden bör 
beakta även andra aspekter och sociala komponenter vid en framtida kulturarvsprocess. 

Under 00-talet var Falu gruva framför allt ett turistmål och den kulturhistoriska aspekten 
saknades, menar både F1 och F2. Detta trots världsarvsutnämningen. I samband med att ny 
personal tillsattes och började karaktärisera området förändrades det. Karaktäriseringen 
bestod bland annat i att se över hyreskontrakt, upprätta ett skyltprogram för att skapa 
enhetlighet och så småningom bygga om museet, enligt F1. Karaktäriseringen innebar nya 
sätt att återanvända området. Idag anses kulturhistorien vara utmärkande för 
återanvändningen av platsen enligt de båda: 

Affärsidén är kulturhistoria. – F1 

Sen har vi ju vår världsarvsutnämning. Den kommer vi inte ifrån är väldigt stark 
och där står det väldigt tydligt vad vi ska göra. Vårda, bevara och förmedla 
platsen. Undrar man vad vi gör här kan man läsa om det. Vi är ett världsarv, det 
är vårt ansvar. – F2 

Platsen är ett besöksmål med tydlig kulturhistorisk profil. Vårdandet av den består bland 
annat i de efterbehandlingsåtgärder som tagits. Bevarandet är beroende av att det finns 
ekonomi i verksamheten. Förmedlingen av platsen sker genom museet, besöksgruvan och 
den pedagogiska verksamheten. Det är emellertid inte helt oproblematiskt att förmedla 
platsen, enligt F1.  

Mycket är ju rivet, anrikningsverket mm. Det gör ju att man inte fattar en del, t ex 
hur vattnet kom hit. Vi har rekonstruerat en bit av en vattenränna men det är 
svårt för många att förstå. Idag vill vi ha bort vattnet men då ville man ha hit 
vattnet och kraften. – F1 

Genom att ta bort artefakter ur systemet förändras förutsättningarna för vilka historier som 
kan berättas kopplade till platsen. Detta kan jämföras med Aitik där delar av det gamla 
anrikningsverket rivits. Det finns emellertid mycket kvar runt Falu gruva som är original. 
Detta är centralt för varför det är viktigt att förmedla platsen, menar F2.   

Att känna äktheten, den kan du inte få någon annanstans och det är det man 
måste förstärka. Att röra på en bergsvägg som höggs ut för 300 år sedan, gå i 
gångar från 1700-talet, se ett schakt från 1600-talet. Det är ju äkta. Därför tycker 
jag vi ska ha museum. – F2 

Den äkthet som åsyftas går i linje med teorin, människan söker gärna en genuin upplevelse 
(Riksantikvarieämbetet, 2017a). Utifrån ett återanvändningsperspektiv behandlas gruvan 
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därmed som en resurs för utbildning och lärande. Ytterligare en aspekt som både F1 och F2 
påtalar flera gånger under intervjuerna är att varken den publika eller pedagogiska 
verksamheten ska handla om gruvbolaget utan om gruvan. De menar att det gamla 
gruvmuseet var ett företagsmuseum, liksom Marie Nisser (1996) menar, och att de idag inte 
vill bedriva det som F2 benämner som propagandaverksamhet. En annan sådan ”lärdom” 
som F2 lyfter är hur engagemang och intresse ska skapas för det som museet innehåller.  

… där har människorna en roll. De förklarar hur tekniken påverkar de. Det blir för 
lätt att prata om hur en pump fungerar, men kanske var det så att pumpen la 
grunden till storhetstiden för att den gjorde att man hittade den bästa malmen när 
man gick ner under jord. Hitta de mänskliga konsekvenserna av teknik. – F2 

Detta uttalande kan tolkas utifrån ett kulturarvspedagogiskt perspektiv där lärande sker 
genom kulturarv, snarare än om kulturarv. Resultatet ger uttryck för att man i den 
pedagogiska verksamheten vid Falu gruva använder delar av det fysiska kulturarvet, en 
pump i detta fall, för att lära om andra aspekter såsom samhällsutveckling. F2 fortsätter:  

Kiruna är ett bra exempel. Man kan fråga eleverna om de skulle vara beredda att 
flytta sitt hus för att man hittat en gruva där? Nja då blir de tveksamma. Då får 
man fråga vart de ska få sina metaller ifrån, så att man ser att gruvdriften har 
konsekvenser. Även fast det har konsekvenser så skulle vi inte stå ut i ett samhälle 
utan metaller. Då får man de att inse hur mycket som är metaller.  Det handlar 
inte bara om att gruvor är negativa, vi måste vara beredda att betala eller 
fundera över lösningar.  - F2 

F2 lyfter den aspekt av museum som resurs för lärande som är avgörande enligt Insulander 
(2010); den mänskliga aspekten. När F2 ställer frågor som ovan uppmanas eleverna inte 
bara reflektera över gruvindustrin, utan även sin egen roll i den. Genom att lyfta 
människans anknytning till utställningsinnehållet, de ”mänskliga konsekvenserna av 
teknik”, ökar förutsättningarna för engagemang. Ökat engagemang innebär ökade 
förutsättningar för lärande, enligt Insulanders (2010) forskning.    

