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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att värdera om fastighetsägarna och de boende på 

Elevhemsområdet i Malmberget anser att de får rätt ersättning för deras fastigheter 

av LKAB. Detta har gjorts i form av en enkätundersökning där 57 av 150 hushåll på 

Elevhemsområdet har deltagit. Hushållen har blivit tillfrågade om deras lägsta 

accepterade ersättningsnivå för att överlåta villa/tomt till LKAB. Teorin som har 

använts är minsta kompensationskrav (willingness to accept, WTA), som visar vad 

en individ är villig att acceptera i kompensation för att ge upp någon sorts tillgång, i 

detta fall individens villa/tomt. Hushållen på Elevhemsområdet har fått tre alternativ 

av LKAB då det aktuella området ska tömmas på grund av att det kommer att 

utgöra ett riskområde. De tre alternativen är att sälja villan till LKAB, sälja villan 

till LKAB men bo kvar som hyresgäst eller flytta med villan på LKAB:s bekostnad. 

Resultatet tyder på att majoriteten av de som säljer villan accepterar budet de blivit 

erbjudna av LKAB, vilket kan bero på att om dom i dagsläget skulle sälja villan på 

en öppen marknad skulle det inte finnas några köpare. Medan majoriteten av de 

som flyttar med villan inte accepterar ersättningen som LKAB erbjudit, vilket kan 

bero på att det uppstår omkostnader när de flyttar villan. Men det som verkar ha en 

stor betydelse för samtliga hushåll är deras egna preferenser och hur de värdesätter 

sitt boende på Elevhemsområdet i Malmberget. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The main purpose of this report is to value if the householders on the Elevhemsarea 

in Malmberget believe that they are getting the right compensation for their houses 

of LKAB. This has been done in a questionnaire study where 57 of 150 households 

on the Elevhemsarea participated. The households have been asked about their 

lowest compensation level that they would accept to leave their house to LKAB. 

The theory that has been used in this study is willingness to accept, WTA, which 

shows what an individual is willing to accept in compensation to give up something 

in their nearness, in this case the individual’s houses. The households on the 

Elevhemsarea have been given three alternatives by LKAB since the current area is 

going to become a risk area it should be evacuated. The three alternatives are to sell 

the house to LKAB, sell the house to LKAB but rent the house as long as possible 

or move the house at the expense of LKAB. The result shows that the majority of 

the households who’s selling the house is accepting the bid that they have been 

offering from LKAB, which can depend on the fact that if the household would try 

to sell the house on an open market today there probably would not be any buyers. 

While the majority of the households who are moving with the house doesn’t accept 

the compensation that they have been offered by LKAB, which can depend on 

expenses that arises when they move the house. But it seems it seems that it’s the 

households own preferences and how they appreciating their living on 

Elevhemsarea in Malmberget that has the biggest meaning for all the households. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

”Hela Malmberget skakas av sprängningarna i gruvan” (Lisinski, 2007), liknande ord 

hörs ständigt på nyheter, radio samt i dagspress. Det finns en stor oro och irritation 

bland de boende i Malmberget just orsakat av detta, men vad gör LKAB åt detta 

problem? 

 

Gruvverksamheten som finns i Malmberget har funnits i hundratals år och samhället 

har fått anpassa sig efter den. Orsaken till att just Malmberget finns idag är gruvan 

och dess verksamhet. Genom tiderna har fastigheter ofta flyttats på grund av 

brytningarna och nu händer det igen (LKAB, 2007). Invånarna är vana vid att anpassa 

sig efter gruvan men det har börjat uppstå allt större jordbävningar som oroar 

fastighetsägarna. Den allt större rasrisken och att hela området ska bort och bli ett 

grönområde i framtiden har gjort att värdet på fastigheterna nu sjunker. I och med 

detta vill fastighetsägarna ha garantier för att LKAB köper in deras fastigheter till ett 

”rättvist” värde den dagen de vill sälja. (Lisinski, 2007) 

 

Gruvan i Malmberget täcker ett område på 4,5 kilometer i öst-västlig riktning och 2,5 

kilometer i nord-sydlig riktning. Just nu har gruvan ett 20-tal malmkroppar (samlad 

malmförekomst), dessa ligger just utanför Malmbergets stad men går in under 

samhället. Dessa befintliga malmkroppar som finns idag räcker dock inte till då 

efterfrågan på LKAB:s produkter har ökat, därför har nu en ny huvudnivå planerats 

för att kunna tillgodose efterfrågan i framtiden. Området som drabbats av den 

utvidgade brytningen är främst Elevhemsområdet där det finns cirka 150 fastigheter, 

där samtliga fastigheter antingen måste flyttas eller rivas. Fastigheterna ska vara borta 
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från området senast år 2015. Detta innebär att LKAB måste få tillgång till samtliga 

fastigheter inom området för att kunna påbörja utvidgningen. För att det ska ske 

måste LKAB komma överens med samtliga fastighetsägare om vad som kommer 

gälla för respektive fastighet. (LKAB, 2007) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att värdera om fastighetsägarna och de boende på 

Elevhemsområdet i Malmberget anser att de får rätt ersättning för deras fastigheter av 

LKAB. 

 

1.3 Metod 

Metoden som används i studien kommer vara betingade värderingsmetoden 

(contingent valuation method, CVM). Informationen för att kunna genomföra studien 

kommer bland annat att samlas in via enkät/intervjuer med de boende på 

Elevhemsområdet i Malmberget. Här kommer det att framför allt handla om vad de 

boende är villiga att acceptera i kompensation för att flytta från det aktuella området. 

Teorin som används för att tolka resultatet är minsta kompensationskravet som visar 

vad en individ lägst accepterar för kompensation för att en förändring ska äga rum 

(willingness to accept, WTA). 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats avgränsas till att endast gälla de aktuella fastigheterna inom 

Elevhemsområdet i Malmberget. Studien behandlar endast kostnader som 

uppkommer i och med flytten/försäljningen från Malmberget. 

 

1.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt refereras det till tidigare studier vilka även dom har studerat när hushåll 

tvingas flytta eller acceptera en förändring i deras omgivning i någon form, dock har 

dessa använt andra metoder än vad som kommer att användas i denna uppsats. 
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I Johansson. m fl:s (2005) studie undersöks Kirunas flytt med hjälp av filosofens John 

Rawls rättviseteori. Rättviseteorin delas upp i två delar; frihetsprincipen (rätten att 

äga en egendom är lika för alla) och differensprincipen (allt agerande av staten ska 

gynna alla medborgare i största möjliga utsträckning). Problemet i Kiruna är att 

bostadsområden kommer drabbas av den utökade gruvbrytningen, och det uppstår en 

konflikt mellan villaägarna och LKAB då villaägarna anser att de inte kan sälja husen 

till ett skäligt marknadsvärde och att företaget inte vill köpa villorna. Villaägarna kan 

inte heller stoppa gruvbrytningen vilket gör att villaägarnas situation strider mot 

rättviseteorin om de grundläggande friheterna. De är inte bara den ekonomiska delen 

som spelar roll när hushållen tvingas lämna sina hus, även de personliga värdena som 

minnen vilka är svåra att värdesätta. Dock kommer LKAB:s utvidgning att bidra till 

ekonomisk utveckling i samhället. Denna studie visar att enligt Rawls teori är 

stadsflytten ej hållbar, då hushållens välfärd och rätten till sin egendom begränsas och 

dessa sätts framför samhällets välfärd. 

