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SAMMANFATTNING 

Malmberget som är en ort i Gällivare kommun står inför ett läge som innebär att i stort sett 

hela de centrala delarna måste rivas eller flyttas på grund av gruvbrytningen. I dagsläget råder 

en brist på lediga bostäder i samhället och på grund av situationen i Malmberget kommer fler 

nya bostäder att behövas i kommunen. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett un-

derlag som ska vara ett stöd för Gällivare kommun i deras fortsatta arbete med den pågående 

samhällsomvandlingen och för den framtida bostadsplaneringen i kommunen. Arbetet kart-

lägger vilka bostadstyper och upplåtelseformer som efterfrågas av invånarna i tätorten. Utred-

ningen behandlar även vilka funktioner som efterfrågas gällande nya bostäder och vilka egen-

skaper som kännetecknar ett attraktivt bostadsområde i Gällivare. Målet är att hitta funktioner 

hos bostäder och egenskaper hos bostadsområden som gör att Gällivare blir en attraktivare 

kommun där invånarna trivs och vill stanna kvar. 

För att kartlägga vad invånarna efterfrågar när det gäller nya bostäder och bostadsområden, 

har inom detta examensarbete, gjorts en enkätundersökning och intervjuer. En kvantitativ en-

kätundersökning genomfördes, där invånarna i tätorten delades in i fyra undergrupper med 

avseende på ålder. Ett slumpmässigt urval gjordes i de olika åldersgrupperna och detta gene-

rerade 100 personer i varje stickprov, totalt 400 personer. Kvalitativa intervjuer gjordes även 

med några av de största bostadsföretagen i Gällivare kommun, Top Bostäder, FAB, TN bygg 

och fastighet, Riksbyggen och HSB. 

Resultatet från enkäterna visar att bostadstyperna som är mest attraktiva är en villa eller en 

lägenhet som ligger centralt. Pensionärerna kan även tänka sig att flytta till ett seniorboende. 

Nyproducerade småhus är mest populärt bland ungdomarna och barnfamiljerna medan 49-79 

åringarna föredrar lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Det som även framkom var att 

en större andel vill hyra sina framtida bostäder än vad som görs i dagsläget.  

De flesta av invånarna i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle vill enligt enkätundersök-

ningen bo småskaligt i villabebyggelse, i en blandad bebyggelse eller i småskaliga flerbo-

stadshus. De bostadsområden som är populära idag i kommunen är trygga och lugna områden 

som är lågt bebyggda med ett lågt våningsantal. Tillgång till egen ingång och en egen uteplats 

är funktioner som är uppskattade i dagsläget bland de boende i bostadsföretagen som intervju-
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ades. Allt detta pekar på att det är en låg bebyggelsestruktur med ”villakänsla” som invånarna 

i samhället föredrar. 

När det gäller bostadsområdets utformning är växtligheten viktig. Bostadsområdet ska ligga 

nära naturen och nära parker och grönområden. Ett lugnt och tryggt bostadsområde, att det 

finns gott om parkeringar, tillgång till eget garage och en fin utsikt från bostaden är attraktivt 

enligt invånarna i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Ett attraktivt läge är när bostads-

området ligger nära en mataffär, nära lokala bussförbindelser och nära centrum.  

En attraktiv bostad i framtidens Gällivare är en bostad som har följande funktioner: en bal-

kong/uteplats, ett stort och välplanerat kök, möjlighet att välja tapeter och andra material för 

att göra bostaden personlig, den ska innehålla en tvättmaskin och det ska finnas tillgång till 

bredband. En attraktiv utformning på bostaden är när bostaden utformas med en god kvalitet 

på materialen och när bostaden är energieffektiv. De flesta (86,1 %) av dem som planerar att 

flytta inom de närmsta fem åren efterfrågar en tvåa, trea eller en fyra. Barnfamiljerna vill ha 

de största bostäderna, medan pensionärerna hellre vill ha det lite mindre. Ungdomarna och 

barnfamiljerna är de som är mest benägna att satsa på sitt boende, eftersom flertalet är villiga 

att betala mer för en högre kvalitet/standard. 

Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna har sammanfattats i följande strategier 

som kommunen kan ta vid nyproduktion: 

Satsa på småhusbebyggelse, lugna trygga bostadsområden med mycket grönområden och 

egna uteplatser, ett villaområde med gångavstånd till centrum, men som ändå är naturnära. 

- Mindre småhus (2 rum o. kök och 3 rum o. kök) för ungdomar, hushåll utan barn, 

mindre barnfamiljer och singelhushåll. Med fördelningen 75 % villor och 25 % rad-

hus/kedjehus/parhus, där det finns möjlighet att välja bland upplåtelseformerna ägan-

derätt, bostadsrätt och hyresrätt (denna inriktning finns visualiserad i kapitel 8.2).  

- Större tomter för villabebyggelse (4 rum o. kök och 5 rum o. kök) för barnfamiljer. 

Satsa på förtätning i centrum, med lugna och trygga bostadsområdena som har mycket 

grönytor och goda parkeringsmöjligheter.  

- Nyproducerade hyresrätter (2 rum o. kök, och 3 rum o. kök) för pensionärer, hushåll 

utan barn och singelhushåll, med balkong/uteplats, ett stort och väl planerat kök samt 

god kvalitet på material. 

Ett nytt seniorboende för pensionärerna, centralt belägna funktionshinderanpassade lägen-

heter med tillgång till hiss. Här är det även viktigt med gemensamma utrymmen, grönområ-

den och växtlighet samt med balkonger och uteplatser. 
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ABSTRACT 

Malmberget is a town of Gällivare municipality who is facing a situation which virtually all of 

the central parts have to be demolished or moved because of the mining industry. In the cur-

rent situation is a lack of available housing in the community and because of the situation in 

Malmberget the municipality will require more housing. The purpose of this paper is to de-

velop a basis that will provide support for Gällivare municipality in their continuing work 

with the ongoing transformation of society and for future housing planning in the municipali-

ty. The work identifies housing types and tenures that are demanded by the inhabitants of the 

town. The study also considers the functions that are in demand on new homes and the char-

acteristics of an attractive housing area in Gällivare. The goal is to find the features of homes 

and properties in residential areas which make Gällivare a more attractive community where 

residents feel satisfied and want to stay. 

 

In order to identify what residents require for new housing and residential areas, a survey and 

interviews was made. A quantitative survey was conducted, where the inhabitants of the town 

was divided into four subgroups based on age. A random selection was made in the different 

age groups and this generated 100 people in each sample, a total of 400 people. Qualitative 

interviews were also made with some of the largest housing companies, Top Bostäder, FAB, 

TN bygg och fastighet, Riksbyggen and HSB.   

 

Housing types that are most attractive is a villa or a centrally located apartment, the retired 

persons can also think of moving to senior housing. Brand new villa homes are most popular 

among young people and families with children, while 49-79 year olds prefer apartments in 

the existing housing stock. It has also emerged from the survey that a higher proportion wants 

to rent their future homes than what the distribution looks like in the current situation. 

 

Most of the residents in Gällivare, Malmberget and Koskullskulle want according to the ques-

tionnaire live in villa neighborhoods, in a mixture of buildings or in small apartment build-

ings. The neighborhoods that are popular today in the municipality are safe and quiet areas 

which are low populated with a low number of stories. Access to a private entrance and a pri-

vate patio are features that are appreciated in the current situation among the residents of the 
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housing companies that were interviewed. All this suggests that there is low building struc-

tures with "a villa feeling" are what the residents in the community prefers. 

 

Vegetation is important in the case of residential area's design. The housing area will be close 

to nature and close to parks and green spaces. A quiet and safe residential area, with plenty of 

parking, access to a garage and a nice view from the apartment is attractive as the inhabitants 

of Gällivare, Malmberget and Koskullskulle. An attractive location of the residential area is 

close to a grocery store, close to local bus links and close to the center of Gällivare. 

 

An attractive housing in the future of Gällivare is a home that has the following features: a 

balcony/patio, a large and well-planned kitchen, choice of wallpaper and other materials to 

make the home individual, it should consist of a washing machine and there should be access 

to Internet. An attractive home is when it is designed with a good quality of materials and 

energy efficient. Most (86.1%) of those planning to move within the next five years is seeking 

a size of two rooms with kitchen, tree rooms with kitchen or four rooms with kitchen. Fami-

lies with children prefer the biggest houses, while pensioners would rather have the smaller 

ones. Young people and families with children are the ones most likely to invest in their 

homes, as most are willing to pay more for a higher quality/standard. 

 

The results of the questionnaire and the interviews were summarized in the following areas 

that the municipality could take in new housing: 

 

Invest in small houses, quiet safe neighborhoods with plenty of green areas and private pati-

os, a residential area within walking distance to the center of Gällivare, but who still are close 

to nature. 

 
- Small houses (2 rooms with kitchen and 3 rooms with kitchen) for young people, house-

holds without children, smaller families and single households. With the distribution 

of 75% villas and 25% townhouse/terraced/semi-detached house, where there is a 

choice among forms of tenure, ownership, tenant and tenancy (this approach is visual-

ized in Chapter 8.2). 

- Larger lots for new houses (4 rooms with kitchen and 5 rooms with kitchen) for families 

with children. 

Invest in densification in the city center, quiet and safe residential area which has much 

green space and good parking possibilities. 

- Brand new rental apartments (2 rooms with kitchen and 3 rooms with kitchen) for pen-

sioners, households without children and single households, with a balcony / patio, a 

large and well planned kitchen and good quality materials. 

A new senior housing for pensioners, centrally located, disability adjusted apartments with 

elevator access. Here it is also important to have common areas, green spaces and vegetation, 

balconies and patios. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

”Malmen måste brytas för att samhället ska kunna leva, och samhället måste rivas för att 

malmen ska kunna brytas.” (Ur teatern "Mannen från Malmberget" av Svante Lindqvist). 

 

Gällivare kommun ligger i landskapet Lappland. Inom Kommunen finns tre samhällen 

Koskullskulle, Malmberget och Gällivare utöver dessa samhällen finns även ett flertal byar 

som tillhör kommunen (Gällivare kommun, 2011a). 

Enligt LKAB (2011a) bryter LKAB i Malmberget en av världens rikaste järnmalm, men det 

finns ett problem, flertalet av 

malmkropparna lutar in under 

tätorten. Deformationerna från 

gruvbrytningen närmar sig sam-

hället och rakt ovanför där bryt-

ningen äger rum bildas förkast-

ningar (LKAB, 2011b). Enligt 

LKAB (2011c) innehåller Kap-

tensmalmen en stor fyndighet 

centralt i belägen i Malmberget, 

denna fyndighet har orsakat 

”Gropen” som klyver Malmberget 

i två delar, se figur 1.1.  

Figur 1.1, Kaptensgropen som klyver Malmberget (bildkälla: NSD). 
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”Sprängningar och rivningar är ingen ny företeelse för de boende i Malmberget. Redan på 

1950-talet var det ett accepterbart faktum att gruvbrytningen krävde att hus revs och att män-

niskor var tvungna att flytta. Flera generationer har sett sina barndomsmiljöer gå förlorade i 

Kaptensgropen, både barn och vuxna har upplevt att vägar spärrats av och mötesplatser för-

svunnit” (Svensson & Wetterberg 2008, s. 28). 

Enligt Svensson & Wetterberg (2008) har brytningarna i Fabian- och Kaptensmalmen gjort att 

bostäder på bland annat Elevhemsområdet i Malmberget har flyttats eller tömts. Även områ-

dena Johannes och Bolagsområdet i nordvästra Malmberget har byggnader nyligen tömts på 

boende på grund av rasrisken. Industristängslet i Malmberget flyttas närmare och närmare 

samhällets kärna. För närvarande står Malmberget inför ett läge som kan innebära att i stort 

sett hela de centrala delarna måste rivas eller flyttas. Ansvarsfördelningen när det gäller 

Malmbergets framtid ligger i huvudsak hos LKAB och Gällivare kommun. 

Många bostäder och serviceinrättningar har behövt rivas eller flyttas i förmån för gruvbryt-

ningen de senaste 40 åren. Hus har flyttas från olika områden i Malmberget till Mellanområ-

det, ett bostadsområde som ligger mellan de två tätorterna Gällivare och Malmberget (LKAB, 

2011d). Nya bostäder byggs på Mellanområdet, dessa har blivit och kommer att bli nya hem 

för familjer från Elevhemsområdet och Bolagsområdet i Malmberget.  LKAB har även löst in 

villor som ligger i nära anslutning till rasområdena, (LKAB, 2011e). I dag bor det mellan 

4500-5000 människor i Malmberget och LKAB beräknar att cirka 3000 av dessa människor 

kommer tvingas flytta från orten inom 10 år (NSD, 2010).  

Gällivare kommun har även startat ett EU-finansierat projekt ”Nya Gällivare” i samarbete 

med LKAB, näringsliv och medborgare. Detta för att ta fram en gemensam vision för Gälli-

vare där medborgare, företag och andra intressenter har möjlighet att delta. Visionen ska vara 

ett underlag för kommunens arbete med utveckling av samhället (Gällivare kommun, 2011b). 

Enligt Yngström & Eneris (2011) är i dagsläget priserna på bostadsmarknaden låga i Gällivare 

kommun. Det finns ett behov av nya bostäder i kommunen, men på grund av den stora pris-

skillnaden mellan nyproduktion och bostadspriserna på den befintliga bostadsmarknaden 

byggs det lite i kommunen. Bristen på nyproduktion tillsammans med den låga vakansgraden 

hos allmännyttan gör att det finns en avsaknad av flyttkedjor (en flyttkedja uppstår t.ex. när 

nya bostäder byggs och de som flyttar in lämnar ett hus eller en lägenhet efter sig, där någon 

annan kan flytta in). Detta bidrar till att det är svårt för kommuninvånarna att byta bostäder 

och hitta bostäder som är anpassade för deras behov och önskemål. 

Hur ser då bostadsönskemålen i kommunen ut de kommande åren? Vad har de invånare i 

Malmberget, som kommer att tvingas flytta på grund av gruvbrytningen, för önskemål på sitt 

nya boende? Hur kommer flyttkedjorna att se ut i övriga samhället? Vem väljer nyproduktion 

och vilka vill bo kvar i det befintliga bostadsbeståndet? Till exempel, äldre par som bor i villa 

kanske inte längre behöver en lika stor bostad utan vill istället ha en lägenhet eller flytta till ett 

seniorboende. Tillgängliga bostäder är även en förutsättning för att ungdomar ska få möjlig-

heten att flytta hemifrån och bo kvar i samhället. 
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Denna fördjupade analys av bostadsönskemålen i Gällivare utförs på uppdrag av Gällivare 

kommun. I första hand utreds vilka bostadstyper och vilka funktioner på bostäderna som ef-

terfrågas av de boende i samhället samt vad som kännetecknar ett attraktivt bostadsområde i 

Gällivare. 
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1.2 Frågeställning 

Frågeställning 1. 

 

Vilka bostadstyper efterfrågas av de boende i samhället om det skulle bli aktuellt med att 

flytta? 

- Önskar de att bo kvar i samma bostadstyp som i nuläget eller vill de byta och i så fall 

till vilken?  
- Vilken upplåtelseform efterfrågas av de boende i samhället? 

- Planerar de att flytta till en annan ort eller till en annan del av samhället i samband 

med att de lämnar sin nuvarande bostad? 

- Finns det några tydliga samband mellan flyttkedjor som bildas? 

 

 

Frågeställning 2. 

 

Vilka egenskaper efterfrågas när det gäller nya bostadsområden i Gällivare?  

- Vilka egenskaper kännetecknar ett attraktivt bostadsområde i Gällivare? 

- Vad anses vara attraktiva lägen? 

- Vilka serviceinrättningar är viktiga att ha i närheten av bostadsområdet? 

 
Frågeställning 3. 

 

Vilka funktioner efterfrågas av nya bostäder i Gällivare?  
- Vilka önskemål finns det gällande utformning av bostäderna? 

- Kan de boende i tätorterna tänka sig att betala mer för en högre kvalitet på bostäderna? 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram ett underlag som ska vara ett stöd för Gällivare kommun i 

deras fortsatta arbete med den pågående samhällsomvandlingen. Det ska vara en komplette-

ring till den framtagna bostadsförsörjningsplanen och behandla frågor rörande nya bostäder 

och bostadsområden i Gällivare kommun. 

1.4 Mål 

Målet är att kartlägga vilka bostadstyper och upplåtelseformer som efterfrågas av invånarna i 

Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Utredningen skall även behandla vilka funktioner 

som efterfrågas gällande nya bostäder och vad som anses vara ett attraktivt bostadsområde i 

Gällivare. Målet är även att hitta funktioner hos bostäder och egenskaper hos bostadsområden 

som gör att Gällivare blir en attraktivare kommun där invånarna trivs och vill stanna kvar. Det 

är även att kartlägga flyttkedjor för att underlätta den framtida bostadsplaneringen i Gällivare 

kommun. Ett gestaltningsförslag ska tas fram som bygger på resultaten från de föregående 

utredningarna, genom en visualisering av invånarna i tätortens önskemål på ett nytt boende. 

1.5 Rapportens disposition 

Utredningen presenteras i denna rapport där detta kapitel, introduktionen, beskriver bakgrun-

den till problemet och här presenteras även frågeställningar som ska utredas. Kapitel 2 beskri-

ver metoden och tillvägagångssättet. Kapitel 3 handlar om den teoretiska bakgrunden, tidigare 

forskning inom ämnet bostäder och tidigare undersökningar när det gäller ett attraktivt bo-

ende. Arbetet med visioner och Nya Gällivare beskrivs i kapitel 4, i kapitel 5 redovisas resul-

taten från enkätundersökningarna och intervjuerna. Resultatet analyseras och diskuteras i ka-

pitel 6 och 7, här diskuteras även samband mellan teori och resultat.  

Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna sammanfattades i olika strategier som 

kommunen bör ta vid nyproduktion. Dessa presenteras som slutsatser i kapitel 8, här presente-

ras även ett gestaltningsförslag över ett nytt bostadsområde i Gällivare kommun som bygger 

på en av de föreslagna strategierna. Slutligen i kapitel 9 presenteras olika förslag för fortsatt 

forskning. 
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1.6 Fokusering och avgränsningar 

Arbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare kommun är mycket komplext. Att ett sam-

hälle ska flytta hör inte till det vanliga, utan detta är ett mycket unikt projekt. Samhällsom-

vandlingen berör inte bara bostäder utan även områden som infrastruktur, kultur, handel, 

verksamheter m.m. Detta examensarbete kommer att fokusera på frågor som behandlar bo-

ende och bostäder i arbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare kommun.  

Projektet Nya Gällivare har arbetat med att ta fram visioner för arbetet med samhällsomvand-

lingen där medborgare och andra intressenter varit delaktiga. Visioner och skisser har även 

tagits fram av projektet, City Move Interdesign 2009. Detta examensarbete kommer inte att 

behandla frågor som redan tagits upp i dessa projekt, utan det redan utförda arbetet med vis-

ioner kommer endast användas som ett underlag och en grund för arbetet. 

Arbetet med bostadsförsörjningsplanen som är upprättad på uppdrag av Gällivare kommun 

kommer även vara ett underlag för arbetet, sådant som redan finns dokumenterat i bostadsför-

sörjningsplanen kommer inte att utredas. Examensarbetet kommer vara en fördjupning av 

planen och komplettera med frågeställningar rörande efterfrågan av bostadstyper och funkt-

ioner gällande nya bostäder/bostadsområden samt undersöka vad ett attraktivt boende i Gälli-

vare innebär. 

En annan avgränsning är att rikta enkätundersökningen mot en bestämd population. Populat-

ionen innefattar ett urval av invånarna i tätorten Gällivare/Malmberget/Koskullskulle.  
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie och tidigare forskning 

En kvalitativ bearbetning och tolkning har använts vid analys av texter så som artiklar, littera-

tur och Gällivares bostadsförsörjningsplan. Detta är en metod för att försöka förstå och analy-

sera helheter (Patel & Davidson, 2003). Studentlitteratur som behandlar forskningsmetodik, 

kvalitativ forskningsintervju, enkäter och statistik har använts som underlag vid arbetet med 

att bestämma metod samt som stöd under arbetets gång. 

Bakgrundsbeskrivningen har tagits fram genom studier av litteratur som behandlar Malmber-

get och Gällivares historia samt information från LKAB framtid om hur gruvnäringen påver-

kar samhället. Den teoretiska bakgrunden har tagits fram genom studier av artiklar och littera-

tur gällande tidigare forskning inom området bostäder och dess funktioner. 

2.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har gjorts för att kartlägga vad invånarna i Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle efterfrågar när det gäller nya bostäder och bostadsområden i Gällivare. Enkät-

undersökningen var en kvantitativ undersökning, där invånarna delades in i fyra undergrupper 

med avseende på ålder. Ett slumpmässigt urval har gjorts i de olika åldersgrupperna och detta 

genererade 100 personer i varje stickprov, totalt 400 personer. 

2.2.1 Population och urval 

Den berörda populationen i undersökningen är 20-79 åringar i tätorten Gälli-

vare/Malmberget/Koskullskulle. Personer som bor på äldreboenden eller gruppboenden in-

kluderades inte i undersökningen.  

Ett stratifierat urval (sannolikhetsurval) har gjorts där populationen delades in i grupper efter 

ålder, för att säkerställa en bra spridning bland enkäterna, se tabell 2.1. De fyra åldersgrup-

perna i undersökningen är 20-28 år, 29-48 år, 49-65 år och 66-79 år. Populationen har delats 

in i relativt homogena grupper för att minska spridning på resultatet i de olika grupperna. Den 

första åldersgruppen 20-28 år innefattar den del av befolkning som troligtvis inte har skaffat 
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barn och bor i singelhushåll. Åldersgränsen mellan den första gruppen och den andra ålders-

gruppen 29-48 år har valts till 28 år eftersom medelåldern för första barnets födelse i Gälli-

vare kommun är enligt statistiska centralbyrån (2011) 27,48 år. Detta är en medelålder för när 

kvinnor i kommunen börjar bilda familj. Åldersgruppen 29-48 år representerar barnfamiljer-

na. Den tredje gruppen 49-65 år representerar den del av befolkningen där barnen är utflugna 

från föräldrahemmet. Denna åldersgrupp har troligtvis bättre ekonomiska förutsättningar och 

andra krav på sitt boende. Den sista gruppen 66-79 år består av pensionärer som troligtvis 

också har andra krav på sitt boende i form av service och tillgänglighet. 

Tabell 2.1, fördelning mellan population och utskick av enkäter. 

Gällivare/Malmberget/Koskullskulle     

        

Ålder 20-28 29-48 49-65 66-79    

Antal personer 1646 3589 3737 2144 Totalt 11116 personer 

Andel av population 0,15 0,32 0,34 0,19    

        

Antal enkäter 100 100 100 100 Totalt 400 enkäter 

 

Ett obundet slumpmässigt urval har gjorts i respektive stratum (undergrupp). Detta har gjorts 

genom att sortera befolkningsregistret efter personnummer och sedan räkna hur stor del av 

populationen som ingår i varje åldersgrupp. Personerna i den bestämda populationen fick se-

dan ett varsitt nummer från 1-11 116. En slumptalsgenerator har använts för att slumpa fram 

ett stickprov på 100 personer från varje åldersgrupp, totalt 400 personer. Varje individ i de 

olika åldersgrupperna hade då samma sannolikhet att bli valda i urvalet. Ett stickprov används 

för att kunna generalisera resultaten till den del av populationen som kan anses likvärdiga 

med stickprovet (Patel & Davidson, 2003). 

Vid en enkätundersökning blir det ofta ett bortfall, därför har 100 enkäter skickats ut till varje 

grupp. Svarsfrekvensen beräknades till cirka 30-50 % av enkäterna, vilket betyder 30-50 

stycken. 30-50 enkäter anses vara tillräckligt för att få ett bra statistiskt underlag i varje ål-

dersgrupp. Att skicka ut fler än hundra enkäter till varje grupp är resurskrävande både tids-

mässigt och ekonomiskt. Anledningen till att inte ett urval i respektive stratum har gjorts pro-

portionellt mot varje stratums storlek i populationen är på grund av att det hade krävts många 

fler enkäter för att få samma statistiska underlag i de åldersgrupperna som är av mindre stor-

lek. Exempelvis vid ett utskick av 400 enkäter hade gruppen 20-28 åringar endast fått 59 

stycken enkäter. 

Enkäterna skickades sedan ut med posten till de 400 utvalda personerna i form av ett pappers-

formulär med ett medföljande missivbrev, se bilaga 1. Efter det första utskicket svarade unge-

fär 30 % av de totala recipienterna. Från ungdomsgruppen svarade endast 12 % av dem totalt 

100 personerna i stickprovet. Detta ansågs vara ett för litet underlag, därför har en påminnelse 

skickats ut till alla de 400 utvalda personerna i undersökningen, se bilaga 2. Svarsfrekvensen 
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efter påminnelsen uppgick till cirka 45 %, vilket bedömdes vara ett tillräckligt stort statistiskt 

underlag. 

2.2.2 Utformning av enkät 

Enligt Patel & Davidson (2003) har en enkät med fasta svarsalternativ en hög grad av stan-

dardisering och strukturering. Alla enkäter som skickades ut var likadant utformade och de 

flesta frågor hade fasta svarsalternativ, för att enklare kunna bearbetas. När det gäller ord-

ningen på frågorna var de indelade i olika delområden. Första delen av enkäten bestod av 

bakgrundsfrågor så som kön, ålder, bostadsort och inkomst. Sedan behandlade enkätfrågorna 

hur 20-79 åringarna i tätorterna ser på sitt nuvarande boende och hur de ser på sitt boende i 

framtiden. Slutligen fick de svara på frågor om hur de vill att sitt bostadsområde och sin bo-

stad i Gällivare kommun skall se ut i framtiden. Frågorna som behandlade bostadsområden 

och bostaden var till största delen frågor som skulle graderas i sexgradig skala. Personerna i 

undersökningen fick gradera utifrån hur viktiga de givna egenskaperna och faktorerna var för 

dem. Att en sexgradig skala valdes var för att undvika en neutral punkt och tvinga de svarande 

att ta ställning genom att välja sida, inte alls viktigt eller mycket viktigt, se bilaga 1.    