I flera intervjuer påtalas vikten av att återanvända platsen på ett sådant sätt att 
besöksnäringen gynnas. Flera informanter menar att det görs genom att nå ut till en större 
målgrupp än endast lokalbefolkningen.   

Framöver handlar det om att få ut det vi har, hitta en större publik. Det räcker inte 
med Faluborna. Vi måste bli ett självklart mål när man besöker Sverige. Som man 
sa på 1600-talet: ”den som inte sett gruvan, har inte sett Sverige”. Dit är vi påväg, 
men vi måste locka med mer än bara ett hål i marken eller ett museum. Det måste 
finnas boende, mat och vi måste ha besöksmålstänket. Vi måste hitta externa 
partners, samarbeta med hotell och resten av Dalarna. - F2 

Om de här områdena ska bidra till samhället behövs ett dragplåster så att inte 
bara folk från samhället besöker det utan även andra. – B2 

Samma tankesätt finns kring båda gruvorna. Det räcker inte med att lokalbefolkningen tar 
del av det som gruvan erbjuder, även andra personer måste hitta dit för att gruvan ska 
kunna ”ge tillbaka”. För att den nedlagda gruvan inte ska utgöra en ekonomisk belastning 
för samhället måste gruvan i någon mån vara mer än ett lokalt besöksmål.  

Falu gruvas representanter påpekar att gruvans efterlevnad inte är beroende av kommunen. 
Bolidens representant tycks dock vara av en annan uppfattning gällande Aitik:   

Det handlar om social license to operate. Vi måste jobba med det för att förankra 
gruvan i samhället. För att vi ska kunna förnya våra miljötillstånd måste det 
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finnas en social förståelse. Det vi vill åstadkomma är en diskussion med politiker, 
tjänstemän och närboende i olika forum. – B3 

B3 menar att social förståelse för gruvverksamheten är en förutsättning för fortsatt drift. Det 
krävs mer än bara en efterbehandlingsplan. Det skapas enligt B3 genom att samtala med 
bland andra kommunrepresentanter, så Aitiks efterlevnad kan anses vara beroende av 
kommunen. Att skapa ett socialt tillstånd att verka (social license to operate, SLO) kan 
dessutom vara ett incitament för det ekologiska efterbehandlingsarbete som Boliden 
bedriver i Aitik. Från Falu gruvas håll finns en upplevelse kring att kommunen inte är 
tillräckligt mån om det kulturarv som finns i staden. Faluns identitet och inställning till 
gruvan beskrivs av F1.  

Kommer man utifrån är det väldigt tydligt. Men i kommunen har man ifrågasatt 
”vad är vi för stad? Hur är bilden av Falun?” och vacklat. Framför allt har man 
trott att man varit större än man är och det blir sällan speciellt bra. Man måste 
vara ärlig, det här är vår identitet, och sen driva det fullt ut men det har man inte 
riktigt vågat. Det står ingenstans att det är en världsarvsstad, de flaggar inte med 
UNESCO-flaggan. Det är smågrejer men de tar inte tillvara det här. Man har varit 
mesig och då blir man helt plötsligt vilken stad som helst. Man tappar karaktären 
och det vill man inte. – F1   

Gällivares identitet och inställning till gruvan beskrivs av G1. 