 

Öqvist (2002) har i sin studie delvis använt sig av metoden som kommer att tillämpas 

i denna uppsats. Öqvist har studerat vem det är som får stå för kostnaderna av 

fraktflygplansbullret. År 1999 gav regeringen klartecken för fraktflygverksamhet på 

Kallax flygplats i Luleå. Syftet med studien var att undersöka Bergnäsbornas 

preferenser samt de välfärdsekonomiska effekterna av fraktflygplansbullret. I studien 

används CVM-metoden och resultatet tyder på att Bergnäsbornas helhetssyn på 

fraktflygverksamheten är starkt positiv, att de tycker att det är en viktig tillgång för 

Luleå och därmed accepterar Bergnäsborna bullret som kommer från fraktflyget. 

 

En annan studie gjord av Kennedy (2001) handlar om hur skogsägare är villig att 

acceptera ett bjudet pris på timmer, och hur detta accepterande beror på skogsägarnas 

preferenser och förväntningar. Det är endast när skogsägarna erhåller ett 

marknadspris som är lika med eller överstiger dennes individuella reservationspris 

och preferenserna som skogsägaren kommer välja att avverka skogen. Vilken lägsta 

ersättningsnivå skogsägarna har beror på hur riskbenägen denne är, högt 

reservationspris är lika med låg risk. Studien är baserad på skogsägarens 
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ersättningskostnad (WTA) som sedan har analyserats med hjälp av ekonometriska 

modeller. Vilka faktorer som påverkat skogsägarens vilja att acceptera ett bjudet pris 

på timmer var bland annat skogsägarens arvsmotiv, områdets storlek samt 

miljöpreferenser. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåll är enligt följande: 

• Kapitel 2 tar upp en inledningsproblematik; vad som egentligen är 

problemet i Malmberget, en beskrivning av LKAB och villaägarnas 

situation i dagsläget. 

• Kapitel 3 ger en beskrivning av den använde WTA metoden. 

• Kapitel 4 redovisar insamlat material och för en diskussion kring 

resultaten. 

• Kapitel 5 innehåller en längre sammanfattning av resultaten samt dragna 

slutsatser. 
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Kapitel 2 

DÅTID, NUTID OCH FRAMTID1

 

 

 

 

LKAB har brutit järnmalm i Kiruna och Malmberget i över hundra år, där gruvan är 

orsaken till att Malmberget finns idag. Samhället har genom alla år anpassat sig efter 

gruvan och bostäder har ofta fått flyttas. Till en början skedde gruvbrytningen ovan 

jord i så kallade dagbrott. Idag är LKAB världsledande inom förädling av 

järnmalmsprodukter för ståltillverkning, och växer som leverantör av mineral-

produkter. I dagsläget har Malmbergsgruvan ett tjugotal malmkroppar, där brytning 

sker i cirka tio av dessa. Huvudnivån i Malmbergsgruvan ligger en kilometer (1000 

meter) under markytan och malmreserverna ovanför denna huvudnivå beräknas räcka 

fram till år 2011. På grund av den ökande efterfrågan på LKAB:s produkter har en ny 

huvudnivå börjat planerats för att fortsätta brytningen på djupet. Den planerade 

huvudnivån kommer att ligga på 1250 meter. Gruvbrytningen påverkar miljön och det 

främst genom förändringar i landskapet då LKAB hittat ny malmförekomst som går 

in under det så kallade Elevhemsområdet. Utvidgningen av gruvbrytningen kommer 

att få konsekvenser för nuvarande stadsbebyggelse i form av att villorna inom detta 

område nu måste flyttas eller rivas, se figur 2.1. Antal villor inom detta område 

uppgår till cirka 150 stycken varav LKAB:s dotterbolag Fastighets AB Malmfälten 

(FAB) äger cirka 50 villor som de hyr ut (FAB, 2007). 

 

                                                 
1 All information i kapitel 2 är insamlad från LKAB (2007). 
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Figur 2.1 Elevhensområdet 

Källa: LKAB (2007) 

 

En tidigare påverkan som orsakats av gruvbrytningen är Kaptensgropen som ligger 

mitt i Malmberget, se figur 2.2. Kaptensgropen är en grop som är 20 hektar stor och 

denna grop fylls nu successivt igen för att stabilisera området.  

 

 6



 
Figur 2.2 Kaptensgropen 

Källa: LKAB (2007) 

 

För de boende på Elevhemsområdet innebär den utvidgade brytningen att de antingen 

säljer huset till LKAB eller får det flyttat till det så kallade Mellanområdet som ligger 

mellan Malmberget och Gällivare. Samtliga hus kommer att flyttas eller rivas och 

detta ska vara gjort till år 2015. LKAB har anlitat Newsec Analays AB som är en av 

Sveriges ledande fastighetskonsulter för att värdera samtliga fastigheter inom 

området. De berörda fastighetsägarna kommer att få följande tre alternativ gällande 

deras nya boendeform: 

• Sälja villan till LKAB 

• Få sin villa flyttad till Mellanområdet, LKAB står för flytten 

• Sälja fastigheten till LKAB, sedan hyra villan av LKAB tills området måste 

vara tömt. 

 

De fastighetsägare som säljer villan till LKAB kommer få ett skriftligt erbjudande om 

vad LKAB erbjuder för villan. LKAB kommer inte att erbjuda någon annan villa som 

ersättning. Värdering av fastigheten har gjorts av Newsec Analays AB och 

värderingen ska motsvara det fastighetsägaren skulle kunna förväntas erhålla vid en 

normal försäljning på en öppen markand i Malmberget. Fastighetens värde grundar 
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sig på fastighetens storlek, ålder, skick, läge och andra faktorer som påverkar 

fastighetens värde. Med denna värdering kommer varje enskild fastighet att få ett 

unikt värde. På marknadsvärdet gör LKAB ett 15 procentigt påslag. Utöver detta 

belopp kommer den som säljer sin fastighet att erhålla en mineralersättning beräknad 

på framtida gruvbrytningar inom detta område. Beräkningarna av mineralersättningen 

kommer att baseras på fastighetens yta, medelpris på pellets de senaste fem åren och 

en brytningstid på 25 år vilket omfattar 2,5 miljoner ton färdiga produkter per år. 

Beräkningarna baserar på en femprocentig diskonteringsränta. Detta innebär att för en 

fastighet på 700 kvadratmeter skulle mineralersättningen uppgå till totalt 38 000 

kronor. Hushållet kommer även få en flyttersättning som uppgår till 12 000 kronor. 

 

Väljer fastighetsägaren att flytta sitt hus till Mellanområdet kommer LKAB stå för 

hela husflytten samt utföra den. LKAB kommer således att sköta de praktiska 

detaljerna. Dock kommer inte alla villor att kunna flyttas då deras konstruktion inte 

tillåter det eller att de är i för dåligt skick. De som kommer att flytta sina villor 

kommer att erbjudas ett kostnadsfritt boende och magasinering av möbler under 

själva husflytten. De som flyttar sina villor kommer inte att få något 

mineralersättningstillägg eftersom de har bytt sin tomt på Elevhemsområdet mot en 

tomt på Mellanområdet. Tilldelningen av tomter på Mellanområdet sker genom att 

fastighetsägarna får önska vilken tomt de vill ha. Vill flera fastighetsägare ha samma 

tomt kommer den bli tilldelad genom lottning. 

 

Om fastighetsägaren är missnöjd med de alternativen de fått från LKAB kan denne 

avvakta markanvisningsförrättningen, vilket menas att chefen för den statliga 

myndigheten Bergstaten ser vilken skada det innebär för fastighetsägaren att gruvan 

utvidgas och att det inte längre går att bo kvar på området. Detta inlösenspris bestäms 

till fastighetens marknadsvärde. 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

Teorin som används för att värdera problemet som villaägarna i Malmberget möter i 

och med att de måste flytta är viljan att acceptera en kompensation (willingness to 

accept, WTA). WTA är en metod inom nationalekonomi som värderar vad en 

individs minsta kompensationskrav är för att ge upp någon sorts tillgång, i detta fall 

individens villa/tomt. 