2.2.3 Bearbetning av data  

”Statistiken är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta 

information” (Patel & Davidson, 2003). 

Vid enkätundersökningen har till största delen kvantitativ metod använts för att bearbeta re-

sultatet. När enkätformulären var insamlande användes Eva Sys för att skanna in formulären. 

En sammanställning av resultatet erhölls, men detta var inte tillräckligt eftersom resultatet 

skulle sorteras med avseende på åldersgrupperna. Därför har statistikprogrammet SPSS an-

vänts för att ta fram statistik sorterat efter ålder. Programmet har även använts för att sam-

manställa resultatet i form av tabeller och diagram samt för att ordna, beskriva, bearbeta och 

analysera data. 
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2.3 Intervjuer 

2.3.1 Urval och utformning av frågor 

Intervjuer har gjorts med några av de största bostadsbolagen i Gällivare kommun, för att kart-

lägga deras syn på boende i kommunen. De som valdes ut för intervju var hyresvärdarna Top 

Bostäder, FAB och TN bygg & fastighet AB, bostadsrättsföreningen Riksbyggen och HSB, 

som förvaltar både hyresrätter och bostadsrätter. Dessa företag har valts för att ge en bland-

ning av olika typer av företag, både sådana som har hand om hyresrätter, bostadsrätter samt 

ett mindre privatägt företag. 

Vid en standardiserad intervju ställs samma frågor i samma ordning till de personer som in-

tervjuas, detta görs ofta för att resultatet senare ska kunna generaliseras och jämföras (Patel & 

Davidson, 2003). En intervju med en hög grad av standardisering har gjorts med de olika bo-

stadsbolagen där samma frågor, i samma ordning ställdes till personerna som blev intervju-

ade. Dock fanns en liten skillnad mellan frågorna som ställdes till hyresvärdarna från de frå-

gor som ställdes till Riksbyggen och HSB, se bilaga 3, 4 och 5. Intervjufrågorna hade en låg 

grad av strukturering där inga fasta svarsalternativ var givna utan endast öppna frågor ställdes 

till personerna som intervjuades. Enligt Patel & Davidson (2003) beror graden av strukture-

ring på hur stort svarsutrymme som ges till personen som intervjuas.  

En så kallad ”tratt-teknik” användes, det innebär att intervjuerna började med allmänna breda 

frågor för att sedan övergå till att vara mer specifika frågor rörande bostaden och bostadsom-

rådet. Tekniken anses vara motiverande och aktiverande, eftersom personen som intervjuas 

får börja med att uttrycka sig fritt (Patel & Davidson, 2003). 

2.3.2 Bearbetning av data 

”En utskrift är en överträdelse, en förvandling av en berättarform – muntlig diskurs – till en 

annan berättarform – skriftlig diskurs” (Kvale, 1997).  

De flesta intervjuerna har spelats in för att underlätta bearbetningen av texterna. En narrativ 

strukturering har gjorts av intervjutexterna, detta innebär att texterna har vidgas och utvecklas 

till mer utarbetade berättelser (Kvale, 1997). Intervjun som är ett samtal mellan två personer, 

har översatts från talspråk till skriftspråk, för att sedan kunna användas som resultat i denna 

rapport. 

2.4 Visualisering 

Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna sammanfattades i olika strategier som 

kommunen bör ta vid nyproduktion. En av dessa strategier visualiserades i form av ett förslag 

på ett nytt bostadsområde, se kapitel 8.2. Förslaget har byggts på de egenskaper och funktion-

er som efterfrågas av det framtida boende i Gällivare av den berörda populationen.   
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Bostadstyper 

3.1.1 Flerbostadshus 

Enligt Björk, Nordling & Reppen (2008) är flerbostadshus vanligast i städernas centrala delar. 

Det som är karaktäristiskt för dessa bostäder är att de innehåller många lägenheter i samma 

huskropp och ofta har en gemensam entré. Flerbostadshusen kan ha olika karaktärer och vara 

från olika tidsepoker. Vissa av husen är byggda nära tillsammans medan andra ligger mer 

skilda från varandra. 

Det finns fem vanliga typer av flerbostadshus. Sammanbyggda flerbostadshus, är oftast en 

sluten kvartersbebyggelse med byggnader som är mellan tre till fem våningar höga. Lamellhus 

är ofta husrader som ligger fritt. I längorna är det vanligt med två till tre trapphus, lamellhusen 

som byggdes på 1940- och 1950-talet saknar ofta hiss. Grupper av lamellhus är vanliga, 

byggnaderna är många gånger parallella eller i en 90° vinkel mot varandra. Fasaderna är van-

ligtvis av murat tegel och husen har ofta balkong. Ett punkthus är ett friliggande bostadshus 

med endast ett trapphus. Från 1940-talet var det vanligt att bygga punkthus utanför de centrala 

delarna av städerna. Det byggdes många skivhus under 1960- och 1970-talet (under miljon-

programmet), benämningen syftar på relativt smala, långa och höga hus. Byggnaderna är van-

ligtvis åtta till nio våningar höga, parallellt placerade och har en betongstomme. Ett loft-

gångshus är ett flerbostadshus med ett trapphus som leder till flera loftgångar, se figur 3.1. 

Utifrån dessa loftgångar har var och en av de boende i byggnaden en egen ingång till sin bo-

stad. Denna typ av flerbostadshus var vanlig under 1970- och 1980-talet och skapades för att 

slippa de merkostnader som en hiss innebär. Köket och badrummet är oftast på samma sida 

som loftgången (Björk, Nordling & Reppen 2008). 
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Figur 3.1, olika typer av flerbostadshus. 

3.1.2 Småhus 

Villor, parhus och radhus är vanlig bebyggelse i städernas utkanter. En del områden har en 

blandning av olika stilar/utformning på husen då området byggts ut under en längre tid. Andra 

områden har mindre variation med enhetliga hus och likartad utformning, eftersom de byggts 

under samma tidsperiod. En friliggande villa har potentialen att få dagsljus från alla fyra vä-

derstrecken. Parhus är oftast ett symmetriskt hus med två lika men spegelvända lägenheter 

som har varsin entré. Parhuset har vanligtvis fönster i tre väderstreck och sina trädgårdar mot 

grannskapets mitt. Radhuset är ofta en rad av sammanbyggda bostäder, där varje lägenhet har 

en egen ingång, se figur 3.2. Radhuset har vanligtvis endast fönster i två väderstreck. Ett ked-

jehus är en typ av ett radhus med en mer friliggande placering, husen är oftast sammanlän-

kande med garage. Det gör att kedjehusen ofta kan erbjuda bättre ljusinsläpp än radhuset, ef-

tersom de har fler väggytor som är friliggande (Björk, Nordling & Reppen 2008).  

 

Figur 3.2, olika typer av småhus. 

Enligt Hellquist (2007) är troligtvis en av orsakerna till att småhus väljs som bostadstyp fri-

heten. Att bo i villa ger en möjlighet till egen trädgård och markkontakt. Bostadstypen erbju-

der även en bra miljö för barnen och en granngemenskap. Bostadsområden som består av 

småhus anses vara trygga områden som är harmoniska och anspråkslösa. 



LITTERATURSTUDIE 

  13 

3.1.3 Boende för äldre 

Största delen av Sveriges befolkning som är 65 år eller äldre bor idag i eget boende och klarar 

sig själv. Endast 8 % av denna åldersgrupp bor i ett särskilt boende. Vid planeringen av bo-

städer för äldre finns det några faktorer man bör ta hänsyn till. Egenskaper i närmiljön är vik-

tiga för äldre med minskad rörlighet. Anpassning av bostäder i form av ökad service och 

trygghet är viktigt. Äldre människor som vill åldras i villa är en stor målgrupp. Man bör även 

ta extra hänsyn till de äldre med sämre ekonomiska förutsättningar och äldre med olika kultu-

rella och etniska bakgrunder. 

De finns några olika kategorier man delar upp boende för äldre i. 

- Vanligt boende är när personen bor kvar i samma bostad som tidigare eller byter till lik-

nande. 

- Seniorboende är en boendeform för äldre och barnlösa hushåll som ofta erbjuder gemen-

samma utrymmen och aktiviteter. En nedre åldersgräns för inflyttning, ofta 55+, är ett känne-

tecken hos detta boende. 

- Bogemenskap är för äldre som vill ha en social gemenskap med gemensamma utrymmen, 

aktiviteter och måltider. 

- Särskilt boende är för personer som inte klarar sig själv utan som kräver uppsikt och vård 

(Sandström & Andersson 2007).  

 

3.1.4 Kollektivboende  

Att bo i ett kollektiv var en trend som startade i Danmark på 1960-talet. Det var en boende-

form som gjorde det möjligt för barnfamiljer att hjälpas åt och dela arbetet med att uppfostra 

barnen och laga mat och äta tillsammans. Kollektivboende är mest populärt bland unga famil-

jer, ensamstående föräldrar och pensionärer. Ett kollektivboende ger en säkrare miljö, ef-

tersom alla känner alla i bostaden är det svårt för en främling att ta sig in obemärkt. Denna 

boendeform kan vara ett alternativ för människor som är isolerade och ge dem möjlighet till 

mer social samvaro. De boende i kollektivet kan även hjälpas åt och dela med sig av sina kun-

skaper när det gäller t.ex. matlagning och reparationer. I kollektivet nyttjas en del av bostads-

utrymmen tillsammans, detta gör att de boende kan få tillgång till fler faciliteter än om de 

skulle bo själva. Att dela resurser är även en del av ett miljömässigt hållbarhetstänkande och 

kan bidra till lägre boendekostnader. Barn som bor i ett kollektiv har ofta lekkamrater i kol-

lektivet och deras föräldrar kan hjälpas åt när det gäller barnens uppfostran och uppväxt 

(Scotthanson, 2004).  
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3.2 Flyttkedjor 

Följande resonemang beskriver vilken boendeform som är vanlig vid olika skeden i livet. Hy-

resrummet brukar oftast vara en temporär lösning och ett tillfälligt boende i väntan på ett be-

ständig boende. Ungdomar och studerande kan välja ett hyresrum innan de får tillträde på 

bostadsmarknaden. Oftast är det en lösning på ett akutproblem. Hyreslägenheten är ofta ett 

mellansteg mellan man lämnar sitt föräldrahem och innan man köper ett småhus eller en bo-

stadsrätt. Hyreslägenheten kan även vara ett alternativ för nyligt separerade. Bostadsrättslä-

genheten och småhuset/villan är oftast ett alternativ till ett permanent boende (Brydsten, 

1994). 

Enligt Bernow & Pleiborn (2007) har nya bostäder oftast en hyra som är runt femtio procent 

högre än hyrorna för bostäder i det befintliga bostadsbeståndet med samma kvalitet och läge. 

Efterfrågan av nya bostäder med hög boendekostnad är låg hos ungdomar och låginkomstta-

gare. Brist på billiga hyresrätter ökar även svårigheterna för unga vuxna att få en första bo-

stad.  

Enligt Bernow & Pleiborn (2007) har företaget Tyréns Temaplan utfört en studie av flyttked-

jor i Sverige och gjort en del viktiga observationer. Fyra till fem hushåll får en bättre bostad 

vid byggnationen av en ny bostad. En annan observation var att en mer kostsam bostad gene-

rerar en längre flyttkedja. Även äldre hushåll som väljer en nyproducerad bostad kan förlänga 

flyttkedjan ytterligare genom att de oftast lämnar en ”bra” bostad som i sin tur skapar en lång 

flyttkedja. Långa flyttkedjor gynnar alla som vill byta boende då det ger en stor rörlighet på 

bostadsmarknaden. Fler får tillgång till ett boende som passar deras behov. Lediga bostäder 

ger även möjlighet för t.ex. ungdomar att flytta ihop och det i sin tur kan generera lediga bo-

städer av en mindre storlek eller göra att flyttkedjan bryts, se figur 3.3. 

 

Figur 3.3, ett exempel på en flyttkedja (bildkälla: Tyréns Temaplan). 
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3.3 Bostaden/bostadsområdets utformning och funktioner 

3.3.1 Från industrisamhälle till kunskapssamhälle 

De bostäder som byggdes upp under 1900-talet präglades av 1920-1930 talens idéer. Enligt 

Le Corbusier (en fransk arkitekt) skulle bostäder vara en ”maskin att bo i” Detta grundade sig 

i industrisamhällets stora bostadsproblem. Bostaden skulle fungera på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt där man hade industriarbetarens behov av vila, hygien och laga/äta mat i fokus. 

Detta ersatte jordbrukssamhällets traditionella bostad. I dag har industrisamhället byts ut mot 

ett kunskapssamhälle där behoven har förändrats. Det har vuxit fram nya sätt att arbeta och 

nya familjeförhållanden. Områden som teknik, design, mode, musik och kultur spelar en 

större roll och bostäderna har allt mer blivit ”varor” på en marknad. Vi föds, växer upp och 

lever i vårt boende (Nylander, 2007). 

3.3.2 Nya förutsättningar 

Enligt Nylander (2007) är egenskaper som ger nya utgångspunkter för de bostäder som ska 

byggas, nya sätt att organisera hushållsarbetet, bostaden ska ha en roll som identitetsskapare, 

upplevelser, högre krav på bland annat energianvändning och bostaden ska vara en aspekt av 

den attraktiva staden. Nya samlevnadsformer med ombytliga familjesituationer sätter nya krav 

på bostäderna. De nya bostäderna ska vara en plats att växa, utvecklas och bli mindre i, som 

är flexibla för att möta de nya förhållandena. Exempel på flexibilitet hos bostäderna kan vara 

extra rum som kan flyttas mellan lägenheter eller en lägenhet som kan växa på höjden genom 

att nyttja olika våningsplan. 

När det gäller sovrummen i lägenheter från 1960-, 1970-, 1980-talet är det vanligt med ett 

stort föräldrasovrum och barnsovrum i olika storlekar. Idag med nya familjeförhållanden är 

denna planlösning inte optimal då det kan bli problem om två vuxna vill bo ihop utan att ha 

ett parförhållande eller om en ensamstående vill hyra ut ett rum. I dagens bostäder vore det 

kanske lämpligare med två eller tre jämnstora sovrum. Funktionalismens bostad bygger på att 

olika rum har olika användningsområden. En tanke är att förbättra bostaden genom att göra 

den mer flexibel med fler generella rum. Detta höjer tillgängligheten och användningen av 

bostaden (Nylander & Eriksson 2009). 

Fler och fler människor arbetar även hemifrån idag och det är också något man bör ta hänsyn 

till i dagens bostadsbyggande. En annan viktig aspekt i dagens bostäder är att ha möjlighet att 

uttrycka sin individualitet och identitet. Det kan man t.ex. göra genom att hyra en tom bostad 

som man sedan kan inreda själv. Den nya bostadsarkitekturen bör även ta i beaktning att upp-

levelse industrin växer och sova, hygien och matlagning inte längre är tillräckliga funktioner i 

de nya bostäderna. Tekniken idag kräver större utrymme med stora skärmar och ljudanlägg-

ningar. En upplevelserik bostad kräver bättre material som är både estetiska och ekologiska. 

Även ljusföring och genomblicksmöjligheter blir viktigare. Att kunna blicka från ett rum till 

flera andra rum skapar en bättre upplevelse av bostaden och en känsla av rymd och ljus. För 

den nordiska bostaden är dagsljus väldigt viktigt då större delen av året består av en mörk 
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vinter. Den nya bostaden är en blandning av omslutenhet och rymd, där det introverta möter 

det extroverta (Nylander, 2007). 

Enligt Bostadsbolaget (2010) speglar våra värderingar och vår livsstil vårt boende. Det pågår 

en förskjutning av värderingar och livssituationer, vi går i pension tidigare, vi bildar familj 

senare och vi utbildar oss under en längre tid än vi gjort förut. Detta gör att familjerna blir 

mindre och detta kommer att påverka den framtida bostadsmarknaden. Dessa förändringar 

med en ökad individualisering betyder inte att vi blir mer egoistiska, utan vi är fortfarande 

villiga att dela saker med andra t.ex. våra bostäder. Detta gör att det finns utrymme för kon-

ceptboenden som erbjuder olika former av service på bostadsmarknaden. Sveriges befolkning 

åldras och pensionärerna blir fler, därför kan just konceptboenden vara intressanta för denna 

grupp av befolkningen. Känslan av sammanhang är den faktorn som forskare anser göra oss 

friskare. Det betyder att vi vill känna att vi kan påverka vårt boende och vår livssituation. 

3.3.3 Bostadsområdets utformning 

Enligt Björk, Nordling & Reppen (2008) har växtlighet en stor betydelse för stadens klimat, 

den medför en större luftfuktighet, mindre vindar och en jämnare temperatur. Växtligheten 

kan även fungera som ett bullerskydd mot biltrafiken och den kan tjäna som ett hem för djur-

livet i staden. Vegetationen är inget oförändligt utan den byter skepnad tillsammans med års-

tiderna. Till exempel träd på ett bostadsområde ger de boende möjlighet att följa med i års-

tidsväxlingar.  

”Parker och naturområden är stadens lungor men också viktiga mötesplatser. Grönområdenas 

betydelse för luftkvalitet, stadsklimat och trivsel är stor” (Björk, Nordling & Reppen, 2008).  

Städer som ligger nära vattendrag har en stor fördel av vattnet. Under sommaren ger det möj-

lighet till bland annat fiske, båtliv och bad. På vintern kan ett isbelagt vattendrag bli en plats 

för skidåkning, skidskor och vinterpromenader. I bostadsområden som ligger nära vatten kan 

strandkanter användas till strandpromenader och vara en plats för båtar och badbryggor, där 

bilar inte är ett störande moment. Vattendrag bildar även vattenspeglar som är en stor tillgång 

för stadsmiljön (Björk, Nordling & Reppen, 2008). 

Enligt Nylander (2007) är formandet av den attraktiva staden viktigt, där bostad, gränsrum, 

gård, kvarter och stadsdel måste fungera gemensamt. Gränsrum t.ex. balkong och veranda bör 

vara en länk mellan utrymmena inne och mellan de ytor som finns utanför. Kvartersgårdar 

måste vara tydligt utformade som revir för att skapa identitet och hemkänsla. 

För att ett boende ska uppfattas som bra krävs det att den enskilda bostaden fungerar och att 

den i ett större sammanhang ingår i ett område med goda egenskaper. Bostaden bör ha ett läge 

som ger förutsättningar till kontakt med vardagens aktiviteter, skola, arbete, inköp, nöjen, 

kultur och en social miljö (Eriksson, 2007). Även en blandning av funktioner i form av ar-

betsplatser och nöjen är viktigt i ett kvarter i en attraktiv stad (Nylander, 2007). 



LITTERATURSTUDIE 

  17 

Bostadens närmiljö är viktig för att bostadsområdet ska upplevas positivt. Detta är extra vik-

tigt för barnfamiljer, men även för hushåll utan barn. Utomhusmiljön, gårdsplanen är uppskat-

tad eftersom den ger möjlighet för barnen att leka i en trygg miljö och gården är även en plats 

där man kan umgås med sina grannar. Det är lättare att delta i gårdslivet där trapphusen har 

direkt kontakt med gårdsplanen. En annan viktigt aspekt är läget på bostadsområdet. Bostäder 

som ligger nära naturområden med en fin utsikt värderas högre av de boende. Även närhet till 

parker och grönområden är uppskattade. Det lilla grannskapet med en avgränsad gård med 

gemensamma funktioner som tvättstuga och förråd är viktigt för ett bra bostadsområde. Detta 

skapar möjligheter för att ha ett dagligt umgänge med grannar och andra boende inom samma 

kvarter. För barnfamiljer brukar detta komma naturligt då de ofta är ute på den gemensamma 

gården och leker med barnen och möter sina grannar. Otrygghet upplevs ofta på sena kvällar 

på väg hem från staden där gångstigar är dåligt belysta och ensliga. Vid sådana tillfällen vore 

det mer fördelaktigt att ha väl belysta och befolkade gator för att få en tryggare miljö att visas 

i. Även inbrott och skadegörelse i bostadsområdet ger en känsla av otrygghet och oro (Nylan-

der & Eriksson 2009). 

3.3.4 Rummens utformning 

Arbete i hemmet har blivit allt viktigare. Våra bostäder kräver idag särskilda utrymmen för 

arbete, en plats för dator och hushållsadministration. Förutsättningar för att lätt kunna möblera 

och möblera om i bostaden är också viktigt. Det krävs att väggytor anpassas för att ge förut-

sättningar för att möblera på bra sätt och att t.ex. inte dörrar slår ihop. Idag äter vi till största 

del våra måltider i köket och finrummets betydelse har blivit mindre. Vardagsrummet har 

blivit ett mer alldagligt rum för social samvaro. Ett av de vanligaste klagomålen när det gäller 

våra bostäder är att det finns en brist på förvaring. En följd av att ha för stora förvaringsut-

rymmen kan vara att människor förvarar mer i sina förråd än de egentligen behöver och slutar 

att slänga bort sådant som inte används. Så här går meningar isär, hyresgäster klagar på för 

lite förvaringsmöjligheter medan frågan om det finns ett behov av det kvarstår (Eriksson, 

2007). Små entréer är även ett vanligt klagomål hos de boende. Det behövs mer plats vid en-

trén att för t.ex. barnvagn, cykel, rullstol och rullator (Nylander & Eriksson 2009). 

Enligt Eriksson (2007) hade bostäder som byggdes på 90-talet ofta små rum och kök, vilket 

inte var särskilt omtyckta bland de boende. Badrummen däremot kunde inte göras för små 

eftersom alla funktioner skulle inrymmas i hygienrummet. Detta har resulterat i att badrum-

met är det rum som boende i nya bostäder är mest tillfreds med. Om man jämför svenska bad-

rum med Europeiska, har inte de svenska lika hög standard. Det är t.ex. inte ovanligt med två 

hygienrum i en mindre lägenhet i andra delar av Europa. 

Öppna planlösningar har blivit allt vanligare i svenska hem. Vardagsrummet och köket är 

oftast den enda förbindelsen till andra rum i bostaden i nybyggda hus. Den neutrala hallen 

eller de neutrala förbindelserna har mist sin betydelse. Det blir även allt vanligare att köket 

och vardagsrummet slås ihop till ett enda gemensamt allrum. Det finns dock inga vetenskap-

liga argument för öppna planlösningar. Det enda man kan konstatera är att olika individer 

föredrar olika slags boende och att det alltså behövs bostäder av olika slag. En fördel med 

öppenhet och rymd är att bostaden blir luftigare och det finns fler genomblicksmöjligheter. 



LITTERATURSTUDIE 

  18 

Däremot bidrar det till att lukt, damm och ljud sprids lättare. En annan nackdel är det blir mer 

svårmöblerat i bostäder med öppen planlösning. De slutsatser man kunnat dra är att mindre 

hushåll påverkas mindre av öppenhet och vid större hushåll är behovet av avskildhet större. 

Detta på grund av att om man bor flera personer i en bostad med öppen planlösning och utan 

neutrala förbindelser är det lätt hänt att det bildas störningsmoment.  

Ovanliga planlösningar brukar vara omtyckta hos de boende och att de är praktiskt utformade 

är också en viktig egenskap. Andra viktiga egenskaper är att bostäderna ska vara vackra, ha 

hög takhöjd och vara något utöver det vanliga som vi vill visa upp. Frågan är om dessa krav 

gör att bostäderna blir dyrare och om man är beredd att betala mer för en högre kvalitet? 

Sambanden mellan bostadsstandard och boendekostnad är små och bostadens utformning har 

ibland en mindre viktig betydelse vid bostadsval. Det kan till exempel bero på att det råder en 

brist av bostäder och ”man tar det man får” (Eriksson, 2007). 

3.4 Attraktiva bostäder och kvarter 

En undersökning har utförts av Johan Rådberg (2000) vid Kungliga Tekniska Högskolan där 

han i sitt forskningsprojekt studerade bebyggelse, befolkning och attraktivitet i Stockholms 

Söderort. Vid undersökningen studerades hur attraktiviteten påverkades av faktorerna bebyg-

gelsetyp, lägesfaktorer och ägandeform på bostaden. Slutsatserna i forskningsprojektet var att 

lägesfaktorerna (närhet till centrum, närhet till strand eller kust, närhet till kollektivtrafik och 

närhet till detaljhandel) inte hade betydande påverkan på attraktiviteten i ett område. Däremot 

hade bebyggelseutformningen en viktigare roll när det gäller attraktiviteten i ett kvarter. Det 

var ett starkt samband mellan bebyggelsetyp och graden av attraktivitet och status. I Rådbergs 

undersökning fick han följande resultat: 

Mest attraktivt är bebyggelsetyperna villor och radhus, därefter blandad trädgårdsstad, äldre 

sluten kvarterstad, lamellhus och låga punkthus, friliggande höghusgrupper och sist på listan 

kommer loftgångshus. Med detta som grund kunde Rådberg dra slutsatsen att småskalig be-

byggelse föredras före storskalig bebyggelse. Bebyggelse som tillkommit före 1941 anses 

vara mer attraktiva än bebyggelse från senare perioder. En annan slutsats han kunde göra var 

att äganderätter och bostadsrätter står för större andel av den attraktiva bebyggelsen medan 

hyresrätter är mer representerade bland de mindre attraktiva områdena. Han såg även att män-

niskor rangordnade attraktivitet ungefär på samma sätt oberoende av ekonomisk ställning 

(Rådberg, 2000). 
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4 VISIONSARBETET 

4.1 City Move Interdesign 2009 

Stiftelsen Svensk industridesign startade 2007 ett treårigt projekt, City Move Interdesign där 

en workshop var ett viktigt moment. Syftet med projektet var att öka delaktigheten hos invå-

narna och förbättra arbetet med samhällsutvecklingen i Malmberget/Gällivare. Projektet City 

Move Interdesign påbörjades genom en förstudie där en grupp med sex studenter med olika 

kompetenser tog fram material med fokus på medborgarna och vilken inställning och åsikter 

invånarna i samhället har. Arbetet resulterade i två olika dokument som blev ett underlag för 

det kommande arbetet i workshopen (SVID, 2009). 