Gällivare är väldigt gruvberoende. Vår stora basindustri är ju gruvindustrin. 
Framför allt har den lett till att samhället vuxit fram. Det hade varit ett annat 
samhälle, mycket mindre, om inte gruvorna fanns. Nog hade det funnits ett 
samhälle men det hade kanske sett annorlunda ut, mer som Jokkmokk med några 
tusen invånare osv. Gruvan är väldigt närvarande. Det är entreprenörsfordon på 
stan. Mycket tung trafik. Från Aitik känner man sprängningen i stan kl 19 om man 
är uppmärksam, då känns vibrationer i marken. När man kommer upp på lite 
höjd ser man Aitiks tippar och annat. Så gruvan är väldigt påtaglig i stadsbilden. 
– G1  

Det framgår av dessa beskrivningar att det är två samhällen som skiljer sig åt på flera 
punkter, där den mest utmärkande nog är att Gällivare är ett utpräglat industrisamhälle vars 
största identitetsmarkör kanske är just gruvorna. Falun är istället en stad med fler 
identitetsmarkörer, något som kan tolkas ur intervjun med F1 som karaktärslöst. Om 
Gällivare och Falun hade varit personer hade man kanske kunnat säga att Gällivare var mer 
självsäker och tydlig än Falun som var spretig. G1 fortsätter berätta om gruvans roll i 
samhället.  

Alla jobbar ju i gruvan eller känner någon som jobbar i gruvan eller jobbar åt ett 
företag som jobbar i gruvan. Så det är ju en del av samhället. Nu har vi en 
situation i Aitik också med två mindre byar i närheten som köpts upp av Boliden 
för att de kommer för nära den fortsatta exploateringen. Det är klart att det finns 
diskussioner, men inte om principen. Man kan diskutera relationen hur Boliden 
sköter sina affärer mot invånarna i Liikavaara och Sakajärvi och det är ju en sak. 
Men att någon skulle säga ”jag flyttar inte, jag har företräde mot gruvan”. Det är 
ingen som säger det nästan. Alla vet att vi är så beroende av det. Alla har en 
koppling till gruvan på något sätt. – G1 

Med en så starkt utpräglad samhällsidentitet och ett kollektivt beroende av gruvbolagens 
verksamheter finns även begränsningar i hur mycket individuell frihet man har. Utifrån ett 
systemperspektiv kan detta tolkas som att gruvan är ett system med högt momentum, en 
stark position i förhållande till omgivningen (Hughes, 2012). De två byarna som omnämns 
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var tidigare del av systemets omgivning, de låg utanför systemet. I och med expansionen av 
gruvan kom dessa byar att bli begränsande faktorer. Med stöd i den lagstiftning som ingår i 
gruvans institutionella ramverk kunde Boliden enkelt övervinna dessa genom att uppta dem 
i systemet. Det kan utgöra ett exempel på den typ av ”mjuk determinism” som stora system 
kan utöva på omgivningen (Hughes, 2012). I Falun är situationen snarare tvärtom, 
människor motsätter sig gruvan så pass mycket att vissa vill städa bort industriarvet för att 
det ser ”skrotigt” ut. Trots att Falu kommun inte ser värdet av gruvan, tror F1 att stadens 
invånare känner stolthet.   

Jag tror att det finns en stolthet bland Faluborna över den här platsen och 
historien, men då måste vi få med kommunen på att visa att det här är viktigt. 
Man måste känna det där i hela kroppen. Skolbarnen måste känna att det här är 
något häftigt och unikt. – F1  

3.2.1 Sammanfattande analys av fråga 2 
Falu gruvas oberoende medför att de är friare i sitt historieberättande än vad en gruva som 
ägs av ett gruvbolag kan vara. Boliden har uttryckt att de inte vill driva turistverksamhet i 
Aitik, varför en lämplig väg att gå är densamma som Falun gick; att låta en ny aktör ta över 
ägandet av gruvan. Falu gruvas världsarv grundades på premisser som hade bland annat 
med gruvans och företagets ålder, storlek och ekonomiska betydelse att göra. Historien 
formulerades i hög utsträckning kring systembyggaren. Liknande premisser kan en framtida 
kulturarvsprocess inom Boliden grundas på, om inte andra sociala komponenter också lyfts 
och värderingen av Aitik blir mer komplex. Just komplexiteten med kulturarv genomsyrar 
även gruvan i Falun. Stiftelsen upplever att kommunen inte tar tillvara kulturarvet i den 
utsträckning de skulle kunna göra och vissa falubor uppges anse att kulturarvet är ”skrotigt”. 
Frågan är vem som har tolkningsföreträde – vems kulturarv är egentligen Falu gruva?  