 

3.1 Betingade värderingsmetoden, CVM 

Betingade värderingsmetoden är en metod som går ut på att fråga ett urval av 

befolkningen vad deras betalningsvilja (willingness to pay, WTP) är eller vad de är 

villiga att acceptera i kompensation (WTA) för en förändring i deras omgivning 

(Turner m.fl., 1994). Vilken av dessa som används beror på hur äganderätten är 

fördelad (Brännlund och Kriström, 1998). En studie gjord av INREGIA (Institutet för 

regional analys) (1992) åt kommunikationsdepartementet fungerar som ett bra 

exempel och handlar om Finlandsfärjetrafiken i Stockholms skärgård. Antag att 

boende i Stockholms skärgård som blir störda av Finlandsfärjorna tilldelas rätten till 

ostörd natur. Då äganderätten tilldelas fastighetsägarna är en kompensationsfråga 

rimlig, där bolagen blir skyldig att kompensera fastighetsägarna för störningar som 

orsakas av färjetrafiken. Om äganderätten istället skulle tilldelas färjebolagen, 

kommer en undersökning om fastighetsägarnas betalningsvilja för att trafiken helt 

eller delvis ska minska genomföras. 

 

CV-metoden räknas till den så kallade direkta metoden vilken baseras på 

intervjuer/enkäter där individen direkt tillfrågas om dennes betalningsvilja eller vad 

denne är villig att acceptera i kompensation för en förändring. Den direkta metoden 
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gör det möjligt att uppskatta det totala miljövärdet av en naturresurs (TV), det vill 

säga både användarvärden (UV) och totala icke-användarvärden (NUV). 

Användarvärdet är den nytta individen har av att använda resursen direkt (Brännlund 

och Kriström 1998). Det totala icke-användarvärdet består av existensvärdet (EV) 

vilket är att individen har en betalningsvilja för att bevara en naturresurs men 

individen kommer aldrig själv utnyttja den. Det består även av ett optionsvärde (OV) 

vilket visar individens betalningsvilja för att kunna använda resursen i framtiden, och 

kvasioptionsvärde (QOV) vilket visar individens betalningsvilja för att undvika 

utvecklingen av resursen idag (Perman, m fl., 2003). 

 

TV = UV + NUV   där 

NUV = EV + OV + QOV 

 

Det är lättare att använda sig av ett totalt icke-användarvärde (NUV) som samlarvärde 

på EV, OV och QOV än att försöka värdera dessa var för sig (Perman, m fl., 2003). 

 

Antag att miljöförändringen endast påverkar konsumenterna, det innebär att 

miljöförändringen skapar en nyttoförändring hos konsumenterna (Perman, m fl., 

2003). Konsumenternas nyttofunktion ser ut enligt följande: 

 

U(C1,C2) 

 

Nyttofunktionen sammanfattar hur konsumenten uppfattar olika kombinationer av 

produkt C1 och produkt C2. En positiv nyttoförändring innebär att konsumenten får 

det bättre och en negativ nyttoförändring innebär således att konsumenten får det 

sämre. I denna uppsats kommer hushållens nyttoförändring då de tvingas flytta vara 

olika beroende på om de är nöjda eller missnöjda med LKAB:s ersättning för deras 

fastigheter. Det vill säga om hushållen accepterar LKAB:s ersättning är deras 

nyttoförändring oförändrad (konstant) medan hushåll som inte accepterar LKAB:s 

ersättning kommer få en negativ nyttoförändring och dessa hushåll får det sämre i och 

med att de tvingas flytta. (Brännlund och Kriström, 1998) 
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Om vi till exempel vill få fram ett värde för en individs nyttoförändring som 

uppkommit genom en prisförändring på en produkt (C1) med priset P1. Antag även att 

det finns ytterligare en produkt (C2) som är en helt annan produkt än C1 och låt priset 

på C2 vara oförändrat. Individen har en konstant inkomst (Y0). Individens 

budgetrestriktion kommer att se ut som följande (Perman, m fl., 2003): 

 

Y0 = P´1C1 + C2

 

Antag att en individ som nyttomaximerar konsumtionen har en nyttofunktion (U) som 

ser ut som följande (Perman, m fl., 2003): 

 

U = U(C1,C2) 

 

Individen nyttomaximerar då budgetrestriktionen och nyttofunktionen (U0) tangerar 

varandra och detta ger oss individens konsumtion av produkterna C´1 och C´2 då 

denne nyttomaximerar (Perman, m fl., 2003), vilket visas i figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Individens nyttomaximering 

Källa: Perman, m fl. (2003) 
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Antag nu att priset på produkt C1 minskar från P´1 till P´´1. Detta innebär att individen 

får en ny budgetrestriktion som ser ut som följande (Perman, m fl., 2003): 

 

Y0 = P´´1C1 + C2

 

Den nya budgetrestriktionen innebära att produkt C1 blir ”billigare” och därför 

kommer linjen för budgetrestriktionen att vridas utåt, vilket ses i figur 3.2. Det 

kommer även att bli en ny tangeringspunkt mellan den nya budgetrestriktionen och en 

ny nyttofunktion (U1) där nyttan är högre då individen kan konsumera mer. 

Individens konsumtion vid nyttomaximering kommer vara C´´1 och C´´2. Ökningen i 

konsumtion av produkt C´1 till C´´1 ger två effekter. C´1 till C*1 ger en så kallad 

substitutions effekt och C*1 till C´´1 ger en så kallad inkomsteffekt. (Perman, m fl., 

2003) 

 

 
Figur 3.2 Inkomst och substitutionseffekten 

Källa: Perman, m fl. (2003) 

 

Vid en prisförändring finns det två penningvärden som visar nyttoförändringen, 

kompenserade variation i inkomst (compensating variation, CV) den förändringen i 
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inkomst som kompenserar förändringen och ekvivalent variation i inkomst 

(equivalent variation, EV) inkomstförändringen som gör att nyttan är oförändrad. Hur 

dessa tolkas beror på om det är en prisökning eller prisminskning, Se tabell 3.1. Till 

exempel vid en prisminskning tolkas CV som inkomstförändringen som ska 

kompensera för prisförändringen för att behålla individens ursprungliga nyttonivå. 

CV blir därför den maximala nivån individen ska betala för att prisförändringen ska 

ske. EV är inkomstförändringen som ska motsvara prisförändringen, så att individen 

har samma nytta som om inte prisförändringen hade ägt rum. EV blir därför den 

minsta kompensation som individen accepterar i stället för att priset förändras. 

(Perman, m fl., 2003) 

 

Tabell 3.1 Penningvärden vid en prisförändring 

  CV EV 
Prisminskning WTP för att 

förändringen ska 
ske 

WTA 
kompensation för 
att förändringen 
inte ska ske 

Prisökning WTA 
kompensation för 
att förändringen 
ska ske 

WTP för att 
förändringen inte 
ska ske 

Källa: Perman, m fl. (2003). 