Efter förstudien hölls en workshop i Malmbergets sporthall mellan 22 mars-3 april 2009. 38 

personer valdes ut för att medverka i projektet, dessa deltagare var personer från Sverige och 

från övriga världen med olika kunskaper. Gruppen bestod av arkitekter, stadsplanerare, desig-

ners och forskare, både kvinnor och män i olika åldrar. Deltagarna delades in i grupper och 

fick fria händer att bestämma tillvägagångssätt. De fick själva göra research när de anlände till 

Malmberget för att få förkunskaper till arbetet. Grupperna stämde av sina idéer med kommun-

ledningen och när de fått klartecken kunde arbetet med att ta fram ett förslag påbörjas. Detta 

resulterade i sex olika förslag. 

- Dundret Calling, med fritidsområdet Dundret som utgångspunkt. 

- Connect, koppla samman den nordiska livsstilen med staden, historien, ekonomin och 

framtiden. 

- Citizens in movement, med människor i rörelse som utgångspunkt. 

- C/o Nature, flytta de boende i Malmberget från den dynamiska sidan till den säkra sidan. 

- Feel free: organize, acceptera förändringar för att skapa framtiden. 

- Exit 2015, ett nytt samhälle i byn Killinge. 
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Förslagen redovisades den 3 april för kommunledningen och invånare i kommunen. Materi-

alet som togs fram under workshopen samlades ihop och visades sedan i en utställning. Detta 

arbete användes senare som ett underlag för det fortsatta visionsarbetet i projektet Nya Gälli-

vare (SVID, 2009). 

4.2 Arbetet med ”Nya Gällivare” 

Enligt Gällivare kommun (2011c) har allmänheten bjudits in för att delta i tre olika workshops 

när det gäller arbetet med projektet ”Nya Gällivare”. Detta för att få många tankar och idéer 

på hur Gällivare ska utvecklas för att bli attraktivt. 

4.2.1 Workshop 1 

Under den första workshopen fick deltagarna svara på frågan: Vilka faktorer gör då Gällivare 

attraktivt i framtiden? Deltagarna fick svara på frågan genom att göra en lista på de faktorer 

de ansåg vara viktiga. Detta var en kvantitativ studie där mångfald ansågs vara viktigt. En stor 

del av deltagarna bestod av skolelever i åttonde klass eftersom projektet hade ett samarbete 

med skolorna i Gällivare kommun. Totalt 201 personer lämnade in sina listor på första works-

hopen, varav 75 personer var 14-åringar, se tabell 4.1. ”Resultaten har viktas så att rang 1 

gett 5 poäng, rang 2 givits 4 poäng osv. ”x” dvs faktorer från de som ej rangordnat har givits 

3 poäng” (Gällivare kommun, 2011c). 

Tabell 4.1, de tio högst rankade faktorerna bland samtliga deltagare. 

 
Viktad rang 

Antal som  
angivit faktorn Faktor 

395 124 Många aktiviteter 
376 102 Stort utbud av affärer 
362 99 Bra boende 
322 74 Jobb 
316 87 Utvecklat centrum 
279 82 God utbildning 
276 94 Goda kommunikationer 
258 75 Turism 
220 62 Dundret 
213 60 Brett Gymnasium 

 

Eftersom en stor del av deltagarna i workshopen var 14-åringar är föregående rankning inte 

representativ för den äldre gruppen som deltog. För gruppen som är äldre än 15 år rankades 

följande tio faktorer högst, se tabell 4.2. 
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Tabell 4.2, de tio högst rankade faktorerna bland deltagare äldre än 15 år. 

 
Viktad rang 

Antal som 
 angivit faktorn Faktor 

269 72 Bra boende 
249 57 Jobb 
177 57 Stort utbud av aktiviteter 
156 53 Goda kommunikationer 
144 40 Varierat boende 
131 36 Turism 
130 39 Goda utbildningar 
118 39 Kommunikationer utanför regionen 
110 37 Centrum 
108 38 Kommunikationer lokalt 

 

De deltagarna lyfte fram som allra viktigaste var, bra boende, stort utbud av aktiviteter, jobb, 

utbildning, centrum och kommunikationer. 

Kommunikationerna rankades högt bland alla åldersgrupper. Denna faktor var viktigare än 

Dundret när det gäller alla åldersgrupper som deltog i workshopen. Medborgarnas attityd 

sinsemellan varandra rankades högre än faktorerna, hantering av gruvproblematiken och lin-

bana till Dundret. Andra viktiga faktorer enligt deltagarna är ett fräscht centrum, kultur, galle-

ria bio och en stark näringslivsutveckling (Gällivare kommun, 2011c). 

4.2.2 Workshop 2 och 3 

Under den andra workshopen fick deltagarna tänka ut vad de själva skulle vilja göra en bra 

dag i framtidens Gällivare. Detta gjordes i form av en dagboksanteckning. Workshopen gene-

rerade 133 borde-bilder (hur Gällivare borde se ut och fungera) och fragment från dem valdes 

ut. Fragmenten var sådana borde-bilder som var återkommande, berörde faktorer från den 

första workshopen och fragment som var inspirerade och välutformade (Gällivare kommun, 

2011c). 

Exempel på några fragment: 

”Vi har en stor ljus lägenhet med inglasad balkong och utsikt över älven med sina broar och 

strandpromenader längst älven” 

”Jag bygger en glasveranda i söder utav gamla fönster jag samlat på mig vid olika husriv-

ningar” 

”Ute-inne” 

”Med smarta lösningar, spännande aktiviteter och planlösningar, är Gällivare ett namn som 

lockar många besökande” 
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”- Vi vill bo intill vatten med god utsikt. 

- Vi vill ha fina gröna ytor att vistas i och träffa andra människor. 

- Det skall vara nära till centrum där vi kan handla och träffa andra, kanske över en kaffe 

kopp” 

 

”Vår son har byggt ett hus uppe på Repisvaara, perfekt läge med utsikt mot Dundret” 

”Nu för tiden är centrum levande, vi har bara ett centrum, vi har samlat ihop oss på ett ställe. 

Jag passerar fritidsgården där ungdomarna trivs, där finns vuxna att prata med, saker att 

göra. Där finns ett fik, datorer, ett biorum och sånt som ungar gillar” 

”Bostadsområdena i små grupper nära naturen” 

”Det viktigaste är att man är trygg i sitt boende” 

”Kollektivboende tillsammans med mina vänner” 

”Gällivare är förtätat med bostäder vid Vassara och Repisvaara” 

”Bostadsområdena är så spektakulära arkitektoriskt och valet av byggnadsmaterial att hela 

världens blickar är riktade hit” 

”Vintermetropol” 

Efter workshop 2 gjordes en film (Ps. Solen skiner) som baserades på resultatet från arbetet 

med workshopen med allmänheten och projektet City Move Interdesign 2009. Filmen är ett 

förslag på hur en bra dag i Gällivare kan upplevas. Denna film presenterads för 250 personer 

under workshop 3. Diskussionerna efter filmen handlade om linbana upp till Dundret, ett ut-

vecklat centrum med ett stort utbud av aktiviteter samt ett varierat utbud av boende, jobb och 

utbildning (Gällivare kommun, 2011c).  

Arbetet med projektet Nya Gällivare fortsätter och visionen ”en arktisk småstad i världs-

klass” har börjat ta form, se figur 4.1. 
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Figur 4.1, visionen Nya Gällivare tar form (bildkälla: Gällivare kommun). 

4.3 Bostadsförsörjningen i Gällivare kommun  

Enligt Yngström & Eneris (2011) har man på senare tid kunnat se en tendens till att männi-

skor idag värdesätter en bra boendemiljö före närhet till arbetet. Människor bosätter sig där de 

vill leva, i en bra livsmiljö. Befolkningen i Sverige har en medelålder som ökar, vilket ställer 

andra krav på framtidens bostäder. Äldre människor har andra behov av service än vad som 

finns idag, därför är det viktigt att planera boende för denna befolkningsgrupp. Det finns även 

en trend som innebär att singelhushållen ökar, nästan vartannat hushåll i Sverige är ett singel-

hushåll. Prognoser visar att pensionärer och singelboende ungdomar är växande grupper, detta 

måste tas hänsyn till i planeringen av framtidens bostäder. Höga bostadspriser och bostads-

brist gör att ungdomar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Detta kan leda till att unga 

vuxna skjuter upp familjebildandet. Genom att kunna erbjuda attraktiva bostäder kan detta 

problem förmildras.  

4.3.1 Boendemönster utifrån olika åldersgrupper 

18-24 år 

Ungdomar i denna grupp som vill flytta hemifrån letar oftast billiga lägenheter som ligger 

nära centrum. De söker oftast efter hyresrätter när de vill lämna sina föräldrahem. Nyproduce-

rade bostäder är oftast för dyra för denna åldersgrupp, därför är det viktigt att flyttkedjor bil-

das så att de äldre lägenheterna med billigare månadshyra blir tillgängliga på bostadsmark-

naden. 

 

25-44 år 

Denna ålder brukar kallas för etableringsåldern och det är oftast under denna tid i livet man 

söker efter ett boende som är anpassat efter ett familjeliv med barn. Dock börjar det bli vanli-

gare med singelhushåll och barnlösa hushåll. För denna grupp är det viktigt att det finns till-
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gång på småhus i olika prisklasser som både vänder sig till yngre barnfamiljer och till barn-

familjer som redan är etablerad på bostadsmarknaden. Det bör även finnas hyresrätter och 

bostadsrätter för singelhushåll, parhushåll och hushåll som blivit berörd av en skilsmässa eller 

separation. 

 

45-65 år 

Denna åldersgrupp är stor idag och den förvänts att bli större. Åldersgruppen har oftast ett 

relativt billigt boende då de bor i redan avbetalade småhus. 45-65 åringarna har även ökade 

krav på bostäderna t.ex. med mer service i närheten. Många av de äldre som vill flytta letar 

ofta ett boende som ligger nära deras barn och barnbarn. Vilket i vissa fall betyder att de söker 

en bostad i andra kommuner.  

 

65 år - och uppåt 

Det finns trender som visar på att denna grupp även kommer att öka i framtiden. Det finns 

alltså ett behov av bostäder som är anpassade för de äldre i samhället. Det finns äldre som 

känner sig otrygga i sin bostad, dessa personer söker plats på ett särskilt boende fast de inte 

har så stort omvårdnadsbehov. Detta medför en hög beläggning när det gäller platserna på 

särskilt boende (Yngström & Eneris, 2011). 

 

4.3.2 Bostadsläget 

I Gällivare har invånarantalet i stort sett minskat sedan 70-talet och 2009 var 18 583 personer 

bosatta i Gällivare kommun. Det råder en stor tillväxt inom gruvnäringen och tillhörande ser-

viceindustri. Förutom LKAB och Boliden är kommunen och landstinget de största arbetsgi-

varna i kommunen. Det råder ett underskott av ungdomar och kvinnor i kommunen troligtvis 

beror detta på att det finns en brist på intressanta arbeten för dessa invånare. 

Boendetätheten ligger i Gällivare kommun på 1,8 invånare per bostad, vilket är lägre än ge-

nomsnittet i Sverige som ligger på 2,05. I Gällivare kommun är boendeytan per individ i fler-

bostadshus större än boendeytan i villor. Det kan bero på att hushållen minskat, lägenheterna 

är stora eller på grund av att man väljer att bo kvar i sin stora lägenhet för att det inte finns 

tillräckligt många lediga lägenheter. Skilsmässor, dödsfall och ungdomar som flyttar gör 

också att boendeytan per individ ökar. Det finns några faktorer som visar på att det är bo-

stadsbrist i Gällivare kommun. Det saknas flyttkedjor, det finns inga lediga lägenheter hos 

allmännyttan. Det är en stor andel aktivt sökande av bostäder och lång bostadskö. Det är brist 

på nyproduktion och det befintliga bostadsbeståndet lever inte upp till de behov som finns på 

marknaden. Bostadspriserna i Gällivare kommun är relativt låga om man jämför med till ex-

empel Luleå och Kiruna. Den höga medelinkomsten i kommunen är ett argument för en ökad 

efterfrågan på nya bostäder. Prisskillnaden mellan nyproduktion och befintliga bostadsbestånd 

är stort i kommunen, det är en av anledningarna till att det byggs lite nytt trots att det finns ett 

bostadsbehov i samhället. Under den senaste tiden har man börjat se en prisökning på bostä-

derna i det befintliga bostadsbeståndet. 

När det gäller tillgängligheten i kommunens bostäder finns det ett problem. De flesta lägen-

heterna i Gällivare kommun byggdes under 1950-, 60- och 70-talet och under den tiden var 
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det ovanligt med hissar i flerbostadshus. Detta gör att äldre människor och personer med 

funktionshinder har ett litet utbud när det gäller funktionella bostäder med hög tillgänglighet i 

kommunen. I Gällivare kommun finns förutsättningar för att leva nära naturen och bostäder 

som ligger nära skoterleder, skidspår mm är eftertraktade. Visionsarbetet har resulterat i tre 

förslag på områden som är intressanta att utveckla som nya bostadsområden i kommunen, 

Centrum, Vassaraälv och Repisvaara. 

Inriktningar för bostadsförsörjningen i Gällivare kommun är följande: långsiktighet krävs, 

framhäv och förädla det attraktiva i kommunen, stimulera flyttkedjor genom nybyggnation 

och fler bostäder för enpersonshushållet behövs för att möta nya krav (Yngström & Eneris, 

2011). 
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5 RESULTAT 

5.1 Enkätundersökning 

5.1.1 Allmänt 

Av de 179 enkäterna som blev besvarade fördelades svaren mellan de olika åldersgrupperna 

på följande sätt, se tabell 5.1. Vid jämförelse med populationsfördelningen är pensionärs-

gruppen överrepresenterade när det gäller antal svarande på enkäten, 34 % av de svarande är 

pensionärer medan deras andel i populationen är 19 %. Åldersgrupperna 29-48 år och 49-65 

år är underrepresenterade, eftersom andelen medverkande i enkätundersökningen är mindre i 

förhållande till deras andel av populationen. Ungdomsgruppen är lika stor andelsmässigt i 

undersökningen som i populationen.   

Tabell 5.1, fördelningen av enkätsvarande i de olika åldersgrupperna. 

 

Av de 179 personerna som medverkade i enkätundersökningen var 60 % kvinnor och 40 % 

män. 60 % av de medverkande i enkätundersökningen bor i Gällivare, 35 % bor i Malmberget 

och 5 % av de medverkande i undersökningen bor i Koskullskulle, se figur 5.1.  

De flesta av hushållen (52 %) består av två personer, 20 % är singelhushåll och 28 % av hus-

hållen består av tre personer eller fler, se figur 5.2. 68 % är hushåll utan barn/ungdomar, me-

dan 32 % av hushållen omfattar barn och ungdomar. 26 % av hushållen har barn/ungdomar 

som inom de fem närmsta åren är i behov en egen bostad, se figur 5.3. 

Gällivare/Malmberget/Koskullskulle

Ålder 20-28 29-48 49-65 66-79

Antal personer 1646 3589 3737 2144 Totalt 11116 personer

Andel av population 0,15 0,32 0,34 0,19

Antal enkätsvar 27 42 49 61 Totalt 179 enkäter

Andel av enkätsvar 0,15 0,23 0,27 0,34
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Figur 5.1, antal procent av de medverkande fördelat med avseende på kön och bostadsort. 

 

Figur 5.2, antal procent av de medverkande fördelat på hushållsstorlek. 

    

Figur 5.3, antal procent av de medverkande fördelat med avseende på antal barn/ungdomar i 

hushållet och hur många av dem som inom de fem närmsta åren är i behov av en egen bostad. 
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5.1.2 Vilka vill flytta, vart vill de flytta och vilka är orsakerna? 

70,7 % av de medverkande i undersökningen planerar inte att flytta inom de närmsta fem 

åren, 29,3 % vill däremot flytta. Större delen (76 %) av ungdomsgruppen planerar att flytta 

medan flertalet av personerna i de äldre åldersgrupperna vill bo kvar i sitt nuvarande boende, 

se tabell 5.2.  

De invånare som är mest flyttbenägna är de som i dagsläget bor i Östra Malmberget, där 40 % 

av de boende planerar att flytta. 27,3 % av de som bor i Gällivare och 28,6 % av de som bor i 

västra Malmberget planerar att flytta inom de närmsta fem åren. När det gäller Koskullskulle 

planerar 11,1 % att flytta inom de fem närmsta åren, se tabell 5.3. 

Tabell 5.2, antal och andel av hur många i varje åldersgrupp som planerar att flytta inom de 

närmsta 5 åren. 

 

Tabell 5.3, antal och andel av hur många vid varje ort som planerar att flytta inom de 

närmsta 5 åren. 

 

Ja Nej Totalt

Andel 76,0% 24,0% 100,0%

Antal 19 6 25

Andel 30,8% 69,2% 100,0%

Antal 12 27 39

Andel 14,6% 85,4% 100,0%

Antal 7 41 48

Andel 20,0% 80,0% 100,0%

Antal 11 44 55

Andel 29,3% 70,7% 100,0%

Antal 49 118 167

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Ja Nej Totalt

Andel 27,3% 72,7% 100,0%

Antal 27 72 99

Andel 28,6% 71,4% 100,0%

Antal 10 25 35

Andel 40,0% 60,0% 100,0%

Antal 8 12 20

Andel 11,1% 88,9% 100,0%

Antal 1 8 9

Andel 0,0% 100,0% 100,0%

Antal 0 1 1

Andel 28,0% 72,0% 100,0%

Antal 46 118 164

Utanför tätorten

Totalt

Ort Gällivare

Västra 

Malmberget

Östra 

Malmberget

Koskullskulle
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En av de främsta orsakerna till varför invånarna planerar att flytta är på grund av gruvbryt-

ningen. Vanliga orsaker till att de två yngsta åldersgrupperna (20-28 år och 29-48 år) vill byta 

boende är att deras bostad är för liten eller att den inte lever upp till den kvalitet/standard som 

de önskar. För den yngsta åldersgruppen (20-28 år) är även en vanlig orsak att de vill ha ett 

eget boende. Andra vanliga orsaker till att pensionärerna vill byta boende (förutom gruvbryt-

ningen) är att deras nuvarande bostad är för stor eller för dyr, se tabell 5.4.  

Tabell 5.4, orsaker till varför de svarande vill flytta. 

 

När det gäller de som planerar att flytta vill de flesta (61,9 %) bo i Gällivare. Åldersgruppen 

29-48 år kan även tänka sig att flytta till Mellanområdet eller till en annan kommun. Av dem 

som planerar att flytta inom de närmsta fem åren är totalt 10,7 % beredda att flytta till en an-

nan kommun och 6 % är beredda att flytta utanför tätorten, men ändå stanna kvar i kommu-

nen, se tabell 5.5.  

Tabell 5.5, fördelning över vilken bostadsort som önskas vid en eventuell flytt. 

 

 

Jag vill flytta 

till ett mer 

centralt 

läge

Jag vill     

flytta till 

landsbygden

Min 

nuvarande 

bostad är    

för liten

Min   

nuvarande 

bostad är      

för stor

Min 

nuvarande 

bostad är 

för dyr

 Bostaden 

lever inte 

upp till den 

standard/-

kvalitet jag 

önskar

Jag vill ha 

närmare till 

service-

inrättningar

Jag kommer   

att tvingas  flytta 

på    grund av 

gruvbrytningen

Jag vill 

ha ett 

eget 

boende

Jag vill  

flytta till    

en annan 

kommun Totalt

Andel 11,1% 3,7% 25,9% 0,0% 3,7% 18,5% 0,0% 18,5% 18,5% 0,0% 100,0%

Antal 3 1 7 0 1 5 0 5 5 0 27

Andel 0,0% 5,6% 16,7% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 100,0%

Antal 0 1 3 2 2 4 0 2 2 2 18

Andel 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 8

Andel 0,0% 7,7% 0,0% 23,1% 23,1% 0,0% 7,7% 30,8% 7,7% 0,0% 100,0%

Antal 0 1 0 3 3 0 1 4 1 0 13

Andel 6,1% 6,1% 16,7% 9,1% 9,1% 15,2% 1,5% 21,2% 12,1% 3,0% 100,0%

Antal 4 4 11 6 6 10 1 14 8 2 66

Ålder  20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Gällivare Malmberget Koskullskulle Mellanområdet

Utanför 

tätorten, inom 

kommunen

Jag vill flytta 

till en annan 

kommun

Andel 65,4% 0,0% 7,7% 7,7% 7,7% 11,5% 100,0%

Antal 17 0 2 2 2 3 26

Andel 35,0% 0,0% 5,0% 25,0% 10,0% 25,0% 100,0%

Antal 7 0 1 5 2 5 20

Andel 62,5% 18,8% 6,3% 0,0% 6,3% 6,3% 100,0%

Antal 10 3 1 0 1 1 16

Andel 81,8% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 18 0 2 2 0 0 22

Andel 61,9% 3,6% 7,1% 10,7% 6,0% 10,7% 100,0%

Antal 52 3 6 9 5 9 84

 

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Totalt

Vid en eventuell flytt vart vill du helst bo?
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De som svarade att de vill flytta till en annan kommun fick svara på en öppen följdfråga: Om 

du svarat att du vill flytta till en annan kommun, vad kan ändra på det? Här följer några av 

svaren: 

”Att dom startar högskola/universitet här i stan”. 

”Mer utbildningar och mer bostäder”. 

”Fler jobb”. 

”Större kulturellt utbud”. 

”Bostad, fungerande flyg”. 

5.1.3 Bostadstyper 

I dagsläget bor de flesta 20-28 åringarna i en lägenhet som är belägen utanför centrum eller 

centralt. När det gäller 29-48 åringarna och åldersgruppen 49-65 år är bostadstypen småhus 

vanligast. Ungefär 57 % av pensionärerna bor i småhus medan 43 % bor i lägenhet, se tabell 

5.6. 

Tabell 5.6, fördelningen av antal personer i avseende på bostadstyp och ålder. 

 

 

 

 

Villa

Radhus/

kedjehus 

/parhus

Lägenhet 

utanför 

centrum

Lägenhet i 

centrum

Andel 23,1% 7,7% 34,6% 34,6% 100,0%

Antal 6 2 9 9 26

Andel 61,9% 4,8% 21,4% 11,9% 100,0%

Antal 26 2 9 5 42

Andel 66,7% 8,3% 6,3% 18,8% 100,0%

Antal 32 4 3 9 48

Andel 45,3% 11,3% 5,7% 37,7% 100,0%

Antal 24 6 3 20 53

Andel 52,1% 8,3% 14,2% 25,4% 100,0%

Antal 88 14 24 43 169

 

Hur ser din bostadstyp ut i dag? Jag/mitt 

hushåll bor i:

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt
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De flesta av personerna i undersökningen vill helst bo i en villa eller en lägenhet som ligger 

centralt vid en eventuell flytt. När det gäller ungdomarna och barnfamiljerna är bostadstypen 

villa mest populär. Det finns även tendenser som visar att de yngre åldersgrupperna vill flytta 

från sina lägenheter utanför centrum och fler vill bo i radhus/kedjehus/parhus än i dagsläget.  

49-65 åringarna vill helst flytta till en villa eller till en centralt belägen lägenhet. När det gäl-

ler det framtida boendet vill en större andel än i dag vill bo i en lägenhet i centrum och en 

mindre andel vill flytta till villa än i dagsläget.  

Den äldsta åldersgruppen vill helst flytta till en centralt belägen lägenhet eller ett seniorbo-

ende. I jämförelse med hur pensionärerna bor i dagsläget verkar fler vilja byta sina villor mot 

ett seniorboende. Det finns även 4 personer som vill flytta till ett äldreboende, dessa personer 

finns i åldersgrupperna 49-65 år och 66-79 år. Av dem som önskar att byta boende såg fördel-

ningen ut som följande, se tabell 5.7.   

Tabell 5.7, fördelningen över efterfrågande bostadstyper i avseende på bostadstyp och ålder. 

 

Hur vill invånarna i tätorterna, som planerar att flytta, att deras framtida boende ska se ut? 

Vill de bo i en nyproducerad bostad eller i en bostad i det befintliga bostadsbeståndet? Ung-

domarna föredrar i första hand nyproducerade småhus och i andra hand småhus i det befint-

liga bostadsbeståndet. 29-48 åringarna (barnfamiljerna) vill helst bo i nyproducerade småhus 

eller i lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Hälften av 49-65 åringarna och 64,7 % av 

pensionärerna vill bo i lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. 23,5 % av pensionärerna 

som planerar att flytta föredrar nyproducerade lägenheter, se tabell 5.8.  

