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Sammanfattning	  
 
Det är onekligen så att Kiruna kommun och dess medborgare står inför ett 
antal betydande men också krävande utmaningar. Detta dels med tanke på 
den hausse som gruvbranschen för närvarande befinner sig i, dels inför den 
nödvändiga stadsomvandling som föranletts av den pågående markdeform-
ationen i närheten av Kirunavaara med riktning in mot stadens centrum. 
Både kommunen och LKAB står inför viktiga beslut och investeringar med 
anledning av dessa utmaningar. För LKAB är kompetensförsörjning och re-
krytering viktiga områden, för kommunen är den strategiska planeringen av 
stadens omvandling i huvudfokus. Dock är efterfrågan på bostäder det om-
råde som förenar både LKAB och kommunen men också stora delar av det 
övriga näringslivet. 
 
För kommunens vidkommande finns det några frågeställningar och utveckl-
ingsområden som denna undersökning främst vill lyfta fram. I första hand 
handlar det om kommunens roll i näringslivsutvecklingsfrågor. Progressum 
syns tidigare under ett antal år ha fungerat som kommunens ”dåliga sam-
vete” medan insikten om kommunens roll som speaking partner, främst i 
kontakten med nyetablerande företag, är något som de senare åren fått en 
ökad betoning. Inom detta område är den bild som ges att det finns ett antal 
utvecklingsområden. En sak som undersökningen visar på är behovet av en 
förtydligad strategisk näringslivspolicy på förtroendemanna- och lednings-
nivå. Kiruna kommuns näringslivspolitik bör vara representerad av en eller 
några personer som på ett tydligt sätt kommunicerar detta till dels kommu-
nens eget näringsliv, dels till företag med intresse att etablera. På tjänste-
mannanivå finns det behov av att se över möjligheten till både utbildning om 
och utökad kontakt med näringslivet. Generellt finns det också ytterligare 
behov av att utveckla kontaktytorna mellan näringsliv och kommun, och 
bygga upp strukturerna kring detta. Möjligen kan med Gällivare som mall en 
mer upparbetad branschrådsrepresentation ses som en förbättring av kon-
kretiseringen av de behov näringslivets olika branscher för närvarande har. 
 
Ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv pekar även undersökningen på be-
hovet av att reflektera över Progressums roll i Kiruna. Kommentarer från nä-
ringslivet pekar på otydlighet i uppdraget och osäkerhet om resultaten. Även 
om det ur ett hållbarhetsperspektiv är nödvändigt att utveckla fler företag, 
företagsidéer och så småningom branscher, som t ex rymdindustri, så är frå-
gan om Progressums verksamhet ändå inte i huvudsak bör ligga på gruv-
branschen och dess avknoppningsmöjligheter.  
 
På ett mer övergripande och långsiktigt plan så handlar de utmaningar som 
Kiruna står inför också om hållbarhet. Detta avser både det samhälle som nu 
omformas men också i lika hög grad näringslivet. I en tid då modernitet och 
individualisering har kommit att utgöra betydelsefulla faktorer för de krav 
och den efterfrågan som vanliga samhällsmedborgare ställer på kommunen 
och det den kan erbjuda i form av arbetstillfällen, bostäder, infrastruktur, 
kultur- och fritidsmöjligheter handlar utmaningarna i huvudsak om att i 
högre grad än tidigare lyckas skapa helhetslösningar som signalerar attrakti-
vitet för både kvinnor och män, med betoning på familjen. Om man inte i 
någon mening lyckas möta denna utmaning så kan man inte heller räkna 
med att gruvbranschens framgångar och de följdeffekter som stadsomvand-



 

lingen förväntas ge, skall innebära den befolkningsökning man emotser, an-
nat än i form av temporära eller växelvisa boenden. 
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1.	  Inledning	  
 
Bakgrunden	  till	  stadsflytten	  
 
I oktober 2003 informerade LKAB att en markdeformation som en konse-
kvens av gruvbrytningen under Kiruna stad var förestående. Deformations-
områdets sträckning började alltmer närma sig stadskärnan, något som man 
menade inom kort skulle komma att påverka dess centrala byggnader som 
stadshus, järnvägsstation, kyrka men även infrastrukturen i form av järnväg, 
vägnät, elförsörjning och så småningom bostadsbebyggelse. Våren därpå 
kom nya rapporter från LKAB om att hastigheten på markdeformationens 
framfart ökat. I december 2004 beslutade därför kommunfullmäktige i Ki-
runa kommun att en fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort skulle ut-
arbetas (Kiruna kommun, 2006). Syftet med den fördjupade översiktsplanen 
var att skapa en helhetsbild av vilka behov och förutsättningar som fanns för 
en flytt och omvandling av de centrala delarna av Kiruna. Översiktsplanen 
betraktades både som ett beslutsunderlag och ett handlingsprogram. Under 
den tid som följde kom dessa planer att marknadsföras som Flytten av Kiruna, 
något som skapade stora rubriker världen över. Detta framtidsscenario, nå-
got som stadsarkitekt Thomas Nylund menade var en paradoxal situation 
blev i den efterföljande massmediala såväl som den lokala debatten satt på 
sin spets. Å ena sidan blev det uppenbart att kommunen var tvungen att 
agera relativt snabbt i planeringen och utförandet av t ex en omläggning av 
järnvägslinjens dragning och att vissa byggnader, t ex stadshuset inom lop-
pet av bara några få år skulle komma att behöva flyttas eller byggas nytt nå-
gon annanstans. Å andra sidan fanns det ett betydligt längre tidsperspektiv 
för när andra delar av staden skulle komma att påverkas av markdeformat-
ionerna, om något alls. För att möjligen balansera synen på de förändringar 
som är i antågande i Kiruna stad talar man numera inte längre om flytten av 
staden utan istället om stadsomvandlingen. 
 
Kirunas	  näringslivsutveckling	  
 
Kiruna befinner sig för närvarande i huvudsak i två större processer som i 
vissa avseenden överlappar varandra. Den ena är den ovan nämnda stads-
omvandlingen, ett komplext projekt med många möjligheter men också med 
ett flertal utmaningar. Det andra är den stora hausse som gruvbranschen och 
LKAB befinner sig i, en situation som också ställer stora krav på kommunen. 
En gemensam utmaning handlar om bostäder, dvs. ersättningsbostäder för 
”evakuerade” kirunabor som blir tvungna att flytta på grund av markde-
formationen men också bostäder för de människor som förväntas behöva till-
fälliga eller permanenta boenden som anställda hos LKAB eller dess under-
leverantörer.  
 
För näringslivet är frågan om stadsomvandlingen för närvarande inte en 
högprioriterad fråga. Denna fråga ligger i huvudsak i kommunens händer 
menar man från näringslivet, och syftar då främst på beslutet om flytten av 
centrum, där stadshuset har kommit att bli en symbol för denna. I fokus för 
näringslivet är snarare gruvbranschens uppgång och de möjligheter detta 
kan komma att innebära både ifråga om rollen som underleverantör till 
LKAB eller liknande och en förväntad befolkningsökning och dess konse-
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kvenser. Avseende näringslivsutveckling har Kiruna liksom Gällivare sedan 
den förra gruvkrisen dels aktivt sökt bredda näringslivet genom att möjlig-
göra för utvecklingen av fler branscher, såsom t ex rymd och turism i Kiruna, 
dels arbetat med kompetensutveckling bland befintliga företag. Ett grund-
läggande problem uppges av flera aktörer inom näringslivsutvecklingsom-
rådet vara den otydlighet som dels Progressum under flertalet år omgetts av 
men också den otydlighet som Kiruna kommun har signalerat avseende stöd 
& service till näringslivet. 
 
Syfte	  med	  rapporten	  
 
I denna slutrapport presenteras resultatet av cirka 25 intervjuer med perso-
ner inom näringslivet, näringslivsutveckling och Kiruna kommun. I kommu-
nen har i huvudsak personer med någon typ av ansvar för och koppling till 
stöd & service till näringslivet hörts. Syftet är att till Kiruna kommun i första 
hand presentera förbättringsförslag angående näringslivsutveckling.  
 
Material	  
 
I delrapporten inom delprojektet Näringslivet i Kiruna inom Nya GIRON be-
skrevs inledningsvis näringslivsutvecklingen i Kiruna, dess organisering och 
dess utmaningar. Det datamaterial som användes som grund för den rappor-
ten var intervjuer gjorda med några av huvudaktörerna inom näringslivsut-
veckling i Kiruna, Mats Dahlberg, näringslivschef, Carina Salomonsson, då-
varande näringslivslots, Leif Boström, ekonomichef på LKAB, Eilert Isaksson 
och Hans Sammelin, ordförande och f.d. verksamhetsansvarig hos Företa-
garna samt Erik Persson, tillväxtavdelningen i Piteå, inalles sex personer. Till 
förevarande rapport, som också är en slutrapport i delprojektet har ett större 
antal intervjuer gjorts. Ytterligare fem intervjuer med personer från närings-
livsutvecklingsområdet i Kiruna har gjorts. Sex tjänstemän från Kiruna 
kommun om framförallt kommunens stöd & service till näringslivet har 
också intervjuats. Därutöver har tio personer, verksamma inom näringslivs-
utveckling i fem andra kommuner hörts med syfte att samla in mer allmänna 
kommentarer, åsikter, erfarenheter och idéer om näringslivsutveckling men 
också specifikt spegla Kirunas näringsliv.  
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2.	  Nya	  GIRON	  
 
Nya GIRON är ett projekt drivet av Luleå tekniska universitet som finansie-
ras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket är förval-
tande myndighet), Norrbottens Läns Landsting, Trafikverket och Luleå tek-
niska universitet. Projektet har som utgångspunkt den omvandling av Ki-
runa stad som är påbörjad och de av Kiruna kommun uttalade ambitionerna 
att hålla fast vid vissa faktorer som en gång gjorde Kiruna stad till en möns-
terstad. Giron är en akronym för God Infrastruktur för Regional Omvandling 
och Näringslivsutveckling. Giron är samtidigt det samiska namnet för Ki-
runa, giron betyder för övrigt fjällripa. Projektet ”ska resultera i ett beslutsstöd 
som bidrar till hållbar tillväxt i Kiruna” (Projektplan för Nya GIRON 2008). I 
fokus för projektet är infrastruktur och bebyggelse eftersom detta har stor 
betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Frågor om infrastruktur och be-
byggelse knyts även till de sociala aspekterna av en stadsomvandling men 
också till de frågor som har att göra med utvecklingen av näringslivet, sett 
som en viktig förutsättning för hållbar tillväxt.  
 
En annan viktig drivkraft i projekt Nya GIRON är att kunna peka på möjlig-
heterna med att skapa en stad med attraktiva livsmiljöer, något som projektet 
menar kan bidra till en ökad inflyttning till staden. En ytterligare faktor i ut-
gångspunkterna för projektet handlar om den utmaning som klimatföränd-
ringar kan innebära för staden och i vilka avseenden aspekter av beredskap 
bör och kan integreras i utvecklingen av Kiruna som den hållbara staden. 
 
Nya GIRON riktar sig som projekt till näringslivets aktörer och kommunens 
medborgare med en ambition att spegla deras önskemål och behov av ett 
hållbart samhälle. Det betyder att en grundbult i projektet är att i hög grad 
lyfta fram och spegla medborgarnas intressen. Projektets resultat i form av 
kunskaper och förslag har också som målgrupp de aktörer som i mer direkt 
mening arbetar med att planera och utföra samhällsomvandlingen.  
 
Teman	  och	  delprojekt	  inom	  Nya	  GIRON	  
 
Nya GIRON är uppbyggt omkring fyra teman och tolv delprojekt. Temana 
har sin huvudsakliga förankring runt argumentationen för hållbar tillväxt 
medan delprojekten mer är formulerade utifrån aktuella och specifika behov 
i Kiruna. Det första temat, Tema 0, kan sägas ha en sammanfattande målsätt-
ning, där syftet är att ge en samlad bild av de erfarenheter som dras inom 
alla teman och delprojekt inom Nya GIRON, avseende ett hållbart Kiruna 
och ett differentierat näringsliv. Målet är också att kunna generalisera resul-
taten så att de även kan användas i likartade kontexter.  
 
Tema 1 har det goda samhället som fokus med syfte att lyfta fram olika in-
tressenters önskemål och tankar avseende den pågående stadsomvandling-
en. 
Tema 2 syftar i huvudsak till att lyfta fram hållbar resursanvändning och där 
studeras i första hand energi, vatten, byggnader och kommunikation.  
Tema 3 fokuserar på den anpassningsbara staden med syfte att arbeta med 
frågor om hur t ex byggnader och andra tekniska system kan anpassas för 
både förväntade och oförutsägbara förändringar. 
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I projektet ingår som tidigare nämnts, tolv olika delprojekt. Namnen på del-
projekten är: 
 

• Integrerad resurshantering med fokus på VA-systemen 
• Samer som möjlighet - delstudie 1 och 2 
• Vatten i varierande klimat 
• Risk- och säkerhetshantering i samhällsbyggandet 
• Generationsstudie 
• The Arctic Passive House 
• 4D-visualiseringsplattform som stöd i samhällsplanering 
• Integrering av bebyggelse- och trafikstrukturer 
• Flexibelt byggande 
• Modeller för energiförsörjning 
• Näringslivet i Kiruna 

 
Delprojektet om näringslivet, som beskrivs i denna rapport, hade sin upp-
rinnelse i den konferens som Nya GIRON höll i Kiruna i slutet av maj 2010 
tillsammans med kommunen och lokala företagare med temat Hållbar stads-
omvandling i kallt klimat. I anslutning till denna presentation och de samtal 
som följde ansågs det viktigt att även undersöka Kirunas näringsliv inom 
ramen för projektet Nya GIRON med inriktning på näringslivsutveckling 
och företagsklimat. Mer information om bakgrunden till delprojektets upp-
rinnelse återfinns i delrapporten, (Berglund 2011). 
 