 

Nästa steg blir att finna ett penningvärde för nyttoförändringar orsakade av en 

miljöförändring. Låt därmed C1 ovan nu få beteckningen E vilket står för att det är en 

miljövara. Därmed är E en kollektiv vara, vilket betyder att ingen äger varan och att 

den inte är delbar. Antag att individens nyttofunktion kommer få följande utseende 

(Perman, m fl., 2003): 

 

U = U(C2,E) 

 

En förändring i E beror på hur stor/liten miljöförändringen är, vilken miljökvalitet 

som råder från början samt hur förändringen påverkar individen. Olika individer kan 

värdera en miljöförändring olika högt. En förändring i E förknippas med två 
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penningvärden, kompenseringsöverskott (compensating surplus, CS) och ekvivalent-

överskott (equivalent surplus, ES) (Perman, m fl., 2003). CS är WTP för att en 

förbättring ska ske, och WTA för att en försämring sker. Antag att individen befinner 

sig punkt A i figur 3.3 där nyttonivån är U0. Om det nu sker en miljöförbättring 

kommer individens nytta bli högre och skifta ut till U1, punkt B. Genom att reducera 

individens inkomst med mängden B-A´ kommer individen åter till den ursprungliga 

nyttonivån U0. Denna reducering i inkomsten kommer vara individens WTP för att 

miljöförbättringen ska ske. Om det nu skulle ske en miljöförsämring kommer 

individens nytta bli lägre och skifta in till U2, punkt C. Genom att öka individens 

inkomst med mängden A´´-C kommer individen åter till den ursprungliga nyttonivån 

U0. Denna ökning av inkomsten kommer att återspegla individens WTA för att 

miljöförsämringen ska ske. (Johansson, 1993). 

E

C2

U0
U1U2

A
B

C

A´

A´´

 
Figur 3.3 CV för en kollektiv vara 

Källa: Johansson, (1993) 

 

ES är WTA en kompensation för att en miljöförsämring sker, och WTP är att en 

miljöförsämring inte ska ske. Detta illustreras i figur 3.4 nedan. WTA är mellan A 

och A´ och WTP är mellan A och A´´. (Johansson, 1993). 
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Figur 3.4 EV för en kollektiv vara 

Källa: Johansson, (1993) 

 

WTP och WTA sammanfattas i följande tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2 Penningvärde vid en miljöförändring 

  CS ES 
Miljöförbättring WTP för att 

förbättringen ska 
ske 

WTA 
kompensation för 
att förbättringen 
inte sker 

Miljöförsämring WTA 
kompensation för 
att försämringen 
sker 

WTP för att 
försämringen inte 
ska ske 

Källa: Perman, m fl. (2003). 

 

Antag att det sker en miljöförsämring och att E som betecknar miljökvaliteten 

minskar från E0 till E1. Hur miljöförsämringen påverkar individen beror på hur stor 

dennes betalningsvilja är eller vilken kompensation individen kräver för 

försämringen. För att få fram individens WTA krävs det att vi identifierar CS, detta 

illustreras i figur 3.5. Individens ursprungliga nyttonivå är U0. En förändring i 

samhället påverkar miljön negativt, vilket gör att miljökvaliteten minskar från E0 till 
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E1 och individens nytta minskar till U1 samt att budgetlinjen vrids inåt till den 

tangerar den nya nyttonivån. För att få fram CS dras en linje parallellt med den nya 

budgetlinjen som kommer skära U0 vid E1. Skillnaden mellan punkt B och punkt C är 

den mängd pengar som individen vill ha i kompensation för att miljöförsämringen 

sker. (Perman, m fl., 2003) 

 

 
Figur 3.5 CS vid en miljöförsämring 

Källa: Perman, m fl., (2003) 

 

För att få fram individens WTP krävs att vi identifierar ES, och detta illustreras i figur 

3.6. Individens ursprungliga nyttonivå är U0. En förändring i samhället påverkar 

miljön negativt, vilket gör att miljökvaliteten minskar från E0 till E1 och individens 

nytta minskar till U1 samt att budgetlinjen vrids inåt till den tangerar den nya 

nyttonivån. För att få fram ES dras en parallell linje med den gamla budgetlinjen som 

kommer skära U1 vid E0. Skillnaden mellan punkt A och punkt C är den mängd 

pengar som individen är villig att betala för att miljöförsämringen inte ska ske. 

(Perman, m fl., 2003) 
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Figur 3.6 ES vid en miljöförsämring 

Källa: Perman, m fl., (2003) 

 

3.2 CV-metodens struktur 

CV-metoden används främst inom miljöområdet, men förekommer även inom andra 

områden. Metoden delas upp i tre faser (Kriström och Nyqvist, 1997): 

 

3.2.1 Steg 1: Utveckling 

Det är viktigt att veta vilken förändring som ska värderas. Ju tydligare och mer 

lättförståeligt problemet är som individen ska svara på ju lättare är det för individen 

att värdera problemet. Det är viktigt att göra klart för sig vilken del av populationen 

som ska inkluderas i undersökningen, till exempel endast de som direkt berörs av 

problemet eller svenska befolkningen. Vad som också är viktigt att tänka på är hur 

individen ska betala eller ersättas för förändringen. Olika betalningssätt eller 

ersättningssätt kan ge olika svar. (Kriström och Nyqvist, 1997) Till exempel visas 

detta i en studie gjord av Katz och Sterner (1997) där betalningsviljan för att minska 

bensinångor undersöktes. Betalningssättet som användes i undersökningen var 

bensinpriset, och detta för att endast de som tankar skulle komma att påverkas av 
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förändringen. Skulle kommunalskatten använts som betalningssätt i Katz och Sterners 

undersökning skulle även de som inte tankar att påverkas av förändringen (Brännlund 

och Kriström, 1998).  

 

Undersökningen kan innehålla frågor av olika sorters karaktärer som till exempel 

öppna frågor, slutna frågor och budgivningsspel. Öppna frågor är att individen får 

själv fylla i det belopp som dennes betalningsvilja eller ersättningsbelopp uppgår till. 

Det kan även vara att individen får möjlighet att välja mellan olika intervall. Slutna 

frågor är till exempel ja och nej frågor. Budgivningsspel är att intervjuaren startar 

med ett belopp och beroende på individens reaktion höjer/sänker intervjuaren detta 

belopp. Detta pågår tills intervjuaren och individen hittat ett belopp som de är överens 

om. (Kriström och Nyqvist, 1997) 

 

Ett problem med att göra en CV-undersökning är att veta vilken mängd information 

individen kräver. Det är lättare för individen att ta ställningen i ett problem som är 

känt än ett problem som är okänt. (Brännlund och Kriström, 1998) 

 

3.2.2 Steg 2: Konstruktion 

Det vanligaste sättet att nå ut till den valda populationen är antigen genom personliga 

intervjuer, brevenkäter eller telefonintervjuer. Av dessa är personliga intervjuer den 

som har mest fördelar, ger högst svarsfrekvens men också dyrare än de andra. 

(Kriström och Nyqvist, 1997) Enligt NOAA-panelen (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) ska en CV-studie göras genom personliga intervjuer. 

Brevenkäter är billiga men ger en mindre kontroll och därmed ofta en lägre 

svarsfrekvens (Kriström och Nyqvist, 1997). 

 

3.2.3 Steg 3: Analys 

Svarsfrekvensen som önskas av en undersökning är 100 procent. Men ofta måste en 

lägre svarsfrekvens godtas. Det som också måste beaktas är preferenserna hos de 

individer som svarat på undersökningen. Är individerna inom samma preferensram 
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finns risk att resultatet endast avspeglar dessa individers betalningsvilja eller 

ersättningskrav. (Kriström och Nyqvist, 1997) 

 

3.3 För- och nackdelar med CV-metoden 

En stor nackdel med CV-metoden är att individerna som tillfrågas har ett strategiskt 

beteende. Det vill säga att individen bedömer att studien ofta inte har någon betydelse 

i beslutsfattande och därför säger individen ett annat ersättningsbelopp eller 

betalningsvilja då det ändå inte blir detta belopp individen får eller betalar i 

verkligheten. Det finns stor risk att individen över/undervärderar vad denne är beredd 

att betala eller vad denne vill ha i ersättning. Ett annat problem är att det inte framgår 

om individen verkligen är beredd att hjälpa till i själva problemet eller inte. 