Villa

Radhus/ 

kedjehus 

/parhus

Lägenhet 

utanför 

centrum

Lägenhet 

centralt

Senior-

boende

Äldre-

boende

Student-

boende

Kollektiv-

boende

Jag 

planerar 

att flytta 

till mitt 

fritidshus Totalt

Andel 48,0% 12,0% 8,0% 32,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 12 3 2 8 0 0 0 0 0 25

Andel 38,1% 14,3% 14,3% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 100,0%

Antal 8 3 3 6 0 0 0 0 1 21

Andel 37,5% 0,0% 6,3% 37,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 6,3% 100,0%

Antal 6 0 1 6 0 2 0 0 1 16

Andel 4,8% 9,5% 0,0% 38,1% 33,3% 9,5% 0,0% 0,0% 4,8% 100,0%

Antal 1 2 0 8 7 2 0 0 1 21

Andel 32,5% 9,6% 7,2% 33,7% 8,4% 4,8% 0,0% 0,0% 3,6% 100,0%

Antal 27 8 6 28 7 4 0 0 3 83

 

Ålder  20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Vid en eventuell flytt, vilken bostadstyp skulle du vilja ha?
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Tabell 5.8, efterfrågan när det gäller nyproducerade bostäder eller bostäder i det befintliga 

beståndet. 

 

5.1.4 Upplåtelseformer 

När det gäller upplåtelseformer äger 57 % av de medverkande i undersökningen sin bostad, 29 

% hyr sin bostad, 10 % bor i bostadsrätt, ett fåtal bor hemma, hyr i andra hand eller är innebo-

ende. De flesta ungdomar hyr sin bostad medan upplåtelseformen äga, är vanligare hos de 

äldre åldersgrupperna, se tabell 5.9.  

Tabell 5.9, fördelningen över vilken upplåtelseform de medverkande har i dagsläget. 

 

 

 

En     

nyproducerad 

villa/radhus-

/kedjehus/parhus

En villa/radhus-

/kedjehus/parhus 

i det befintliga 

bostads- 

beståndet

En 

nyproducerad 

lägenhet

En lägenhet i 

det befintliga 

bostads-

beståndet Totalt

Andel 41,7% 29,2% 12,5% 16,7% 100,0%

Antal 10 7 3 4 24

Andel 38,9% 16,7% 11,1% 33,3% 100,0%

Antal 7 3 2 6 18

Andel 18,8% 18,8% 12,5% 50,0% 100,0%

Antal 3 3 2 8 16

Andel 5,9% 5,9% 23,5% 64,7% 100,0%

Antal 1 1 4 11 17

Andel 28,0% 18,7% 14,7% 38,7% 100,0%

Antal 21 14 11 29 75

 

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Vad föredrar du om det skulle bli aktulett med en flytt?

Jag äger 

bostaden

Jag hyr 

bostaden Bostadsrätt

Jag är 

inneboende

Jag hyr 

bostaden i 

2:a hand

Jag bor 

hemma

Andel 19,2% 57,7% 7,7% 0,0% 0,0% 15,4% 100,0%

Antal 5 15 2 0 0 4 26

Andel 65,0% 25,0% 2,5% 5,0% 2,5% 0,0% 100,0%

Antal 26 10 1 2 1 0 40

Andel 69,4% 24,5% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 34 12 3 0 0 0 49

Andel 57,9% 22,8% 19,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 33 13 11 0 0 0 57

Andel 57,0% 29,1% 9,9% 1,2% 0,6% 2,3% 100,0%

Antal 98 50 17 2 1 4 172

66-79 år

Totalt

 

 Under vilken boendeform (upplåtelseform) nyttjar du bostaden?

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år
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När det gäller det framtida boendet ser fördelningen lite annorlunda ut bland dem som plane-

rar att flytta inom de närmsta fem åren. 44 % av ungdomarna vill äga sin framtida bostad, 

vilket är en större andel i jämförelse med hur det ser ut i dagsläget då endast 19 % äger sin 

bostad. I dagsläget hyr de flesta ungdomar sina bostäder, i framtiden är ungdomarna inte lika 

intresserade av att hyra sitt boende. 47,1 % av barnfamiljerna vill äga sin framtida bostad och 

41,2 % vill hyra sin bostad. Här kan man även se en tendens till att fler vill gå från äganderätt 

till hyresrätt.  

När det gäller 49-65 åringarna vill 50 % äga sin bostad, 31,3 % vill hyra och 18,8 % vill bo i 

en bostadsrätt.  Här kan man se en tendens till att en större andel än i dagsläget vill bo i en 

bostadsrätt. De flesta pensionärer som planerar att flytta vill hyra sin framtida bostad, medan 

cirka 16 % vill äga och 16 % vill bo i bostadsrätt, även detta skiljer sig från dagsläget då en 

större andel vill hyra sitt framtida boende än att äga det, se tabell 5.10.  

Tabell 5.10, fördelningen över hur de medverkande vill nyttja sin framtida bostad. 

 

 

Jag vill 

äga 

bostaden

Jag vill 

hyra 

bostaden Bostadsrätt

Jag vill 

hyra i 2:a 

hand

Jag vill vara 

inneboende Totalt

Andel 44,0% 44,0% 12,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 11 11 3 0 0 25

Andel 47,1% 41,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 8 7 2 0 0 17

Andel 50,0% 31,3% 18,8% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 8 5 3 0 0 16

Andel 15,8% 68,4% 15,8% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 3 13 3 0 0 19

Andel 39,0% 46,8% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 30 36 11 0 0 77

 

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Under vilken upplåtelseform vill du nyttja din framtida bostad?
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5.1.5 Det framtida bostadsområdet i Gällivare kommun 

Den mest populära bebyggelsestrukturen bland invånarna i tätorten är villabebyggelse, 31,7 % 

av de medverkande i enkätundersökningen föredrar denna bebyggelsestruktur. En blandad 

bebyggelse med både låga och höga byggnader är även populärt bland invånarna i tätorten. 

Småskaliga flerbostadshus är populära bland de tre äldsta åldersgrupperna, framförallt bland 

pensionärerna. Bebyggelsestrukturen som inte är lika populär är gruppbebyggelse, hög och tät 

bebyggelse samt boende på landsbygd, se tabell 5.11. 

Tabell 5.11, fördelning över vilken bebyggelsestruktur som efterfrågas. 

 

För att beskriva hur enkätrespondenterna graderat egenskaper hos sitt framtida bostadsområde 

används medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet är ett mått på det genomsnittliga 

värdet över hur viktigt de följande egenskaperna är för dem som svarat på enkäten. Skalan 

som användes är från 1-6, där en etta betyder inte alls viktigt och en sexa betyder mycket vik-

tigt. Standardavvikelsen är ett mått på hur utspridd fördelningen av svaren är, d.v.s. hur lika 

eller olika personerna graderat bostadsområdets egenskaper.  

Ett tryggt och lugnt bostadsområde är den egenskap som graderades högst av enkätresponden-

terna. I detta fall var även standardavvikelsen låg, vilket betyder att de som svarade på enkä-

ten var relativt eniga om att denna egenskap är viktig för ett attraktivt bostadsområde i Gälli-

vare. Växtlighet, goda parkeringsmöjligheter, eget garage och en fin utsikt från bostaden var 

även egenskaper som graderades högt av de medverkande. Däremot var egen carport och liv 

och rörelse inte lika viktigt, dessa svar hade även en högre standardavvikelse vilket betyder att 

respondenterna inte var lika eniga i dessa frågor. Utemiljön graderades högst av barnfamiljer-

na och eget garage är extra viktigt för åldersgrupperna 29-48 år och 49-65 år, se tabell 5.12. 

Villabebyggelse

Gruppbebyggelse 

(tex. radhus, 

kedjehus)

Småskaliga 

flerbostadshus

 (2-3 våningar)

Hög och tät 

bebyggelse 

(stadsmiljö)

Blandad  

bebyggelse Landsbygd Totalt

Andel 38,7% 9,7% 12,9% 0,0% 25,8% 12,9% 100,0%

Antal 12 3 4 0 8 4 31

Andel 46,7% 4,4% 20,0% 0,0% 22,2% 6,7% 100,0%

Antal 21 2 9 0 10 3 45

Andel 30,4% 7,1% 19,6% 1,8% 34,0% 7,1% 100,0%

Antal 17 4 11 1 19 4 56

Andel 17,5% 8,8% 45,6% 0,0% 26,3% 1,8% 100,0%

Antal 10 5 26 0 15 1 57

Andel 31,7% 7,4% 26,5% 0,6% 27,5% 6,3% 100,0%

Antal 60 14 50 1 52 12 189

 

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Bebyggelsestruktur



RESULTAT 

  35 

Tabell 5.12, gradering (skala 1-6) av hur viktiga följande egenskaper är för ett attraktivt bo-

stadsområde.

 

När det gäller läget vill invånarna i tätorterna helst bo nära en mataffär, nära naturen, nära 

park och grönområde, nära lokala bussförbindelser och bo nära centrum. De två yngre ålders-

grupperna har graderat närhet till dagis, förskola och grundskola högre än de två äldre ålders-

grupperna. Pensionärerna anser även att det är viktigt att ha nära till shopping och vårdcentral. 

Det som anses mindre viktigt när det gäller läget på bostadsområdet är närheten till gymna-

sium, sporthall, gym, skoterleder, resecentrum och Dundret, se tabell 5.13 och tabell 5.14. 

Tabell 5.13, gradering (skala 1-6) av hur viktigt följande lägen är för ett attraktivt bostads-

område.

 

Ett tryggt 

och lugnt 

bostads-

område 

Nära till liv 

och 

rörelse

Bullerfri 

miljö 

Utemiljön, 

plats för 

aktiviteter 

och lek 

Växtlig-

heten vid 

bostads-

området 

Goda 

parkerings-

möjligheter 

 Eget 

garage

Egen  

 carport 

En fin utsikt 

från 

bostaden 

Medelvärde 5,59 4,33 4,78 4,89 5,04 5,41 4,88 4,41 4,46

Standard-

avvikelse

0,75 1,14 1,22 1,22 1,13 0,84 1,07 1,37 1,21

Medelvärde 5,62 3,61 4,83 5,29 5,61 5,14 5,00 4,15 5,07

Standard-

avvikelse

0,79 1,34 1,21 1,01 0,63 0,95 1,31 1,53 0,92

Medelvärde 5,71 3,58 4,89 4,52 5,23 5,21 5,15 4,57 5,02

Standard-

avvikelse

0,61 1,49 1,32 1,49 0,98 1,17 1,37 1,64 1,04

Medelvärde 5,80 3,79 5,07 3,87 5,13 5,17 4,89 4,10 5,12

Standard-

avvikelse

0,67 1,50 1,15 1,73 1,06 1,34 1,78 1,98 1,00

Medelvärde 5,70 3,78 4,92 4,56 5,26 5,21 4,99 4,30 4,98

Standard-

avvikelse

0,70 1,42 1,22 1,53 0,97 1,13 1,45 1,68 1,04

Ålder

20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

 Naturnära 

boende

Närhet till 

centrum 

 Närhet till 

vatten

Närhet till 

Dundret 

Närhet till 

park & grön-

område 

Närhet till 

skoterleder 

Närhet till 

skidspår 

Närhet till 

matvaru-

affär 

Närhet till 

bensin-

station 

Medelvärde 4,58 4,04 3,88 3,35 4,54 3,77 3,31 4,69 3,81

Standard-

avvikelse

1,39 1,00 1,40 1,47 0,95 1,61 1,46 0,88 1,39

Medelvärde 4,86 4,02 3,90 3,46 4,81 3,29 3,63 4,66 3,39

Standard-

avvikelse

1,16 1,19 1,30 1,27 0,94 1,78 1,64 1,22 1,45

Medelvärde 4,85 4,35 3,77 2,98 4,44 3,24 3,64 4,66 3,58

Standard-

avvikelse

1,21 1,25 1,37 1,47 1,24 1,82 1,71 1,17 1,29

Medelvärde 4,42 4,75 3,28 2,59 4,30 1,51 2,94 5,36 3,57

Standard-

avvikelse

1,46 1,23 1,55 1,43 1,49 1,03 1,77 1,19 1,55

Medelvärde 4,67 4,36 3,66 3,03 4,50 2,78 3,36 4,90 3,57

Standard-

avvikelse

1,32 1,22 1,43 1,44 1,23 1,79 1,69 1,19 1,42

Totalt

66-79 år

Ålder

20-28 år

29-48 år

49-65 år
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Tabell 5.14, gradering (skala 1-6) av hur viktigt följande lägen är för ett attraktivt bostads-

område.

 

När det gäller parkeringsplatser behöver de flesta som svarat på frågan 1-2 parkeringsplatser 

för sitt hushåll i sitt framtida bostadsområde, 42 % behöver 1 parkeringsplats och 35,6 % be-

höver 2 platser. 15 % av de medverkande har svarat att de behöver 3 parkeringsplatser eller 

fler. Den åldersgrupp som är i minst behov av parkeringar är pensionärerna där 13 % svarat 

att de inte behöver någon parkeringsplats alls, se tabell 5.15. 

Tabell 5.15, fördelning över hur många parkeringsplatser som efterfrågas i avseende på ål-

der. 

 

5.1.6 Den framtida bostaden i Gällivare kommun 

När det gäller samtliga som medverkade i enkätundersökningen graderades bostadens funkt-

ioner i följande ordning, se tabell 5.16 och tabell 5.17. Det som anses vara de viktigaste 

funktionerna hos bostäderna är balkong/uteplats, ett stort och välplanerat kök, möjlighet att 

välja tapeter och andra material för att göra bostaden personlig, egen tvättmaskin och tillgång 

Närhet till   

shopping 

Närhet till 

vård-

central 

Närhet till 

dagis/-

förskola

Närhet till 

grund-

skola

 Närhet till 

gymnasium

Närhet till 

sporthall 

Närhet till 

gym 

Närhet till 

rese-

centrum 

Närhet till 

lokala buss-

förbindelser 

Medelvärde 3,54 3,65 4,27 3,96 3,00 3,50 3,81 3,00 3,77

Standard-

avvikelse

1,14 1,44 1,73 1,84 1,67 1,24 1,27 1,44 1,56

Medelvärde 3,93 3,93 3,86 4,10 3,90 3,98 3,68 3,02 4,90

Standard-

avvikelse

1,05 1,27 1,96 1,74 1,62 1,44 1,56 1,62 1,36

Medelvärde 3,75 3,92 2,50 2,52 2,38 2,96 2,90 2,77 4,40

Standard-

avvikelse

1,23 1,56 1,66 1,71 1,54 1,46 1,53 1,43 1,53

Medelvärde 4,33 4,86 1,96 1,94 1,87 2,24 2,23 2,98 4,55

Standard-

avvikelse

1,44 1,41 1,60 1,58 1,27 1,50 1,37 1,69 1,64

Medelvärde 3,95 4,19 2,95 2,95 2,70 3,05 3,02 2,94 4,48

Standard-

avvikelse

1,27 1,49 1,95 1,92 1,69 1,58 1,57 1,55 1,56

Totalt

Ålder 

20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Ingen 1 2 3 4 eller fler

Andel 0,0% 33,3% 44,4% 14,8% 7,4% 100,0%

Antal 0 9 12 4 2 27

Andel 2,4% 28,6% 52,4% 11,9% 4,8% 100,0%

Antal 1 12 22 5 2 42

Andel 7,8% 33,3% 33,3% 13,7% 11,8% 100,0%

Antal 4 17 17 7 6 51

Andel 13,0% 64,8% 20,4% 1,9% 0,0% 100,0%

Antal 7 35 11 1 0 54

Andel 6,9% 42,0% 35,6% 9,8% 5,7% 100,0%

Antal 12 73 62 17 10 174

Totalt

 
Parkeringsplatser

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år
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till bredband. De fyra första funktionerna som nämndes har en låg standardavvikelse, vilket 

betyder att respondenterna är relativt eniga om att dessa funktioner är viktiga för ett attraktivt 

boende.  

Det respondenterna inte är lika eniga om är huruvida bostaden ska anpassas för funktionshin-

der, tillgång till hiss, egen bastu och tillgång till gemensam bastu. Att det finns tillgång till 

hiss och att bostäderna är anpassade för funktionshinder tycker pensionärerna är viktigt me-

dan de yngre åldersgrupperna inte graderat dessa funktioner lika högt. Barnfamiljerna tycker 

det är viktigt med ett stort badrum medan ungdomarna tycker att det är mer viktigt att bosta-

den är flexibel. 

Tabell 5.16, gradering (skala 1-6) av hur viktiga funktioner hos en attraktiv bostad. 

 

Tabell 5.17, gradering (skala 1-6) av viktiga funktioner hos en attraktiv bostad. 

 

Stora 

förråds-

utrymmen 

Ett stort 

och 

välplanerat 

kök 

Ett stort 

badrum 

Tillgång till  

gemensam 

bastu 

Egen 

bastu 

Tillgång 

till hiss 

Tillgång till 

gemensam 

tvättstuga 

Egen 

tvättmaskin 

Avskilt 

arbetsrum 

Medelvärde 4,42 5,27 4,73 3,52 4,08 2,88 4,20 5,33 2,85

Standard-

avvikelse

1,24 0,78 0,96 1,39 1,72 1,53 1,76 1,00 1,51

Medelvärde 4,98 5,74 5,24 3,62 4,10 3,83 3,76 5,24 3,31

Standard-

avvikelse

0,90 0,54 0,85 1,79 1,88 1,86 1,79 1,21 1,57

Medelvärde 4,65 5,31 4,75 2,57 3,73 4,17 4,28 5,33 3,79

Standard-

avvikelse

1,21 0,90 1,08 1,74 2,10 1,72 1,64 1,24 1,38

Medelvärde 4,40 4,96 4,88 2,89 3,11 5,13 4,72 5,05 2,83

Standard-

avvikelse

1,33 1,22 1,21 2,03 2,07 1,57 1,55 1,55 1,67

Medelvärde 4,61 5,30 4,91 3,08 3,68 4,20 4,28 5,22 3,22

Standard-

avvikelse

1,20 0,97 1,07 1,84 2,01 1,83 1,69 1,31 1,58

Ålder

20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Öppen 

förbindelse 

mellan kök 

och 

vardagsrum 

En neutral 

hall 

Balkong/-

uteplats 

Bostaden 

ska vara 

flexibel  

Finnas 

möjlighet 

att välja 

tex. 

tapeter

Tillgång 

till 

bredband 

 Anpassad 

för 

funktions-

hinder

Medelvärde 3,89 3,46 5,54 5,07 5,48 5,78 3,33

Standard-

avvikelse

1,53 1,39 0,71 0,92 0,98 0,58 1,94

Medelvärde 4,29 3,72 5,56 4,60 5,60 5,69 3,61

Standard-

avvikelse

1,55 1,47 0,81 1,36 0,83 0,64 1,76

Medelvärde 4,10 4,25 5,60 4,40 5,19 5,21 4,34

Standard-

avvikelse

1,53 1,41 0,77 1,55 1,27 1,25 1,55

Medelvärde 4,23 4,20 5,72 3,40 5,19 4,46 4,88

Standard-

avvikelse

1,56 1,62 0,87 1,80 1,46 1,97 1,54

Medelvärde 4,16 3,99 5,62 4,24 5,33 5,17 4,19

Standard-

avvikelse

1,54 1,51 0,80 1,62 1,21 1,45 1,75

Totalt

Ålder

20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år
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När det gäller en attraktiv utformning på bostaden är samtliga åldersgrupper överens om att 

det ska vara en god kvalitet på materialen och att bostaden ska vara energieffektiv. Öppen 

planlösning är också något som graderades högst, främst av 29-48 åringarna. Stora fönster 

som släpper in mycket dagsljus anser invånarna även vara viktigt. 49- 65 åringarna och 66-79 

åringarna lägger lite extra vikt på miljövänliga byggnadsmaterial. Det som inte är lika viktigt 

när det gäller en attraktiv utformning är ovanlig planlösning, hög takhöjd, ett exklusivt kök 

och ett exklusivt badrum, se tabell 5.18. 

Tabell 5.18, gradering (skala 1-6) av viktiga egenskaper för en attraktiv utformning på bosta-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen 

planlösning 

Ovanlig 

planlösning 

Stora 

fönster  

God 

kvalitet på 

material 

Hög 

takhöjd 

Exklusivt 

kök 

Exklusivt 

badrum 

Bostaden  

ska vara 

energi-

effektiv 

Miljövänliga 

byggnads-

material

Medelvärde 4,63 3,07 5,11 5,59 4,30 4,26 4,23 5,23 4,19

Standard-

avvikelse

1,11 1,69 0,85 0,69 1,30 1,23 1,11 1,11 1,58

Medelvärde 5,27 3,63 4,95 5,56 4,51 4,52 4,36 5,26 4,52

Standard-

avvikelse

0,98 1,64 1,29 0,63 1,25 1,35 1,39 1,11 1,44

Medelvärde 4,85 3,30 4,52 5,21 3,73 3,63 3,63 5,27 5,27

Standard-

avvikelse

1,17 1,50 1,34 1,01 1,43 1,44 1,48 1,18 1,07

Medelvärde 4,89 2,36 4,54 5,27 3,26 3,17 3,21 5,34 5,33

Standard-

avvikelse

1,45 1,53 1,48 1,19 1,38 1,58 1,60 1,23 1,19

Medelvärde 4,93 3,04 4,72 5,37 3,86 3,79 3,76 5,28 4,95

Standard-

avvikelse

1,23 1,64 1,32 0,96 1,43 1,53 1,52 1,16 1,35

Totalt

66-79 år

Ålder

20-28 år

29-48 år

49-65 år
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5.1.7 Storlek på bostaden 

Större delen av de som medverkade i enkätundersökningen bor i dagsläget i en bostad som är 

av storlek 3 rum och kök eller större. Ettor och tvåor är överrepresenterade bland ungdomar 

(20-28 åringar), se tabell 5.19. 

Tabell 5.19, storlek på nuvarande bostad. 

 

När det gäller önskad storlek på den framtida bostaden, bland dem som planerar att flytta, vill 

de flesta (86.1 %) bo i 2 rum och kök, 3 rum och kök eller 4 rum och kök. 29-48 åringarna 

(barnfamiljerna) är de som vill ha de största bostäderna, där även 5 rum och kök är aktuellt, 

medan de flesta av pensionärerna (81 %) efterfrågar de lite mindre bostäderna, 2 rum och kök 

och 3 rum och kök. Vid jämförelse med invånarnas storlek på bostäderna idag med storleken 

de önskar på deras framtida bostäder, finns en tendens som visar att de vill bo i mindre bostä-

der än i dagsläget, se tabell 5.20.  Hur stora ska bostäderna vara till ytan? Enligt dem som 

svarat på frågan vill de flesta ha en bostad som är mellan 51-80 m
2
 eller 91-150 m

2
. Även här 

är det barnfamiljerna som vill ha de största boendeytorna, medan pensionärerna föredrar de 

mindre, se tabell 5.21. 

Tabell 5.20, önskad storlek på framtida bostad. 

 

1 rum och 

kök/kokvrå

2 rum och 

kök/kokvrå

3 rum och 

kök

4 rum och 

kök

5 eller fler 

rum och 

kök

Andel 22,2% 18,5% 29,6% 14,8% 14,8% 100,0%

Antal 6 5 8 4 4 27

Andel 2,5% 7,5% 20,0% 30,0% 40,0% 100,0%

Antal 1 3 8 12 16 40

Andel 2,1% 6,3% 20,8% 39,6% 31,3% 100,0%

Antal 1 3 10 19 15 48

Andel 0,0% 6,9% 43,1% 25,9% 24,1% 100,0%

Antal 0 4 25 15 14 58

Andel 4,6% 8,7% 29,5% 28,9% 28,3% 100,0%

Antal 8 15 51 50 49 173

49-65 år

66-79 år

Totalt

 

 Hur många rum har din nuvarande bostad?

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

1 rum och 

kök/kokvrå

2 rum och 

kök/kokvrå

3 rum och 

kök

4 rum och 

kök

5 eller fler 

rum och 

kök Totalt

Andel 0,0% 28,6% 23,8% 33,3% 14,3% 100,0%

Antal 0 6 5 7 3 21

Andel 0,0% 13,3% 26,7% 40,0% 20,0% 100,0%

Antal 0 2 4 6 3 15

Andel 0,0% 26,7% 40,0% 20,0% 13,3% 100,0%

Antal 0 4 6 3 2 15

Andel 9,5% 42,9% 38,1% 9,5% 0,0% 100,0%

Antal 2 9 8 2 0 21

Andel 2,8% 29,2% 31,9% 25,0% 11,1% 100,0%

Antal 2 21 23 18 8 72

 

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Totalt

Hur stor vill du att din framtida bostad ska vara?
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Tabell 5.21, önskad storlek till ytan på framtida bostad. 

 

5.1.8 Kvalitet/standard 

Kan invånarna tänka sig att betala mer för en högre kvalitet/standard på sitt boende? Enligt de 

svarande på enkäten är över 80 % av 20-28 åringarna och 29-48 åringarna villiga att betala 

mer för en högre kvalitet/standard, medan 76 % av pensionärerna inte kan tänka sig att betala 

mer. För gruppen 49-65 åringar är det ungefär hälften som kan tänka sig att betala mer och 

andra hälften inte kan tänka sig att betala mer för en högre kvalitet/standard på sitt boende, se 

figur 5.22. 

Tabell 5.22, antal och andel av de medverkande i undersökningen som kan tänka sig att be-

tala mer för en högre kvalitet/standard på sina bostäder. 

 

 

20-30 m
2

31-40 m
2

41-50 m
2

51-60 m
2

61-70 m
2

71-80 m
2

81-90 m
2

91-120 m
2

121-150 m
2

151 m
2
 eller 

större Totalt

Andel 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 17,4% 17,4% 4,3% 21,7% 26,1% 4,3% 100,0%

Antal 0 0 0 2 4 4 1 5 6 1 23

Andel 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 5,6% 5,6% 33,3% 22,2% 11,1% 100,0%

Antal 0 0 0 2 2 1 1 6 4 2 18

Andel 0,0% 0,0% 6,3% 12,5% 31,3% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 100,0%

Antal 0 0 1 2 5 2 2 2 2 0 16

Andel 5,3% 5,3% 0,0% 21,1% 26,3% 26,3% 5,3% 10,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Antal 1 1 0 4 5 5 1 2 0 0 19

Andel 1,3% 1,3% 1,3% 13,2% 21,1% 15,8% 6,6% 19,7% 15,8% 3,9% 100,0%

Antal 1 1 1 10 16 12 5 15 12 3 76

Totalt

 

Hur stor vill du att din framtida bostad ska vara till ytan?