 
 



 

11 

3.	  Metod	  
 
Frågeställningar	  
 
Insamlingsmetod och valet av respondenter har i huvudsak påverkats av de 
frågeställningar som delprojektet har kommit att centrerats kring. Frågeställ-
ningarna har delats in i tre teman. Den frågeställning som har hamnat i för-
grunden i denna studie handlar om hur näringslivsutvecklingsarbetet i Kiruna 
har organiserats, vilka centrala aktörer som har kunnat identifieras, vilka in-
bördes relationer dessa har samt hur man har tolkat sitt uppdrag.  
 
Ett annat tema bland frågeställningarna har berört företagsklimatbegreppet. Fo-
kus har under detta tema legat på hur man inom näringslivet och bland aktö-
rer inom näringslivsutvecklingsverksamhet har tolkat begreppet och vilka 
väsentliga faktorer som påverkar hur företagsklimat uppfattas. 
 
Ett tredje och sista tema har handlat om kommunens stöd & service till närings-
livet. Utgångspunkten för valet av detta tema är delvis inspirerat från 
Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning men främst från den 
uppmärksamhet som mer allmänt riktats till kommunen från näringslivet 
avseende detta område.  
 
Frågeställningarnas karaktär kan enklast beskrivas som ett behov av att för-
stå hur man som organisation eller enskild inom fältet för näringslivsutveckl-
ing har resonerat om näringslivsutvecklingsverksamheten i Kiruna. Valet av 
djupintervjuer som metod upplevdes därför som ett naturligt val redan i in-
ledningsskedet av delprojektet. Intervjuerna har genomförts i tre olika om-
gångar under perioden oktober 2010 till november 2011.  
 
Första	  omgångens	  intervjuer	  –	  näringslivsutvecklingens	  aktörer	  
 
Undersökningen inleddes med en pilotintervju med utvecklingschefen för 
Industri och Energi vid Tillväxtavdelningen i Piteå, Erik Persson. Syftet var 
att inledningsvis få en mer generell bild av vilka områden och vilka frågor en 
kommunal tillväxt- eller näringslivsenhet arbetar med.  
 
I den första omgången av intervjuer hördes sedan tio representanter från alla 
de större organisationerna inom fältet för näringslivsutveckling i Kiruna. 
Dessa var biträdande kommunchef och näringslivschef Mats Dahlberg och 
dåvarande näringslivslots Carina Salomonsson från Kiruna kommun. Från 
LKAB intervjuades ekonomichef Leif Boström. Från föreningen Företagarna 
hördes både nuvarande ordförande Eilert Isaksson och f.d. verksamhetsan-
svarig Hans Sammelin. Från Progressum blev VD Tony Järlström intervjuad 
och från Kiruna Lapland VD Erica Mattsson. Även ägarna från företagen Ki-
runa Stål AB, Tuomo Huurinainen och Nybergs Mekaniska Verkstad AB, VD 
Anita Fors och produktionschef Niklas Pääjärvi intervjuades i denna omgång 
som sträckte sig från oktober 2010 till februari 2011. 
 
Syftet under denna omgång var främst att kartlägga de olika aktörerna inom 
näringslivsutveckling och skapa en grundläggande förståelse för hur upp-
byggnaden av näringslivsutvecklingsverksamhet hade utvecklats i Kiruna. 
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Organisationernas inbördes relationer, tolkningen av det egna uppdraget, 
hur man såg på varandras uppdrag och mer allmänt om näringslivssituat-
ionen i Kiruna var områden som behandlades i denna intervjuomgång. 
 
Andra	  omgångens	  intervjuer	  –	  kommunens	  tjänstemän	  
 
Den andra omgångens intervjuer fick delvis sin upprinnelse i ett möte mellan 
kommunalråd Kristina Zakrisson, kommunchef Stefan Hämäläinen, biträ-
dande kommunchef och tillika näringslivschef Mats Dahlberg samt Kjell 
Rask och undertecknad, Leif Berglund från LTU om delprojektet Kirunas nä-
ringsliv och dess slutsatser vid denna tidpunkt. Det bestämdes då att som 
nästa steg undersöka hur olika tjänstemän med ansvar för bl.a. bygg- och 
planfrågor såg på det kommunala uppdraget avseende stöd och service till 
näringslivet. I denna omgång intervjuades sex personer, samtliga under juni 
2011. I denna omgång hördes åter näringslivschef Mats Dahlberg. De övriga 
var stadsarkitekt Thomas Nylund, bygglovsgranskare Lilith Stoor, projektle-
daren för stadsomvandlingen, Christer Winsa, markingenjör Mats Persson 
samt avdelningschefen för Samhällsbyggnadskontoret, Anders Lundgren. 
Frågor som behandlades under denna omgång rörde främst områden i det 
kommunala uppdraget som i direkt mening berör näringslivet, som t ex pla-
nering av industrimark, bygglovshantering, bostadsbristen, fora för inform-
ation och kommunikation mellan kommun och näringsliv men även frågor 
som rörde företagsklimat och attityder till näringsliv och kommunal verk-
samhet. 
 
Tredje	  omgångens	  intervjuer	  –	  en	  jämförelse	  med	  fem	  kommuner	  
 
Den tredje och sista omgångens intervjuer gjordes med representanter från 
fem olika kommuner i syfte att spegla olika sidor av hur näringslivsutveckl-
ingsverksamhet har gestaltats i andra närliggande kommuner. Med tanke på 
tidsbegränsningen av delprojektet bestämdes antalet kommuner till fem och 
urvalet av kommuner gjordes utifrån några olika kriterier. 
 
Gällivare kommun valdes dels med tanke på likheten i näringslivsstruktur, 
dels med tanke på närheten till Kiruna kommun. Gällivare har delvis en lik-
nande historia som gruvstad, man delar även erfarenheten av att under åttio-
talet upplevt en större nedgång inom gruvnäringen, något som föranlett lik-
nande åtgärder med syfte att bredda näringslivet. Och, man delar arbetet 
med att flytta delar av staden. 
 
Boden kommun valdes i första hand för att kommunen under de senaste 10-15 
åren har gjort en intressant resa ur ett näringslivsperspektiv. Under en kor-
tare period på 90-talet och en bit in på 2000-talet förlorade kommunen ett 
större antal arbetstillfällen genom nedläggningen av flera militära förband, 
flytten av regionsjukhuset samt neddragning inom Polisen och Kronofogde-
myndigheten. Man har dock under senare år haft en gynnsam näringslivsut-
veckling. Boden kommun är också den enda norrbottniska kommunen som 
har legat bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking rörande företags-
klimat. 
 
Luleå kommun blev utvald i egenskap av betydande industristad, dess storlek 
och betydelse som residensstad, men även utifrån den betydelse Luleå tek-
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niska universitet har som motor i länet. Trots bilden av Luleå som indu-
stristad är tjänstesektorn sett ur ett riksgenomsnitt mycket hög i Luleå.  
 
Piteå kommun har en historia som bruksort med två större pappersbruk i tä-
torten men dessa har genom diverse rationaliseringar och försäljning sett i 
antalet anställda inte längre samma viktiga betydelse. Musikhögskolans och 
dess avknoppningar, satsningar på energi och vindkraft ses idag som viktiga 
områden att vidareutveckla. Kommunen var även tidigt ute med egen nä-
ringslivsenhet och har under lång tid profilerat sig i marknadsföringen som 
stad. 
 
Skellefteå kommun har till stor del saknat den storskaliga industrin, bortsett 
från Rönnskärsverken med cirka 800 anställda. Kommunen valdes främst 
med tanke på dess näringslivsstruktur med många små företag i starka nät-
verk, något som ofta jämförts med Gnosjö. I kommunen finns även en nat-
ionellt känd one-door-stop-verksamhet, Entreprenören, vilket samlar före-
tagsutvecklingskompetens under ett och samma tak. 
 
I urvalet av respondenter i denna omgång var kriterierna i först hand perso-
ner vi bedömde var väl förtrogna med både tidigare och nuvarande verk-
samhet rörande näringslivsutveckling i de olika kommunerna. I Gällivare tog 
vi beslut att fråga ett något större antal personer än i de övriga kommunerna, 
dels med tanke på GIRON-projektets koppling till Gällivare kommun, dels 
till Gällivare kommuns, i relation till Kiruna, likartade förutsättningar. Detta 
medförde att fördelningen av respondenter inte blev jämnt fördelad bland 
kommunerna. Under september till november 2011 gjordes sammanlagt tio 
intervjuer med olika personer i de fem kommunerna. 
 
I Gällivare intervjuades kommunalrådet Tommy Nyström, kommunens ut-
vecklingschef Ulf Hansson, Expandums VD Kjell-Åke Johansson, Expan-
dums ordförande Sven-Eric Svensson samt Företagsbolagets verksamhets-
chef, Mia Edin. I Boden intervjuades f.d. kommunalrådet, Olle Lindström. I 
Luleå blev Erik Sandberg, VD för IUC Norrbotten och Luleå Näringslivs 
AB:s f.d. VD Thomas Nilsson intervjuad. I Piteå intervjuades f.d. kommun-
chefen, numera chefen för kommunens bolag, Gusten Granström. Intervjun 
med Erik Persson från Piteå kommun Tillväxtavdelning som gjordes i okt 
2010 användes även i analysen av denna omgångs datamaterial. Från Skellef-
teå intervjuades Östen Hansson, VD för IUC Bothnia.  
 
Den urvalsprincip som användes präglades av det man brukar kalla för Del-
phimetod. Det betyder att man dels söker efter människor som, (likt oraklet i 
Delphi), antas bära på stor kunskap och erfarenhet av ett ämne. Till viss del 
kom urvalet även att präglas av snöbollsmetoden, vilket innebär att utvalda 
och intervjuade respondenter i sin tur ger tips på för studien intressanta in-
tervjupersoner. Ur det ursprungliga urvalet kom endast en person att falla 
bort, Maud Spencer, VD vid Svalson AB i Piteå, som på grund av bland an-
nat resor inte kunde ställa upp. Intervjuerna med dessa tio personer kom att 
handla om både deras egen verksamhet och erfarenhet av näringslivsut-
veckling men också om både Norrbottens och Kirunas situation och möjlig-
heter till utveckling. 
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Allt intervjumaterialet bandades och skrevs ut och har sedan analyserats. 
Under analysarbetet har även löpande samtal om olika aspekter av materi-
alet förts med Kjell Rask vid LTU. En delrapport publicerades i januari 2011, 
”Företagsklimatet i Kiruna kommun”. Frågeställningar och slutsatser har 
under projektets gång diskuterats vid ett antal både interna och externa 
sammankomster i Kiruna, inte minst slutseminariet i december 2011. 
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4.	  Näringslivsutveckling	  i	  Kiruna	  
 
Kommunernas intresse och delaktighet i näringslivsutvecklingsfrågor kan 
idag i hög grad sägas vara präglad av det man idag brukar benämna som 
mainstream, i betydelsen att olika aspekter av näringslivsutveckling genom-
syrar i stort sett alla verksamhetsområden. Sedan några decennier bedriver 
också i stort sett alla kommuner någon form av riktad näringslivsutveckling 
inom externa utvecklingsbolag eller s.k. tillväxt- och/eller utvecklingskontor. 
Att som kommun arbeta för näringslivets utveckling är inte bara en fråga om 
att verka för etableringar av företag utan också om en marknadsföring av 
den egna kommunen för att få fler att flytta in och bosätta sig på orten. Det är 
också viktigt att man som kommun lyckas med att skapa en infrastruktur 
som bidrar till attraktivitet för inflyttande. Detta gäller inte minst bostäder 
och tomter så att både företag och anställda kan etablera sig. Det är även vik-
tigt att det finns ett tillgängligt handelsutbud och att utbudet av skola, vård 
och omsorg både upplevs tillräckligt och tilldragande. Samtidigt är många av 
dessa infrastrukturområden idag knappast ens att betrakta som ”säljargu-
ment” för en kommun. Om man skall komma ifråga som etablerings- och bo-
stadsort måste dessa faktorer helt enkelt finnas och fungera.  
 
Näringslivsutveckling kan med andra ord inte sägas bara handla om att få 
företag att etablera sig på orten, och tänka att så löser sig allt de andra. Även 
om det för kommunerna är av central betydelse att skapa arbetstillfällen, nå-
got som också utgör den bas som ett framgångsrikt samhällsbygge fordrar så 
är kommunernas utmaning i huvudsak ändå att skapa tillräckligt attraktiva 
förutsättningar för människor att etablera sig och under en längre tid förbli 
på orten. Detta innebär att förutom bostaden och dess närområde är handels-
, kultur- och fritidsutbudet också viktiga frågor som tillsammans bidrar till 
den helhetssituation som avgör valet av lokalisering för såväl den redan bo-
satte som den presumtive kommunmedborgaren. 
 