Hypotetiskt vill individen delta men när det blir verklighet väljer denne att avstå. Det 

som också har uppmärksammats som ett problem är att individer värderar delar av 

problemet lika stort som det totala problemet. Till exempel att en del av ett 

skogsområde värderas lika stort som det totala skogsområdet. (Brännlund och 

Kriström, 1998) 

 

Fördelarna med CV-metoden är att den är flexibel och är genomförbar på de flesta 

typer av problem. Det är en av de mest använda värderingsmetoder och detta på 

grund av att med hjälp av denna metod kan det totala värdet skattas. (Brännlund och 

Kriström, 1998) 

 

CV-metoden har används som grund för att smala in datamaterialet i denna studie, där 

syftet är att ta reda på om hushållet/fastighetsägaren är nöjda med ersättningen för att 

flytta villan eller priset de blivit erbjudna för att sälja villan. I nästa kapitel kommer 

data som samlats in via enkäter/intervjuer från hushåll på Elevhemsområdet i 

Malmberget att presenteras.  
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Kapitel 4 

EMPIRI OCH ANALYS 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer villaägarnas kompensationsnivå för att ge upp sin villa/tomt på 

Elevhemsområdet i Malmberget att analyseras. Varför just en kompensationsfråga är 

vald att göra i detta fall är för att det är villaägarna som har äganderätten och LKAB 

ska ersätta dem för att de ska flytta från området. Först kommer datamaterialet att 

redovisas och efter det kommer en analys av materialet för varje grupp var för sig, där 

de som säljer villan presenteras först, sedan de som ska flytta villan, och sist de som 

ska sälja den men bo kvar som hyresgäst 

 

4.1 Datamaterial 

Datamaterialet i detta avsnitt är insamlat genom dörrknackning hos de aktuella 

hushållen på Elevhemsområdet i Malmberget. Där varje hushåll fått svara på en 

enkät, se bilaga 1. Trots detta har inte svarsfrekvensen varit hög, då många villor 

redan var flyttade eller stod tomma och några hushåll avstod helt från att svara på 

enkäten. Fördelningen över hushållens svarsfrekvens ses i tabell 4.1. Av de cirka 150 

villorna som finns i området var det 38 % (57 hushåll) som valde att delta i 

undersökningen. Många av de hushåll som deltog i undersökningen upplevde det 

svårt att svara på frågorna då det är många oklarheter kring tömningen av 

Elevhemsområdet. Många av dem som vill flytta sina villor har inte fått klartecken 

från LKAB att just deras villa går att flytta. Vilket gör att antalet hushåll som till slut 

flyttar sina villor kan vara överskattat. 
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Tabell 4.1 Svarsfrekvensen 

Antal hushåll Antal hushåll 
som deltog 

Antal hushåll 
som avstod 

Antal hushåll 
som var 

tomma/flyttade

Antal hushåll 
som ej var 

hemma 

150 57 25 45 22 
 

Hur dessa 57 hushåll som deltagit i undersökning har valt att göra med villan framgår 

av tabell 4.2, där hushållen har delats in i olika grupper med avseende på situation. I 

tabellen framgår att 16 hushåll tänker sälja villan till LKAB och 25 hushåll tänker 

flytta villan till det så kallade Mellanområdet och bo kvar i den. 

 

Tabell 4.2 Vad hushållen valt att göra med sina villor 

Sälja villan  Flytta villan 
och bo kvar 

Sälja villan och 
bo kvar som 

hyresgäst 

Hushåll som 
redan hyr av 

FAB 

16 25 7 9 
 

Här nedan följer en presentation av materialet för varje grupp var för sig, där de som 

säljer villan presenteras först sedan de som ska flytta villan och sist de som ska sälja 

villan men bo kvar som hyresgäst. De 9 hushåll som redan hyr av FAB kommer ej 

vara med i den slutliga diskussionen i denna rapport, då dessa hushåll redan är 

hyresgäster hos FAB. 

 

4.2 De som valt att sälja villan 

Av de 57 hushåll som deltog i undersökningen är det cirka 28 % (16 hushåll) som ska 

sälja villan till LKAB. Alla 16 hushåll har fått ett bud på villan från LKAB, där cirka 

56 % (9 hushåll) accepterar ersättningen och där cirka 44 % (7 hushåll) inte 

accepterar ersättningen, se tabell 4.3. De hushåll som accepterar ersättningen har 

därmed en konstant nytta då försäljningen av fastigheten inte gör att hushållet får det 

sämre/bättre, medan de som inte accepterat ersättningen får en lägre nytta i och med 

försäljningen och dessa hushåll får det sämre. Vissa av hushållen har inte velat uppge 

vilket bud de har fått på villan av olika skäl, men av de hushåll som har uppgett 
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LKAB:s bud varierar budet allt ifrån cirka 530 000 till 890 000 beroende på villans 

storlek, ålder, skick och läge samt andra faktorer som kan påverka fastighetsvärdet.  

 

Tabell 4.3 LKAB:s bud på villorna 

Villans 
storlek 
(kvm) 

LKAB:s 
bud i kr 

Accepterat 
budet 

108 550 000 Nej
123 780 000 Nej
125   Nej
120 600 000 Ja
124 721 000 Ja
111   Ja
115 530 000 Nej
90   Ja

108   Ja
138 890 000 Ja
128 700 000 Ja
223 560 000 Nej
90   Ja

123 740 000 Ja
167 650 000 Nej
134 800 000 Nej

 

Som vi såg i föregående tabell accepterade cirka 56 % LKAB:s bud på deras villor. 

Av de som inte accepterade LKAB:s bud är det 6 av 7 hushåll som har uppgett vilket 

bud de har fått och vad dessa hushåll skulle acceptera för lägsta bud på deras villor, se 

tabell 4.4. Tabellen visar att hushållen skulle vilja ha allt från drygt 16 % till 54 % 

högre bud för att acceptera budet och hålla deras nytta oförändrad när de säljer 

fastigheten. Detta innebär att för dessa hushåll skulle LKAB behöva öka budet i snitt 

med 30 % mot för vad de har erbjudit idag. 
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Tabell 4.4 Lägsta accepterade bud av villaägarna 

LKAB:s 
bud i kr 

Lägsta 
accepterade bud 
av villaägaren 

Procentuell 
skillnad 

550 000 750 000 36
780 000 1 200 000 54
530 000 650 000 23
560 000 650 000 16
650 000 850 000 31
800 000 950 000 19

 

Varför vissa hushåll accepterar LKAB:s bud medan andra hushåll inte gör det finns 

ingen direkt förklaring till i denna undersökning, se bilaga 2. Det går inte att se något 

direkt samband mellan någon variabel som gör att hushållen accepterar eller inte 

accepterar. En orsak skulle kunna vara att av de som accepterat budet är cirka 44 % 

pensionärer, vilket är nästan hälften av de som accepterat budet. Varför just denna 

grupp pensionärer accepterar budet kan vara att de ändå är på gång att flytta på grund 

av åldern. Cirka 56 % av hushållen kommer inte att bo kvar i Malmberget efter att de 

sålt villan. Varför de väljer att flytta från Malmberget kan bero på många olika 

faktorer, men många hushåll har en som arbetar inom industri/verkstad och arbetar då 

troligen inom gruvan i Malmberget. Medan den andra i hushållet arbetar inom 

vård/omsorg och arbetar då troligen på sjukhuset i Gällivare. Detta gör att en i 

hushållet alltid måste pendla oavsett var de bor. Inget av hushållen måste skaffa 

ytterligare bilar i samband med flytten, vilket gör att det inte blir någon merkostnad 

för något av hushållen i form av bilinköp. Det som troligen gör att hushållen inte 

accepterar LKAB:s bud är att de tycker att deras villor är värda mycket mer, det kan 

vara på grund av andra preferenser och personliga skäl. 