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år

Ja Nej

Andel 81,5% 18,5% 100,0%

Antal 22 5 27

Andel 84,6% 15,4% 100,0%

Antal 33 6 39

Andel 47,9% 52,1% 100,0%

Antal 23 25 48

Andel 24,0% 76,0% 100,0%

Antal 12 38 50

Andel 54,9% 45,1% 100,0%

Antal 90 74 164

Totalt

Kan du tänka dig att betala 

mer för en högre kvalitet på 

ditt boende? 

Totalt

Ålder 20-28 år

29-48 år

49-65 år

66-79 år
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5.1.9 Drömboendet i Gällivare kommun 

De som medverkade i enkätundersökningen fick i slutet av formuläret svara på en öppen 

fråga: beskriv ditt drömboende i Gällivare kommun. Det som var återkommande i 

beskrivningarna var närhet till centrum, närhet till naturen/skogen, Dundret, Vassara, ett lugnt 

område, låga byggnader, avskilt men ändå gångavstånd till centrum, grönområde, egen 

uteplats och egen ingång. 

Följande är ett urplock av beskrivningar som återkommande, välskrivna eller målande. 

”Lägenhet (2 eller 3 rum och kök) med ”villakänsla”, nära till skogar och sjöar”. 

”En fin lägenhet med egen ingång, bra utsikt kanske över Dundret. Nära till stan. 2 rum och 

kök. Nyrenoverad där jag själv valt tapeter och golv. Ej lyhörd lägenhet”. 

”En lägenhet centralt med rimlig hyra”. 

”Högt belägen plats med utsikt över Vassara och Dundret. Söderläge”. 

”Småskaligt flerbostadshus med hiss i lugnt område med tillgång till garage. Gärna med 

grönområde i närheten.” 

”Bostadsrätt med grönområde och tillgång till hiss. Beläget gärna vid Vassaraälv på 

gångavstånd från centrum”. 

”Utanför samhället med ett enplanshus som är energisnål, max tre rum och kök, öppen 

planlösning med stor ekonomidel och ett dubbelgarage med carport och en stor 

trädgårdstomt”. 

”Hyres/bostadsrätter 2 våningar med egen ingång/loftgångar (hiss). En bit från centrum med 

fina grönområden/skidspår vid knuten. Bussförbindelse med centrum”. 

”Om man vill bo i Gällivare så är det för att det är en liten by i skogsland. Husen ska vara 

små. Vi har gott om plats. Höghus i storstäder. Vi behöver inte se dem här. Det ska inte se ut 

som en förort”. 

”Insats hus, små enplanshus (radhus ev.) istället för lägenheter, med egen uteplats, 

naturnära, invid Dundret, Vassaraträsk eller älven”. 

”Stor tomt med utsikt över Dundret. Ett hus med stora fönsterytor. Hus med loft för rum till 

barnen att få ”husera” i själva”. 

”Lite utanför centrum, lugnt, nära naturen, fin lekpark, nära busshållsplats, skola och dagis i 

närheten, normalhyra, lugna grannar, fin utsikt, stort kök lite gammeldags”. 
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”Jag vill ha nytapetserat i alla rum, byta ut allt som är gammalt samt ha inglasad balkong. 

Nu har jag balkongen i sovrummet, vill ha den i vardagsrummet”. 

”En egen liten pärla vid en sjö. Där ligger min roddbåt och min brygga där kan jag sitta och 

filosofera över livets gåtor”. 

”Lågt hus 2 våningar, söderläge, högt placerad, skog intill. Avskilt men ändå nära centrum, 

ej för tätbebyggt, stort kök, lugnt område, ej nära trafikerad storväg eller järnväg. Bra 

förrådsutrymmen”. 

”Energisnålt och giftfritt hus vid en skogskant. Stora fönster åt söder. Srategisk ventilation 

för att göra det mer lättstädat. Kompost/avfallskvarn och lättillgänglig avfallshantering. 

Upplysta och säkra motionsslingor både sommar och vinter. Tillgång till brett 

aktivietetsutbud inom kommunen”. 

”Senior/äldreboende med möjlighet till viss gemensam service tex mat och fika. Tillgång till 

enklare ”sjukvård” inom boendet”. 

”Trygghetsboende/äldreboende”. 

”Bo mitt i smeten, ha tillgång till garage, lite grönområden runt huset. Luftig lägenhet med 

balkong. Skälig hyra för den som är ensam och pensionär”. 

”Mitt drömboende vore att få bo i ett eget hus”. 

”En rymlig etta med tvättmaskin i badrummet”. 

”Seniorboende, balkong, nära centrum, liten tvårumslägenhet, bilparkering, bredband”. 

”Lägenhet nära centrum. Helst markplan med en liten grönyta (altan)”. 

”Fina hus lägeheter utvid vattnet vid Vassaraälven!”. 

”Nyproducerad villa/radhus/parhus att köpa och inte behöva bygga själv. Inte hyresrätter på 

över 10 000 kr i hyra”. 

”Närhet till matvaruaffär, vårdcentral och apotek. Gränområde och promenadstigar". 
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Intervju med Märit Palo, Top Bostäder 

Märit Palo är Vd vid Top Bostäder och är ytterst ansvarig över att verksamheten fungerar. 

Top Bostäder är ett allmännyttigt, helägt kommunalt bostadsbolag, där kommunen äger 100 

% av bolaget.  

Mellan åren 1999-2006 revs 695 av Top Bostäders lägenheter, dessa var tomma vakanta lä-

genheter som till största del fanns i Malmberget och Mellanområdet. Dessa rivningar gjordes 

genom ett avtal mellan staten och kommunen på grund av att det fanns upp till 500 tomma 

lägenheter, nästan 20 % av beståndet stod tomt vid detta tillfälle. När dessa lägenheter revs 

visste inte Top Bostäder om de stora satsningar LKAB skulle komma att göra under åren som 

följde. Top Bostäder hade ett stort bortfall av hyresintäkter under den tiden då många av deras 

lägenheter stod tomma. Detta resulterade i att de hamnade efter med underhållet av att byta 

fönster, byta tak, byta entrédörrar, underhålla fasader, byta ventilationssystem, byta värmesy-

stem, renovation av lägenheterna invändigt m.m. Top Bostäder försöker än idag att jobba 

ikapp det eftersatta underhållet. 

Top Bostäder förvaltar för närvarande 1942 lägenheter i Malmberget, Gällivare och Mellan-

området. De förvaltar även några lokaler i kommunen. Över 5000 personer står i Top Bostä-

ders bostadskö. Av dessa 5000 personer är inte alla aktivt sökande utan många står i kö ifall 

att de en dag skulle behöva en lägenhet. Barn som är födda på 2000-talet står i bostadskö fast 

det inte ännu är aktuellt för dem att flytta hemifrån. Många som flyttat från kommunen står 

kvar i kön utifall de någon gång skulle vilja flytta hem igen. Det finns även många som bor i 

villa som står i kö utifall de en dag skulle behöva en lägenhet. Varje vecka är 200-500 perso-

ner aktivt sökande, eftersom de anmäler sitt intresse till lägenheter som finns tillgängliga på 

Top Bostäder. När det gäller vakansgraden finns det inga lediga lägenheter som är klara för 

inflyttning. Det finns en liten vakansgrad men denna beror främst på att det finns lägenheter 

som står tomma på grund av renovering. 

Det är svårt att jobba i Gällivare utan att bo på orten på grund av de långa avstånden till andra 

samhällen/städer. Detta gör att det behövs fler bostäder för att personer som söker arbete i 

kommunen ska ha någonstans att bo. Det behövs bostäder till ungdomar som vill flytta hemi-

från och det är även bra om det skulle bli en omflyttning i kommunen. Top Bostäder planerar 

att bygga 26 lägenheter i Enen, ett trygghetsboende för äldre människor. Det enda kravet för 

att få bo på det blivande trygghetsboendet är att en av dem som flyttar in i lägenheten måste 

vara 70 år eller äldre. Bostäderna blir standardlägenheter för äldre människor som klarar att ta 

hand om sig själva, men har ett behov av en bostad med högre tillgänglighet. De nya lägen-

heterna kan bidra till att fler flyttkedjor bildas i samhället, eftersom de äldre personerna läm-

nar efter sig lediga bostäder. 

Top Bostäder har kunnat se förändringar när det gäller livsstil och boende de senaste åren. 

Enligt Palo är det rörligare på bostadsmarknaden idag. Fler människor flyttar och de flyttar 
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oftare, denna trend har pågått under de senaste 15 åren.  Förhållanden ändras snabbt, folk flyt-

tar ihop och behöver en större lägenhet, folk flyttar isär och behöver varsina lägenheter osv. 

Bostadsområden 

De vanligaste klagomålen, som Top Bostäder får in är hyresgäster som klagar på städningen i 

tvättstugan. Dock är det hyresgästernas eget ansvar att städa efter sig när de nyttjat den ge-

mensamma tvättstugan. Top Bostäder står för en storstädning av den gemensamma tvättstu-

gan två gånger per år. Dålig städning i trapphuset är också ett vanligt klagomål bland hyres-

gästerna. Palo menar att dagens hyresgäster inte är lika ansvarstagande som förut, det innebär 

att hyresgästerna inte plockar undan efter sig när de skräpat ner i gemensamma utrymmen. 

Det är stor skillnad på hyresgästernas ansvarstagande i jämförelse med idag och hur det såg ut 

för 10-15 år sedan. 

Bostäder i lägre byggnader med egen ingång och uteplats är uppskattade bland hyresgästerna. 

Att bo i en lägenhet med egen ingång ger en känsla av att ha nära till naturen, vilket också är 

uppskattat av Top Bostäders hyresgäster. Bostadsområdet, som är mest populärt i deras bo-

stadsbestånd kallas Domherren, detta område är central beläget med tre våningar höga tegel-

hus. Bostadsområdet är inte särskilt stort, utan har endast 82 lägenheter. Palo tror att området 

är populärt på grund av att det är ganska litet område i ett lugnt område som ligger nära cent-

rum. Området har en lugn atmosfär där inte många bilar och människor passerar över gårds-

planen. Hyresgästerna är även stabila i detta område, det är många av hyresgästerna som väl-

jer att bo kvar i området under en längre tid. Ett annat populärt område är Hasseln, detta om-

råde är ett av Top Bostäders mindre områden med 54 stycken lägenheter. Även detta är ett 

centralt område som har stabila hyresgäster. Dock finns det hyresgäster i området som klagar 

på bullret från trafiken, se figur 5.4. 
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Figur 5.4, de två populära bostadsområdena Domherren och Hasseln (foto: Sofie Rynbäck).  

Det mest attraktiva läget för Top Bostäders hyresgäster är att bo i Gällivare centrum. Det är 

viktigt för deras hyresgäster är att känna sig trygga på sitt bostadsområde. Det ska vara gott 

om belysning och inte finnas mörka platser i området. Hyresgästerna vill även kunna ha upp-

sikt över sina bilar och parkeringsplatser. Blommor och växtlighet är viktigt på bostadsområ-

det, även grillplatser är uppskattade bland hyresgästerna. 

Bostäder 

De flesta av Top Bostäders lägenheter (ungefär hälften) byggdes under 1965-1975 vilket be-

tyder att bostäderna är väldigt lika varandra när det gäller utformning på lägenheterna. De har 

inte några lägenheter med speciella funktioner t.ex. bastu, öppen spis m.m. Lägenheter med 

balkonger är mer populär än lägenheter som saknar balkong. Tvåor är den storlek på lägen-

heterna det är störst efterfrågan på och det är även dem som det finns flest av i Top Bostäders 

bostadsbestånd. Det finns många ensamhushåll i kommunen och för dem är tvåor mest gång-

bara, ungdomar söker däremot oftast ettor. 

Äldre personer och familjer med många barn efterfrågar ofta hiss. De som är intresserade av 

en lägenhet av Top Bostäder söker ofta själv upp de lägenheter som är intressanta och ställer 

sig i kö på den bostad som bäst passar deras önskemål. Fler söker sig till den billigare bosta-

den med lägre månadskostnad om de får välja bland två lägenheter som i övrigt är lika. I bo-

stadsområdet Samariten ingår elen i hyran och har därför billigare månadskostnad än liknande 

bostadsområden på Hägen/Sjöjungfrun. Lägenheter på Samariten där elen ingår i hyran är mer 

eftertraktade än lägenheter på Hägen/Sjöjungfrun. 
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5.2.2 Intervju med Marie Nilsson, TN bygg & fastighet AB 

Marie Nilsson som är delägare i företaget TN bygg och fastighet AB har hand om administrat-

ion, felanmälningar, bostadsförmedling och besiktningar. Marie Nilsson är tillsammans med 

Tommy Nilsson delägare av TN bygg och fastighet AB, de köpte sina första fastigheter 2007. 

De äger fem stycken hyreshus som består av lägenheter i form av ettor och tvåor. Totalt för-

valtar de 72 lägenheter. Förutom hyreslägenheter äger de Handelsbankens lokaler i Gällivare 

och ett industrigarage. 250 personer står i deras bostadskö och de flesta av dem som står i kön 

är aktivt sökande. Det ringer dagligen personer och söker bostad hos TN bygg & fastighet. TN 

har inga vakanta lägenheter. De hyr inte ut lägenheter i andra hand och de behöver inte ha tre 

månaders uppsägningstid, eftersom trycket på deras lägenheter är stort. Vill någon flytta hittar 

de lätt en ny hyresgäst. 

När det gäller dagens bostadsläge i Gällivare kommun menar Marie Nilsson att det råder ett 

krisläge. Förtvivlade människor ringer till Nilsson och letar bostad. Det ringer även personer 

som flyttat från kommunen och söker en bostad för att de vill flytta tillbaka. TN bygg & fas-

tighet har knappt en utflyttning i månaden, vilket betyder att mindre än 12 personer i deras 

bostadskö blir erbjuden en lägenhet varje år. TN bygg & fastighet planerar inte att bygga nå-

got nytt på grund av att det är för dyrt med nyproduktion även fast de äger en tomt som skulle 

passa för bostadshus. Nilsson tror att hyrorna i de nya bostäderna skulle bli för höga för deras 

hyresgäster. Däremot kan företaget tänka sig att köpa upp fastigheter om någon intressant 

fastighet skulle dyka upp. 

När Nilsson började med bostadsförmedling trodde hon att ettor endast efterfrågades av ung-

domar och studenter, men det visade sig vara fel. Det är även många äldre människor som 

väljer att bo i ettor, en av anledningarna kan vara de billiga hyrorna. 

Bostadsområden 

Bra service är viktigt för de boende hos TN bygg & fastighet. När företaget får in felanmäl-

ningar försöker de att åtgärda dem så fort som möjligt. Många av deras klagomål handlar om 

att tvättstugan inte är städad eller att någon av hyresgästerna inte respekterat tvättiderna. Ett 

annat vanligt klagomål är på värmen i lägenheterna, oftast är det bara elementen som behöver 

luftas för att åtgärda problemet.    

TN bygg & fastighet har endast byggnader som är två våningar höga. Lägenheter på det nedre 

planet är eftertraktade av de äldre. Företaget har två populära bostadshus som ligger centralt 

och nära badhuset i Gällivare. Dessa bostadshus har lägenheter av typerna små ettor (27 m
2
) 

och stora ettor (38 m
2
). Företaget har även lägenheter nära Vassaraälven, dessa lägenheter 

ligger centralt och är omtyckta bland hyresgästerna. Bostadsområdet som ligger nära älven 

har stora grönytor som är uppskattade bland de boende i området. Företagets tvåor på 68 m
2
 

ligger nära kyrkan i Gällivare, även dessa lägenheter är populära bland hyresgästerna, se figur 

5.5. 
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Figur 5.5, TN bygg & fastighet:s bostadsområden i Gällivare (foto: Sofie Rynbäck). 

Parkeringar och motorvärmare är viktiga för företagets hyresgäster. Gräsmatta, grillplatser 

och utemöbler är också något som uppskattas och används flitigt. Ett lugnt och tillgängligt 

bostadsområde är viktiga faktorer för TN:s hyresgäster. 

Bostäder 

Vid denna bostadsbrist är alla lägenheter eftertraktade hos TN bygg & fastighet. Små ettor är 

de som är minst eftertraktat bland företagets hyresgäster. Tvåor är den storlek som är mest 

efterfrågad och förutom tvåorna söker människor, som företaget kommer i kontakt med, stora 

ettor. Uteplatsen är viktig för hyresgästerna och balkonger är något som efterfrågas av de hy-

resgäster som saknar balkong. Den gemensamma bastun i tvåorna är mycket omtyckta. Stora 

förrådsutrymmen och många garderober i lägenheterna är funktioner som hyresgästerna upp-

skattar. Det finns ingen skillnad på efterfrågan när det gäller lägenheter med dyrare månads-

kostnad från de med billigare månadskostnad. De allra flesta av hyresgästerna är villiga att 

betala mer för en högre standard/kvalitet på lägenheterna.  
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5.2.3 Intervju med Ulrika Oja, FAB 

Ulrika Oja är bostadsförmedlare och hennes arbetsuppgifter består bland annat av att förmedla 

lägenheter, fakturera m.m. Fastighets AB Malmfälten (FAB) är ett dotterbolag till LKAB. De 

flesta av FAB:s bostäder är hyreslägenheter som i första hand hyrs ut åt LKAB:s anställda. I 

dagsläget arbetar FAB i Malmberget med omflyttningar och den pågående samhällsomvand-

lingen. Det enda FAB i Malmberget vet säkert i dag när det gäller gruvans framfart är att 46 

av deras lägenheter kommer att försvinna nästa år på grund av gruvbrytningen. FAB:s fastig-

hetsbestånd i Kiruna och Gällivare består av cirka 2000 lägenheter varav 732 stycken finns i 

Gällivare/Malmberget. 1310 personer står i FAB:s bostadskö, 400-500 av dessa personer är 

aktivt sökande. Det finns inga inflyttningsklara lägenheter som är lediga, utan vakansgraden 

hos FAB beror på lägenheter som står tomma på grund av reparation. 

Ulrika Oja tycker att bostadsläget i Gällivare är hemskt. ”Det ringer till exempel mammor som 

söker bostäder åt sina barn som vill flytta hemifrån”. Utan lediga bostäder kan FAB inte 

hjälpa dem och barnen får bo hemma eller flytta från kommunen för att hitta en egen bostad. 

FAB har byggt 28 lägenheter på Bäckåsen utöver dessa har LKAB planerat att bygga ytterli-

gare 200 lägenheter. I dagsläget väntar LKAB på markanvisningar från kommunen till dessa 

lägenheter. De förändringar FAB kunnat se de senaste åren när det gäller livsstil och boende 

är att ungdomar som flyttar hemifrån blir allt äldre. Detta kan bero på att det idag är svårare 

att få tag på en egen bostad. 

Bostadsområden 

Bra service är viktigt för FAB:s boende, det är viktigt att hyresgästerna har möjlighet till per-

sonlig service och tillgång till en daglig kontakt med FAB:s personal. FAB utsågs 2007 till 

Sveriges bästa hyresvärd av hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra. Två ständigt åter-

kommande klagomål hos FAB är hyresgäster som klagar på snöskottning och på gräsklipp-

ning. 

FAB:s äldre trähus med egen ingång och uteplats är mycket populära bland hyresgästerna. 

Dessa bostadsområden ger en villakänsla. Bostadsområdet med flerfamiljshus i Malmbergets 

centrum med 78 lägenheter är inte lika populära. Oja tror att det kan bero på att bostadsområ-

det har högre hus med fler boende i varje trappuppgång än bostadsområdena på Hermelin och 

Johannes. Bostadsområden på Kilen har fått ett uppsving den senaste tiden, en av anledning-

arna kan vara att FAB valt att inkludera bredband i hyran. Det är många ungdomar som väljer 

att bosätta sig på Kilen, se figur 5.6. FAB:s hyresgäster föredrar att bo nära grönytor. De vill 

inte bo i tätbebyggelse men vill ha nära till skola och centrum. Garage och parkering är viktigt 

för hyresgästerna när det gäller utformningen av bostadsområdet. Oja upplever att FAB:s hy-

resgäster har många bilar, skotrar och släp som tar mycket plats på områdena. Oja anser att 

nya bostäderna inte ska byggas för tätt då förstörs villakänslan i bostadsområdet, hyresgäster-

na vill ha gott om utrymme. 
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Figur 5.6, några av FAB:s bostadsområden i Malmberget (bildkälla: FAB). 

Bostäder 

Lägenheterna i de äldre trähusen på Hermelin och Johannes har varit mycket populära bland 

hyresgästerna. Idag är det oklart hur länge hyresgäster får bo kvar i dessa områden, därför är 

nya hyresgäster lite avvaktande när det gäller att flytta in på dessa bostadsområden. I dagslä-

get är lägenheterna på Myråsen mest eftertraktade. När Gunillaskolan i Malmberget stängdes 

flyttade många av barnen till Tallbackaskolan (i närheten av Myråsen). En av anledningarna 

till att många vill flytta till Myråsen kan vara att familjerna vill bo nära barnens skola. 

FAB:s hyresgäster tar i dagsläget nästan vilken ledig lägenhet som helst som erbjuds, på 

grund av bristen på lediga bostäder. Annars är det treor som är mest populära hos FAB. Ettor 

och Tvåor är också populära, främst bland ungdomar. Stora kök, uteplatser och balkonger är 

funktioner som är uppskattade bland FAB:s hyresgäster. Plats för förvaring och stora förråd är 

något som är mycket omtyckt bland hyresgästerna. FAB erbjuder även sina hyresgäster att få 

en egen tvättmaskin och diskmaskin installerad mot ett tillägg på hyran, vilket många av deras 

hyresgäster valt att göra.  

FAB har valt att utforma sina nya lägenheter på Bäckåsen med öppna planlösningar och stora 

fönster som släpper in mycket dagsljus för det tror FAB är uppskattat bland deras hyresgäster. 

De har även försökt efterlikna den standard som finns i FAB:s befintliga bostadsbestånd. De 

nya bostäderna är gjorda i ett ”äldre stuk” med egna ingångar, carport och valbar bastu. I bo-

städerna kommer de boende kunna mäta förbrukningen av hushållsel och vatten för att öka 
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miljötänket hos hyresgästerna. Bostäderna är även byggda energieffektivt för att bidra till en 

bättre miljö. 

Några av FAB:s hyresgäster som kommer tvingas flytta från Malmberget på grund av gruv-

brytningen är missnöjda med de nya bostädernas dyrare hyror. Det blir en stor skillnad på 

hyrorna på de nya bostäderna från hyrorna i FAB:s befintliga bestånd. Många i samhället som 

FAB kommer i kontakt med är mer intresserade att sätta pengar på fritidsintressen än på bo-

ende. 

5.2.4 Intervju med Rolf Skär, Riksbyggen 

Rolf Skär är ansvarig över Riksbyggens verksamhet i Norrbotten. Riksbyggen består av två 

olika verksamhetsområden, det ena är bostäder och den andra är fastighetsförvaltning. Riks-

byggens kärnverksamhet är att bygga upp bostadsrättsföreningar för att sedan överlämna dem 

till de boende och därefter övertar Riksbyggen dem i förvaltning. Förvaltningen sker både 

ekonomiskt och tekniskt. I Gällivare har Riksbyggen 11 bostadsrättsföreningar där huvudpar-

ten av föreningarna ligger i Malmberget. I Gällivare finns tre föreningar Fjällnäs, Boken och 

Gällivarehus 1. 

Riksbyggen förvaltar cirka 1300 bostadsrätter i Malmberget och Gällivare. Grundproblemati-

ken när det gäller byggandet av bostadsrätter är den höga produktionskostnaden för en bo-

stadsrätt, som kan variera mellan 25 000-30 000 kr/m
2
. Hälften av investeringen ska självfi-

nansieras i form av insatser och det innebär en insats på ungefär 1,2–1,5 miljoner för en bo-

stadsrätt på tre rum. När LKAB gör sina satsningar blir det en enorm bostadsbrist och prisni-

vån stiger på villor och bostadsrätter. Hamnar samhället i en lågkonjunktur så blir bostadsrät-

terna i Malmfälten värdelösa. Skär har varit med om när de i stort sett gett bort lägenheter på 

till exempel bostadsområdet Fjällnäs. Skär tycker att de enorma investeringar som görs i dessa 

kommuner är ett kommunalt ansvar, eftersom bostadsrätter är svåra att sälja på orter som Gäl-

livare. Riksbyggen planerar inte att bygga några nya bostäder i dagsläget.   

Riksbyggen har kunnat se vissa förändringar när det gäller livsstil och boende. Det är större 

krav på hållbarhet, miljö och kvalitet. De som ska köpa bostadsrätter ställer högre krav på 

energieffektivitet och på byggnadsmaterial i husen. 

Bostadsområden 

Närheten till service är viktigt för Riksbyggens boende och det är något Riksbyggen undersö-

ker när de ska bygga nytt. Riksbyggen gör vid nybyggnation en undersökning på hur möjlig-

heter till service ser ut i närområdet, det kan vara butiker, vårdcentraler och andra typer av 

faciliteter.  