Det	  aktuella	  läget	  för	  Kiruna	  
 
Kiruna befinner sig i relation till dessa utmaningar i en både spännande som 
besvärlig sits. Från att sedan 80-talet ha varit nära branten av ett stup, då 
gruvkrisen grasserade med mycket stora utflyttningstal, (under en tioårspe-
riod flyttade cirka 5 000 medborgare från Kiruna stad) och gruvbranschens 
vara eller icke vara diskuterades till att idag vara mitt i en hausse inom 
gruvnäringen, med planerade anställningsbehov för LKAB på cirka 1 200 
personer fram till 2015, är med nödvändighet skillnaderna i förutsättningar 
och utmaningar för Kiruna kommun stora. Idag kan det sägas finns två bety-
dande frågor som påverkar Kirunas möjligheter och utmaningar i arbetet 
med näringslivsutveckling. Den första är frågan om världsekonomins situat-
ion, något som mer eller mindre påverkar stålproduktionens möjligheter och 
därmed också efterfrågan på järnmalm (LKAB, 2011). Det finns med andra 
ord en ständigt närvarande osäkerhetsfaktor avseende hur länge det gynn-
samma läget för gruvnäringen håller i sig. Den andra faktorn som starkt på-
verkar kommunens arbete med näringslivsutveckling är stadsomvandlingen, 
dvs. arbetet med att planera och genomföra en successiv förflyttning av sta-
dens centrum. Den centrala utmaningen inom detta område rör främst efter-
frågan på bostäder. 
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Det är uppenbart att Kiruna kommun i flera avseenden varit oförberedda på 
dessa två omfattande förändringar som gruvbranschhaussen och den på-
gående markdeformationen innebär. En längre tid av minskande befolk-
ningsantal och skatteunderlag har självklart inneburit neddragningar avse-
ende kommunanställda och därmed resurser för stöd & service till medbor-
gare och inte minst näringsliv. Det proaktiva arbetet för expansion och till-
växt, t ex i form av förberedelser för upplåtelse av mark, översikts- och de-
taljplanering, bostadsplanering, etc. har inte heller varit högprioriterat. Ytter-
ligare är den bild som ges att en instabil politisk situation inte har bidragit till 
ett påskyndande av omställningen från ett reaktivt till ett mer proaktivt för-
hållningssätt i den kommunala verksamheten avseende näringslivsutveckl-
ing. 
 
Bostäder	  –	  en	  utmaning	  
 
I någon mening är de problem kommunen står inför naturligtvis i grund och 
botten av angenäm natur. Det finns för närvarande en stark efterfrågan av 
järnmalm, den produkt som både utgör den historiska grunden till stadens 
uppkomst samt den logik som arbetsmarknads-, näringslivs, bosättnings- 
och planeringsfrågor i kommunen kretsar kring (se Delrapport Företagskli-
matet i Kiruna kommun, 2011). Utifrån ett kommunalt perspektiv kan det 
konstateras att skapandet eller tillskyndandet av arbetstillfällen för närva-
rande inte är en huvudfråga i Kiruna. Utmaningarna för Kiruna kommun 
handlar snarare om att fokusera på infrastrukturfrågor som i grund handlar 
om att företagare (som kommunen vill skall etablera sig på orten) erbjuds 
den mark, byggnader, bostäder till anställda, kommunikationsmöjligheter till 
och från Kiruna, etc. som man efterfrågar, och de människor (som kommu-
nen vill skall bosätta sig på orten) får tillgång till planerade områden där de 
kan bygga hus eller får tillgång till bostad, kommunal service, handels-, kul-
tur- och fritidsutbud, dvs. något som tillsammans kan uppfattas skapar en 
för dem attraktiv helhetslösning. Utmaningen för kommunen handlar med 
andra ord om att bädda för en långsiktig tillväxt av både Kirunas näringsliv 
och befolkning. 
 
Organiseringen	  av	  näringslivet	  
 
Organiseringen av näringslivsutveckling ser med självklarhet mycket olika 
ut i olika kommuner. I Norrbotten finns det ett näringslivsbolag i cirka hälf-
ten av kommunerna. I de flesta av dem är kommunen delägare. I de flesta 
kommuner i Norrbotten har man någon typ av avdelning eller enhet där 
man arbetar med näringslivsfrågor. Benämningarna varierar, från ”rena” nä-
ringslivsenheter till mer tillväxt- och/eller utvecklingskontor där man inte 
enbart fokuserar på näringslivsfrågor utan även andra frågor inom området 
för tillväxt och utveckling av kommunen, som t ex varumärkesutveckling av 
kommunen. I Kiruna startades näringslivsbolaget Progressum 1996 med i 
huvudsak medel från LKAB. Syftet var att möta de behov av kompetensut-
veckling och breddning som man främst menade förelåg inom verkstadsin-
dustrin. Företagen var som entreprenörer och leverantörer ofta alltför starkt 
knutna till främst LKAB och behövde stödjas och utmanas att söka nya kun-
der och marknader för att på så sätt dels fördela risken vid lågkonjunkturer, 
dels stimulera kunskaps- och kompetensutvecklingen. Kommunen gick även 
med in som delägare, och i samband med detta flyttades det mesta av ansva-
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ret för kommunens näringslivsutvecklingsverksamhet över till Progressum. 
Denna händelse syns ha haft en avgörande betydelse för kommunens roll 
som aktör inom näringslivsutvecklingsfältet. Det problem som uppstod 
handlar i första hand inte om Progressums uppdrag utan snarare om i vems 
ärende man har agerat. Bland företagare ges en bild av att Progressum har 
uppfattats som kommunens näringslivsutvecklingsbolag, trots att ägarbilden 
inte pekar på detta. Progressum ägs idag av 32 företag tillsammans med Ki-
runa kommun som har en ägarandel på 7 procent. 
 
Även om svenska kommuners direkt riktade verksamheter i syfte att få före-
tag att etablera sig på orten är en ganska ny företeelse som sådan så finns det 
idag inga kommuner som inte har en väl uttänkt strategi för marknadsfö-
ringen av den egna orten och planering för hur företag och branscher skall 
lockas till att starta verksamhet i kommunen. I så måtto är Progressums 
verksamhet betydelsefull och i någon mening ofrånkomlig, sett från ett 
kommunalt perspektiv. Samtidigt är arbetet med näringslivsutveckling i 
många avseenden och med nödvändighet starkt kopplat till en kommuns 
uppdrag som myndighet. Det åligger en kommun att planera och förbereda 
för kommunens utveckling, något som bl.a. innebär översikts- och detaljpla-
nering av tillgängliga utvecklingsområden, vägar, va-anläggning, el, osv. 
Även om arbetsmarknadsansvaret officiellt ligger på statlig nivå så har 
kommunen både ett starkt intresse och ansvar för sysselsättningsfrågor, ett 
intresse som med nödvändighet kanaliseras i näringslivsutvecklingsarbetet. 
Ett tredje grundläggande skäl för kommunen att engagera sig i näringslivs-
utveckling handlar om behovet av att möjliggöra för aktörer inom t.ex. han-
del-, kultur- och fritidsområden till etablering och verksamhet, något som 
förutom arbetstillfällen och skatteintäkter bidrar till skapandet av mervärden 
för medborgarna. Utifrån förståelsen av dessa grundläggande intressen hos 
kommunen för näringslivsutveckling syns det ha varit ett problematiskt be-
slut, inte att som kommun se Progressum som Kirunas huvudsakliga aktör i 
näringslivsutvecklingshänseende, men däremot att i grund frånhända sig an-
svaret för näringslivsutveckling.  
 
Behovet	  av	  ett	  breddat	  näringsliv	  
 
För många Kirunabaserade företag inom verkstadsindustrin ges en bild av 
att utmaningen att bredda kundkretsen med syfte att förbereda sig inför kon-
junkturskiftningar fortfarande ligger framför. Även för LKAB är en sådan 
utveckling för deras underleverantörer att föredra eftersom en ökad expone-
ring mot andra marknader eller kundgrupper också ökar incitamenten för 
kompetensutveckling och nyrekryteringar. Bortsett från detta handlar den i 
allt överskuggande utmaningen för många expansiva företag i Kiruna idag 
om bostäder. Detta kan ses som ett större problem, inte bara därför att det 
försvårar och begränsar de företags möjligheter till expansion och nyrekryte-
ring. Det är också ett problem ur ett kommunperspektiv, i den meningen att 
det försenar och försvårar önskvärda etableringsprocesser för de presumtiva 
kommuninnevånare som skulle kunna flytta in om det fanns bostäder eller 
byggbara tomter för nyanställda vid Kirunabaserade företag.   
 
I huvudsak kan näringslivsutveckling handla om både en breddning och ut-
veckling av näringslivet i en kommun, dvs. verkandet för att förmå nya före-
tag att etablera sig på orten, både inom redan tidigare befintliga branscher 
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men också nya. Det kan också handla om riktade stödåtgärder av olika slag 
till det befintliga näringslivet i form av teknik- och kompetensutveckling, 
marknadsförings- och investeringsstöd, osv. Ett tredje område är verksamhet 
som riktar sig till de som vill starta ett företag, t.ex. avknoppningar. Alla 
kommuner har någon form av verksamhet som riktar sig till alla dessa tre 
områden, även små kommuner. De områden som Progressum idag arbetar 
inom handlar i huvudsak om rymdturism, testverksamhet, kommunikations-
frågor, marknadsföring av kommunen och mer allmänna näringslivsutveckl-
ingsfrågor. Med andra ord har Progressum en tonvikt i sin verksamhet på 
det förstnämnda området, att verka för att nya branscher och näringar eta-
blerar sig inom kommunen. Den fråga som kan ställas i den situation som 
Kiruna nu befinner sig i med en mycket starkt expansiv fas för gruvnäringen, 
är i vilken grad det är lämpligt att satsa på en breddning av näringslivet, som 
t.ex. rymdturism, som i någon mening är ett mer osäkert kort, när en redan 
befintlig verkstadsindustri är i mer omedelbara behov av rekrytering, kom-
petensutveckling, internationalisering, produktutveckling, osv. Detta skall 
inte ses som en fråga om ett antingen eller utan riktar enbart fokus på ut-
gångspunkterna i bedömningen av vilken inriktning Kiruna i nuläget bör ha 
i sitt strategiska näringslivsutvecklingsarbete. Som kommun går det inte att 
lägga alla ägg i samma korg av flera skilda orsaker, inte minst när det gäller 
graden av konjunkturkänslighet, vars konsekvenser orter med en mindre an-
tal representerade branscher får vidkännas i tider av nedgång.  
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5.	  Kommunens	  stöd	  &	  service	  till	  näringslivet	  
 
En kommun har att både förhålla sig till byråkratiska såväl som demokra-
tiska aspekter i sin verksamhet. Enkelt uttryckt handlar den byråkratiska si-
dan av verksamheten om tjänstemännens uppdrag att i enlighet med bl.a. 
kommunallagen hantera planering, administration och utförande av kom-
munens angelägenheter, något som i förekommande fall innebär att kom-
munen agerar myndighet medan den demokratiska handlar om medborgarnas 
möjligheter att påverka beslut och inriktning rörande kommunens verksam-
het, det senare oftast gestaltat genom folkvalda politikers försorg. Ett annat 
sätt att se på detta är att förstå kommunens verksamhet som samtidigt 
lagstyrt och folkstyrt. I praktiken utgör den hänsyn som tas till dessa båda 
aspekter många gånger föremål för spänningar mellan kommun och närings-
liv.  
 
Utmaningen	  med	  bostäder	  
 
Kiruna kommun befinner sig för närvarande i en situation där utmaningarna 
är stora. Från att ha haft en stark ökning av befolkningen från 50-talet fram 
till mitten av 70-talet har man sedan gruvkrisen och fram till nu stadigt 
minskat i antal. Detta har medfört ett minskat skatteunderlag med minskade 
resurser för kommunalt stöd och service som följd. När nu kommunen står 
inför två större utmaningar som gruvhaussen och stadsomvandlingen, blir kra-
ven på tomter, bostäder och utbyggd infrastruktur satt på sin spets. Det är 
ingen underdrift att konstatera att en i antal sedan länge nedbantad kommu-
nal administration inte lyckats möta de närmast explosiva kraven som nä-
ringslivet riktat till politiker och tjänstemän. Näringslivschef Mats Dahlberg 
menade att det budskap som kommunrepresentanter möttes av i mötet med 
näringslivet var: 
 

Bostäder, bostäder, det är kanske den största frågan just nu, vi får jättemycket 
kritik där och vi ligger ju efter. Sen är det kanske en sak som är utanför vår på-
verkan, ingen vill vara i den här situationen. Så är det ju naturligtvis, det är en 
komplicerad sak att flytta en stad… 

 
I den dubbla upprepningen av kritikens huvudfråga understryks också om-
fattningen av behovet av bostäder. Det gäller i nuläget inte bara den bostads-
efterfrågan som tillströmningen av anställningar hos LKAB och deras under-
leverantör innebär utan det avser också de bostadsbehov som stadsomvand-
lingens konsekvenser kommer att innebära. I skrivande stund är bostadsom-
rådet Ullspirans hyresgäster på väg att utrymma sina bostäder och behöver 
erbjudas ersättningslägenheter i andra områden än i det nära förestående de-
formationsområdet de nu bor i. Orsaken till den utmanande situation man 
nu befinner sig i avseende stadsplanering kan till viss del förklaras i de förut-
sättningar som fanns före stadsomvandlingens startskott 2004 men också 
processer av planering och politiska beslut i det efterföljande arbetet. Som 
tidigare nämnts har kommunen på grund av minskat skatteunderlag inte 
hunnit hänga med i utökningen av de personella resurser som ett ökat behov 
av stadsplanering, handläggning, osv. kräver. 
 