Styrkan i Falu gruva är äktheten, att den som besöker gruvan kan se ett 400 år gammalt 
schakt. Svagheten är bristen på densamma, att fysiska artefakter saknas i dagens system 
vilket kan försvåra förståelsen för systemet som gruvan utgjorde när den var i drift. Detta 
kan även uppmärksammas i Aitiks fall, där bland annat den ursprungliga gruvlaven revs. 
Kanske försvinner en del av industriarvet och därmed möjligheten att berätta flera historier 
kopplade till platsen när vissa anläggningar försvinner. I Falu gruvas pedagogiska 
verksamhet är människan och de mänskliga konsekvenserna av teknik i fokus. Den 
mänskliga aspekten är avgörande för att skapa förutsättning för lärande enligt forskningen 
och synen på lärande som tycks prägla den pedagogiska verksamheten i Falun går i linje 
med kulturarvspedagogiken – lärande genom kulturarv, snarare än om kulturarv. Gällande 
båda gruvor avses målgruppen vara bredare än endast lokalbefolkningen, bland annat för att 
öka de ekonomiska förutsättningarna. Samhällena Gällivare och Falun har, trots vissa 
likheter, stora skillnader i identitet. Där Gällivare är ett utpräglat gruvsamhälle och Falun 
har flera identitetsmarkörer. Gällivare kan uppfattas som ”tydligt”, men riskerar att vara så 
gruvberoende att ingen förmår sätta sig emot gruvbolagen. Falun kan uppfattas som 
”spretigt”, men där säger invånarna ifrån. 

4 Diskussion 
Människa och miljö tycks vara viktiga aspekter för både Bolidens och Gällivare kommuns 
representanter som intervjuats i den här studien. Det framkommer med varierande 
tydlighet i efterbehandlingsplanen. Figur 1 visar förvisso endast hur området kan se ut, inte 
nödvändigtvis hur det kommer se ut. Men bevarandeaspekten är tydligt frånvarande i såväl 
illustration som i de språkliga utsagorna. En person som skulle röra sig kring sjöarna som 
bildats i dagbrotten om 200 år skulle inte veta att där hade legat en koppargruva som 
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bidragit inte bara till företagets framgångar men även till samhällets. Kanske skulle de 
kunna röra sig i ett landskap som blivit estetiskt tilltalande, utifrån vad som diskuterats på 
workshopen, men området skulle inte vittna om gruvdrift. Genom att följa det spår som 
Boliden är på idag – med efterbehandlingsplanen och enligt vad de själva hävdar – finns 
kanske möjligheten att skapa bättre livsmiljöer för växter och djur än vad som finns på 
gruvområdet idag. Det kan således finnas miljömässiga vinster med att fortsätta enligt plan. 
Men om Aitik ska utvecklas hållbart efter att gruvverksamheten avvecklats måste fler 
aspekter än endast den miljömässiga tas i åtanke. Det betyder emellertid inte att 
efterbehandling eller miljöarbete inte ska utföras på gruvområdet. Men kanske finns 
möjlighet att både följa lagkrav och utveckla området med hänsyn till platsens 
kulturhistoriska värden. 

De lagar och normer som gruvan förhåller sig till utgör det institutionella ramverket. Detta 
ramverk styr hur gruvan kan utvecklas inom de olika faserna (Avango et al., 2019). Teorin 
om stora sociotekniska system kan kritiseras för att i huvudsak beröra ett systems utveckling 
fram till momentumfasen, men inte systemets avvecklingsfas. Eftersom det är i 
avvecklingsfasen som en kulturarvsprocess kan ta vid och realiseras är det centralt att 
avvecklingsfasen betraktas som minst lika viktig som alla andra av systemets faser, utifrån 
ett kulturhistoriskt och kulturarvspedagogiskt perspektiv. Inom en gruvas system kan 
värderingar som rör det kulturhistoriska finnas även tidigare i systemets utveckling, men så 
länge gruvan är i drift står kärnverksamheten i fokus (och kärnverksamheten för en gruva 
som är i momentumfasen är gruvdrift, inte kulturhistoria eller kunskapsspridning ty hade 
det varit det så hade det varit ett annat system). Ett sätt att öka förutsättningarna för en 
kulturarvsprocess, i vilken kunskapsspridning och lärande utgör en betydande del, i Aitik 
skulle därför kunna vara att omformulera gruvans institutionella ramverk så att det också 
tar hänsyn till gruvans avvecklingsfas. Omformuleringen skulle kunna ske på olika sätt 
beroende på vilka aktörer som finns i systemet och vilka som är drivande. Jag benämner 
processerna för omformulering som uppifrån-ned respektive nedifrån-upp. En uppifrån-
ned-process skulle innebära att ramverket omformuleras av aktörer som systembyggaren 
inte styr över. Kommunen eller annan liknande aktör skulle kunna ta över 
systembyggarrollen när gruvan går in i avvecklingsfasen. Därmed skulle 
kulturarvsprocessen, i Harrisons (2013) terminologi, vara officiell. Följaktligen skulle lagar 
och regler, liksom gängse uppfattning om systemet förändras mot att ha större fokus på 
kulturhistoriska värden eftersom systemet, i sin avvecklingsfas, blivit del av en officiell 
kulturarvsprocess. En nedifrån-upp-process skulle istället vara att de aktuella 
systembyggarna går i bräschen för de kulturhistoriska värden som finns på platsen. Det 
skulle kunna benämnas som en företagens kulturarvsprocess där systembyggaren själv är 
drivande, i enlighet med Riksantikvarieämbetets (2002) terminologi. I dagens Aitik kan 
Boliden anses vara en systembyggare, men de uttrycker en vilja att repositionera sig vid en 
framtida förändring av systemet. När gruvan går in i avvecklingsfasen kommer någon annan 
aktör bli systembyggare, enligt Boliden. Det är därmed mest troligt att den dag Aitik stänger 
och gruvan går in i en avvecklingsfas, kommer en uppifrån-ned-process ta vid.  