 

4.3 De som valt att flytta villan och bo kvar i den 

LKAB erbjuder de som vill flytta sina villor ska få dem flyttade på LKAB:s 

bekostnad. LKAB står för flytten av villan, installation av värme/telefon med mera, 

allt som finns i villan där den står på Elevhemsområdet samt att den nya tomten dit 

villan flyttas har en sådd gräsmatta. Under själva flytten erbjuds hushållet 
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magasinering av möbler samt boende till familjen under de dagar flytten pågår. 

Utöver detta erbjuds hushållen en ersättning på 12 000 kronor som ska räcka till att 

till exempel färdigställa tomten med buskar och dylikt. Av de 25 hushåll som tänker 

flytta villan till Mellanområdet och bo kvar i den skulle 72 % (18 hushåll) vilja ha en 

högre ersättning än vad de blivit erbjudna för att hålla nyttan oförändrad när de ska 

flytta, och 24 % (6 hushåll) är nöjda med det dom blivit erbjudna och därmed är deras 

nytta oförändrad. Ett hushåll tog ej ställning i den frågan, se tabell 4.5.  

 

Tabell 4.5 LKAB:s ersättning till de som flyttar villan 

Antal år 
hushållet 

bott i villan 

LKAB:s 
ersättning i kr 

Nöjda med 
ersättningen 
för att flytta 

villan 

24 12 000 Ja 
41 12 000 Nej 
23 12 000 Nej 
12 12 000 Nej 
17 12 000 Nej 
39 12 000 Nej 
32 12 000 Nej 
41 12 000 Nej 
27 12 000 Nej 
41 12 000 Nej 
12 12 000 Nej 
41 12 000 Nej 
41 12 000 Nej 
10 12 000   
44 12 000 Nej 
24 12 000 Ja 
5 12 000 Nej 
8 12 000 Nej 

19 12 000 Ja 
31 12 000 Nej 
44 12 000 Ja 
5 12 000 Ja 

18 12 000 Ja 
15 12 000 Nej 
10 12 000 Nej 
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Det går inte att se något direkt samband varför hushållen accepterar ersättningen eller 

inte. De som accepterar den har bott i sina villor mellan 5 och 44 år, så det går inte att 

säga att det beror på hur länge de bott på Elevhemsområdet. Även här är det troligen 

personliga skäl och preferenser som spelar in i beslutet om att acceptera eller inte. 

 

Hushållen som inte accepterar ersättningen är 72 % av de totalt 25 hushållen. Vad 

dessa hushåll har för lägsta accepterade ersättningsnivå framgår i tabell 4.6. Tre 

hushåll har inte uppgett vilken ersättning de skulle acceptera, då de tycker att det är 

oersättligt. Tre hushåll har uppgett så kallade protestbud, dessa ersättningsnivåer 

ligger på två miljoner, en miljon samt 500 000 kronor. De hushåll som har uppgett 

dessa höga ersättningsnivåer har tydligen andra preferenser som inte går att ersätta på 

det nya området dit villan ska flyttas. De övriga 12 hushåll som har uppgett vilken 

ersättningsnivå de skulle accepter ligger på mellan 20 000 och upp till 150 000 

kronor. Detta ger ett medeltal för de 12 hushåll på cirka 74 583 kronor per hushåll för 

att acceptera ersättningen för att flytta. Denna ersättning ska räcka till att bygga upp 

en tomt med buskar och dylikt vilket hushållen inte tycker att 12 000 kronor som är 

den ersättning de får gör. Det innebär att LKAB skulle behöva öka ersättningsnivån 

med drygt 522 % per hushåll för att gör hushållen nöjda. Att bygga upp en tomt med 

buskar och träd kan innebära stora kostnader då en buske kan kosta mellan 100 

kronor och 3 000 kronor (Björsby Handelsträdgård, 2007). Hushållen får ta sina 

befintliga buskar/träd som finns på tomten de säljer men även det kan utgöra stora 

kostnader då hushållet kanske måste anlita traktorer och dylikt för att kunna ta upp 

buskar/träden. En annan orsak till varför många är missnöjda med den låga 

ersättningen från LKAB är enligt de boende själva att de som säljer sina villor får en 

så kallad mineralersättning vilket de som flyttar sina villor inte får. Men de boende 

tycker att det inte spelar någon roll om de säljer eller flyttar villan de ska ändå bli 

tilldelade mineralersättningen, då de ger upp marken villan står på. En villaägares 

ord: ”Jag byter min tomt som har mineraler mot en tomt som inte har mineraler så 

varför skulle inte jag få samma mineralersättning som de som säljer sina villor”. 
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Tabell 4.6 Hushållen lägsta accepterade ersättning 

LKAB:s 
ersättning i 

kr 

Hushållens 
lägsta 

accepterade 
ersättning 

Procentuell 
skillnad 

12 000 150 000 1150
12 000 30 000 150
12 000 75 000 525
12 000 50 000 317
12 000 120 000 900
12 000 150 000 1150
12 000 500 000 4067
12 000 70 000 483
12 000 2 000 000 16567
12 000     
12 000 1 000 000 8233
12 000 50 000 317
12 000 20 000 67
12 000     
12 000 20 000 67
12 000 60 000 400
12 000     
12 000 100 000 733

 

Hela 92 % av hushållen som flyttar villan är nöjda med området dit villan flyttas, se 

tabell 4.7. Det visar på att det inte kan vara själva området som gör att hushållen inte 

accepterar ersättningen utan det måste finnas andra faktorer. 64 % av hushållen är 

nöjda med tomten de har blivit tilldelade, och anser att den motsvarar den tomt dom 

har på Elevhemsområdet. Däremot är 28 % missnöjda den tilldelade tomten, vilket 

kan bero på att dom inte har fått den tomt dom önskade i första hand eller att den inte 

motsvarar den befintliga tomten villan står på. 
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Tabell 4.7 Hushållens syn på Mellanområdet 

Nöjd med 
Mellan-

området dit 
villan flyttas 

Nöjd med 
tomten dit 
villan ska 

flyttas 

Ja Ja 
Ja Nej 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Nej 
Ja Nej 
Ja Ja 
Ja Nej 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 

Nej Nej 
Nej Ej klart 
Ja Ja 
Ja Nej 
Ja Nej 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ej klart 
Ja Ja 

 

Även för dessa som ska flytta villan går det inte att se något direkt samband till varför 

vissa hushåll accepterar ersättningen medan andra hushåll inte gör det. Precis som när 

det gällde försäljningen syns inga samband med att inkomst, merkostnader för 

bilinköp och så vidare, att dessa skulle ha någon betydelse till varför hushållen inte 

accepterar ersättningen, se bilaga 3. Den troliga förklaringen som kan ges är att de 

värderar sitt boende på Elevhemsområdet högre än vad LKAB är villig att ersätta 

hushållen för.  
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4.4 De som valt att sälja villan och bo kvar som hyresgäst 

Av de hushåll som säljer villan till LKAB men väljer att bo kvar som hyresgäst är 85 

% (6 hushåll) nöjda med ersättningen de blivit erbjudna för huset av LKAB, se tabell 

4.8. Varför just denna grupp accepterar ersättningen och behåller nyttan oförändrad 

kan bero på att de säljer villan men kommer att få bo kvar så länge som möjligt, vilket 

hushållen kanske ser som en ersättning i sig. 