Trots det ekonomiska stödet från LKAB, officiellt motsvarande de verksam-
hetsresurser som flyttprojekten kräver, har även olyckliga personalsituation-
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er inneburit att man inte har kunnat svara upp mot det extraarbete som om-
vandlingen och gruvbranschens expansion innebär. Kanske fick också nyhet-
en om stadsomvandlingen en olycklig start då LKAB presenterade en plan 
för Kirunas förändrade stadsbild och kommunen kablade ut nyheten om 
stadsflytten till världspressen. Dessa två händelser har kanske betytt mer för 
stadsomvandlingsprojektet än vad man kanske egentligen har insett. LKAB:s 
”övertramp” i kommunala angelägenheter som stadsplanering kan ha fått 
den positiva konsekvensen att en process av tydligare gränsdragning mellan 
LKAB och kommunen har påbörjats. 
 
Materialet visar också på en förhöjd insikt hos kommunen över det uppdrag 
man innehar som ensam beslutsfattare i frågor som rör stadsplanering. Den 
omfattande marknadsföringen av stadsomvandlingen, som i någon mening 
blev en alltför stor frestelse att avstå från, kan både ha gett negativa och posi-
tiva följder. Den negativa konsekvensen handlar om att det skapade uppför-
storade förväntningar hos främst Kirunas egen befolkning, något som påkal-
lade ett agerande som motsvarade dessa förväntningar. Detta rör inte minst 
de tidsramar inom vilket när man förväntar sig ett agerande från kommunen, 
en konsekvens som kommunen antagligen vackert får finna sig i.  
 
Den positiva konsekvensen av marknadsföringen ligger främst i insikten av 
omvandlingens omfattning. Den bild som ges i undersökningen är att för 
kommunen har detta inneburit att man antagit ett förändrat, och måhända 
mer ödmjukt förhållningssätt till omvandlingens komplexitet och de långt-
gående konsekvenserna av de beslut som man står inför. Det betyder i någon 
mening att fokus i stadsomvandlingsarbetet utifrån ett politiskt perspektiv 
och ett tjänstemannaperspektiv har förskjutits mot rätt snarare än snabbt. En 
annan omständighet som också behöver framhållas, som antagligen försenat 
processen är de politiska stridigheter i bl.a. valet av plats för det nya cent-
rum, något som påverkat planeringsprocessen under de första åren. Detta 
kan till viss del ses som ett uttryck för en viss kultur i Kiruna där stridbarhet 
verkar vara ett honnörsord. Frågan som behöver ställas är i vilka avseende 
detta kan ha verkat menligt på utfallet, och då inte bara ifråga om försening-
ar. 
 
Bruksortsmentaliteten	  
 
I samtalen med representanter för näringsliv och kommunen kommer ofta 
begreppen bruksortskultur eller bruksmentalitet på tal. Begreppen används 
bland annat för att förklara den misstänksamhet som riktas mot företrädesvis 
privat småföretagsverksamhet. Den mentala bilden av en bruksortskultur 
innefattar starka kopplingar till en arbetarkultur där gemensamma, kollek-
tiva värderingar har ett företräde. Ett sådant synsätt har också generellt un-
derstötts av en gemensam logik avseende den lokala arbetsmarknaden, i 
form av bruket, industrin eller liknande som den huvudsakliga inkomstkäl-
lan. I en måhända undertryckt vetskap om den risk som föreligger med en 
enda eller ett fåtal tillgängliga arbetsgivare och den utsatthet detta innebär, 
har detta istället tenderat att bli uttryckt i en ibland alltför överdriven solida-
ritet med bruket eller industrin. En attityd som i sin konsekvens och i samma 
slag har riktat sin misstänksamhet mot andra, alternativa sätt till försörjning, 
t ex genom småföretagarverksamhet. Det kan vara svårt att helt förklara 
bruksortsmentalitetens logik men uppslutningen runt kollektiva värderingar 
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är antagligen ett mycket starkt inslag, såväl som misstänksamheten mot små-
företagarnas möjlighet att för egen del slå mynt av brukets eller industrins 
behov av underleverantörer.  
 
Det är emellertid viktigt att i en beskrivning av bruksortsmentalitet dels se 
det som en grovt skissad bild av verkligheten, dels inse att eventuella uttryck 
för denna mentalitet är än svårare att fånga. Att den är svår att fånga, i bety-
delsen ge empiriska bevis för, kan bland annat förklaras utifrån olika sam-
hällsteoretiska beskrivningar av det moderna samhället, inte minst de indi-
vidualiseringsprocesser som är pågående, och som i många avseenden ut-
manar kollektiva perspektiv på tillvaron (Beck 1998; Bauman 2002). Ett annat 
sätt att förklara svårigheten med att finna konkreta uttryck för bruksortsmen-
talitet är att detta synsätt antagligen har kommit att alltmer problematiseras. 
Den svenska industrikrisen i mitten av 70-talet med starka rationaliseringar 
som följd, t ex i början av 90-talet, tillsammans med en ökad international-
isering avseende ägarbilden har antagligen också påverkat bruksortsmentali-
tetens överlevnadsmöjligheter.  
 
Behovet	  av	  ett	  differentierat	  näringsliv	  
 
Betydelsen av småföretagarverksamhet, konsulter, underleverantörer är 
också något som lyfts upp i Kiruna. Från LKAB uttrycker man särskilt beho-
vet av att man är starkt beroende av att deras underleverantörer, i form av 
t ex mekanisk verkstadsindustri, transportföretag, IT-service, osv. finns eta-
blerad på plats på orten, bedriver affärer med kunder utanför Kiruna, bedri-
ver en ständigt pågående kompetensutveckling, osv. Logiken i resonemanget 
handlar om att tillförsäkra sig både en geografisk närhet och en hög kun-
skaps- och kompetensnivå hos underleverantörerna. Industrins förändrade 
syn på kärn- respektive sidoverksamhet har också en del i förklaringen av 
den förändrade synen på entreprenörskap och företagsamhet i Kiruna. Det 
kan helt enkelt ses som lite inopportunt att uttrycka misstänksamhet eller ge 
uttryck för negativa attityder mot företagsamhet eftersom betydelsen av ett 
differentierat och utvecklat näringsliv är något som alltfler ser som något 
nödvändigt och betydelsefullt. 
 
Trots detta ger man från företagarhåll i Kiruna exempel när kommunala 
tjänstemän som i sin tjänsteutövning har bemött företagare på ett sätt som 
uppfattats som nedlåtande. Vidden av detta är helt naturligt mycket svår att 
teckna men noterbart är att det enligt utsago har förekommit. I de samtal 
som förts med kommunala tjänstemän framkommer, naturligtvis, inga nä-
ringslivskritiska uttalanden eller liknande. Tvärtom uttrycks en ofta väl un-
derbyggd förståelse och inlevelseförmåga för företagarnas situation. Detta 
gäller inte minst förståelsen av den frustration som många företagare visat 
avseende den många gånger oerhört långa väntan på besked i olika ärenden. 
Från tjänstemännens perspektiv förklaras handläggningstiden främst med 
bristande personella resurser. Bland annat har de rutinerade bygglovs-
granskare som tidigare fanns i kommunen slutat och inte till fullo kunnat er-
sättas. Listorna för icke påbörjade ärenden för både stadsarkitekt och mark-
ingenjören med ansvar för markaffärer syntes också orimligt lång med tanke 
på de förestående behoven i samband med stadsomvandlingen. I samtal med 
näringslivschefen var nya anställningar planerade i syfte att påskynda hand-
läggningen av ärenden. Det problem som i hög grad drabbar mindre orter 
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gäller naturligtvis också Kiruna, att det är svårt att locka till sig väl erfarna 
tjänstemän inom dessa områden, vilket innebär att man många gånger får 
nöja sig med nyutexaminerade. Det innebär att handläggningskapaciteten 
inte blir lika hög i jämförelse som med en mer rutinerad personal under de 
första åren tills personen kommit in i arbetet. 
 
Ett annat område som används som förklaring till den kritik som riktas från 
näringslivshåll avseende handläggningstider är lagar och regler, t ex Plan- 
och Bygglagen, som man har att följa i handläggning och beslut i olika ären-
den. Generellt uttrycks det från tjänstemannahåll dels en förståelse över att 
man från både privatpersoner och företagarhåll upplever den som krånglig 
och i somliga fall som onödigt byråkratisk, dels en önskan om en ökad kun-
skap hos många företagare i frågor om t ex bygglovsansökningar. En av 
tjänstemännen menade att ett stående mantra på avdelningen hade kommit 
att bli: ”Får du en idé, kolla detaljplanen!”. Med detta avsågs att om en företa-
gare hade för avsikt att etablera sig inom ett nytt område, bygga nytt eller 
göra ombyggnationer på eget befintligt område så uppmanades dem att först 
och främst kontrollera vilka riktlinjer och ramar kommunen redan bestämt 
för det området i detaljplanen. Om de byggplaner företagaren hade låg ”ut-
anför” detaljplanen, dvs. inte låg i linje med kommunens riktlinjer och intent-
ioner med det aktuella området så fanns det inte samma möjligheter till att få 
ärendet godkänt, och än mindre få det beviljat snabbt. Å ena sidan menade 
någon av tjänstemännen att många företagare anlitade kunniga arkitekter 
och projekteringsstöd där detaljplanen redan kontrollerats, vilket betydde att 
dessa ärenden lättare kunde beviljas. Å andra sidan verkade det generellt 
finnas ett väl grundat önskemål från tjänstemännen av en ökad kunskaps-
spridning bland företagare om ansökningsförfaranden, ärendehantering, la-
gar och regelverk, m.m. inom området. Med andra ord uttrycktes det en ge-
nerell förståelse för företagarnas indignation över långa ärendeprocesser 
men samtidigt ville de också ha förståelse för den verklighet de verkade 
inom, en verklighet som till stora delar styrs av lagar och regelverk.  
 
Utmaningen	  att	  möta	  näringslivets	  behov	  
 
I avsnittets inledning nämndes kommunens verksamhet som en balansakt 
mellan byråkrati och demokrati. Tjänstemännens berättelser om möten med 
företagare är i många stycken en beskrivning av just denna balansakt. Det 
ligger i kommunens intresse att främja och understödja näringslivets tillväxt. 
Det handlar om att på olika sätt underlätta för företagare att kunna förverk-
liga sina affärsidéer, något som sker genom nystartshjälp, anvisning av tom-
ter och fastigheter, förmedling av finansieringsmöjligheter, rådgivning, in-
bjudningar till nätverk, osv. Samtidigt ligger det också i kommunens upp-
drag att ha ett helhetsansvar för kommunens planering och utveckling, att ta 
hänsyn till mångas intressen och att begrepp som demokrati, rättvisa, jäm-
likhet blir uttryckta i den kommunala verksamheten. Detta kan sägas vara 
grunden för befintlig lagstiftning, att alla medborgares intressen i olika avse-
enden skall beaktas och ges utrymme. Utifrån den demokratiska aspekten av 
det kommunala uppdraget har därför både kommunens politiker och tjäns-
temän ett ansvar att aktivt värna om dessa värden av likhet och rättvisa, trots 
påtryckning om särbehandling eller påskyndande av ärendehantering.  
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Dessa stundtals i praktiken motstridiga intressen är inte alltid lätt att upp-
rätthålla. Enligt materialet framkommer det att politiker ibland lovat företa-
gare vissa saker som pga. lagstiftning inte har kunnat infrias, vars konse-
kvens tjänstemännen i sin tur fått klä skott för. Vid andra tillfällen kan löf-
tena gått att infria men i efterhand uppfattats av andra företagare som ut-
tryck för orättvisa, ett agerande som även då slagit tillbaka på kommunen. 
Dessa exempel behöver inte tolkas som oegentligheter utan mer som uttryck 
för den lilla kommunens dilemma. I en mindre kommun finns det en betyd-
ligt större möjlighet till direkta och personliga interventioner i angelägenhet-
er som t ex rör näringsliv och kommun. Detta behöver inte enbart ses som 
något negativt, eftersom det för den kommunala byråkratin kan öppna upp 
för en smidigare och mer initierad hantering. Risken är dock att demokratin i 
någon mening riskerar att sättas ur spel.  
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6.	  Näringslivsutveckling	  i	  fem	  kommuner	  
 
Som beskrivits i metodkapitlet var avsikten med att även inkludera kompa-
rativa studier i projektet att kunna betrakta Kirunas näringslivsutveckling i 
ljuset av andra kommuners verksamhet på det området. Viktigt att notera är 
att det urval som gjordes av informanter från de fem kommunerna inte skall 
ses som representativa, i betydelsen att de ger en sammanfattande bild av 
vad respektive kommuns syn på näringslivsutveckling är, eller att kommu-
nens, näringslivets eller näringslivsorganisationernas perspektiv i alla kom-
muner kommer till tals. Det är snarare så att respondenterna är utvalda i 
egenskap av att de är erfarna personer som haft eller fortfarande har betydel-
sefulla positioner med ansvar för näringslivsutveckling. De tankar eller åsik-
ter som uttrycks är i huvudsak deras egna, även om det naturligtvis finns 
flera som skulle vara villiga att dela deras syn. Det betyder samtidigt att vi 
får utgå från att det finns personer med avvikande åsikter än respondenter-
nas, något som emellertid egentligen endast framkom i de intervjuer som 
gjordes i Gällivare, (antagligen just därför att ett flertal intervjuer gjordes 
där). 
 
Syftet med detta kapitel är att utifrån de intervjuer som har gjorts spegla 
några karaktäristika och reflektioner från de fem utvalda kommunerna Gäl-
livare, Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå utifrån ett näringslivsutvecklings-
perspektiv. I huvudsak återfinns de inspel från den jämförande kommunstu-
dien som uppfattats som relevanta för Kirunas situation i kapitel 7-9. I början 
av redovisningen av varje kommun följer några korta kommunfakta. 
 