Riksbyggen upplever inte att det är mycket klagomål på snöskottning och på ordning och reda 

i gemensamma utrymmen. Vilken bebyggelsestruktur som är populär har lite att göra med 

vart Riksbyggen bygger. Om det gäller bostäder i centrum bygger Riksbyggen gärna på höj-

den. Utanför centrum vill man platta ner byggnationerna, eftersom det där är mer attraktivt 
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med tvåvåningshus eller radhus. T.ex. på Kronan (ett område i Luleå är känt för att vara ett 

stort friluftsområde) ska Riksbyggen bygga två-våningshus/radhus.  

Att bo i centrum är det mest attraktiva för Riksbyggens boende. Bostadsområdet måste mer 

och mer ha en attraktiv utformning. Tidigare kunde Riksbyggen koncentrera sig på att flyttbi-

len skulle ta sig fram och att det skulle vara lätt att snöröja, idag är det utformningen och ute-

miljön som är viktig. Det ska vara mycket gröna ytor och finnas grillplatser. Mindre hänsyn 

tas till framkomligheten och mer hänsyn tas till att det ska vara en kvalitativ bra utformning 

med mycket gröna ytor med buskar och liknade.  

Garage och parkeringar styr kommunen över, det ska finnas minst en parkering per bostad. 

Kollektivtrafiken byggs ut och de boende i centrum kanske väljer att bo där för att de inte vill 

ha bil, därför tror Skär att Riksbyggen kan sälja lägenheter i centrum utan parkeringsplats. 

Bostäder 

De två mest attraktiva föreningarna är de som ligger i centrum, Boken och Gällivarehus 1. 

Fjällnäs är också attraktivt ur en annan synvinkel, området ligger lite utanför centrum men 

nära till friluftsliv, se figur 5.7. När det gäller storleken är det 3:or som är de mest attraktiva 

lägenheterna. 

 

Figur 5.7, två av Riksbyggens attraktiva föreningar som ligger i Gällivare centrum   

(foto:Sofie Rynbäck). 
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Det har varit en trend under de senaste åren med öppna planlösningar och med kök och var-

dagsrum som har stora öppna ytor. Lägenheterna ska vara flexibla, det betyder att det ska vara 

lätt att göra förändringar. De boende efterfrågar ofta samlingslokaler/gemensamma lokaler, 

bastu och trivselanläggningar för gemensamma aktiviteter.  Förut byggdes många mörka 

trapphus men idag finns en trend med ljusa öppna trapphus där mycket är inglasat. Inglasade 

balkonger är idag nästan ett genomgående krav. Balkongen är mycket viktig för de boende. 

Bostäderna ska vara attraktiva arkitektoniskt och Riksbyggen försöker att sträva efter att bo-

städerna ska vara så underhållsfria som möjligt. De ska vara tilltalande och samtidigt funkt-

ionella utifrån en underhållssynpunkt. 

När det gäller den äldre generationen som köper bostadsrätter säjer de oftast en villa för att 

göra en investering i en bostadsrätt. Dessa personer vill oftast betala en hög insats i början och 

sedan få en låg månadsavgift. När det gäller ungdomar föredrar de oftast en högre månadsav-

gift för att få en lägre insats. Hur villiga bankerna är att låna ut pengar till bra räntor är också 

en faktor som spelar in i hur människor vill göra sina investeringar. De boende i föreningarna 

är villiga att betala mer för en högre kvalitet/standard på bostäderna. Utöver grundstandarden 

är de boende beredda att göra tillval för mellan 100 000-300 000 kr per lägenhet för att till 

exempel få ett mer exklusivt badrum och ett mer exklusivt kök. 
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5.2.5 Intervju med Jesper Josbrant, HSB 

Jesper Josbrant är VD för HSB norr och har det yttersta ansvaret att allt ska fungera. Josbrant 

jobbar mycket med affärsutveckling och nytänkande, han lägger ner mycket tid på verksam-

hetsområdet nya bostäder.  

HSB norr är ett medlemsägt företag och ägs av 20 000 medlemmar. De förvaltar 18 000 lä-

genheter och omsätter ungefär 125 miljoner kronor. Verksamheten står på tre ben, dels jobbar 

de med både ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning, egna fastigheter (bostäder och 

kommersiella lokaler) och nya bostäder. När det gäller nya bostäder bygger det både bostads-

rätter, hyresrätter och egna hem. HSB norr har kontor på 9 orter från Skellefteå i söder till 

Kiruna i norr. De är en av HSB stora konkurrensfördelar att de både är ett regionalt/lokalt 

företag som både kan driva stora uppdrag, men även vara småskaliga och finnas lokalt på 

varje ort för personliga möten med kunder. Även om HSB norr bara har hand om Norrbotten 

och delar av Västerbotten är det stora kulturskillnader på de olika orterna. I Haparanda till 

exempel måste personalen vara tvåspråkig. Det är en trygghet för HSB:s kunder att de har 

många kontor runtom i länet och det gör att det stora företaget kan upplevas som ganska litet 

när de kan träffa kunderna lokalt. Många av HSB’s kontor har bara två till tre anställda, därför 

blir det en familjär stämning och kunderna får en relation och en närhet till deras anställda.  

HSB har ungefär 10 stycken bostadsrättsföreningar i Gällivare med sammanlagt cirka 600 

bostadsrätter. De äger ungefär 140 hyresrätter i Gällivare. HSB har ingen bostadskö för deras 

hyresrätter utan när lägenheter blir lediga läggs de ut via nätet. Där får sedan de som är med-

lem i HSB norr lämna en intresseanmälan. De som bosparar i HSB och har flest poäng priori-

teras först. Poängsystemet baseras på en kombination av belopp och tid så det går inte att köpa 

sig en plats utan man måste ha sparat länge för att få många poäng. Vid fördelning av lägen-

heter prioriteras den som bosparat längst, sedan övriga bosparare och slutligen prioriteras 

medlemstiden. Bosparpoängen kan dock bara användas en gång för att få en lägenhet. 

Josbrant anser att bostadsläget i Gällivare är akut och att det är en oerhört ansträng situation 

där det inte finns några lediga bostäder. Alla hyresrätter är uthyrda och priserna stiger på bo-

stadsrätterna, vilket signalerar om att det är en brist på bostäder. Bristen i sin tur är orsakad av 

gruvnäringens påverkan på samhället. HSB projekterar i dagsläget för 48 nya hyresrätter i 

Laestadiusparken i Gällivare, byggstarten är under våren 2011 och inflyttningen är våren 

2012. Efter det planeras det att byggas lika många bostäder till på samma område men det är 

fortfarande inte bestämt om dessa lägenheter blir bostadsrätter eller hyresrätter. HSB tittar 

även på ett markområde utöver det i Laestadiusparken, området kommer att ge ungefär 30 

lägenheter till inne i centrum. HSB för en nära dialog med LKAB för att hålla sig uppdaterade 

på hur många nya bostäder som behövs för att ersätta dem som försvinner. De håller sig även 

uppdaterade över vad LKAB planerar att bygga så att inte HSB förbygger sig. Josbrant tror att 

utöver de 140-150 lägenheter som HSB tittar på i dagsläget, kan det handla om att bygga dub-

belt så många lägenheter under en 5-6 års period framåt. Av de cirka 300 lägenheter som Jos-

brant pratar om har HSB ingen definierad mark för ungefär hälften av bostäderna.  
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Den största skillnaden rent generellt när det gäller förändringar av livsstil och boende är att 

dagens kunder till stor grad vill anpassa sina bostäder. Mängden tillval när det gäller att an-

passa stilen och utrustningen har exploderat under de senaste åren. Förut var kunderna nöjda 

om de fick välja tapeter och bänkskivor, nu vill kunderna kunna välja allt som är löst i lägen-

heterna. HSB:s kunder i Luleå väljer i snitt tillval för 150 000 kr. Det kan vara allt från vin-

kylar, granitskivor till klinker och golvvärme på balkongerna. Detta kan bli ett bekymmer om 

alla vill ha sina lägenheter unika, eftersom det blir en stor logistiskapparat att hålla koll på. Nu 

tittar HSB på hur detta kan förbättras och om de kan styra tillvalen en aning. I nästa HSB-

projekt kommer kunderna få göra fyra val, först får de välja hur stor lägenheten ska vara till 

ytan, sedan får de välja vilken rumsfördelning de vill ha, det tredje valet är önskemål om stil 

och det sista valet är ett kapitalval. 

Bostadsområden 

Bra service är viktigt för HSB:s kunder och är en av anledningar till att människor väljer bo-

stadsrätt. Andra anledningar kan vara möjligheten till att tjäna pengar, tillväxt, möjligheten till 

att påverka och trygghet. De som väljer att bo i en bostadsrätt väljer vart de vill bo, vilka 

grannar de vill ha och i vilket sammanhang de vill hamna i. I en bostadsrättsförening ägs bo-

endet tillsammans, därför vill de boende se om sin investering, ha det snyggt och prydligt 

samt vara rädd om huset. Många har en åsikt om hur snöskottning och gräsklippning bör fun-

gera, därför försöker HSB hålla en nära dialog med sina kunder om detta för att stämma av 

om de ligger rätt när det gäller servicen.  

De flesta av städerna idag är lågt bebyggda, det betyder att stadsbilderna präglas av låga hus. 

Rent generellt är höga hus populära idag, det kan hänga ihop med att största delen av bebyg-

gelsen i norra Sverige är traditionella låga byggnader. Höga hus är något som avviker från det 

som har varit och står för någonting nytt. När 6 till 7 våningar höga hus byggs blir de högre än 

det befintliga och det gör att de boende i de övre våningarna får en fin utsikt. När HSB säljer 

höga hus kan de ta mer betalt för lägenheterna högre upp i bygganden, i ett av deras projekt 

såldes en lägenhet högst upp i ett hus för tre gånger så mycket som en lägenhet lägst ner i hu-

set.  

De attraktivaste lägena vid kusten är nära vatten. Även i Gällivare skulle vattennära lägen 

fungera om bostäder byggs kring en älv eller liknande. Att bo nära centrum är det viktigaste 

när det gäller ett attraktivt boende, det ska vara ”rullatoravstånd till bolaget och apoteket”. 

Det vore optimalt att kombinera ett boende som både ligger nära vatten och centrum, även fin 

utsikt över fjällen eller naturen är attraktivt enligt Josbrant.  

Vid nybyggnationer av bostäder kartlägger alltid HSB hur servicen i närheten ser ut och 

Jesper poängterar att det är även viktigt att försöka få ett grepp om helheten. De flesta av 

HSB: s kunder är i dagsläget förbi det stadiet när närhet till skola och dagis är viktigt, ef-

tersom större delen av deras kundkrets tillhör den äldre delen av befolkningen. Det är väldigt 

lite barnfamiljer som flyttar in i HSB:s projekt, Josbrant gissar att barnfamiljer endast består 

av cirka 5 % av deras kunder.  
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Trygghet är en mycket viktig faktor och det är något HSB försöker tänka på när det utformar 

parkeringar, trapphus, skalskydd och belysning. I de bostäder HSB förvaltar försöker de att 

göra så att alla boende får tidningen upp till dörren på en krok, detta är både en service och en 

del i ett trygghetspaket. Grannarna kan på så sätt hålla koll på varandra och om tidningen inte 

tagits in ringer oftast grannen på och kontrollerar så det inte har hänt något.  

Helst av allt hade Josbrant sett att HSB byggde parkeringsdäck överallt, för att det ger en väl-

digt bra service. Om HSB inte kan göra p-däck av kostnadsskäl, bygger de carports istället. 

En av anledningarna till att HSB valt carports istället för garage är på grund av att porten på 

garaget gör att de boende inte ställer bilarna i garaget, utan istället på gästplatserna. HSB för-

söker alltid att föra en dialog med sina kunder för att skapa en fin innemiljö och en bra ute-

miljö. HSB brukar i regel lägga undan en summa pengar i varje projekt som sedan kunderna 

får vara med och disponera över. På så sätt får föreningen själva välja om de har ett intresse 

av att plantera växter på bostadsområdet. Finns intresset är det med stor sannolikhet att väx-

terna också blir ompysslade på ett bra sätt.  

HSB bygger även mycket gemensamma utrymmen som till exempel samlingslokaler som de 

boende kan nyttja för möten, surströmmingskivor, gårdsfester och andra privata evenemang. 

Dessa samlingslokaler är mycket uppskattade bland bostadsrättsinnehavarna. HSB ser även 

till att det finns ett övernattningsrum i alla deras nya bostadsprojekt. Övernattningsrummet 

ska vara en service för de boende, de ska kunna utnyttja rummet när de får många gäster och 

behöver extra utrymme. HSB bygger även in en gemensam bastu och relax i alla nya bostads-

projekt, dessa är även mycket uppskattade av de boende. Gemensam tvättstuga är även vik-

tigt, speciellt för dem som flyttar från villor. De uppskattar de stora industrimaskinerna som 

finns i HSB:s tvättstugor. HSB försöker även att bygga rum som föreningen får disponera 

själva över och använda till vävstuga, hobbyrum, pingisrum eller något annat som föreningen 

önskar. I HSB:s nya projekt på Kronan i Luleå kommer även alla boende ha tillgång till en 

gemensam bastu på våning 10, detta för att även de som bor längst ner i husen ska få möjlig-

heten att ta del av utsikten. 

Bostäder 

De bostadsområdena som är mest populära i Gällivare är de som ligger närmast centrum, bo-

städerna ska vara placerade så nära folketshus och systembolaget som möjligt. Många av dem 

som flyttar från villa har oftast bott i någon förort eller utanför centrum och när de flyttar till 

lägenhet vill de oftast ha den service som finns centralt. De vill kunna ta en öl och sedan ha 

gångavstånd hem. 4:or och 5:or är mest eftertraktade när det gäller bostadsrätter och kunderna 

vill helst bo högst upp i huset. De bostadsrätter som är svårast att säja är 1:or och 2:or. Det 

finns två förklaringar till att det är stort tryck på stora lägenheter, det ena är att de som flyttar 

in i bostäderna har ofta bott stort innan och den andra förklaringen är att det finns många ”nya 

familjer” där paren som flyttar in har flera barn som bor hemma varannan vecka. Vid alla nya 

projekt hittills har HSB fått frågan; finns det möjlighet att köpa två lägenheter och slå ihop 

dem till en? HSB har tittat på det, men det har inte än genomförts vid något projekt.  
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Många av bostäderna i det befintliga beståndet saknar hiss och många av dem som bor i de 

äldre bostäderna orkar inte längre ta trapporna. Därför är det viktigt med hiss i de nya bostä-

derna. Stora balkonger som är möbleringsbara och där det finns möjlighet för inglasning är 

populära. Inne i lägenheterna ska det även finnas möjlighet till egen bastu och en walk in clo-

set. Det är även viktigt att köken har flexibla lösningar som kan anpassas efter vad kunderna 

vill ha. Förråd är ett ständigt dilemma, kunderna tycker oftast det är för lite förrådsutrymme 

oavsett hur stora förråden än är. HSB har i regel grovförråd till varje lägenhet som är cirka 7-8 

m
2
. I vissa lägenheter finns det även en klädkammare/förråd inne i lägenheten, för säsongs-

kläder. HSB brukar även bygga små förråd i carporten framför bilen där t.ex. vinterdäck och 

skidor kan förvaras.  

I de senaste projekten har många av bostäderna haft en öppen planlösning. På 60-talet var 

köken väldigt små och fungerade enbart som ett beredningskök, idag umgås vi mycket i köket 

och därför är det nu mera vanligare att köket och vardagsrummet är kombinerat som en stor 

sällskapsyta. En annan viktig aspekt är att bostäderna är flexibla och att det finns möjlighet att 

öppna upp en vägg om det skulle behövas. För några år sedan vara det viktigt att hålla ner 

kvadratmeterytan i bostäderna, men detta är inte lika viktigt idag när det gäller bostadsrätter. 

Däremot när det gäller hyresrätter försöker HSB få in många funktioner på liten yta, eftersom 

en stor del av kostnaderna är kopplat till kvadratmeterytan. 

HSB har som mål att alltid vara 25-30 % bättre än normkraven när det gäller energieffektivi-

tet. De har tittat på passivhus, men det fungerar tyvärr inte så bra i HSB norr:s landsände, med 

det kalla klimatet. HSB försöker även att titta på förnyelsebar energi för att driva hissar och 

belysning i gemensamma utrymmen. De har även som mål att vara självförsörjande när det 

gäller energi år 2020, ett arbete pågår för att hitta lösningar som ska leva upp till det målet. 

HSB har även försökt att styra över amorteringen till dem som förbrukar energin i form av 

hushålls el, varm vatten och kall vatten, den energin man förbrukar ska man själv betala. Dels 

av rättviseskäl och dels för att de boende hushåller mer med energin om de själva betalar för 

det som förbrukas. Hus som är byggda med miljövänliga material blir ganska dyra hus att 

bygga och det faktum att de är miljövänliga intresserar inte kunderna. Att bygga sådana hus 

blir således en nackdel för HSB. Det svårt att få kundernas acceptans, där inte en ekonomisk 

nytta kan kopplas till miljöinsatser som görs. HSB försöker använda förnyelsebart material till 

exempel trä, dock är trä dyrt att underhålla men det vägs upp med träets goda estetiska egen-

skaper.   

De boende är beredda att betala mer för en högre kvalitet/standard på sina bostäder. De gör 

många tillval och de är beredda att betala mer för ett bättre läge i huset, detta gäller främst de 

boende vid kusten. När det gäller Malmfälten är det en helt annan historia enligt Josbrant. 

Malmfälten är en helt annan marknad, eftersom det inte har byggts i Malmfälten på väldigt 

länge och hyresnivåerna ligger oerhört lågt. Glappet mellan priset på en befintlig bostad och 

en ny bostad är väldigt stort. Hyran på en befintlig trea ligger på ungefär 4 000-5 000 kr i må-

naden medan hyran på en nyproducerad trea på ligger ungefär på 8 000-9 000 kr i månaden. 

Människor i Malmfälten tjänar i regel ganska bra och har ganska höga inkomster. Boendet har 

alltid varit ganska billigt vilket betyder att de boende har kunnat lägga pengarna på annat. 

Boendet i Malmfälten har inte samma status symbol som nere vid kusten, utan de boende i 
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Gällivare/Kiruna lägger hellre pengar på bilar, skotrar, stugor och fritidsintressen. Förra året 

kostade lägenheterna som HSB sålde i Gällivare i snitt 3 000 kr/m
2
 och för fem år sedan kos-

tade lägenheterna i snitt cirka 500 kr/m
2
, vilket visar att priserna ökat. En ny bostadsrätt kostar 

ungefär 10 000-12 000 kr/m
2
 vilket är en stor skillnad i jämförelse med dagens prisnivå.  

 

Figur 5.8, bostadsområdet Gråtruten (foto: Sofie Rynbäck). 

Gråtruten är ett nytt bostadsområde med hyresrätter som HSB byggt i Gällivare, se figur 5.8. 

Området byggdes för att försöka få upp hyresnivåerna och för att få invånarna att vänja sig 

vid de högre hyrorna som en nybyggnation innebär. När ett nytt bostadsområde byggs stiger 

även hyresnivåerna i de kringliggande bostadsområdena. Alla lägenheter är uthyrda i Gråtru-

ten men det är fler omflyttningar i detta område än andra på grund av de dyra hyrorna. Detta 

fenomen är ingenting nytt, utan det är vanligt där det finns stora glapp mellan hyresnivåerna 

mellan befintliga bostäder och nyproducerade bostäder. De normala omflyttningarna är unge-

fär 10 % per år, men i Gråtruten ligger omflyttningarna på ungefär 20-30 %. 
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6 ANALYS 

6.1 Analys av enkätundersökning 

6.1.1 Analys utifrån de olika åldersgrupperna 

20-28 år 

Ungdomarna verkar vilja satsa på sitt boende, eftersom flertalet är villiga att betala mer för en 

högre kvalitet/standard och en vanlig orsak till varför de vill byta boende är att deras nuva-

rande bostad inte lever upp kvalitet/standard de önskar. Flertalet av ungdomarna planerar att 

flytta inom de fem närmsta åren. När det gäller bostadstyper vill 48 % av ungdomarna som 

planerar att flytta bo i en villa och 32 % önskar att bo i en lägenhet som ligger centralt. Villa-

bebyggelse intresserar ungdomarna och 42 % av de som planerar att flytta vill bo i ett nypro-

ducerat småhus.  

Beträffande upplåtelseform vill ungdomarna helst äga eller hyra sin framtida bostad. När det 

gäller storleken vill 85,7 % av de som planerar att flytta bo i 2 rum o. kök, 3 rum o. kök eller 

4 rum o. kök. 

29-48 år 

Även i denna grupp finns en tendens till att man är mer benägen att satsa på sitt boende. 29-48 

åringarna är villiga att betala mer för en högre kvalitet/standard och en vanlig orsak till att de 

vill flytta är att deras nuvarande bostad inte lever upp kvalitet/standard som de önskar. Denna 

grupp föredrar lite större bostäder, 3 rum o. kök, 4 rum o. kök eller 5 rum o. kök. 38,1 % av 

de som planerar att flytta önskar att bo i en villa och 28,5 % vill bo i en lägenhet som ligger 

centralt. Barnfamiljerna föredrar nyproducerade småhus och den mest populära bebyggelse-

strukturen är villabebyggelse. När det gäller upplåtelseformen vill de flesta barnfamiljer an-

tingen hyra eller äga sin framtida bostad. 
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49-65 år  

I denna grupp skiljde sig önskemålen mer från varandra än i de två yngre åldersgrupperna. De 

flesta 49-65 åringarna vill helst bo i en villa eller i en lägenhet centralt. De föredrar en lägen-

het i det befintliga bostadsbeståndet, men de kan även tänka sig att bo i ett nyproducerat små-

hus eller ett småhus i det befintliga bostadsbeståndet. Villabebyggelse eller blandad bebyg-

gelse med både låga och höga hus är den bebyggelse som är mest populär bland 49-65 åring-

arna. När det gäller upplåtelseform vill de flesta äga sin bostad, men några vill även hyra bo-

staden eller bo i en bostadsrätt. När det gäller storleken fördrar 87 % av 49-65 åringarna att bo 

i 2 rum o. kök, 3 rum o. kök eller 4 rum o. kök. Ungefär lika stor andel av gruppen kan tänka 

sig att betala mer för en högre kvalitet/standard som att inte betala mer. 

66-79 år 

När det gäller pensionärerna vill de som planerar att flytta helst bo i en lägenhet som ligger 

centralt eller i ett seniorboende. I denna grupp finns även några som kan tänka sig att flytta till 

en nyproducerad lägenhet. De flesta pensionärerna vill hyra sin framtida bostad och när det 

gäller bebyggelsestruktur är det småskaliga flerbostadshus och en blandad bebyggelse som är 

mest populärt. Denna åldersgrupp tycker även det är viktigt med hiss i bostaden och att bosta-

den är anpassad för funktionshinder. 
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6.1.2 Flyttkedjor 

Genom analys av vilka bostadstyper och upplåtelseformer som efterfrågas och med hänsyn till 

hur de medverkande i enkätundersökningen bor i dagsläget, gjordes olika scenarion hur flytt-

kedjor kan uppkomma vid en eventuell nyproduktion.  

Scenario: ”En nyproducerad villa”. 

En ny villa ger möjligheten för ett ungt par att få sitt drömboende, ungdomarna är enligt 

undersökningen de som är mest intresserade av att flytta till en nyproducerad villa. De i sin tur 

lämnar en lägenhet i centrum, vilket gör att ett pensionärspar kan flytta in till sitt drömboende. 

De flesta pensionärerna bor i dagsläget i en villa, vilket gör att de troligtvis lämnar en befint-

lig villa efter sig. Den befintliga villan blir ett nytt hem åt en barnfamilj som i sin tur lämnar 

en lägenhet utanför centrum. Om denna lägenhet ligger i rasriskområde rivs den, om inte kan 

lägenheten i sin tur bli ett nytt hem för någon annan, se figur 6.1. 

 

Figur 6.1, en alternativ flyttkedja vid nyproduktion av en villa (illustration: Sofie Rynbäck). 

Scenario: ” En nyproducerad lägenhet”. 

Pensionärerna är de som är mest intresserade av en nyproducerad lägenhet. Pensionärerna 

flyttar in i den nyproducerade lägenheten och lämnar en villa efter sig, denna blir ett nytt hem 

för ett ungt par som önskar att flytta till en villa i det befintliga bostadsbeståndet. De lämnar 

en lägenhet i centrum som i sin tur blir ett nytt hem för ett par med utflugna barn. Detta par 

har länge drömt om att bo i en något mindre bostad som ligger i centrum. Detta par lämnar en 

villa som ger möjligheten för ett ungt par att flytta ihop och bilda familj. Detta par lämnar i 

sin tur efter sig två mindre lägenheter som sedan kan rivas eller bli en ny bostad för någon 

som till exempel vill flytta hemifrån, se figur 6.2.  
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Figur 6.2, en alternativ flyttkedja vid nyproduktion av en lägenhet (illustration: Sofie Ryn-

bäck). 

Scenario: ”Ett nyproducerat seniorboende”. 

33 % av pensionärerna som planerar att flytta efterfrågar ett nytt seniorboende. Ett nyproduce-

rat seniorboende ger dessa möjligheten att flytta till sitt drömboende, medan de i sin tur läm-

nar efter sig ledig en bostad.  En ung familj kan nu flytta från sin lägenhet i centrum och bo-

sätta sig i den befintliga villan. Detta ger då möjligheten för ungdomar att byta upp sig och 

flytta från sin lägenhet utanför centrum till en lägenhet i de centrala delarna av samhället. 

Detta i sin tur gör att en tonåring kan lämna sitt föräldrahem och få en egen bostad, se figur 

6.3. 

 

Figur 6.3, en alternativ flyttkedja vid nyproduktion av ett seniorboende (illustration: Sofie 

Rynbäck). 