Situationen i Falun skulle kunna tolkas som en uppifrån-ned-process. Stora Enso överlät 
ansvaret för gruvans avvecklingsfas åt andra aktörer. Det var sedermera representanter från 
gruvans ”nya” system som drev den officiella kulturarvsprocess som innebar 
världsarvsutnämningen. I det avseendet kan Falun anses vara en modell för Aitik. Detta 
resonemang om uppifrån-ned- och nedifrån-upp-processer kan kritiseras för antagandet att 
kulturarvsprocesser tar vid och realiseras först när gruvdriften upphört. Men eftersom det 
var fallet i Falu gruva, och Falu gruvas möjlighet att utgöra modell för Aitik utreds i denna 
studie, anser jag att resonemanget har bäring.    
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Att kulturarvifiera en gruva handlar om mer än bara vilket ramverk som gruvan verkar 
inom. Vilka artefakter och aspekter av en gruva som bevaras när gruvan går in i 
avvecklingsfasen och en kulturarvsprocess tar vid är viktigt att beakta. Utifrån Bolidens 
uppfattning om möjlig återanvändning, där en utbildningspark och ett museum är exempel, 
kan verksamhetsspecifik kunskap bevaras genom systemets avveckling och 
kulturarvifiering. Därmed kan icke-fysiska aspekter av systemet bevaras även när systemet 
ändrar karaktär. I Falun har en del fysiska artefakter tagits bort från systemet, vilket 
försvårar för besökare att förstå gruvan och den verksamhet som funnits på platsen i 
hundratals år. Resultatet visar också att bevarandet av fysiska artefakter är gruvans styrka 
idag; det är det som beskrivs som äkthet. Frågan är emellertid om bevarandet av fysiska 
artefakter är en förutsättning för att kulturarvifiera en gruva. Å ena sidan kan man hävda att 
de fysiska spåren inte är så viktiga, historien om gruvan och gruvans samspel med individer 
och samhälle kan förmedlas oberoende av platsen eller vad som finns kvar. Dessutom kan 
man återskapa en del anläggningar, som gjorts i Falun. Å andra sidan kan man hävda att de 
fysiska spåren är viktiga, att de är resurser. De levandegör historien som finns kring platsen 
och kan utgöra skillnaden för en människa att förstå systemet och att inte förstå det. Hur 
ska människan kunna lära sig om den inte förstår? Det finns en distinktion i detta som är 
viktig. För att vara ett kulturarv måste kanske inte fysiska artefakter bevaras, men att bevara 
fysiska artefakter är en viktig del av att bevara ett kulturarv. I Falun betraktas en del fysiska 
artefakter som resurser, varför avsaknaden av dem är en förlust. I Aitik betraktas i dagsläget 
inte de fysiska artefakterna inom gruvområdet som resurser i kulturhistorisk bemärkelse, 
men det behöver inte nödvändigtvis betyda att gruvan inte kan kulturarvifieras. Men om 
dagens besökare har svårt att förstå Falu gruva, trots att där finns museum och besöksgruva, 
hur ska potentiella framtida besökare kunna förstå Aitik om inte spåren av Aitik finns kvar?  