Gällivare	  
 
Gällivare, tio mil norr om polcirkeln har ca 18 500 invånare på en yta om ca 
16 000 km2 (att jämföras med Skåne, med ca 1 250 000 invånare på en yta av 
knappt 11 000 km2). Gällivare ligger i mitten av Norrbotten med en dragning 
åt väster mot den norska gränsen. Avståndet till Kiruna är cirka 11 mil i 
nordlig riktning och ned till länshuvudstaden Luleå är det cirka 24 mil. Gäl-
livare har sex tätorter, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, Hakkas, Ul-
latti och Tjautjas och en större mängd småorter och byar. Mer än 80 procent 
bor i närheten av huvudorten.  
 
Näringslivet i Gällivare kommun kretsar till stora delar kring gruvverksam-
het. LKAB bryter järnmalm i Malmberget (Malmberget är världens näst 
största järnmalmsgruva) och Boliden AB bryter koppar och guld i Aitik, 
drygt en mil söder om Gällivare (Sveriges största koppargruva). Den störste 
arbetsgivaren är dock Gällivare kommun med ca 1 450 anställda. Kommunen 
har egen flygplats ca fem kilometer utanför centralorten och även eget sjuk-
hus med plats för 100 patienter. I kommunen finns också solcellstillverkning 
och Vattenfall. 
 
I Gällivare har man haft en utveckling liknade Kirunas avseende organise-
ringen av näringslivsutveckling. Gällivares motsvarighet till Progressum he-
ter Expandum. Enligt nuvarande VD Kjell-Åke Johansson har den politiska 
inställningen till Expandum inte varit lika turbulent som det varit i fallet 
med Progressum. På ett liknande sätt i jämförelse med Kiruna har man från 
kommunens sida velat knyta näringslivsutvecklingsfrågorna närmare till den 
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kommunala verksamheten och därför skapat en kommunal Utvecklingsen-
het. Intrycket av den framtoning som den enheten ger är mer tydlig än vad 
näringslivsenheten i Kiruna ger.  
 
I Gällivare har Företagarna en annan roll än i Kiruna. Till skillnad från Ki-
runa är det näringslivsbolaget Expandum, och inte Företagarna som ansvarar 
för den nystartshjälp som blivande företagare erbjuds i kommunen. I Gälli-
vare äger däremot Företagarna 80 procent av Företagsbolaget, en intresseor-
ganisation för Gällivares näringsliv med uppgift att driva medlemmarnas 
intressen i olika näringslivsfrågor. Enligt verksamhetsansvariga Mia Edin ar-
betar man i nära dialog med kommunen om t ex upphandlingsfrågor, bygg-
lov, osv. Ett av målen för Företagsbolaget är intressant nog också att verka 
för att Gällivare ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Utvecklingschef Ulf 
Hansson vid Gällivare kommun såg Företagsbolaget som en betydelsefull 
samtalspartner i näringslivsutvecklingsfrågor eftersom de lyckats samla före-
tagare branschvis och han menade att de synpunkter som kom från Före-
tagsbolaget oftast var fast förankrade i branschen och därför lättare att ta be-
aktande, än om de t ex skulle ha kommit från en enskild företagare. 
 
Det verkade som om det fanns tveksamheter avseende Expandums verk-
samhet hos flera av respondenterna. De dubier som uttrycktes handlade 
mest om en otydlighet i uppdraget. Den fråga som ställdes var på vilket sätt 
bolaget verkligen bidragit till näringslivsutveckling och om man sysslade 
med rätt saker. Det riktades också viss kritik till att man i alltför hög grad 
ägnat sig åt diverse EU-finansierade kompetensförhöjande projekt, något 
som flera uttryckte tvivel om angående betydelsen av de resultat projekten 
producerat. 
 
I Gällivare hade man också haft svårt att tillhandahålla bostäder. Marktill-
gången var begränsad, men till skillnad från Kiruna ägs mycket mark av pri-
vatpersoner och inte av staten. Det gavs också uttryck för en viss försiktighet 
i utbyggnaden av staden, något som förklarades med tidigare erfarenheter 
då ett större lägenhetsbestånd i mellanområdet mellan Gällivare och Malm-
berget rivits. 
 
Att utveckla nya branscher än gruvnäringen har varit svårt i Gällivare. Sol-
cellstillverkningen är den största i Europa men det har varit liten efterfråga 
på produkterna. Medicintillverkningen upplevdes också ha svårigheter att 
utvecklas. Möjliga nischer inom testverksamhet hade enligt kommunalrådet 
Tommy Nyström undersökts, bl.a. tågtest men inte fallit väl ut. 
 
Boden	  
 
Bodens kommun, cirka 3,5 mil från kusten, har ca 27 600 invånare på en yta 
om ca 4 300 km2. Centralorten Boden med ca 18 600 invånare tillsammans 
med Sävast, cirka 7 km söder om Boden med 3 100 invånare hyser tillsam-
mans knappt 80 procent av kommunens invånare. Övriga tätorter är Harads, 
Unbyn, Vittjärv och Bodträskfors.  
 
I Boden låg tidigare Bodens garnison med fem regementen, A8, Ing 3, Lv 7, I 
19 samt S 3. Efter ett regeringsbeslut 2000 återstod endast I 19 som rege-
mente. Några år tidigare lades garnisonssjukhuset ned och verksamheten 
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flyttade till det som sedermera blev Sunderby sjukhus i Luleå kommun. Un-
der denna tid minskade Bodens invånarantal med ca 2 000 personer. Boden 
är knutpunkt för stambanan och malmbanan och har nattågstrafik till Stock-
holm. Närmsta flygplats är Kallax utanför Luleå med ett avstånd på ca 3,5 
mil. Boden är en typisk småföretagarort enligt f.d. kommunalrådet Olle 
Lindström, utan någon egentlig större industri. Historiskt har mycket av dess 
näringslivsstruktur varit uppbyggt omkring Boden som militärstad. Idag är 
det nästan 4 000 av bodensarna som arbetar och pendlar till Luleå varje dag.  
 
Boden har under ett antal år hamnat mycket högt med norrbottniska mått 
mätt på Svenskt Näringslivs rankinglista över Sveriges kommuners företags-
klimat. 2011 hamnade man på plats 50 av landets 290 kommuner. De flesta 
andra kommunerna i Norrbotten ligger på platser under 200. I samtalet med 
Olle Lindström menade han att den främsta orsaken till detta var den lång-
siktiga satsningen som man från kommunalt håll hade gjort för att förbättra 
relationerna mellan kommun och näringsliv. Den hade inneburit sex träffar 
per år, då bl.a. kommunens olika enheter informerade näringslivet om kom-
mande förändringar och olika företagare vid skilda tillfällen berättade om sin 
verksamhet. Vid träffarna var de kommunala förvaltningscheferna särskilt 
inbjudna, i en nästa omgång mellanchefer, osv, något som innebar att kom-
munens olika chefer gavs möjlighet att mer eller mindre bli personligt be-
kanta med et större antal företagare i Boden. Dessa träffar menade Olle hade 
bidragit till att relationerna hade förbättrats, tillsammans med att man hade 
signalerat från kommunstyrelsen om en tydlig, positiv attityd till näringsli-
vet. Även löften om en förbättrad och förkortad ärendehantering gavs och ett 
antal områden av kommunal verksamhet lades ut på entreprenad, bl.a. hem-
tjänst, städverksamhet, fastighetsskötsel, osv.  
 
2007 startade man ett kommunalt ägt utvecklingsbolag med syfte att mer 
långsiktigt arbeta med näringslivsutveckling. Detta är nu den nya kommun-
ledningen lagt på is. Som ett resultat av detta har Hästcentrum och ett Miljö-
tekniskt centrum utvecklats. Enligt Olle har särskilt Boden som travcentrum 
med Hästcentrumverksamheten som komplement fallit mycket väl ut. Boden 
hade även sedan några år ett samarbete med Luleå kommun i olika närings-
livsutvecklingsfrågor och har även haft de ovan nämnda träffarna mellan nä-
ringsliv och kommunen gemensamt med Luleå. Olle Lindström menade på 
att Boden och Luleå så småningom i en framtid borde gå ihop till en gemen-
sam kommun.   
 
Luleå	  
 
Luleå, länsresidensstaden vid kusten har ca 74 300 invånare på en yta om ca 
2 250 km2. Luleå kommun ligger cirka 13 mil från den finska gränsen. 
Kommungränsen sträcker sig som en kil norrut ovanför Råneå och Niemisel. 
Luleå har 18 tätorter där Luleå, Gammelstad, Bergnäset, Södra Sunderbyn 
och Råneå är i särklass storleksmässigt.  
 
Näringslivet kännetecknas av stål- och verkstadsindustri, IT, handel och ser-
vice med arbetsgivare som SSAB, Ferruform, Gestamp Hardtech, Tullverket, 
m.fl. Trots bilden av Luleå som industristad arbetar cirka två tredjedelar 
inom tjänstesektorn. Luleå har en inpendling på cirka 8 000 personer daglig-
en, de flesta från Boden och Piteå. I stadsdelen Porsön återfinns Luleå tek-
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niska universitet med cirka 1 500 anställda och 16 000 studenter, en del av 
dessa i Skellefteå, Piteå och Kiruna. Länsstyrelsen och Norrbottens Läns 
Landsting har även sitt säte i Luleå. 
 
Ur näringslivsutvecklingssynpunkt har Luleå kommun valt att genom en 
kommunal avdelning som de kallar Utvecklingskontoret arbeta med över-
gripande tillväxt- och utvecklingsfrågor, områden där näringslivsutveckling 
naturligt ingår. Utvecklingskontoret arbetar också starkt med Luleå som va-
rumärke. Man ingår även som en minoritetsägare (49 %) i LNAB, Luleå Nä-
ringsliv AB, där den större delen ägs av näringslivet med ett uppdrag att 
verka som en samverkansplattform för näringslivsutveckling mellan kom-
munen, näringslivet och universitetet, en s.k. Triple Helix-modell. I samar-
bete med kommunen har man nyligen lyckats få Facebook att etablera sig i 
närheten av Luleå tekniska universitet. Det startas även en projektgrupp som 
mest troligt kommer att övergå till ett bolag med uppgift att förmå andra 
stora dataföretag att etablera sig i regionen. Ett koncept med en förlaga i 
North Carolina, USA, där de stora datajättarna återfinns inom en radie av tio 
mil.  
 
LNAB, menar tidigare VD Thomas Nilsson fungerar som en samverkans-
plattform. Man valde därför tidigt att skapa branschråd. Från början hade 
man sex-sju men är nu uppe i tolv stycken branschråd. Syftet var att få med-
lemmarna i varje branschråd att lära känna varandra och att de skulle gene-
rera sina egna idéer. Denna process har haft olika intensitet beroende på frå-
gornas karaktär. Det är samtidigt viktigt menade Thomas att hitta branschö-
verskridande frågeställningar som förmår intressera och gagna många 
branscher på samma gång. 
 
IUC Norrbotten med säte i Luleå verkar för att stimulera till utveckling och 
tillväxt i tre branscher; verkstad, trä och elektronik. Man arbetar främst ge-
nom seniora rådgivare som genom en enkel metod, TBN, intervjuar och ka-
tegoriserar de aktuella företagen för att på så sätt kunna ge erbjuda en be-
hovsstyrd rådgivning, utbildning eller nätverksstöd. Stödet innebär ofta 
mentorskap och styrelseuppdrag. Styrkan i systemet är den seniora rådgiva-
rens erfarenheter och kontaktnät. 
 
Piteå	  
 
Piteå, beläget längst efter kusten har ca 40 900 invånare på en yta om ca 3 300 
km2. 45 procent bor i centralorten och 85 procent i tätort. Piteå kommun 
sträcker sig geografiskt åt väster mot Arvidsjaur och Älvsby kommun. Av-
ståndet till länshuvudstaden Luleå är cirka 5,5 mil. Förutom centralorten hör 
Bergsviken, Rosvik, Norrfjärden, Hortlax och Roknäs till de större tätorterna 
i kommunen.  
 
De flesta arbeten finns längs Piteälven där de flesta också bor. Den del av Pi-
teås näringsliv som är mest känt är förstås kraftpappersproduktion, i företa-
gen Smurfit Kappa och SCA. Piteå har dock ett betydande antal småföreta-
garverksamheter, inte minst på Öhns och Backens industriområde. Plast-
kompositindustri och bankverksamhet i företagsbyn Furunäset är andra 
branscher med ett betydande antal anställda. Intressant att notera är att Soci-
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aldemokraterna har haft den politiska makten i kommunen sedan 1911, un-
der 20- och 30-talen dock med hjälp av stödpartier.  
 
Piteå kommun har aldrig bildat något näringslivsbolag även om frågan enligt 
Gusten Granström, tidigare kommunchef i Piteå, har diskuterats. Alla kom-
munala satsningar som handlar om näringslivsutveckling görs genom deras 
tillväxtavdelning. Aktuella områden är bland annat en större utbyggnad av 
en vindkraftspark i Markbygden och utveckling av bränsle av biomassa. Det 
kan betyda att företag som producerar papper också kan komma att tillverka 
drivmedel. 
 