 

Tabell 4.8 LKAB:s bud på villan för de som säljer och bor kvar 

Villans 
storlek 
(kvm) 

LKAB:s 
bud i kr 

Accepterat 
budet 

107 701000 Ja
100 580000 Ja
92  Ja

180 655000 Ja
250 870000 Ja
120  Ja
92 550000 Nej

 

När hushållen måste flytta då området ska tömmas kommer samtliga hushåll som bor 

som hyresgäst att flytta någon annanstans än Malmberget, se tabell 4.9. Cirka 57 % 

kommer att flytta in till Gällivare medan resterande inte vet var de tänker flytta. 

Varför de väljer att lämna Malmberget kan ha att göra med att de är rädda för att en 

liknande situation kommer att uppstå i framtiden, då hushållen ser långsiktigt när de 

planerar sitt boende. 
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Tabell 4.9 Flytta eller bo kvar i Malmberget 

Ska hushållet bo 
kvar i Malmberget 

när villan måste 
utrymmas 

Var tänker 
ni flytta? 

Nej Gällivare 
Nej Gällivare 
Nej Gällivare 
Nej Vet ej 
Nej Gällivare 
Nej Vet ej 
Nej   

 

Varför denna grupp hushåll till större del accepterar LKAB:s bud finns ingen direkt 

förklaring till. Det går inte att se något direkt samband varför de accepterar 

ersättningen de får, se bilaga 4. Så även i detta fall tycks andra preferenser och 

personliga skäl avgöra hushållets beslut om de är nöjda eller inte.  

 

4.5 Sammanfattande analys 

Som det framgår i de tre olika fallen med vad hushållen tänker göra med sin villa 

finns inga direkta samband till varför vissa accepterar budet medan andra inte 

accepterar budet. Av de 57 hushåll som deltagit i enkätundersökningen var det 28 % 

som säljer villan, 44 % som ska flytta med villan och 12 % som säljer villan men bor 

kvar som hyresgäst. 

• Av de som säljer villan accepterar 56 % den ersättning de blivit erbjudna av 

LKAB och 44 % accepterar inte ersättningen. 

• Hushållen som flyttar med sina villor accepterar 24 % den ersättning de blivit 

erbjudna medan 72 % accepterar den inte då de skulle vilja ha en högre 

ersättning. 

• De som valt att sälja villan men bo kvar som hyresgäst är det 85 % som 

accepterar ersättningen de blivit erbjudan av LKAB. 

Varför just majoriteten av de som säljer sina villor accepterar LKAB:s bud kan bero 

på att om de i dagsläget skulle försöka sälja villan på en öppen markand skulle det 

inte finnas några köpare. Därför är dessa hushåll till större delen nöjda med vad de 
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får. Majoriteten av hushållen som flyttar sina villor accepterar inte LKAB:s ersättning 

vilket kan bero på att de blir omkostnader när de flyttar villan. Det som verkar ha en 

stor betydelse för samtliga hushåll är deras egna preferenser och hur de värdesätter 

sitt boende på Elevhemsområdet i Malmberget. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att värdera om fastighetsägarna och de boende på 

Elevhemsområdet i Malmberget anser att de får rätt ersättning för deras fastigheter av 

LKAB. För att uppnå syftet genomfördes en enkätundersökning på Elevhemsområdet, 

vilken sammanställdes och analyserades. Av analysen framkom det att det inte direkt 

finns något tydligt samband till varför vissa hushåll accepterar ersättningen de blivit 

erbjudna av LKAB medan andra inte gör det. Sammanlagt är det 44 % som accepterat 

LKAB:s ersättning, 54 % accepterar inte LKAB:s ersättning samt 2 % som inte har 

tagit ställning i den frågan. Av de hushåll som säljer villan eller säljer men bor kvar 

som hyresgäster i villan, var det över hälften (65 %) som accepterat budet de fått. Av 

de som inte accepterat budet är en trolig förklaring att de har andra preferenser eller 

personliga skäl till varför de inte accepterar det. Det går inte att tyda något samband 

mellan hushållens inkomster, eventuella bilinköp, antal år de bott i villan och så 

vidare. Hushållen som inte accepterar budet värderar tydligen sitt boende högre än 

vad LKAB är beredd att ersätta dessa med. Av de som väljer att flytta med villan är 

det 72 % som inte accepterat LKAB:s ersättning. Vad detta beror på går inte heller att 

tyda genom hushållens inkomster, eventuella bilinköp, antal år de bott i villan och så 

vidare. Men de hushåll som flyttar med villan är tydligen överens om att de 12 000 

kronor de blir ersatta med för att flytta villan inte är tillräckligt då de ska räcka till att 

bygga upp en hel tomt med buskar och dylikt. Men även här har andra preferenser 

och personliga skäl påverkat ersättningsnivåerna de skulle ha accepterat, då beloppen 

ligger på allt från 20 000 till 2 000 000 kronor. Detta tyder antingen på att LKAB:s 

ersättningsnivå de erbjudit hushållen är för låg eller att hushållen överskattar sin 

lägsta accepterade ersättningsnivå. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

 

 

 

 

1) Hur länge har ni bott i denna villa/lägenhet? 
           år 

 

2) Hur stor villa/lägenhet har ni, kvm? 
           kvm 

 

3) Hur många personer finns i hushållet? 
           Vuxna 

           Barn (hemmavarande) 

 

4) Om det finns barn i hushållet, tvingas dom byta skola/förskola i och med 
         flytten? 

      Ja       Nej 

 

5) Vilken utbildningsnivå har ni i hushållet? 
         (Markera M för mannen och K för kvinnan i hushållet) 

      Grundskola 

      Gymnasieexamen 

      Universitetsexamen 

      Annan,                           h 
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6) Vilken sysselsättning har ni i hushållet idag? 
         (Markera M för mannen och K för kvinnan i hushållet) 

        Industri/verkstad 

       Vård/omsorg 

       Skola 

       Detaljhandel 

       IT 

       Arbetslös 

       Annat,                            h

 

7) Vad uppgår ungefär hushållets totala inkomst per månad till, före skatt? 
         (Inkludera även sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller 

          studiemedel) 

 

      Mindre än 10 000 kronor 

      Mellan 10 001 och 15 000 kronor 

      Mellan 15 001 och 20 000 kronor 

      Mellan 20 001 och 25 000 kronor 

      Mellan 25 001 och 30 000 kronor 

      Mellan 30 001 och 35 000 kronor 

      Mellan 35 001 och 40 000 kronor 

      Mellan 40 001 och 45 000 kronor 

      Mellan 45 001 och 50 000 kronor 

      Mellan 50 001 och 55 000 kronor 

      Mellan 55 001 och 60 000 kronor 

      Mer än 60 001 kronor 

 

8) Har ni bil i hushållet? 
      Ja       Nej 

 

9) Om ja, hur många bilar finns i hushållet? 
           stycken 
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10) När ni nu tvingas flytta innebär det att ni måste skaffa en/flera bil/bilar 
         till hushållet? 
        Ja       Nej 

 

11) Är det aktuellt för er att sälja villan eller flytta med villan? 
      Sälja       Flytta       Sälja men bo kvar som hyresgäst 

 

 

 

Om ni ska sälja villan, svara på följande frågor: 
 

12) Har ni fått ett bud på villan från LKAB? 
        Ja       Nej 

 

13) Om ja, hur mycket är det på? 
                 kronor 

 

14) Accepterar ni den ersättningen? 
      Ja       Nej 

 

15) Om nej, hur mycket skulle ni vilja ha för att sälja villan? 
                 kronor 

 

16) Tänker ni bo kvar i Malmberget efter att försäljningen av villan är 
         slutförd? 