 



ANALYS 

  62 

6.2 Analys av intervjuer 

I dagsläget har ingen av bostadsbolagen som intervjuades några lediga lägenheter som är in-

flyttningsklara. Det finns över 200-500 aktivt sökande hos var och en av hyresvärdarna och 

samtliga bostadsföretag är eniga om att det råder en brist på lediga bostäder i Gällivare kom-

mun. Bostadsläget är ansträngt, lediga bostäder behövs till ungdomar som vill flytta hemifrån 

och till personer som vi flytta in till kommunen. Dock pågår det planering och byggnationer 

av nya bostäder, Top Bostäder planerar att bygga 26 lägenheter i Enen, FAB har byggt 28 nya 

lägenheter på Bäckåsen och HSB planerar att bygga cirka 100 lägenheter i Laestadiusparken 

och 30 lägenheter till i Gällivare centrum. De flesta av de planerade lägenheterna kommer att 

bli hyresrätter troligtvis på grund av osäkerheten som en nybyggnation av bostadsrätter inne-

bär. Riksbyggen till exempel vågar inte satsa på nya bostadsrätter för de bedömer att nypro-

ducerade bostadsrätter är svåra att sälja på Gällivares bostadsmarknad. 

6.2.1 Bostadsområden 

När det gäller hyresrätterna finns det några gemensamma egenskaper som gör bostadsområ-

dena attraktiva, de ska ligga centralt och samtidigt ligga nära grönområden. Lägenheterna ska 

helst ha en egen ingång, det ska finnas gott om parkeringsmöjligheter, bostadsområdena ska 

vara lugna och ha en bra belysning. Hyresgästerna föredrar även att bo i en låg bebyggelse-

struktur med lågt våningsantal. 

När det gäller bostadsrätterna är de två fastighetsförvaltarna som intervjuades eniga om att de 

mest attraktiva bostadsrätterna ligger nära centrum. Vid nybyggnation i centrum ser de gärna 

att bostäderna byggs på höjden. Närhet till service är även viktigt när det gäller nya bostads-

områden och det är en fördel och det finns gemensamma utrymmen och samlingslokaler på 

området. När det gäller parkeringar går meningarna isär HSB hade gärna sett att det byggs 

många parkeringsdäck, medan Riksbyggen anser att det går att sälja lägenheter utan parke-

ringsplats i centrum. 

6.2.2 Bostäder 

Tvåor och treor är de mest populära storlekarna på hyreslägenheter, däremot fördrar ungdo-

mar oftast mindre lägenheter av storlekarna ettor och tvåor. Funktioner som balkonger och 

stora förrådsutrymmen är något hyresgästerna efterfrågar. Hyresgästerna är villiga att betala 

för en högre kvalitet/standard i de fallen det erbjuds av hyresvärdarna.    

När det gäller bostadsrätter är det större lägenheter som efterfrågas, treor, fyror och femmor. 

Bostäderna ska vara flexibla, de boende ska ha möjligheten att själva kunna påverka bosta-

dens utformning. Öppna planlösningar med ett kombinerat kök och vardagsrum är vanliga vid 

nybyggda bostadsrätter och inglasade balkonger är något som uppskattas av de boende. Bo-

stadsrättsinnehavarna är beredda att betala mer för en högre kvalitet/standard på sina bostäder, 

de gör många tillval och är beredda att betala mer för ett bättre läge i huset. Om detta gäller 

Gällivare är något ovisst då det inte på länge byggts nya bostadsrätter på orten. 
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Från två av intervjuerna med bostadsföretagen framkom en spekulation om orsak. Boendet i 

Gällivare har inte samma statussymbol som vid andra orter i Sverige. De boende i samhället 

är mer intresserade att lägga pengar på bilar, skotrar, stugor och fritidsintressen än sitt boende. 

6.3 Jämförelse mellan enkätundersökningen och intervjuerna 

Enkätundersökningen har en bredare omfattning än intervjuerna då den berör både bostadsty-

per, upplåtelseformer, efterfrågade egenskaper hos bostadsområden och efterfrågade funkt-

ioner hos bostäder. Intervjuerna var riktade mot bostadsföretagen och vad deras hyresgäster 

som bor i flerbostadshus värdesätter och efterfrågar av bostadsområden och bostäder. Inter-

vjuerna behandlade inte alla forskningsfrågor utan var mer inriktad mot frågeställning 2 och 

3, se kapitel 1.2. 

6.3.1 Bostadsområden 

Vid intervjuerna med hyresvärdarna framkom några egenskaper som gör bostadsområdena 

attraktiva. De ska ligga centralt och samtidigt ligga nära grönområden. Dessa egenskaper var 

också viktiga enligt de medverkande i enkätundersökningen, då närhet till centrum och närhet 

till grönområden graderades högt. Även när det gäller bostadsrätter var de två fastighetsför-

valtarna eniga om att de mest attraktiva bostäderna ligger nära centrum. Lugna och trygga 

bostadsområden och att det ska finns gott om parkeringsmöjligheter är även egenskaper som 

framkom viktiga i både intervjuerna med hyresvärdarna och i enkätundersökningen. Enligt 

intervjuerna med hyresvärdarna föredrar hyresgästerna att bo i en låg bebyggelsestruktur med 

lågt våningsantal. Denna bebyggelsestruktur ansågs även vara mest attraktiv av de som sva-

rade på enkätundersökningen, då de mest populära bebyggelsestrukturerna är villabebyggelse, 

småskaliga flerbostadshus och en blandad bebyggelse. Däremot skiljde sig detta från intervju-

erna med bostadrättsförvaltarna då de gärna ser att nya bostäder byggs på höjden. 

Närhet till service är viktigt när det gäller planeringen av nya bostadsområden för bostadsrät-

ter. Om man ser till enkätundersökningen graderades närhet till matvaruaffär högst av service-

funktionerna och är därmed något som de medverkade i enkätundersökningen anser vara vik-

tigt. 

6.3.2 Bostäder 

Tvåor och treor är de mest populära storlekarna på hyreslägenheter och när det gäller bostads-

rätter är det större lägenheter som efterfrågas, treor, fyror och femmor. Enligt enkätundersök-

ningen vill över 80 % av de medverkande som planerar att flytta bo i 2 rum och kök, 3 rum 

och kök eller 4 rum och kök. Detta stämmer relativt bra med vilka storlekar som framkom 

som populära vid intervjuerna. 

Funktioner som balkonger och stora förrådsutrymmen är något hyresgästerna efterfrågar. Bal-

kong/uteplats graderades högt i enkätundersökningen medan stora förrådsutrymmen inte gar-

derades som lika viktigt.   
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Enligt intervjuerna med bostadsrättsförvaltarna ska de boende ha möjligheten att själva kunna 

påverka bostadens utformning. Detta var något som även framkom som viktigt i enkätunder-

sökningen. 

Öppna planlösningar med ett kombinerat kök och vardagsrum är vanliga vid nybyggda bo-

stadsrätter. Öppna planlösningar graderades relativt högt av de svarande på enkäten, medan 

ett kök och vardagsrum med öppenförbindelse inte ansågs vara lika viktigt. 

Bostadsrättsinnehavarna vid kusten är beredda att betala mer för en högre kvalitet/standard på 

sina bostäder. Det är oklart om detta gäller bostadsrättsinnehavare i Gällivare, eftersom det 

inte byggts nya bostadsrätter på orten under de senaste åren. Hyresgästerna är villiga att betala 

mer för en högre kvalitet/standard i de fallen det erbjuds av hyresvärdarna. Enkätundersök-

ningen visar att det är de två yngre åldersgrupperna, ungdomarna och barnfamiljerna som är 

mest benägna att satsa på en högre kvalitet och standard. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Utvärdering av metod 

Genom att utföra två undersökningar, både en enkätundersökning och intervjuer erhölls ett 

mer innehållsrikt material att dra slutsatser från. Det gav även möjligheten att jämföra resulta-

tet från enkätundersökningen med resultatet från intervjuerna för att undersöka tillförlitlighet-

en i de två undersökningarna. Enkätundersökningen och intervjuerna i detta arbete generade 

många likheter i resultatet. De flesta egenskaper och funktioner som framkom som viktiga i 

enkätundersökningen, framkom också som viktiga vid intervjuerna. 

När det gäller enkätundersökningen gjordes ett stratifierat slumpmässigt urval, för att säker-

ställa att alla åldersgrupper skulle bli representerade i undersökningen (Patel & Davidson, 

2003). Dock skilde sig svarsfrekvensen i de olika åldersgrupperna och fördelningen av antal 

svarande i de olika grupperna var inte proportionerligt med gruppernas storlek i populationen. 

Genom att ta fram statistik sorterat efter ålder kunde denna felkälla undvikas, eftersom resul-

tatet då kunde analyseras i var grupp för sig.  

Vid bearbetningen av intervjuerna gjordes en förändring i berättarform, de översattes från 

talspråk till skriftspråk. Genom att använda sig av referat uppkommer en viss felkälla då det 

innebär att samtalen tolkats för att kunna återges i en skriftligform (Kvale, 1997). 

7.2 Bostadsläget 

I dagsläget råder en brist på bostäder i kommunen, det är en brist på flyttkedjor och vakans-

graden hos allmännyttan är nästintill obefintlig. Som det ser ut idag är hyresnivåerna relativt 

låga i kommunen och vid nybyggnation blir det en stor skillnad mellan de nya hyresnivåerna 

och hyresnivåerna på bostäderna i det befintliga bostadsbeståndet. Detta är troligtvis en av 

anledningarna till att det inte byggs mer än det gör idag och att få vågar göra bostadsinveste-

ringar. Detta är förhoppningsvis ett problem som LKAB och Gällivare kommun tillsammans 

kan finna en lösning på. Medelinkomsten i kommunen är hög, men invånarna verkar inte vilja 

satsa på sitt boende och boendet verkar inte ha samma status i Malmfälten som vid kusten. 

Förhoppningsvis kan nyproducerade bostäder innebära att invånarnas intresse för ett attraktivt 

boende växer, att hyresnivåerna och statusen ökar i de omkringliggande bostadsområdena 
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samt leda till bostadsmarknaden blir rörligare. En rörlig bostadsmarknad med långa flyttked-

jor ger möjligheter till invånarna att få sitt drömboende och få sina behov uppfyllda. En rörlig 

bostadsmarknad med ett stort utbud av bostäder kan även bidra till en bra utvecklig av sam-

hället där invånare trivs och vill stanna kvar. 

Det handlar inte bara om att bygga utan också om att bygga ”rätt” typ av bostäder. Bostäderna 

ska vara anpassade för alla olika typer invånare med olika bakgrunder, familjeförhållanden, 

ekonomi, ålder m.m. När det gäller Gällivares befolkningsstruktur finns det många singelhus-

håll och hushåll utan barn. Befolkningen åldras och boendetätheten är låg i kommunen. Enligt 

enkätundersökningen finns en trend som visar att de som planerar att flytta vill flytta till 

mindre bostäder än hur de bor i dagsläget, se kapitel 5.1.7. Att bygga mindre bostäder som är 

anpassade för singelhushåll och hushåll utan barn kan bidra till att större bostäder blir lediga 

på bostadsmarknaden. Dessa större befintliga bostäder skulle troligtvis vara ett alternativ för 

barnfamiljer och yngre par som planerar att bilda familj. Detta skulle innebära en mer hållbar 

lösning för samhället då boendetätheten ökar och boendeytan per individ minskar. Hållbart på 

så sätt att en minskad boendeyta gör att resurser kan sparas in i form av material, drift och 

underhåll.  

7.3 Upplåtelseformer 

En annan intressant slutsats som har kunnat dras från enkätundersökningen är att 46,8 % av 

dem som planerar att flytta vill hyra sin framtida bostad, se kapitel 5.1.4. Detta är en mycket 

större andel än i dagsläget, då endast 29,1 % hyr sin nuvarande bostad. Denna ökning kan 

delvis bero på att många av pensionärerna vill byta från upplåtelseformen äganderätt till hy-

resrätt. De äldre vill troligtvis ha en bostad med tillgång till extra service där de exempelvis 

inte själva behöver sköta om underhåll och drift av sin bostad. 

14,3 % av dem som planerar att flytta inom de fem närmsta åren föredrar upplåtelseformen 

bostadsrätt, detta är en större andel än i dagsläget då endast 9,9 % bor i en bostadsrätt, se kapi-

tel 5.1.4. Det som inte framgår från enkätundersökningen är om invånarna kan tänka sig att 

flytta till en nyproducerad bostadsrätt. En nyproducerad bostadsrätt innebär oftast en högre 

insats än en bostadsrätt i det befintliga bostadsbeståndet. 

När det gäller bostadsförsörjningen i kommunen finns det en ”rädsla” för att åldersgruppen 

45-65 år letar ett boende som ligger nära sina barn och barnbarn, vilket i vissa fall skulle be-

tyda att de söker en bostad i en annan kommun. I enkätundersökningen visade det sig att barn-

familjerna är de som är mest benägna att flytta till en annan kommun och inte den äldre ål-

dersgruppen som man befarade, se kapitel 5.1.2.  
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7.4 Bostadstyper 

7.4.1 Småhus 

32,5 % av invånarna som planerar att flytta önskar att bo i en villa och 9,6 % av invånarna 

som planerar att flytta önskar att bo i radhus/kedjehus/parhus, se kapitel 5.1.3. Antag att 3000 

av invånarna i kommunen kommer att behöva flytta inom de närmsta åren. Detta skulle be-

tyda att det finns ett behov av nya villor för ca 1000 invånare i kommunen och ett behov av 

nya radhus/kedjehus/parhus för ca 300 invånare. Med tanke på hur fördelningen av hushålls-

storlek ser ut i kommunen bör ett nytt tankesätt etableras när det gäller nybyggnation av små-

hus. Småhus för mindre hushåll, hushåll utan barn och singelhushåll bör finnas tillgängliga på 

den framtida bostadsmarknaden i Gällivare. Enkätundersökningen visar att invånarna vill bo i 

mindre bostäder än hur de bor i dagsläget. En åldersgrupp som efterfrågar villor är bland an-

nat 49-65 åringarna. För dem hade mindre villor som passar ett hushåll för två personer tro-

ligtvis varit ett lämpligt alternativ. En annan intressant slutsats är att färre vill äga sina fram-

tida bostäder än hur det ser ut i dagsläget. Därför vore det fördelaktigt att bygga ett villaom-

råde där invånarna har möjlighet att välja under vilken upplåtelseform de vill nyttja sina bo-

städer. Nedan följer ett intressant citat från en av de medverkande i enkätundersökningen: 

”Insatshus, små enplanshus (radhus ev.) istället för lägenheter, med egen uteplats, naturnära, 

invid Dundret, Vassaraträsk eller älven”(kapitel 5.1.9).  

7.4.2 Flerbostadshus 

33,7 % av invånarna som planerar att flytta önskar att bo i en lägenhet som ligger centralt och 

7,2 % av de invånare som planerar att flytta vill bo i en lägenhet som ligger utanför centrum, 

se kapitel 5.1.3. Antag att 3000 av invånarna i kommunen kommer att behöva flytta inom de 

närmsta åren. Detta skulle betyda att det finns ett behov av nya lägenheter som ligger centralt 

för ca 1000 invånare i kommunen och ett behov av nya lägenheter som ligger utanför centrum 

för ca 200 invånare. Behovet av bostadsrätter är det svårt att uttala sig om, eftersom det inte 

byggts bostadsrätter i Gällivare under den senaste tiden. Frågan kvarstår: finns det invånare 

som är villiga att betala de höga insatserna på nyproducerade bostadsrätter? Enligt intervjuer-

na är det en brist på lediga lägenheter i kommunen och det är långa bostadsköer beträffande 

hyresrätter. Fler lägenheter kommer att rivas i Malmberget, därför borde nya lägenheter bygg-

gas för att fylla behovet och minska bostadsköerna. 

7.4.3 Seniorboende 

8,4 % av invånarna som planerar att flytta önskar att flytta till ett seniorboende, se kapitel 

5.1.3. Antag att 3000 av invånarna i kommunen kommer behöva flytta inom de närmsta åren, 

detta skulle betyda att det finns ett behov av ett seniorboende för ca 250 av invånarna i kom-

munen. Idag finns inget konceptboende för pensionärer, ett trygghetsboende byggs på Enen 

men är detta tillräckligt? Ett seniorboende för hurtiga och pigga äldre vore troligtvis en bra 

lösning för överbeläggningen på ålderdomshemmen. 33,3 % av pensionärerna som planerar 

att flytta önskar att flytta till ett seniorboende och nästan hälften av denna åldersgrupp bor i 
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dagsläget i en villa. Ett nytt seniorboende skulle troligtvis innebära att det blir villor lediga på 

marknaden och att pensionärerna får ett bredare utbud på bostadsmarknaden. Ett seniorboende 

som ligger nära centrum med egna lägenheter, gemensamma uteplatser för socialt umgänge 

och gemensamma aktiviteter skulle troligtvis vara ett uppskattat alternativ för den äldre be-

folkningen i Gällivare kommun 

7.5 Bebyggelsestruktur 

Hur ska kommunen tänka när det gäller bebyggelsestruktur? Rådberg (2000) menar att be-

byggelseutformningen är viktigare än lägesaspekterna, vilket gör att kommunen bör fundera 

lite extra på hur de planerar de nya bostadsområdenas bebyggelseutformning. De flesta av 

invånarna i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle vill enligt enkätundersökningen bo små-

skaligt i villabebyggelse, i en blandad bebyggelse eller i småskaliga flerbostadshus, se kapitel 

5.1.5. De bostadsområden som är populära idag i kommunen är trygga och lugna områden 

som är lågt bebyggda med ett lågt våningsantal. Tillgång till egen ingång och en egen uteplats 

är funktioner som är uppskattade i dagsläget bland de intervjuade. Allt detta pekar på att det är 

en låg bebyggelsestruktur med ”villakänsla” som invånarna i samhället föredrar.  

Hög och tät bebyggelse är inte populärt bland invånarna kanske på grund av att det skiljer sig 

från den bebyggelse som finns idag. Följande citat är hämtat från enkätundersökningen: 

”Om man vill bo i Gällivare så är det för att det är en liten by i skogsland. Husen ska vara 

små. Vi har gott om plats. Höghus i storstäder. Vi behöver inte se dem här. Det ska inte se ut 

som en förort” (kapitel 5.1.9). 

Riksbyggen och HSB som bygger bostadsrätter är dock inne på ett helt annat spår, de ser 

hellre att det byggs på höjden inne i centrum.  

7.6 Funktioner och egenskaper hos ett attraktivt boende 

Ett bra boende är viktigt för invånarna i Gällivare kommun, detta visar både Nya Gällivares 

visionsarbete och undersökningarna som utförts i detta examensarbete. Definitionen på ett bra 

boende skiljer sig beroende på vem man frågar. Det finns dock vissa faktorer och egenskaper 

på ett bra boende som invånarna är överens eller som invånarna i samma skede i livet är eniga 

om. Det är dessa egenskaper och faktorer som bör tas i beaktning när nya bostä-

der/bostadsområden planeras i Gällivare kommun.  

Björk, Nordling och Reppen (2008) menar att växtligheten har en stor påverkan på stadens 

klimat, naturområden är viktiga mötesplatser och naturområden är även viktiga för en bra 

trivsel i staden. Detta är även invånarna som medverkade i enkätundersökningen överens om, 

då de anser att faktorer som växtlighet, ett naturnära boende och närhet till park och grönom-

råden är viktigt för ett attraktivt bostadsområde i Gällivare. Närhet till vatten, Dundret, skid-

spår och skoterleder är inte lika viktigt för invånarna, däremot är goda parkeringsmöjligheter 

och eget garage högre graderade faktorer, se kapitel 5.1.5. Detta kan bero på att många av 
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invånarna har tillgång till en egen bil, vilket gör att de kan utnyttja fritidsområden och skid-

spår utan att för den skull behöva bo i närheten av dessa funktioner. 

En viktig aspekt när det gäller bostadsområdets läge är närheten till centrum. Denna faktor 

graderades högt av invånarna och det var även en faktor som var återkommande i intervjuerna 

med bostadsbolagen och som Jesper Josbrant uttryckte sig: ”det ska vara rullatoravstånd till 

bolaget och apoteket”. Invånarna i tätorten vill både bo nära centrum och ha nära till grönom-

råden, detta kan dock bli ett problem. Det kan vara svårt att behålla mängden grönytor vid en 

eventuell förtätning av centrum. 

Enligt Yngström & Eneris (2011) råder en brist på lägenheter med hiss, vilket gör att äldre 

människor och människor med funktionshinder har ett begränsat utbud när det gäller bostäder 

med hög tillgänglighet. Därför bör hissar vara en självklarhet när nya bostäder byggs, så att 

det framtida bostadsbeståndet Gällivare blir tillgängligt för alla invånare. 

Enligt Nylander (2007) har det skett vissa förändringar när det gäller boendet under de senaste 

åren. Bostäderna ska vara mer flexibla och kunna möta nya familjestrukturer, de ska vara mer 

energieffektiva, de ska fungera mer som en upplevelse än de tidigare gjort och de ska ha en 

roll som identitetsskapare. Detta visar även resultatet från enkätundersökningen och intervju-

erna. Invånarna anser att möjligheten att göra bostaden personlig genom att till exempel 

kunna välja tapeter är viktigt och många av HSB och Riksbyggens bostadsrättsinnehavare gör 

många tillval till deras bostäder innan de flyttar in. Detta betyder alltså att de boende idag vill 

kunna påverka utformningen på bostaden och göra den personlig. Energieffektivitet är även 

en faktor som graderades högt bland de medverkande i enkätundersökningen. Detta är även 

något som det talas om mycket idag, hållbarhet både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt. 

Ungdomar och barnfamiljer är de åldersgrupper som är mest benägna att betala mer för en 

högre kvalitet och standard på sina bostäder, se kapitel 5.1.8. Detta kan vara en indikation på 

att något håller på att förändras i kommunen. Boendet i Gällivare kanske håller på att få ett 

uppsving när det gäller status, eftersom de yngre generationerna verkar vilja satsa på sitt bo-

ende. 
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8 SLUTSATSER 

Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna sammanfattades i olika strategier när 

det gäller nyproduktion av bostäder i Gällivare kommun. En visualisering i form av ett förslag 

på ett nytt bostadsområde gjordes sedan av en utvald strategi. 

8.1 Strategier vid nyproduktion av bostäder 

Satsa på småhusbebyggelse, lugna trygga bostadsområden med mycket grönområden och 

egna uteplatser, ett villaområde med gångavstånd till centrum, men som ändå är naturnära. 

- Mindre småhus (2 rum o. kök och 3 rum o. kök) för ungdomar, hushåll utan barn, 

mindre barnfamiljer och singelhushåll. Med fördelningen 75 % villor och 25 % rad-

hus/kedjehus/parhus, där det finns möjlighet att välja bland upplåtelseformerna ägan-

derätt, bostadsrätt och hyresrätt (denna inriktning finns visualiserad i kapitel 8.2).  

- Större tomter för villabebyggelse (4 rum o. kök och 5 rum o. kök) för barnfamiljer. 

Satsa på förtätning i centrum, med lugna och trygga bostadsområdena som har stora gröny-

tor och goda parkeringsmöjligheter.  

- Nyproducerade hyresrätter (2 rum o. kök, och 3 rum o. kök) för pensionärer, hushåll 

utan barn och singelhushåll, med balkong/uteplats, ett stort och väl planerat kök, god 

kvalitet på material samt tillgång till hiss. 

Ett nytt seniorboende för pensionärerna, centralt belägen, funktionshinderanpassade lä-

genheter med tillgång till hiss. Här är det även viktigt med gemensamma utrymmen, grönom-

råden och växlighet samt med balkonger och uteplatser. 
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8.2 Visualisering 

8.2.1 Bostadsområdet ”Lilla Villa Kullen” 

Lilla Villa Kullen är en småskalig villabebyggelse för ungdomar, hushåll utan barn, mindre 

barnfamiljer och singelhushåll. Där det både finns möjlighet att hyra och att köpa bostäderna. 

Lilla Villa Kullen står för någonting nytt, ett område som är utformat i en enhetlig stil för att 

skapa ett bostadsområde som har en egen identitet. Bostadsområdet är uppbyggt på de egen-

skaper och funktioner som invånarna tycker är viktiga, fin utsikt, närhet till grönområde, egen 

uteplats, eget garage, goda parkeringsmöjligheter, öppen planlösning, egen ingång och att 

bostäderna är energieffektiva. Enligt enkätundersökningen finns en trend som visar att de som 

planerar att flytta vill flytta till mindre bostäder än hur de bor i dagsläget. Att bygga mindre 

bostäder som är anpassade för singelhushåll och hushåll utan barn kan bidra till att större bo-

städer blir lediga på bostadsmarknaden. 
 

Bostadsområdet består av två typer av mindre villor, det ena är en 1-plans villa och den andra 

typen är en 2 plans villa med ett sovloft. De båda villatyperna har samma grund, en planlös-

ning med 2 r.o.k med en boarea (BOA) på 67,5 m
2
. Där man sedan kan väja till ett sovloft för 

att få en större boarea. Genom att använda samma utformning av ytterväggar, tak och bjälklag 

på villorna ges en mer effektiv och billigare produktion, se figur 8.1. 
 

 

 
 

Figur 8.1, Lilla Villa Kullen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



SLUTSATSER 

  72 

 

 

 
 
 

 

Figur 8.2, Lilla Villa Kullen.  