En central del av kulturarv är att förmedla kunskap. I Falun görs det genom den publika och 
pedagogiska verksamheten, i Aitik görs det i dagsläget genom det informationscenter som 
finns. Från Boliden och Gällivare kommuns håll lyfts både företagets historia och det 
samiska kulturarvet som anledningar till att återanvända och förmedla kunskap kring Aitik. 
Resultatet visar att både kommunen och Boliden har som ambition att ”ge tillbaka” marken 
till samer och andra som lever och verkar där. Ur miljösynpunkt är det möjligt att det går att 
ta bort det fysiska hinder som gruvområdet idag utgör. Men även om området återintegreras 
i landskapet och ser ut som orörd natur så kan lämningarna innebära att det faktiskt inte är 
vad det en gång var. Förutsättningarna för till exempel renskötsel eller fiske kommer kanske 
inte vara de samma efter decennium av gruvdrift, varken ur miljösynpunkt eller 
kulturarvssynpunkt. Det finns en problematik i att man redan på 1960-talet tog marken i 
anspråk och därmed förhindrade samerna att bedriva renskötsel i området. Samernas syn 
på detta bör vara vägledande i hur Boliden väljer att gå vidare med utvecklingen av Aitik. 
Om det går att återskapa detta samiska kulturarv genom att ta bort de fysiska spåren av 
gruvan, borde kanske det göras. Risken med att ta bort de fysiska spåren av gruvan är 
emellertid att såret som gruvan orsakat de som levt och verkat på platsen antas vara borta, 
bara för att gruvan inte längre finns. Men såret, spåren och minnena kan finnas kvar även 
om området täcks och besås. Kanske ska det samiska kulturarvet istället ta plats i 
kulturarvifieringen av gruvan. Det behöver inte vara en motsättning i att lyfta det samiska 
kulturarvet som en del av industriarvet kring Aitik. Istället kan en potentiell 
kulturarvsprocess kring Aitik ses som en möjlighet för att ”ge tillbaka” genom att lyfta den 
komplexa historien kring platsen. Gruvan kan få utgöra en arena för alla de narrativ som 
finns kring den.  

Det handlar om vilket kulturarv som människorna i Gällivare vill skapa och därigenom vilka 
berättelser man vill förmedla. Väljer människorna att skapa ett kulturarv som främst 
förmedlar företagets historia, vilket är en reell möjlighet utifrån studiens resultat, finns 
risken att det görs på bekostnad av andra berättelser. Om Aitik dessutom skulle 
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återanvändas så till den grad att det blir ett museum på platsen är det desto viktigare att den 
mänskliga aspekten lyfts. Enligt Insulander (2010) skapas förutsättningar för engagemang 
och i förlängningen lärande om besökaren ges möjlighet att reflektera över sin egen roll i 
förhållande till det som visas upp. Med hänsyn till det kulturarvspedagogiska ramverket 
skulle dessutom ett kulturarv kring Aitik kunna bidra till mer än bara kunskap om gruvan. 
För att människor i framtiden ska kunna använda Aitik för att lära sig något behöver de ges 
möjlighet att reflektera över sin roll i förhållande till gruvan. Det förutsätter dels att det 
finns något kvar att besöka, dels att den historia som berättas inte uteslutande handlar om 
företagets framväxt utan även om samhället, individerna och konflikterna kopplade till 
platsen.  

Det är tydligt att människorna gör skillnad ur kulturarvssynpunkt. Både i Falun och i 
Gällivare är vissa individers engagemang särskilt viktigt. I Aitik var det några personers 
engagemang som skapade förutsättning för samtal kring gruvans framtid utöver 
efterbehandling. Om inte dessa individer drivit frågan, sett till att en workshop blev av till 
exempel, hade dessa tankar kanske inte ens funnits idag. Det är emellertid också individers 
engagemang, eller bristen därav, som verkar ha gjort att arbetet i Aitik stannat av. I Falun 
drev ett antal ambitiösa personer den officiella kulturarvsprocess som innebar 
världsarvsutnämningen. Det är svårt att spekulera i vad Falu gruva hade blivit utan dessa 
personers engagemang. Men i Falun fanns ju också andra personer, som säkert engagerade 
sig i andra saker. I resultatet framställs gruppen som drev världsarvsprocessen som mindre 
än gruppen som Falu kommun och de falubor som uppgavs uppfatta gruvan som ”skrotig” 
fick representera. Den kamp som kan identifieras mellan grupperna är viktig att 
uppmärksamma. Kulturarv är skapat av människan och ska vara tillgängligt för alla. Men 
om människorna tycker olika, vem har tolkningsföreträde? Vems kulturarv skapas? Om det 
är personen som är mest insatt eller engagerad i frågan som ska skapa kulturarvet, finns 
risken att det så småningom finns en homogenitet bland kulturarven som inte speglar 
samhället. Risken är då att de oinsatta eller oengagerades narrativ aldrig lyfts.  