       Ja       Nej 

17) Om nej, var tänker ni flytta? 
                             H 

 

18) Om inte gruvan tvingat er att flytta utan att ni skulle välja att sälja huset, 
         vilket pris tror ni att ni skulle få för villan? 

                   kronor 
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Om ni ska flytta med villan, svara på följande frågor: 
 

19) Är ni nöjda med ersättning ni får för att flytta villan? 
        Ja       Nej 

 

20) Om nej, vilken ersättning skulle ni vilja få för att flytta med villan? 
                  kronor 

 

21) Är ni nöjda med området dit villan ska flyttas, det så kallade 
         Mellanområdet? 

        Ja       Nej 

 

22) Om nej, vilken ersättning skulle ni vilja ha för att flytta till 
         Mellanområdet? 

                   kronor 

 

23) Är ni nöjd med tomten ni fått på Mellanområdet, motsvarar den er 
         nuvarande tomt? 

        Ja       Nej 

 

 

 

Om ni ska sälja villan men bo kvar som hyresgäst, svara på följande 

frågor: 
 

24) Har ni fått ett bud på villan från LKAB? 
        Ja       Nej 

 

25) Om ja, hur mycket är det på? 
                   kronor 

 

26) Accepterar ni den ersättningen? 
        Ja       Nej 
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27) Om nej, hur mycket skulle ni vilja ha för att sälja villan? 
                   Kronor 

 

28) När ni måste flytta från villan när området ska vara tömt, tänker ni bo 
         kvar i Malmberget då? 

        Ja       Nej 

 

29) Om ja, vad tänker ni flytta till då? 
        Villa       Lägenhet               Radhus              Annat  

 

30) Om nej, var tänker ni flytta? 
                             h 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack för er medverkan. 
 

 

 



Bilaga 2 

Hushåll som har valt att sälja sina villor till LKAB 

Antal år 
hushållet 

bott i 
villan 

Antal 
vuxna 

Antal 
barn 

Mannens 
sysselsättning 

Kvinnans 
sysselsättning 

Hushållets 
inkomst 

per månad 

Bil i 
hushållet?

Köpa fler 
bilar? 

Var 
hushållet 

tänker flytta

Accepterat 
LKAB:s 
bud eller 

inte 
23 1   Pensionär   2 Ja Nej Gällivare Nej 
13 2 1 Industri/verkstad Vård/omsorg 12 Ja Nej Gällivare Nej 
17 2 3 Industri/verkstad Skola 11 Ja Nej   Nej 
31 2   Industri/verkstad Vård/omsorg 10 Ja Nej Gällivare Ja 
17 3   Industri/verkstad Vård/omsorg 9 Ja Nej   Ja 
22 2   Pensionär Pensionär 9 Ja Nej   Ja 
21 2   Industri/verkstad Platsförmedlare 12 Ja Nej Gällivare Nej 
43 1     Pensionär 2 Nej Nej   Ja 
21 2   Industri/verkstad Tidningsbud 5 Ja Nej   Ja 
12 2   IT Vård/omsorg 7 Ja Nej   Ja 
37 2   Transport Pensionär 6 Ja Nej Gällivare Ja 
11 2 3 Industri/verkstad Vård/omsorg 10 Ja Nej   Nej 
43 1     Pensionär 2 Nej Nej Kalix Ja 
2 2 1 Industri/verkstad Vård/omsorg 12 Ja Nej Gällivare Ja 

26 2   Pensionär Pensionär 5 Ja Nej Gällivare Nej 
19 2 2 Industri/verkstad Vård/omsorg 12 Ja Nej Gällivare Nej 
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Bilaga 3 

Hushåll som ska flytta sina villor till Mellanområdet 

Antal år 
hushållet 

bott i villan

Antal 
vuxna 

Antal 
barn 

Mannens 
sysselsättning 

Kvinnans 
sysselsättning 

Hushållets inkomst 
per månad 

Bil i 
hushållet? 

Köpa fler 
bilar på 
grund av 
flytten? 

Accepterat 
LKAB:s 

ersättning för att 
flytta villan 

24 2 3 Industri/verkstad Vård/omsorg >60 001 Ja Nej Ja 
41 2   Pensionär Pensionär 20 001 - 25 000 Nej Nej Nej 
23 2 2 Industri/verkstad Skola 55 001 - 60 000 Ja Nej Nej 
12 2 1 IT Detaljhandel 45 001 - 50 000 Ja Nej Nej 
17 2 2 Industri/verkstad Detaljhandel 50 001 - 55 000 Ja Nej Nej 
39 2   Pensionär Pensionär 25 001 - 30 000 Ja Nej Nej 
32 2   Industri/verkstad Detaljhandel 50 001 - 55 000 Ja Nej Nej 
41 2   Pensionär Pensionär 20 001 - 25 000 Ja Nej Nej 
27 2 2 Industri/verkstad Vård/omsorg 55 001 - 60 000 Ja Nej Nej 
41 2   Pensionär Pensionär 20 001 - 25 000 Ja Nej Nej 
12 2   Industri/verkstad Vård/omsorg >60 001 Ja Nej Nej 
41 2   Vård/omsorg Vård/omsorg 35 001 - 40 000 Ja Nej Nej 
41 2   Industri/verkstad Skola 40 001 - 45 000 Ja Nej Nej 
10 4 4 Industri/verkstad Vård/omsorg >60 001 Ja Nej   
44 2   Pensionär Pensionär 35 001 - 40 000 Ja Nej Nej 
24 2   Industri/verkstad Skola 45 001 - 50 000 Ja Nej Ja 
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5 2 1 Industri/verkstad Vård/omsorg 40 001 - 45 000 Ja Nej Nej 
8 2 3 Industri/verkstad Detaljhandel 35 001 - 40 000 Ja Nej Nej 

19 2 4 Annat Arbetslös 15 001 - 20 000 Ja Nej Ja 
31 2   Pensionär Pensionär 25 001 - 30 000 Ja Nej Nej 
44 2   Pensionär Pensionär 25 001 - 30 000 Ja Nej Ja 
5 2 2 Industri/verkstad Detaljhandel 35 001 - 40 000 Ja Nej Ja 

18 2 2 Turistnäring Vård/omsorg 35 001 - 40 000 Ja Nej Ja 
15 2 2 Industri/verkstad Detaljhandel 35 001 - 40 000 Ja Nej Nej 
10 2 2 Industri/verkstad Industri/verkstad 35 001 - 40 000 Ja Nej Nej 
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Bilaga 4 

Hushåll som säljer sina villor och bor kvar som hyresgäster 

Antal år 
hushållet 

bott i villan

Antal 
vuxna 

Antal 
barn 

Mannens 
sysselsättning 

Kvinnans 
sysselsättning 

Hushållets 
inkomst per 

månad 

Bil i 
hushållet? 

Köpa 
fler 

bilar? 

Var 
hushållet 

tänker flytta

Accepterat 
LKAB:s 
bud eller 

inte 
42 2  Pensionär Pensionär 25 001 - 30 000 Ja Nej Gällivare Ja 
4 2  Industri/verkstad Sjukskriven 40 001 - 45 000 Ja Nej Gällivare Ja 
6 2 1 Industri/verkstad Industri/verkstad 45 001 - 50 000 Ja Nej Gällivare Ja 
8 2 2 IT Detaljhandel 40 001 - 45 000 Ja Nej Vet ej Ja 

16 2 1 Eget företag Eget företag >60 001 Ja Nej Gällivare Ja 
21 2  Industri/verkstad Ekonomi 50 001 - 60 000 Ja Nej Vet ej Ja 
18 2 3 Industri/verkstad Vård/omsorg 30 001 - 35 000 Ja Nej  Nej 
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