Piteå kommun var en av de första kommunerna i landet att dra igång en till-
växtavdelning med syfte att aktivt verka för företagsetableringar i kommu-
nen. Företagsbyn i det gamla nedlagda mentalsjukhuset Furunäset och det 
nybyggda mediacentret Acusticum är några av resultaten från deras verk-
samhet. I likhet med hur Thomas Nilsson från Luleå resonerade så menade 
även Erik Persson, verksam med industri- och energifrågor i Piteå, att det är 
svårt att hyra in andra utomstående aktörer med uppdrag att locka till sig 
etableringar till den egna kommunen. Detta hade testats utan större fram-
gång. Båda menade att detta arbete måste i huvudsak drivas av kommunen 
själv, och som Thomas Nilsson menade, i slutändan måste ändå handslaget 
tas mellan företaget och oftast ett kommunalråd. Arbetet behöver med andra 
ord vara lokalt förankrat. 
 
Gusten Granström poängterade vikten av att som kommun i näringslivsut-
vecklingsavseende som kommun knyta sig till viktiga nätverk och etablera 
ett kontaktnät bland näringsliv, näringslivsutvecklingsaktörer, andra kom-
muner och universitet. Kontakterna med Länsstyrelsen, Norrlandsfonden, 
LTU, Centek men också banker, i Piteås fall Sparbanken Nord, hade varit 
oerhört betydelsefulla kontakter i arbetet med att utveckla näringslivet, me-
nade Gusten Granström. Han menade även att det snarare var bristen på 
idéer än kapital som hämmade näringslivsutveckling. 
  
Skellefteå	  
 
Skellefteå, den enda av de utvalda kommunerna som ligger i Västerbotten, 
återfinns cirka åtta mil söder om Piteå efter Norrlandskusten. Skellefteå är 
den till ytan 12:e största kommunen i Sverige och har cirka 71 500 invånare. 
Större tätorter i kommunen förutom centralorten är Ursviken, Skelleftehamn, 
Bureå och Kåge. Betydande företag i kommunen är bl.a. Boliden AB med 
verksamheter inom både gruvbrytning och metallåtervinning, Alimak som 
producerar och hyr ut bygghissar, Futurum med tillverkning av köksfläktar 
och Lövånger Elektronik som har kontraktstillverkning av elektronikproduk-
ter.  
 
I Skellefteå bedriver kommunen näringslivsutveckling genom sitt Tillväxt 
Skellefteå. Avdelningen arbetar även med stöd för företag som vill etablera sig 
utanför landets gränser och utveckling av lärande med universitetet som bas. 
Östen Hansson som arbetade som VD för IUC Bothnia, ett företag med råd-
givningsverksamhet riktad till befintlig industri i Västerbotten, hade hellre 
sett att man i kommunen haft en mindre strategigrupp med säte utanför 
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kommunhuset och med mandat att snabbt kunna agera i näringslivsutveckl-
ingsfrågor. Samma idé var även Gusten Granström från Piteå inne på.  
 
IUC Bothnia där Östen Hansson arbetade som VD, ingick i ett större innovat-
ionssystem som Maud Olofsson under sin tid som näringslivsminister hade 
benämnt som ett One Door Stop. Det som hon då avsåg var en plats där man 
samlat alla de aktörer som en företagare med en idé kan behöva möta för att 
utveckla sin idé, få relevant utbildning, tala finansiering eller får råd om 
olika åtgärder som behöver vidtas i etableringsprocessen. Denna plats i Skel-
lefteå kallade de för Entreprenören och man kunde t.o.m. tillhandahålla loka-
ler som initialt kunde användas av nystartade företagare som behövde ha 
stöd och ledning under den första tiden. Östen liknade det stöd som en före-
tagare kunde få av dem som en follow-me-bil på en flygplats, som lotsade 
flygplanet rätt innan det var dags för take-off. Ibland behövde de sätta sig 
som seniorpilot och till en början ratta företaget innan det var dags att lämna 
över styrning och ledning till företagaren själv. 
 
Innovationssystemet Entreprenören hade rönt stor uppmärksamhet, inte 
bara inom landet och Östen Hansson menade att även Kiruna borde bygga 
upp en liknande verksamhet för att samla all stödverksamhet som en nystar-
tande företagare kan behöva på en och samma plats. IUC Bothnia ägdes av 
små och medelstora företag och de deltagande företagarna betalade endast 
för de projekt som de deltog i. IUC Bothnia såg sig själva som att de arbetade 
på kommunens uppdrag.  
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7.	  Kommunens	  uppdrag	  
 
I samband med 1990-talets stora nedskärningar på arbetsmarknaden med en 
historiskt sett mycket kraftig arbetslöshet som följd har kommunerna i allt 
högre grad kommit att engagera sig i arbetsmarknads- och näringspolitiska 
frågor (Montin, 2007). De flesta kommuner håller sig idag med någon form 
av näringslivs- eller tillväxtenhet. Stödet och servicen till näringslivet har 
också förändrats från att tidigare i mer begränsad form ha handlat om bi-
drag, subventioner och tillhandahållandet av lämpliga lokaler till att numera 
i allt högre grad aktivt tillvarata innovationer, verka för nyetableringar, sti-
mulera kunskaps- och kompetensförhöjande åtgärder samt, inte minst, 
marknadsföra den egna kommunens fördelar som näringslivsort. Den tidi-
gare näringsministern Björn Rosengrens uttryck om det offentligas behov av 
att ”kratta i manegerna” har kommit att användas som en samlande beskriv-
ning på kommunernas roll i näringslivsutvecklingsfrågor. Uttrycket kan sä-
gas förmedla två kommunala insikter; det behövs någon som förbereder sce-
nen för framträdandet men framträdandet görs av någon annan.  
 
Kirunas	  förutsättningar	  
 
Kiruna kommun är ur arealsynpunkt Sveriges största kommun, lika stort 
som Halland, Skåne och Blekinge tillsammans. Befolkningsmässigt ligger 
dock Kiruna på 110:e plats av landets 290 kommuner, med knappt 23 000 in-
vånare, varav cirka 80 procent i tätorten Kiruna. Kiruna är med andra ord en 
ganska liten stad, där många antingen känner eller känner till varandra. 
Detta gäller inte minst de personer som rör sig inom offentligheten och är 
verksamma inom näringslivet, kommunen eller med näringslivsutveckling. 
Stadens geografiskt isolerade placering spelar också antagligen en viss bety-
delse för den självbild kirunabon har av sig själv och den egna livssituation-
en (se Nilsson, 2009). I de intervjuer som gjorts ges ofta exempel på Kiruna 
utifrån det lilla sammanhangets perspektiv. Det ges uttryck för en tydlig 
medvetenhet om de förutsättningar som befolkningsstorleken och den isole-
rade placeringen i norr ger för handen.  
 
Samtidigt förändrar malmen något av dessa förutsättningar. Malmen är det 
som i huvudsak ger staden sin särprägel. Historiskt utgör den dess ursprung 
men också dess framtid. Malmen är den pulserande ådern i vars flöde staden 
hämtar sin livskraft. I Kiruna finns en malmens logik, vilket kan ses som ett 
sätt att tänka om och förklara de förutsättningar som finns för ett liv i Kiruna 
(se Berglund, 2011). En annan aspekt av detta är malmen som riksintresse. 
Det ger staden ett förhöjt värde, något som också återspeglas i mentalitet och 
synen på staden i relation till det övriga Sverige. Det skapar självförtroende. 
Men samtidigt så ställs denna alltid i relation till den ständigt närvarande 
medvetenheten om att tillgången av malm också behöver motsvaras av en 
efterfrågan av detsamma.  
 
Makt	  –	  en	  fråga	  om	  rollfördelning	  
 
I de beskrivningar som framkommer i intervjuerna rörande kommunens roll 
framkommer delvis skilda aspekter av kommunens möjligheter till själv-
ständigt agerande. Talesättet: ”När LKAB nyser blir Kiruna förkylt” speglar 
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något av detta (Nilsson, 2009:9). Flera respondenter från Kiruna kommun 
pekar på vikten av att Kiruna kommun och LKAB ”går i takt”, och att det 
finns en ömsesidig lyhördhet för varandras behov i de frågor som rör strate-
gisk planering och utveckling av kommunen som t ex översiktsplaner och 
finansieringen av densamma. En fråga som kan behöva ställas men som sam-
tidigt inte behöver eller kan besvaras är frågan om vem som egentligen har 
makten i Kiruna. Denna fråga är kanske mest intressant utifrån ett visst per-
spektiv som handlar om vilken typ av handlingsutrymme som Kiruna kom-
mun har. En händelse som omtalades var när beskedet om stadsflytten blev 
offentliggjort och Kiruna kommun på ett omfattande sätt marknadsförde 
denna kommande händelse och när LKAB gav i uppdrag till en grupp arki-
tekter att designa hur ett framtida Kiruna skulle kunna se ut. Den bild som 
ges är att denna händelse både har belyst komplexiteten i en stadsflytt; det är 
något som kräver stor planering och ett flertal beslut, men också rollfördel-
ningen; LKAB har sin roll i detta och Kiruna kommun har sin.  
 
I en stad av Kirunas dimensioner är det antagligen ofrånkomligt att ett visst 
beroendeförhållande skapas och med nödvändighet vidmakthålls till ett före-
tag av LKAB:s kaliber. Det är naturligtvis uppenbart att en central förutsätt-
ning för Kiruna kommuns strategiplanering i näringslivsutvecklingsfrågor är 
att till stor del ta hänsyn till LKAB:s situation och prognoser för framtiden. 
Men i detta förhållande syns samtidigt en del av Kiruna kommuns utma-
ningar avseende näringslivsutvecklingsverksamhet ligga. Man är en relativt 
liten kommun men man hyser ett mycket stort, vinstgivande företag inom 
sina kommungränser. Kommunalrådet Kristina Zakrisson underströk detta 
faktum när hon menade att även om LKAB går med miljardvinster har Ki-
runa kommun fortfarande i stort sett samma budget att röra sig med. En 
tolkning är att detta ojämna styrkeförhållande i någon mån också återspeglas 
i möjligheten till att som kommun självständigt agera när det kommer till nä-
ringslivsutveckling. Detta kan främst tolkas som ett ämne för reflektion med 
sikte på en utveckling av kommunens självständighet ifråga om näringslivs-
utveckling, snarare än en kritik av densamma. 
 
Speaking	  partner	  
 
Det som i föreliggande studie har kommit att framstå som en mer tydlig slut-
sats än andra handlar om Kiruna kommuns tydlighet som aktör inom nä-
ringslivsutvecklingsområdet. När Progressum startades i mitten av 90-talet 
och kommunen flyttade över all sin näringslivsutveckling till denna organi-
sation innebar detta samtidigt en viktig politisk markering som inte enbart 
blev positiv. Syftet med Progressums start kan sägas var en konsekvens av 
80-talets gruvkris med behov av att kunna diversifiera näringslivets bas med 
skapandet av fler hållbara branscher men också att kunna arbeta med kom-
petensutvecklingsfrågor för verkstadsindustrin. Med LKAB som drivande 
partner och Kiruna kommun som delägare blev Progressum näringslivets 
eget utvecklingsbolag. I de intervjuer som gjorts framkommer att trots en 
tydlig ägarbild och tydliga verksamhetsmål så har Progressums verksamhet 
upplevts som otydlig. Det har funnits en osäkerhet huruvida de har varit 
kommunens eller näringslivets utvecklingsbolag.  
 
Den reaktion som kommit från näringslivet och allmänheten om Progres-
sums och kommunens roll i näringslivsutvecklingsverksamhet kan främst 
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förklaras som reaktion på ett uppstått tomrum i kommunens ansvar i frågan 
om näringslivsutveckling. Som tidigare diskuterats i kapitel fem om kom-
munens delade identitet och ansvar som byråkrati och demokrati kan den 
här frågan också ses utifrån dessa perspektiv. Kommunens uppdrag gente-
mot näringslivet handlar om att den etablering och utbyggnad som sker 
inom näringslivet också sker i enlighet med lagar och förordningar men 
också att kommunen äger ett övergripande ansvar att utbyggnaden sker i en-
lighet med den strategiska planeringen av kommunen, ett slags översiktsan-
svar. Detta kan grovt sett ses som ett uttryck för kommunen som byråkrati. 
Men kommunen har även ett ansvar i egenskap av sitt demokratiska upp-
drag som handlar om att verka för att dess medborgare har insyn, möjlighet-
er till påverkan över utvecklingen och frihet att få utveckla sina egna och fa-
miljens livsdrömmar. Som en bas för detta ligger naturligtvis arbetstillfällen, 
grundläggande infrastruktur som skola, vård, omsorg, transport men också 
kulturellt och socialt betingad verksamhet där meningsbärande aktiviteter 
stimuleras, stöds och erbjuds. Som en del av detta demokratiska ansvar ålig-
ger det kommunen att aktivt, utåtriktat, verka för bland annat etablering och 
underlättande för näringslivets utveckling i den egna kommunen. Den tolk-
ning som moderna kommuner gör idag handlar mycket om detta ansvar, att 
aktivt marknadsföra den egna kommunen som ett varumärke och arbeta för 
att få både företag och människor att etablera sig i kommunen (Montin, 2007; 
Kouthoofd m.fl., 2011).  
 
En bild som ges är att kommunen i och med överlämnandet av näringslivs-
utvecklingsarbetet i högre grad har definierat sitt näringslivsansvar utifrån 
sin byråkratiska roll och mindre från sin demokratiska, i enlighet med be-
skrivningen ovan. Utifrån de gjorda intervjuerna framkommer att det under 
en lång tid har saknats en politisk tydlighet i uppdraget att som kommun 
framträda som en uttalad aktör inom näringslivsutvecklingsområdet. Det 
som både kommunföreträdare och respondenter från andra kommuner be-
rättar är att kommunen både har saknats som speaking partner och att det har 
saknats en talesperson. 
 