 

Bostadsområdet är uppbyggt på en kulle för att ge de boende närhet till grönområde och växt-

lighet. Kullen ger även förutsättningar för att alla i området ska kunna få en fin utsikt från sin 

bostad samt för att minskar insynen mellan bostäderna, se figur 8.2. När det gäller bostädernas 

placering är villorna placerade i två rader längst en hästskoformad gata. Detta för att alla bo-

ende i området ska kunna erbjudas ett söderläge med en bra utsikt. Villorna med loft är place-

rade i den övre raden högre upp på kullen för att även de ska kunna njuta av dagsljuset och 

utsikten. Höjdskillnaden mellan den nedre raden (villorna utan loft) och den övre raden (vil-

lorna med loft) är 2 meter och gatan ligger på samma nivå som den nedre huslängan.  
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Till varje hus finns en tillhörande uteplats i söderläge samt ett fristående garage. Garagen är 

placerade närmare gatan än huvudbyggnaderna för att skapa ett uterum framför villornas en-

tréer. Rummet som bildas mellan garagen skapar ett skydd mot vinden samt gör att uteplatsen 

vid entrén blir mer privat.  

Villorna är placerade med ett avstånd på 8-8,5 m mellan huvudbyggnad och granntomtens 

garage, detta för att minska brandspridningen vid en eventuell brand i bostadsområdet, se fi-

gur 8.3. Villornas tak och ytterväggar är dimensionerade efter ett energieffektivt tänkande. 

För skalenlig situationsplan, se bilaga 8. 

 
Figur 8.3, situationsplan över Lilla Villa Kullen. 
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8.2.2 Villa utan loft 

Villan utan loft har 2 rum och kök med en boarea på 67,5 m
2
. Villan har två olika fasad-

material, vit puts och träpanel, detta för att koppla ihop dessa villor med de villor som har loft.  

Huset är en modern villa med funkisinspiration, med två olika takhöjder på huvudbyggnaden. 

Taket lutar 5 grader och tjockleken är 600 mm för att klara det norrländska klimatet. Det fri-

stående garaget har yttre dimensionerna 3,5 m × 6 m och en invändig golvyta på 16,5 m
2
. En-

trén ligger i norr vänd mot gatan och uteplatsen är i form av ett trädäck som vetter mot söder. 

Villan är flexibel på så sätt att den inte har några fönster på kortsidorna och kan därför kopp-

las ihop till radhus, kedjehus eller parhus, se figur 8.4. 

  

         

 

Figur 8.4, villa utan loft. 

Vardagsrummet och köket ligger i söderläge, medan sovrummet, hallen och toaletten ligger 

mot väderstrecket norr. Vardagsrummet och köket (sällskapsytorna) är placerade i den högre 

delen av villan, detta för att kunna erbjuda en hög takhöjd och stora fönster som släpper in 

mycket dagsljus. De mer inåtriktade rummen (sovrummet och toaletten) ligger i den lägre 

delen av huset med mindre fönster och lägre takhöjd. Villan inrymmer även ett mindre förråd 

och ett separat rum för installationer i anslutning till hallen, se figur 8.5. För skalenliga rit-

ningar, se bilaga 6. 

 
Figur 8.5, plan över villa utan loft. 
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8.2.3 Villa med loft 

Villan med loft är uppdelad i två våningar, den nedre våningen har en boarea på 67,5 m
2
 och 

loftet har en boarea på 23,5 m
2
, totalt 91 m

2
. När det gäller utformningen av villan med loft, är 

huset uppdelad i två delar: Den ena är en utåtriktad del med en vit putsad fasad och den andra 

delen är en inåtriktad del med en fasad av träpanel. 

Även detta hus är en modern villa med funkisinspiration, med två olika takhöjder på huvud-

byggnaden. Taket och garaget är dimensionerade på samma sätt som villan utan loft. Entrén 

ligger i söder vänd mot gatan och uteplatsen är i form av ett trädäck som ligger intill entrén, se 

figur 8.6.  

    

Figur 8.6, villa med loft. 

I den utåtvända delen finns ett vardagsrum och ett kök som har en öppen förbindelse och en 

öppen planlösning. Denna del ska fungera som sällskapsyta, därför har den en högre takhöjd, 

öppna ytor och stora fönsterytor som släpper in mycket dagsljus. Vardagsrummet ligger i sö-

derläge medan köket ligger mot väster. I den inåtriktade delen finns ett sovrum, toalett med 

dusch och tvättmöjligheter, ett installationsrum samt en hall. Denna del har mindre fönster 

och lägre takhöjd för att vara mer privat och mer intimt. I denna del finns även sovloftet med 

tillhörande toalett och klädkammare, se figur 8.7. Båda sovrummen och toaletten på nedre 

våningen ligger mot väderstrecket norr och hallen ligger mot söder. För skalenliga ritningar, 

se bilaga 7. 

      

Figur 8.7, planer över villa med loft, våning 0 och våning 1. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Under arbetets gång har några idéer uppkommit på hur man kan gå vidare med fortsatta ut-

redningar. I detta arbete har frågeställningar rörande bostäder och bostadsområden varit i fo-

kus och när det gäller dessa områden är följande förslag på fortsatt forskning: 

 

- Undersökning av lämpliga platser för nya bostadsområden i Gällivare. 

 

- Fler intervjuer kan göras med kommuninvånarna. 

 

- Vid fortsatt arbete kan man även använda sig av en mer komplex statistik metod vid be-

arbetningen av resultatet från enkätundersökningen, t.ex. multivariat analys. 

 
Arbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare kommun är som sagt mycket komplext. Det 

berör inte bara bostäder utan även områden som infrastruktur, kultur, handel, verksamheter 

m.m. Dessa områden är även förslag på fortsatt forskning, det kan t.ex. vara planering för 

framtida skolor, ålderdomshem, sporthall, vägar, parker och dylikt. 
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Jag gör mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet, arkitektur vid 
Luleå tekniska universitet. Mitt examensarbete ska behandla vad som 
efterfrågas när det gäller nya bostadsområden/bostäder. Jag ska undersöka 
vilka bostadstyper som efterfrågas av de boende i tätorterna Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle, vilka funktioner som efterfrågas när det 
gäller nytt boende samt undersöka vad som är ett attraktivt bostadsområde 
i Gällivare. På uppdrag av Gällivare kommun utför jag denna 
enkätundersökning och min förhoppning är att du vill medverka. 

Undersökningen görs helt anonymt, koden i formuläret är endast till för att 
kartlägga ett eventuellt bortfall. När svaren kommer in sammanställs de i 
form av statistiska tabeller och citat. 400 av de boende i Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle får ett frågeformulär som detta. Jag ber dig 
svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogande kuvertet, 
som inte behöver frankeras innan onsdagen den 9 mars. 

Om du har några frågor angående undersökningen eller om du behöver 
hjälp med att fylla i formuläret finns jag på följande platser: 

Koskullskulle, Myranskolan vid aulan, torsdag 3 mars 10.00-12.00 

Malmberget, biblioteket Välkommaskolan, torsdag 3 mars 13.00-15.00 

Gällivare, kommunhuset (huvudentrén), fredag 4 mars 10.00-12.00 

Vid dessa tillfällen går det även bra att lämna in formuläret. Vid frågor kan 
du även höra av dig via telefon, vardagar 8.00-16.30               
telefonnummer: 070-303 81 86. 

På förhand tack för din medverkan! 

Gällivare 

Sofie Rynbäck 

Student vid Luleå tekniska universitet 

Hur vill du att ditt framtida 
boende ska se ut? 

Bilaga 1, enkät 
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EvaSys Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare  [Copy]

Sofia Rynbäck
Studentenkäter Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Allmänt
1.1  Kön? Man Kvinna

1.2 Hur gammal är du? 20-28 år 29-48 år 49-65 år
66-79 år

1.3 Var bor du? Gällivare Västra Malmberget Östra malmberget
Koskullskulle Utanför tätorten

1.4 Ungefär hur stor är din inkomst efter skatt
en genomsnittlig månad om du inte räknar
med barnbidrag eller liknade (i kronor)? 

Under 10000 10000 till 14999 15000 till 19999
20000 till 29999 Över 30 000

2. Hur ser ditt boende ut idag?
2.1 Hur många personer ingår i ert hushåll? 1 2 3

4 5 Fler än 5

2.2 Hur många barn/ungdomar finns i
hushållet?

Inga 1 2
3 4 5
6 eller fler

2.3 Hur många av barnen/ungdomarna i ditt
hushåll är idag eller inom de närmsta 5 åren
behov av en egen bostad?

Ingen 1 2
3 eller fler

2.4 Hur ser din bostadstyp ut i dag? Jag/mitt
hushåll bor i:

Villa Radhus/kedjehus/
parhus

Lägenhet utanför
centrum

Lägenhet i
centrum

Studentlägenhet Seniorboende

Äldreboende Kollektiv

2.5  Under vilken boendeform
(upplåtelseform) nyttjar du bostaden?

Jag äger
bostaden

Jag hyr
bostaden

Bostadsrätt

Jag är
inneboende

Jag hyr
bostaden i 2:a
hand

Jag bor hemma
med mina
föräldrar/förälder

2.6  Hur många rum har din nuvarande bostad? 1 rum och kök/
kokvrå

2 rum och kök/
kokvrå

3 rum och kök

4 rum och kök 5 eller fler rum
och kök

2.7 Vilken månadskostnad (i kronor) har du i
dagsläget för ditt boende, här räknar du
även med kostnader för el, uppvärmning,
vatten och sophämtning? 

Under 2000 2000 till 4000 4001 till 6000
6001 till 8000 8001 till 10000 10001 till 12000
Mer än 12000
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3. Hur ser du på ditt boende i framtiden?
3.1 Planerar du att flytta inom de närmaste 5

åren? 
Ja Nej

Om du svarat nej på föregående fråga kan du hoppa över frågor 3.2-3.13 och fortsätta till fråga 4.1.

På följande frågor kan du välja att kryssa i ett eller flera av svarsalternativen. 

3.2 Om du planerar att flytta vad är orsaken till detta? 
Jag vill flytta till ett mer centralt
läge

Jag vill flytta till landsbygden Min nuvarande bostad är för liten

Min nuvarande bostad är för stor Min nuvarande bostad är för dyr Min nuvarande bostad lever inte
upp till den standard/kvalitet jag
önskar

Min nuvarande bostad uppfyller
inte mina krav på tillgänglighet
(tex. bostaden saknar hiss)

Jag vill ha närmare till
serviceinrättningar

Jag kommer att tvingas flytta på
grund av gruvbrytningen

Jag vill ha ett eget boende Jag vill flytta till en annan
kommun

3.3 Annan orsak: 

3.4 Vid en eventuell flytt, vilken bostadstyp skulle du vilja ha?
Villa Radhus/kedjehus/parhus Lägenhet utanför centrum
Lägenhet centralt Seniorboende Äldreboende
Studentbostad Kollektivtboende Jag planerar att flytta till mitt

fritidshus
En flytt är inte aktuell

3.5 Under vilken boendeform (upplåtelseform) vill du nyttja din framtida bostad?
Jag vill hyra bostaden Bostadsrätt Jag vill äga bostaden
Jag vill hyra bostaden i 2:a hand Jag vill vara inneboende

3.6 Hur stor vill du att din framtida bostad ska vara? 
1 rum och kök/kokvrå 2 rum och kök/kokvrå 3 rum och kök
4 rum och kök 5 eller fler rum och kök

3.7 Hur stor vill du att bostaden skall vara till ytan?
20-30 m2 31-40 m2 41-50 m2
51-60 m2 61-70 m2 71-80 m2
81-90 m2 91-120 m2 121-150 m2
151 m2 eller större

3.8 Vad föredrar du om det skulle vara aktuellt med flytt?
En nyproducerad villa/radhus/
kedjehus/parhus

En villa/radhus/kedjehus/parhus i
det befintliga bostadsbeståndet

En nyproducerad lägenhet

En lägenhet i det befintliga
bostadsbeståndet

3.9 Hur mycket kan du tänka dig att betala i månadskostnad (här räknar du även med kostnader för el,
uppvärmning, vatten och sophämtning) för det boende du nyligen beskrivit?
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3. Hur ser du på ditt boende i framtiden?   [Continue]

3.10 Vid en eventuell flytt vart vill du helst bo? 
Gällivare Malmberget Koskullskulle
Mellanområdet Utanför tätorten, inom kommunen Jag vill flytta till en annan

kommun

3.11 Om du svarat att du vill flytta till en annan kommun på föregående fråga, vad är orsaken till detta?
Jag vill flytta till en annan
kommun på grund av arbete

Jag vill flytta till en annan
kommun för utbildning

Jag vill bo närmare min släkt

3.12  Annan orsak till flytt:

3.13 Om du svarat att du vill flytta till en annan kommun, vad kan ändra på det?

4. Hur vill du att ditt bostadsområde i Gällivare kommun ska se ut i framtiden?
4.1 Vilken bebyggelsestruktur föredrar du? 

Villabebyggelse Gruppbebyggelse (tex. radhus,
kedjehus)

Småskaliga flerbostadshus (2-3
våningar)

Hög och tät bebyggelse
(stadsmiljö)

Blandad bebyggelse med både
höga och låga byggnader

Landsbygd

 Vad anser du vara viktigt när det gäller utformningen av ditt bostadsområde (gradera följande egenskaper)?
4.2 Ett tryggt och lugnt bostadsområde Inte alls

viktigt
Mycket viktigt

4.3 Nära till liv och rörelse Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.4 Bullerfri miljö Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.5 Utemiljön, plats för aktiviteter och lek Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.6 Växtligheten vid bostadsområdet (buskar, gräs och träd) Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.7 Goda parkeringsmöjligheter Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.8  Eget garage Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.9 Egen carport Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.10 Hur många parkeringsplatser behöver ert hushåll?
Ingen 1 2
3 4 eller fler
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4. Hur vill du att ditt bostadsområde i Gällivare kommun ska se ut i framtiden?   [Continue]
Vad anser du vara viktiga faktorer angående läget på bostadsområdet (gradera följande egenskaper)? 

4.11 En fin utsikt från bostaden Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.12  Naturnära boende Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.13 Närhet till centrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.14  Närhet till vatten Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.15 Närhet till Dundret Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.16 Närhet till park & grönområde Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.17 Närhet till skoterleder Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.18 Närhet till skidspår Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.19 Närhet till matvaruaffär Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.20 Närhet till bensinstation Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.21 Närhet till shopping Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.22 Närhet till vårdcentral Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.23 Närhet till dagis/förskola Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.24 Närhet till grundskola Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.25  Närhet till gymnasium Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.26 Närhet till sporthall Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.27 Närhet till gym Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.28 Närhet till resecentrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

4.29 Närhet till lokala bussförbindelser Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5. Hur vill du att din framtida bostad i Gällivare kommun ska se ut?
 Vilka funktioner hos en bostad är viktiga för dig?

5.1 Stora förrådsutrymmen Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.2 Ett stort och välplanerat kök Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.3 Ett stort badrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.4 Tillgång till gemensam bastu Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.5 Egen bastu Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.6 Tillgång till hiss Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.7 Tillgång till gemensam tvättstuga Inte alls
viktigt

Mycket viktigt
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5. Hur vill du att din framtida bostad i Gällivare kommun ska se ut?   [Continue]
5.8 Egen tvättmaskin Inte alls

viktigt
Mycket viktigt

5.9 Avskilt arbetsrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.10 Öppen förbindelse mellan kök och vardagsrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.11 En neutral hall (förbindelserna till andra rum går genom
hallen) 

Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.12 Balkong/uteplats Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.13 Bostaden ska vara flexibel (kunna anpassas efter
förändringar i familjesituationen) 

Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.14  Vid inflyttning ska det finnas möjlighet att välja tex. tapeter
och andra material för att göra bostaden personlig

Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.15 Tillgång till bredband Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.16  Anpassad för funktionshinder Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

Vad anser du vara viktigt när det gäller utformningen av bostaden? 
5.17 Öppen planlösning Inte alls

viktigt
Mycket viktigt

5.18 Ovanlig planlösning (något utöver det vanliga) Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.19 Stora fönster som släpper in mycket dagsljus Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.20 God kvalitet på material Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.21 Hög takhöjd Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.22 Exklusivt kök Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.23 Exklusivt badrum Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.24 Bostaden ska vara energieffektiv (energisnål) Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.25 Byggnadsmaterialen i bostaden ska vara miljövänliga Inte alls
viktigt

Mycket viktigt

5.26 Kan du tänka dig att betala mer för en högre
kvalitet på ditt boende? 

Ja Nej

5.27 Beskriv ditt drömboende i Gällivare kommun. 
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5. Hur vill du att din framtida bostad i Gällivare kommun ska se ut?   [Continue]
5.28  Har du några övriga synpunkter eller kommentarer?

Tack för din medverkan!

5.29 Kod:



ENK
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ING
 

 

 

 

 

Hej! 

Detta är en påminnelse till dig som fick en enkät för cirka två 

veckor sedan. Jag vill gärna få ditt svar för att kunna göra en 

bra undersökning och det ger samtidigt dig en möjlighet att 

påverka och komma med synpunkter över hur du vill ha ditt 

framtida boende. Undersökningen kommer att vara ett underlag 

för den framtida samhällsplaneringen i Gällivare kommun.   

Jag är tacksam för om du skickar in det ifyllda formuläret innan 

måndagen den 21 mars. Om ditt formulär kommit bort, om du 

har några frågor eller om du tycker det är krångligt att fylla i 

formuläret kan du höra av dig måndag till fredag, kl. 8-16, 

telefonnummer: 070-303 81 86. 

Skulle du redan ha svarat, tackar jag för ditt svar och ber dig 

bortse från detta meddelande.  

 

Jag är mycket tacksam för din medverkan! 

Sofie Rynbäck 

Hur vill du att ditt framtida boende ska se ut? 

2011-03-10 

Bilaga 2, påminnelse 
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Allmänt 
Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 
 

Vilken är din befattning och vilka arbetsuppgifter ingår? 
 

Hur många bostäder har ert bostadsbolag i Gällivare kommun? 
 

Hur många personer står i er bostadskö? 
 

Hur många av dem är aktivt sökande? 
 

Hur ser er vakansgrad ut? 
 

Hur ser du på dagens bostadsläge i Gällivare kommun? 
 

Planerar ni att bygga nya bostäder och i så fall när, var och hur många? 
 

Har ni/ert bolag kunnat se några förändringar när det gäller livsstil och 
boende under de senaste åren? 
  
Bostadsområdet 
Hur viktigt är bra service för era boende (snöskottning, ordning & reda i 
gemensamma utrymmen m.m.)? 
 

Finns det någon typ av bebyggelsestruktur som är mer populär än andra 
bland era hyresgäster? 
 

Vilka lägen är mest attraktiva för era hyresgäster (vatten, skog, centrum, 
matvarubutik, Dundret, skola, aktiviteter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt för hyresgästen när det gäller utformningen av 
bostadsområdet (garage/parkering, trygghet/liv och rörelse, utemiljö 
m.m.)? 
  
Bostaden 
Kan du beskriva vilka av era lägenheter som är mest eftertraktade? 
 

Vilken storlek/vilka storlekar på lägenheter är det störst efterfrågan på? 
 

Vilka funktioner i bostaden har ni märkt är viktiga för hyresgästen (bastu, 
hiss, uteplats/balkong, kök, badrum, förråd, tvättstuga, arbetsrum, 
flexibilitet, möjlighet att välja t.ex. tapeter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt när det gäller utformningen av bostaden för 
hyresgästerna (takhöjd, stora fönster, öppen planlösning, exklusivitet, 
energieffektivitet, miljövänliga byggnadsmaterial m.m.)? 
 

Är det skillnad på efterfrågan när det gäller lägenheter med dyrare 
månadskostnad från de med billigare månadskostnad? 
 

Är de boende i ert bostadsbolag villiga att betala mer för en högre 
kvalitet/standard på bostäderna? 
 

Bilaga 3 

Frågor till FAB, Top Bostäder och TN bygg & fastighet 
angående boende i Gällivare kommun 
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Bilaga 4 

Frågor till Riksbyggen                                   
angående boende i Gällivare kommun 

Allmänt 
Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 
 

Vilken är din befattning och vilka arbetsuppgifter ingår? 
 

Hur många bostäder har er bostadsrättsförening i Gällivare kommun? 
 

Hur ser du på dagens bostadsläge i Gällivare kommun? 
 

Planerar ni att bygga nya bostäder och i så fall när, var och hur många? 
 

Har ni/er förening kunnat se några förändringar när det gäller livsstil och 
boende under de senaste åren? 
  
Bostadsområdet 
Hur viktigt är bra service för era boende (snöskottning, ordning & reda i 
gemensamma utrymmen m.m.)? 
 

Finns det någon typ av bebyggelsestruktur som är mer populär än andra 
bland era bostadsrättsinnehavare? 
 

Vilka lägen är mest attraktiva för era boende (vatten, skog, centrum, 
matvarubutik, Dundret, skola, aktiviteter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt för era bostadsrättsinnehavare när det gäller 
utformningen av bostadsområdet (garage/parkering, trygghet/liv och 
rörelse, utemiljö m.m.)? 
  
Bostaden 
Kan du beskriva vilka  av era lägenheter som är mest eftertraktade? 
 

Vilken storlek/vilka storlekar på lägenheter är det störst efterfrågan på? 
 

Vilka funktioner i bostaden har ni märkt är viktiga för era boende (bastu, 
hiss, uteplats/balkong, kök, badrum, förråd, tvättstuga, arbetsrum, 
flexibilitet, möjlighet att välja t.ex. tapeter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt när det gäller utformningen av bostaden för era 
bostadsrättsinnehavare (takhöjd, stora fönster, öppen planlösning, 
exklusivitet, energieffektivitet, miljövänliga byggnadsmaterial m.m.)? 
 

Är det skillnad på efterfrågan när det gäller lägenheter med dyrare 
månadskostnad från de med billigare månadskostnad? 
 

Är de boende i er bostadsrättsförening villiga att betala mer för en högre 
kvalitet/standard på bostäderna? 
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Allmänt 
Kan du berätta lite kort om er verksamhet? 
 

Vilken är din befattning och vilka arbetsuppgifter ingår? 
 

Hur många hyresrätter och hur många bostadsrätter har ert bostadsbolag i 
Gällivare kommun? 
 

Hur många personer står i er bostadskö? 
 

Hur många av dem är aktivt sökande? 
 

Hur ser er vakansgrad ut? 
 

Hur ser du på dagens bostadsläge i Gällivare kommun? 
 

Planerar ni att bygga nya bostäder och i så fall när, var, av vilken typ och hur 
många? 
 

Har ni/ert bolag kunnat se några förändringar när det gäller livsstil och 
boende under de senaste åren? 
  
Bostadsområdet 
Hur viktigt är bra service för era boende (snöskottning, ordning & reda i 
gemensamma utrymmen m.m.)? 
 

Finns det någon typ av bebyggelsestruktur som är mer populär än andra 
bland era boende? 
 

Vilka lägen är mest attraktiva för era boende (vatten, skog, centrum, 
matvarubutik, Dundret, skola, aktiviteter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt för era boende när det gäller utformningen av 
bostadsområdet (garage/parkering, trygghet/liv och rörelse, utemiljö 
m.m.)? 
  
Bostaden 
Kan du beskriva vilka av era lägenheter som är mest eftertraktade? 
 

Vilken storlek/vilka storlekar på lägenheter är det störst efterfrågan på? 
 

Vilka funktioner i bostaden har ni märkt är viktiga för era boende (bastu, 
hiss, uteplats/balkong, kök, badrum, förråd, tvättstuga, arbetsrum, 
flexibilitet, möjlighet att välja t.ex. tapeter m.m.)? 
 

Vad har ni märkt är viktigt när det gäller utformningen av bostaden för era 
boende (takhöjd, stora fönster, öppen planlösning, exklusivitet, 
energieffektivitet, miljövänliga byggnadsmaterial m.m.)? 
 

Är det skillnad på efterfrågan när det gäller lägenheter med dyrare 
månadskostnad från de med billigare månadskostnad? 
 

Är de boende i ert bostadsbolag villiga att betala mer för en högre 
kvalitet/standard på bostäderna? 
 

Bilaga 5 

Frågor till HSB angående boende i Gällivare kommun 



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

K

E
S

/U
D

M

G
G

G

TM
TTG

G

8 
72

0

10 140

7 
32

0
1 

40
0

3 500

6 
00

0

4 020 6 120

A
-A

A
-A

A
-A

1
A

-A
1

A1

A
2

A
4

A3

Förråd

Installationer

0. Våning 0 1:200

Sofie Rynbäck

1:200

2011-05-20

Bilaga 6, villa utan loft

Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Villa utan loft

Planer



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

3 
62

8

3 
24

5

3 
09

1

2 
67

3

A1 Fasad A1 1:200 A2 Fasad A2 1:200

A3 Fasad A3 1:200 A4 Fasad A4 1:200

A-A Sektion A-A 1:200 A-A1 Sektion A-A 1:200

Sofie Rynbäck

1:200

2011-05-20Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Villa utan loft

Fasader & sektioner



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

TM
TT

E
S

/U

K

D
M

G

G

G 8 
72

0

10 140

7 
32

0
1 

40
0

4 020 6 120

3 500

6 
00

0

A
-A

A
-A

A
-A

1
A

-A
1 A1

A
2

A
4

A3

Installationer

A
-A

A
-A

A
-A

1
A

-A
1 A1

A
2

A
4

A3

G

0. Våning 0 1:200

1. Våning 1 1:200

Sofie Rynbäck

1:200

2011-05-20

Bilaga 7, villa med loft

Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Villa med loft

Planer



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

6 
38

7
4 

39
0

3 
08

7

2 
50

0
2 

50
0

A1 Fasad A1 1:200 A2 Fasad A2 1:200

A3 Fasad A3 1:200 A4 Fasad A4 1:200

A-A Sektion A-A 1:200 A-A1 Sektion A-A 1:200

Sofie Rynbäck

1:200

2011-05-20Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Villa med loft

Fasader & sektioner



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

N

S
itu

at
io

ns
pl

an
1:

10
00

Sofie Rynbäck

2011-05-20

Bilaga 8, situationsplan

Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare

Lilla Villa Kullen
1:1000