Falun och Gällivare kan från ett utifrån-perspektiv anses ha likheter, där en framgångsrik 
koppargruva är den kanske mest uppenbara. I studien identifieras dock skillnader i 
samhällenas identitet och förhållningssätt till gruvan. Det behöver inte vara en anledning till 
att Falu gruva inte skulle kunna vara en modell för Aitik. Men det kan påverka 
förutsättningarna för att tillgängliggöra gruvan, varför det är viktigt att beakta. Falun är en 
stad som idag inte uteslutande identifierar sig med gruvan eller den bruks- och 
industrihistoria som finns där. Gruvan syns inte i staden. Studiens resultat tycks inte tyda på 
att det funnits eller finns ett direkt motstånd mot gruvan som kulturarv, stadens invånare 
kanske till och med känner stolthet över den. Däremot kan passiviteten gentemot den tyda 
på att det finns en brist på identifikation med gruvan och det gruvan symboliserar. I 
Gällivare är istället gruvan närvarande i alla avseenden och den präglar hela samhället, både 
historiskt och idag. Gruvan har högt momentum och det kan snarare tolkas som att gruvan 
styr samhället än tvärtom. Samhällsidentiteten tycks inte vara en avgörande faktor för 
huruvida kulturarvsprocesser och återanvändning kan initieras när en gruva stänger, vilket 
situationen i Falun visar. Men frågan är om inte samhällsidentiteten och gruvans roll i 
samhället kan påverka det fortsatta arbetet kring gruvan som kulturarv. Om så är fallet så är 
förutsättningarna för kulturarvsprocesser kring Aitik möjligen större än de egentligen var i 
Falun, just på grund av gruvans roll i samhället.  

5 Slutsats 
Slutsatsen av den här studien är att förutsättningarna för efterbehandling, 
kulturarvsprocesser och återanvändning av Aitik finns och att Falu gruva på olika sätt kan 
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vara en modell för dessa processer. Det personliga engagemang som Falu gruva i egenskap 
av modell för Aitik uppvisat är centralt, finns inom Boliden och Gällivare kommun. I vissa 
avseenden kan förutsättningarna för kulturarvifiering och återanvändning kanske till och 
med vara större i Aitik än de egentligen var i Falun, på grund av gruvans roll i samhället, 
dess momentum och samhällets identitet. Kulturarvsprocesser och återanvändning sker 
emellertid inte av sig själv. Aktörer i omgivningen har, på grund av gruvans roll i samhället, 
liten möjlighet att påverka systemets utveckling, varför Boliden själva – i egenskap av 
systembyggare – behöver driva arbetet så länge systemet är i momentumfasen. När gruvan 
stänger och systemet således ändrar karaktär kan Boliden följa Falu gruvas exempel och 
upplåta ansvaret för återanvändning till någon annan aktör, vilket de själva uppger att de 
vill. För att detta ska ske måste dessa frågor diskuteras och arbetas med. Med hänsyn till 
lärande är det bättre ju förr det sker. Om den fysiska miljön förvaltas med hänsyn under 
resterande drifttid, kan Aitik slippa det misstag som gjorts i Falu gruva; att byggnader och 
anläggningar rivits och att dagens besökare därmed inte förstår hur gruvans system 
fungerade när det var i drift. För att framtida besökare i Aitik ska kunna lära sig något av 
platsen, behöver de kunna förstå den.  

Ambitionen, från Bolidens håll, är att med utvecklingen av gruvan ge tillbaka till samhället. 
Genom kulturarvsprocesser och återanvändning skulle en arena kunna skapas där ett 
parallellt historieberättande kan ske. Både företagets kulturarv och det samiska kulturarvet 
kan ingå i industriarvet, då de båda har anknytning till platsen. I Gällivare, som är så tydligt 
präglat av gruvindustrin och därmed har en komplex historia där olika narrativ omväxlande 
har hörts och tystats, skulle Boliden kanske ge mest tillbaka till samhället om de gav 
framtida generationer möjligheten att förstå sin omgivnings historia och lära sig av den.  

5.1 Vidare forskning 
Ett resultat av den här studien som kan studeras vidare är det som benämns som social 
license to operate, SLO, inom gruvindustrin och möjligheten för SLO genom 
kulturarvsprocesser och återanvändning. SLO handlar om att bygga förtroende för 
verksamheten. Det är en förutsättning för det miljötillstånd som domstolen utfärdar, enligt 
resultatet i den här studien. Fenomenet kan både ha för- och nackdelar. Utgångspunkten för 
vidare forskning skulle kunna vara att förtroende kan byggas för en gruvverksamhet genom 
att gruvbolaget möjliggör för fler narrativ att lyftas i anslutning till verksamheten. SLO inom 
gruvindustrin genom kulturarvsprocesser och återanvändning kanske kan skapa en win-
win-situation, där den komplexa historien bevaras och framtidens mineraler säkras.   
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Bilaga 1 – Satellitbild över Gällivare 

 

Satellitbild som visar Gällivare tätort i mitten, Malmberget centrerat högst upp, Aitik i det 
nedre högra hörnet och Dundret i det nedre vänstra hörnet. Hämtad 2019-04-16. 