Frågan om speaking partner togs även upp i delrapporten men i intervjuse-
rien med representanter från näringslivsutvecklingsområdet framkom det 
ytterligare tankar om denna aspekt av kommunens roll i relation till närings-
livsutveckling som behöver behandlas (Berglund, 2011). Näringslivschef 
Mats Dahlberg menade att kommunens tidigare avhändande av ansvaret för 
näringslivsutveckling till Progressum fick den konsekvensen att kommunen 
inte längre fungerade i sin roll som speaking partner. Med detta avses att 
kommunen saknats som en uttalad aktör inom näringslivsutveckling. Kom-
munen är en viktig part i både den aktiva marknadsföringen av staden med 
syfte att dra till sig nya företagsetableringar men också när det är dags att 
sluta avtal, kommunicera strategiska lösningar av tomter, fastigheter, finan-
siering, m.m. Erik Sandberg, VD inom IUC Norrbotten med stationering i 
Luleå menade: 
 

Min personliga uppfattning [är] att kommunen skall stå för etableringar, nyeta-
bleringar och attrahera företag att komma hit, bygga upp en säljorganisation 
kring Luleå kommun, varumärket Luleå kommun och ägna sig åt det medan 
jag tycker att LNAB, vi skulle då ha väldigt tydligt uppdrag att stimulera och 
skapa arenor för det befintliga näringslivet och skapa ett klimat för tillväxt. 
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Erik Sandberg skiljer på näringslivsutvecklingsbolagets uppdrag och kom-
munens och menar att den aktiva marknadsföringen och attraherandet av 
nyetableringar är något som kommunen aktivt behöver arbeta med. Samma 
tankar var Thomas Nilsson, tidigare VD för LNAB, numera bl.a. ansvarig för 
att utveckla Luleå tekniska universitets relation till Facebook, inne på: 
 

…många kommuner har ju gått ihop i olika former av sammanslutningar. Det 
har ju funnits Norrlandcenter, och de som har haft en bukett av kommuner, oft-
ast norrländska, inlandskommuner, och så har de lovat att aktivt fixa etable-
ringar, men alltså det funkar inte, man kan inte sälja bort kärnan i det här till en 
Stockholmsaktör, utan det slutgiltiga beslutet, om man skall lyckas med en sån 
här grej det är oftast ett handslag mellan aktörerna alltså företag eller organisat-
ion och ett kommunalråd, eller något väldigt lokalt. Man måste alltså jobba lo-
kalt med det, det är så. Sen kan man behöva ha en regional skapelse… 

 
Thomas Nilsson menar att det finns problem med att lägga ut marknadsfö-
ringen och arbetet med att dra till sig nyetableringar på entreprenad. Det 
måste finnas en lokal aktör, som oftast personifieras genom ett kommunalråd 
som utåt, ofta genom media, kommunicerar kommunens inställning, vilja 
och attityder till näringslivsetableringar. Även Erik Persson med ansvar för 
tillväxtfrågor med fokus på industri och energi i Piteå kommun var inne på 
samma linje:  
 

Ja, det är olika organisationer från Stockholm som försökt hjälpa oss med det 
här och det har varit med lite tveksam framgång skulle jag vilja påstå om jag ut-
trycker mig diplomatiskt. Vi har sagt att vi måste jobba med det här själva, in-
lokaliseringen av företag helt enkelt, försöka att få externa företag att etablera 
sig i Piteå. 

 
Varken Thomas Nilssons eller Erik Perssons beskrivning skall tolkas som att 
arbetet med att dra till sig företag inte kan göras av externa bolag eller kon-
sulter men det uttrycks en samstämmighet bland många av de intervjuade 
personerna att det finns ett starkt behov från näringslivet att det i kommunen 
finns en tydlig och tillgänglig ”entré” för näringslivet att få svar på viktiga 
frågor i samband med etablering. Denna tydlighet har också behov av en ta-
lesperson, med tillräcklig mycket legitimitet och politisk uppbackning för att 
kunna hantera ärenden med en viss kraft och snabbhet. Dessa egenskaper 
innebär att det oftast rör sig om ett kommunalråd, omkring vars legitimitet 
det finns en tillräckligt stark politisk enighet och uppslutning. Gusten Gran-
ström, tidigare kommunchef i Piteå, numera chef över Piteås kommunala bo-
lag och VD för Norrbotniabanan AB, pekade på vikten av en talesperson: 
 

…jag tror att det var en av fördelarna, med en liten organisation. Det var väl-
digt tydligt vem som var speaking partner…[]…Piteå har ju dessutom haft för-
delen av en stabil politisk majoritet, och det är jätteviktigt. Jag tror att det kvit-
tar kanske mer om den är röd eller blå men det är viktigt att den är stabil så att 
spelreglerna håller över tiden. Idag när du börjar få så många aktörer, då blir 
det här ju svårare; vems bord är det och vem vänder jag mig till. Hur man än 
organiserar det där så måste det någonstans finnas någon eller helst några 
kommunens starka män eller kvinnor, som liksom ja, täcker av kommunen i 
stort på något vis. Därför jag har upplevt många gånger, jag har suttit i hundra-
tals såna här möten kanske tusentals under alla år, att hur duktiga människor 
än är, i vissa skeden av en sån diskussion så går det inte att skicka på annan 
nivå än i stort sett den högsta du har, det gör inte det, och då kan vi tycka vad 
vill om det, och det är jätteviktigt att motparten känner den tryggheten att man 
har mandat att liksom säga det man säger.  
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Förhållanden som t ex den politiska situationen ser annorlunda ut i olika 
kommuner men också över tid, t ex ifråga om enhet, stabilitet, osv. För Boden 
innebar t ex den stora krisen under 90-talet när militära förband lades ned 
och när lasarettet flyttades enligt Olle Lindström, att det blev en förhöjd poli-
tisk aktivitet runt frågor som handlade om att utveckla det befintliga nä-
ringslivet. Men det Gusten Granström framhåller ovan handlar om vikten av 
att ha ett tydligt och bemyndigat ledarskap som kan peka ut riktningen för 
näringslivet, det återkommer i mångas berättelser. Thomas Nilsson berättar 
om den lyckade etableringen av Facebook i Luleå: 
 

…det är klart vi skall man nu prata om t ex vårt kommunalråd, storheten i Fa-
cebookaffären, för den är ohyggligt stor, så är ju det politiska modet att våga 
göra de här satsningarna för det är klart även om det är vi [LNAB] som har 
gjort grovjobbet så har ju det kostat pengar och vi har behövt uppbackning och 
resurser, inte bara i pengar utan även i, han har själv varit med i mängder av 
beslut, och det där politiska modet brukar kommunalråden inte ha, och det har 
att göra med att de blir dj-ligt ensamma om de går åt h-vete, då far alla upp på 
läktaren, och så hugger man huvudet av dem, 

 
Det intressanta i Thomas Nilssons beskrivning är betydelsen av att ha en tyd-
lig rollfördelning, där kommunalrådet kan spela en central roll, internt med 
att samla politiken runt viktiga inriktningsfrågor och strategiska beslut, ex-
ternt med att symbolisera handlingskraft, attraktivitet och intresse i relation 
till ett befintligt och potentiellt näringsliv.  
 
I och med inrättandet av en näringslivsenhet hos Kiruna kommun omkring 
2005 ges bilden av att otydligheten avseende kommunens egen näringslivs-
politik har minskat men det framstår som betydelsefullt att ytterligare se 
över rollen som speaking partner. Som både Leif Boström från LKAB och 
Thomas Nilsson från Luleå menade så är det ofrånkomligt så att det är 
kommunen som sitter med beslutsklubban när det gäller strategiska frågor 
om t ex kommunens utvidgning och planering. Det finns därför anledning 
att fundera på hur man kan förtydliga och kommunicera ut den politiska vil-
jan i näringslivsfrågor så att näringslivet ges ett någorlunda enat intryck av 
vad kommunen vill. Som flera respondenter varit inne på pekar allt på att 
denna del av kommunens näringslivspolitik i huvudsak bör kommuniceras 
av en eller ett fåtal representanter från kommunen, vars budskap också bör 
backas upp i allt väsentligt av både politiken och från förvaltningshåll så att 
det finns en beredskap och enighet när tillfälle ges. Detta visar bl.a. exemplet 
från Facebook om.  
 
Det finns anledning att poängtera vikten av att skilja mellan strategisk nivå 
och tjänstemannanivå. Att återuppbygga sin roll som speaking partner bety-
der också att den strategiska funktionen avseende näringslivsutveckling 
stärks. I den tidigare situationen när Progressum hade ett huvudansvar för 
näringslivsutveckling inom kommunen och kommunen saknade en egen nä-
ringslivsenhet blev kommunens relation till näringslivet i huvudsak fokuse-
rad till tjänstemannanivå, i meningen byråkratiska kontakter. Detta menar 
flera av de intervjuade är något som man behöver skilja på. Policyarbetet och 
näringslivspolitiska ståndpunkter kan inte, och skall inte heller tas på en ba-
sal tjänstemannanivå utan på en högre strategisk nivå. Gusten Granström 
menar: 
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…när man jobbar bara med det här så måste man vara snabbfotad, man måste 
ha ett långt gående mandat om det skall bli något bra av det…[]…men jag tyck-
er att ett problem när det blir för mycket folk, det blir någon slags suboptime-
ring och otydliga roller Det kräver ett väldigt starkt och tydlig ledar-
skap…[]…en liten kärngrupp, som jobbar med strategifrågor och man lyfter in 
det här också till kommunstyrelsen, och kommunledningskontoret, mycket av 
planeringsfrågorna har ju legat på Bygg, och Miljö, och det skall det absolut inte 
göra, de har en kultur av att vara en myndighet och mer leta, efter det som inte 
går att göra 

 
Det han menar är att vissa kategorier av näringslivsfrågor bör ligga på stra-
tegisk nivå, och inte i lika hög grad ligga så nära den myndighetsutövande 
delen av den kommunala förvaltningen, därför att de i grund har två helt 
skilda logiker. 
 
Enhetliga	  budskap	  inom	  kommunens	  verksamhet	  
 
Inom olika institutionella perspektiv på organisation hävdas både betydelsen 
av kultur och myt som viktiga drivkrafter (se Christensen m.fl., 2005; Eriks-
son-Zetterqvist, 2009). Detta skiljer sig starkt från att betrakta organisationen 
som ett helt igenom rationellt fenomen där idéer på ett enkelt sätt alltid leder 
till beslut som leder till genomförande, i en förenklad tro att det endast är 
ledningens tankar och beslut som påverkar verksamheternas form och inne-
håll. Inom institutionell teori menar man istället att en organisation, t ex en 
kommun, i hög grad internt leds eller drivs av dess egen kultur men också 
externt av omvärldens olika mytbildningar om hur organisationer skall sty-
ras och ledas. Perspektivet är inte oomstritt men lyfter fram en del viktiga 
aspekter när man betraktar en organisation, något som också kan appliceras i 
förståelsen av Kiruna kommuns situation.  
 
Den kritik som upprepade gånger kommit från olika representanter från nä-
ringslivet om hur en del upplevt en respektlös attityd från kommunala tjäns-
temän, och som kortfattat beskrevs i kapitel fem är det som sagt svårt att 
varken leda i bevis eller bevisa felaktigheten hos. Det kan vara sunt att utgå 
från att det har hänt men samtidigt tänka att det finns en risk att omfattning-
en överdrivs med tanke på den poäng som kan vinnas genom att återberätta 
den. Men från ett kommunalt håll är det i första hand intressant att fundera 
på hur man skall arbeta med attityd- och kulturfrågor i den kommunala 
verksamheten och då särskilt inom de förvaltningar som har en mer direkt 
kontakt med näringslivet. På samma sätt som det är viktigt hur talespersoner 
som kommunalråd, kommunchefer, förvaltningschefer och nämndsordfö-
randen uttrycker sig politiskt eller i policyfrågor. Det är ett faktum att även i 
det personliga mötet med kommunala tjänstemän på marknivå förmedlas 
budskapet om kommunens inställning till näringslivet. På det sättet kan man 
utifrån ett institutionellt perspektiv förstå att politik uttryckt i beslut eller po-
licys samtidigt påverkas, ibland motsägs och till och med motarbetas av den 
kultur som finns inom kommunens egna väggar. Av den anledningen finns 
det skäl att fundera på hur man från alla instanser och nivåer förmedlar ett 
enhetligt budskap. 
 