Källa: https://kartor.eniro.se/m/Se6ub 
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Bilaga 2 – Karta över världsarvet Falun 

 

Karta över världsarvet Falu gruva. Området som ingår i världsarvet inom svarta heldragna 
linjer. 

Källa: UNESCO, 2001. 
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Bilaga 3 – UNESCO Bedömningskriterier 
Criteria for the assessment of Outstanding Universal Value  

77. The Committee considers a property as having Outstanding Universal Value (see paragraphs 49-
53) if the property meets one or more of the following criteria. Nominated properties shall therefore:  

(i) represent a masterpiece of human creative genius;  
(ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a 

cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental 
arts, town-planning or landscape design;  

(iii) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization 
which is living or which has disappeared;  

(iv) be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble 
or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;  

(v) be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which 
is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment 
especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;  

(vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with 
beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The 
Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with 
other criteria);  

(vii) contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and 
aesthetic importance;  

(viii) be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the 
record of life, significant on-going geological processes in the development of 
landforms, or significant geomorphic or physiographic features;  

(ix) be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological 
processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and 
marine ecosystems and communities of plants and animals;  

(x) contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of 
biological diversity, including those containing threatened species of Outstanding 
Universal Value from the point of view of science or conservation. 

 

Källa: UNESCO, 2017. 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor  
Boliden 

1. Berätta om din roll i Boliden. 
2. Berätta lite om framtidsplanerna för gruvan. Varför efterbehandlar ni Aitik?  
3. Vilka efterbehandlingsåtgärder har tagits? Berätta om hur det fallit ut.   
4. Hur det efterbehandlingsarbetet ut idag?  
5. Hur ser efterbehandlingsplanen ut framåt? Berätta lite kort. 
6. Vilka aktörer är inblandade, och nödvändiga, i planeringen för gruvans framtid? 

Kommunens del i det? Länsstyrelsen? Museum?  
7. Finns utbildning med i visionen? På vilket sätt? Framtid och idag.  
8. Gör ni något för att lära av andra? Eller lär ni ut till andra?  
9. Finns en diskussion kring annat nyttiggörande av platsen? Hur ser den dialogen ut? 

Mellan vilka? 
10. Finns kulturarv med i visionen? På vilket sätt? 
11. Hur vill ni att gruvområdet ska se ut om 200 år?  
12. Har jag missat något som du tycker är viktigt att få med? 

Falu gruva 

1. Berätta om din roll vid Falu gruva. 
2. Vad var Falu gruva för plats innan 1992?    
3. Gruvan stängde 1992, vad hände sen? Varför? Inspiration från någon annan gruva? 
4. Hur såg engagemanget ut 1992? Hur ställde sig olika aktörer till utvecklingen av 

gruvområdet?  
5. Falun är ett världsarv sedan 2001 och har genomgått kulturarvsprocessen. Varför? 

På vems initiativ?  
6. Jag ser att gruvområdet nyttjas idag. Berätta om byggnaderna och hur de nyttjas! 

Vem tar del av gruvan? 
7. Behövs det ett museum vid Falu gruva? Varför? 
8. Behövs det utbildning vid gruvan? Varför? 
9. Är Falu gruva det du önskar att det var idag? Hur? 
10. Vilka lärdomar tycker du ska dras från projektet Falu gruva vad gäller kulturarvet 

och användningen av området?  
11. Hur ser Falu gruvas framtid ut? Varför? Vem är drivande i detta? 
12. Har jag missat något som du tycker är viktigt att få med? 

Gällivare kommun 

1. Berätta om din roll i kommunen i förhållande till Aitikgruvan. 
2. Berätta om Gällivare som samhälle. Hur märks gruvan av? 
3. Hur jobbar kommunen långsiktigt i förhållande till gruvan?  
4. Hur ser samarbetet med Boliden ut? Finns en dialog? Jobbar ni mot samma mål?  
5. Vad skulle kommunen vilja se hände med Aitik? I en drömvärld.  
6. Har jag missat något som du tycker är viktigt att få med? 
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