I Bodens kommun hade man enligt Olle Lindström, tidigare kommunalråd, 
under lång tid arbetat med att skapa goda relationer mellan näringslivet och 
den kommunala världen. De startade en typ av utbildning i seminarieform 
med cirka sex träffar per år där alla företagare bjöds in tillsammans med 
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kommunens förvaltningschefer. Vid träffarna gavs varje förvaltning möjlig-
het att berätta om sin verksamhet och även företagare fick vid olika tillfällen 
berätta om sin. Nästa år gavs de chefer under förvaltningscheferna möjlighet 
att gå utbildningen och därefter enhetschefer. Han berättar: 
 

Ja, det första var ju egentligen mer att förstå varandras roller, det var ingången i 
det hela sen blev det ju lite bredare, t ex så var det ju så när kommunens budget 
skulle tas då fick kommunchefen presentera nästa års verksamhet och hur man 
har budgeterat. Tekniska chefen fick var berätta vilka investeringar som skulle 
göras och upphandlingsenheten fick berätta hur mycket de skulle upphandla. 
Företagarna fick då veta vad som skulle ske, och det var ju också såna där saker 
som företagarna kände att det, nu bryr de sig om oss…  

 
Något liknande var Gusten Granström, tidigare kommunchef i Piteå inne på: 
 

Jag ägnade ju mycket av min tid åt tillväxtfrågor och det tror jag faktiskt var bra 
för kommunen, jag såg att jag hade två jätteviktiga funktioner. Den ena var na-
turligtvis att se till att den kommunala organisationen fungerar, även om jag 
generaliserar lite så handlar det i hög grad om, i min värld gjorde det det, att få 
ihop förvaltningscheferna till ett team. En ledningsgrupp som drar åt samma 
håll. Lyckas du med det, då har du kommit ganska långt, och gör du inte det, 
då har du ett h-vete, för då går all energi åt att försöka täta dessa sprickor. Det 
andra var liksom att jobba med tillväxtfrågorna väldigt mycket. Jag delade in 
dem i två bitar, dels en extern, dels internt att försöka förstå att alla har ett an-
svar för det här…[]…om du skall lyckas måste alla dra åt samma håll… 

  
I EU-sammanhang brukar det Gusten Granström talar om på policy-språk 
kallas för mainstreaming, dvs. att en fråga eller ett tema genomsyrar alla verk-
samheter. Både i Piteå och i Boden hade man aktivt arbetat med att få nä-
ringslivsfrågorna som en mainstreamfråga, högt uppe på agendan hos alla 
förvaltningschefer. I samtal med de tjänstemän i Kiruna kommun som arbe-
tade med bygglov eller markfrågor var det tydligt att det fanns en medve-
tenhet om hur avgörande mötet med näringslivet kan vara för företagaren 
själv, som i många fall står ensam och inte heller bär på den nödvändiga 
kunskap som behövs för att ta sig fram i den byråkratiska världen, något som 
för tjänstemännen är mer känt. En av tjänstemännen gav prov på denna 
självinsikt: 
 

Alltså jag tror att det i större utsträckning beror på att den information som 
finns, kanske är svårbegriplig och levereras inte på ett sätt som folk kan ta till 
sig, men sen kan jag också tänka mig att folk upplever det här med bygglov, 
och att folk kan neka dem att få ett bygglov som lite av ett övergrepp och man 
kan tycka att det är ganska, de skickar in det på ett, eller så har de gjort det 
förut men lagarna har förändrats, 

 
I det som tidigare har beskrivits (Berglund, 2011) har Kiruna kommun påbör-
jat ett utvecklingsarbete med kvalitetsdeklarationer, något som kan ses som 
en del av ett kulturpåverkande arbete även om det i sin form är mer formal-
istiskt. Instruktionen och budskapet till näringslivet om begränsade och fast-
ställda handläggningstider blir också en fråga som berör den kommunala 
kulturen och attityden gentemot näringslivet. Det kan också vara anledning 
att tillsammans lyfta upp och behandla detta. 
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Yttre	  påverkan	  och	  samarbete	  
 
I det andra institutionella perspektivet pekar man på betydelsen av myter. 
Med det avses inte i huvudsak det man i vardagligt tal avser med myter utan 
snarare hur olika managementbegrepp eller koncept, berättelser om organi-
satoriska framgångssagor, t ex SAS på 80-talet, och hur dessa sprids och 
mottas i andra organisationer över världen. Ett välkänt exempel kan också 
vara IKEA och de berättelser om dess grundare Ingvar Kamprad som når 
mytliknande nivåer, något som också används av organisationen för att för-
stärka en speciell IKEA-kultur. För Kirunas del kan det finnas skäl att fun-
dera vidare på vilka delar av en föreställd Kirunakultur som är värt att för-
stärka, och kanske vilka aspekter som är bättre att tona ned. En sådan är na-
turligtvis bruksortskulturen, som beskrivs kortfattat i kapitel fem. 
 
Men mytperspektivet kan också ses som en beskrivning av hur man som or-
ganisation tar emot och hämtar inspiration och kunskap från andra organi-
sationer eller platser. Inom denna typ av forskning brukar man tala om att 
koncept eller idéer sprids, tas emot men också översätts till den egna organi-
sationens förhållanden innan den upptas i verksamheten (Furursten, 1999; 
Røvik, 2008). Det betyder att koncept sällan ”köps” eller accepteras i ur-
sprungligt skick utan de är oftast tvungna att anpassas till de förhållanden 
som råder i den egna organisationen. Med tanke på detta kan även de idéer 
eller koncept som andra kommuner gjort, t ex från de fem kommuner som 
blivit intervjuade i denna studie, vara svåra att överföra, både delar av eller 
överhuvudtaget just med tanke på att det föreligger så stora skillnader i för-
utsättningar och näringslivsstruktur i de olika kommunerna. Detta uttrycker 
också Ulf Hansson, tidigare verksam i Bodens kommun, numera utveckl-
ingschef i Gällivare: 
 

…där måste man säga att det är skillnad på i vilken kommun du jobbar i. I Bo-
den där skulle vi strukturera om från offentlig sektor till näringslivsinriktning, 
det var väldigt viktigt. Boden hade en lång rad med relativt svaga, små företag 
som krävde väldigt mycket dialog och väldigt mycket aktiviteter. Där satte man 
ihop nätverk och sådana saker. Man kan inte jämföra Bodens näringsliv och 
dess struktur, med t ex Gällivare eller Kiruna. Här har du jämförelsevis relativt 
stora företag som redan är ute på en internationell marknad, och då tänker jag 
inte på Boliden och LKAB, för de är naturligtvis där men vi har andra som är 
det. Du har också inslag av ägande utifrån som t ex typ Metso, och PEAB, och 
sen så har du NCC och Skanska, och ÅF osv. Du har alla de här stora drakarna 
här, i Boden handlar det väldigt mycket att sätta ihop, att hjälpa företagen att 
komma igång och få fart, här [i Gällivare och Kiruna] hjälper det att supporta 
företagen, alltså i de behov som de har här 

  
Utifrån ett institutionellt perspektiv på organisationer är kommuner som or-
ganisationer ändå, trots de skillnader som föreligger, tvungna att ”spana” 
efter andra exempel på kommunal verksamhet för att på så sätt förbättra och 
utveckla den egna. I denna studie ges ett flertal exempel på hur andra kom-
muner har tänkt och försökt lösa olika problem med anknytning till närings-
livsfrågor. Syftet med att beskriva dessa är att de kan spegla några av de ut-
maningar och problem som finns i Kiruna, och utgöra underlag för vidare 
reflektion om vidare ”adoption”. Ett annat, liknande spår på detta tema 
handlar om behovet av regional samverkan och utbyte. Här pekar flera av 
respondenterna på vikten av att ingå i nätverk, inte minst för de kontakter de 
skapar. Det är ytterligare ett sätt möjliggöra tillgång till kompetens som man 
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själv saknar. Ett sådant exempel är den industriell kompetens som IUC 
Norrbotten och IUC Bothnia står för. 
 
 
 



 

39 

8.	  Organiseringen	  av	  näringslivsutveckling	  
 
Näringslivsenhet	  eller	  näringslivsbolag	  
 
I frågan om organiseringen av näringslivsutveckling har Kiruna under de 
senaste femton åren skiftat fokus mellan på enhet och bolag. Från att under 
90-talet ha valt att helt lägga utvecklingsverksamheten av näringslivet på ut-
vecklingsbolaget Progressum har Kiruna kommun stegvis tagit tillbaka en 
del av detta ansvar (se även kap 4). Denna ”reträtt” i ägarskapet av Progres-
sum kan delvis tolkas som att under åren ha berott på ett politiskt sprunget 
ifrågasättande av Progressums verksamhet. En naturlig följd av de tveksam-
heter som numera uttrycks angående detta, borde vara att de visioner och 
målsättningar som politiskt har formulerats avseende näringslivsutveckling 
skulle ha blivit realiserade i den egna verksamheten. Den bild som emellertid 
ges av kommunens egen näringslivsutvecklingsverksamhet har emellertid 
inte riktigt visat på den kraft eller tydlighet som skulle kunna förväntas med 
tanke på den otydlighet man menat karaktäriserat Progressums verksamhet.  
 
Frågan om vilken form som kan anses som mest lämplig för en kommun av-
seende näringslivsutveckling, näringslivsenhet eller näringslivsbolag, är en 
fråga som flera av respondenterna kommenterade. I Norrbotten finns det en 
näringslivsenhet i de flesta kommuner och i cirka hälften finns det någon typ 
av utvecklingsbolag. I de flesta av dessa är kommunen delägare i. Erik Sand-
berg, IUC Norrbotten kommenterar denna fråga: 
 

Ja, jag kan kanske ana en större förankring i näringslivsbolag som ägs av före-
tagare. Jag kan se högre grad av legitimitet i det. Jag kan se det för i en förvalt-
ning så är du halvpolitiker och då vet du hur företagare är när förvaltningen 
ringer och säger att vi vill komma med vetebröd och kaffe…[]… men i övrigt så 
är det här personberoende, ja men det vet du ju, har du en duktig näringslivs-
utvecklare…[]… han eller hon gör ett jättebra jobb om hon har kvalitén, så det 
är personberoende och samspelsberoende, att få uppbackning från politiker och 
att de har förtroende, så att den enda fördelen jag ser är legitimiteten och invol-
veringen, delaktigheten 

 
Erik Sandberg pekade på styrkan med näringslivsutvecklingsbolagets för-
ankring hos näringslivet självt. Otydligheten om detta har också varit den 
kritik som riktats mot Progressum. Här har man menat att det har varit svårt 
för många att förstå vem som står bakom Progressum och i vems namn de 
agerar. Den förankring i näringslivet som ett bolag mer naturligt kan ha 
skapar enligt Erik Sandberg en form av legitimitet utåt för dess verksamhet, i 
betydelsen att bolaget i huvudsak arbetar för näringslivet och dess utveckl-
ing. Med en näringslivsenhet eller förvaltning är legitimiteten för verksam-
heten av annan karaktär. I och med den politiska styrningen kommer därför 
de demokratiska aspekterna i främsta rummet men därmed också misstan-
ken om ideologiskt präglade beslut. I övrigt menar han att detta spelar 
mindre roll i relation till i vilken grad man lyckas engagera kompetenta per-
soner. Det är också av stor vikt att de som arbetar med näringslivsutveckling 
lyckas förena kommun och näringsliv med tanke på den gemensamma pro-
blematik och utmaningar som globaliseringen skapar. Erik Sandberg menar: 
 

Allteftersom har ju alla insett att globaliseringen är en utmaning som förutsätter 
att vi skärper till oss när det gäller näringslivet, det behövs en innovationskraft, 
historiskt är det här nog en ganska ny företeelse med näringslivsutveckling och 
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det går hand i hand med politiken och näringsliv, men både du och jag inser ju 
att det här är ju nödvändigt och särskilt nu när strukturfondspengarna kom, för 
det är ju bara politiker som håller i det, så då har vi ju en massa pengar och då 
måste vi se till att de används på ett verkningsfullt sätt, och det åstadkommer vi 
bara genom att samverka 

 
Den utmaning som Erik Sandberg pekar på handlar om förändrade förut-
sättningar för näringsliv och näringslivsutveckling, där både kommuner och 
näringslivet enligt honom, självt behöver finna olika former för samarbete. 
En av utmaningarna som globaliseringen har kommit att innebära är en ökad 
internationell marknad, med både ökade möjligheter för lokala företag till 
större marknader men samtidigt också ökade risker för konkurrens. Han be-
rättade själv om vikten av att ha tillräcklig kunskap om den internationella 
marknaden, med t ex återförsäljare, marknadsföring, patent, osv. En annan 
stor möjlighet till finansiering och innovativa nätverk för näringslivsutveckl-
ing har strukturfondsprogrammen på EU-nivå bidragit till, något som i flera 
fall under nu ett antal år har inneburit att både företag och kommuner lokalt 
kunnat samarbeta om t ex kompetensutveckling.  
 
Även Thomas Nilsson, f.d. LNAB i Luleå menade att samarbetsformer mel-
lan kommun, näringslivet och övriga samhället är något ofrånkomligt idag: 
 

Anledningen till att vi drog igång det här var ju att vi tyckte att det funkade 
inte, det fanns inget bra umgänge mellan framförallt kommunen och näringsli-
vet men även universiteten var litet inblandat, och vi hade de här unika förut-
sättningarna att allting fanns ju geografiskt på samma plats, och då kunde vi 
bara få det här att samverka…[]… men vi slåss mycket mer för Triple Helix 
tanken, det skall vara både akademin, offentlighet och näringsliv, representerat 
där för att få näringslivet att verkligen känna…[]… så därför så blev det på det 
sättet, och det var har visat sig lyckat 

 
Tanken med Triple Helix innebär som Thomas beskriver att universitet, nä-
ringsliv och kommuner tillsammans arbetar omkring en fråga, i ett projekt, i 
ett nätverk, etc. En utveckling av denna konstellationsform är Quadruple 
Helix, där även arbetsmarknadsorganisationer ingår som partner. Den poäng 
som både Erik Sandberg och Thomas Nilsson betonar avseende näringslivs-
utveckling är vikten av att de aktörer som det berör samarbetar i frågan på 
en strategisk och ibland regional nivå för största möjliga effekt. I denna fråga 
talade både Erik Sandberg, IUC Norrbotten och Östen Hansson, IUC Bothnia 
sig varma för de möjligheter till gemensamt kompetensutnyttjande som 
dessa organisationer kunde erbjuda. Östen Hansson pekade främst på vikten 
av att ha strategiska grupper som kan arbeta med stödet av utvecklingen av 
nya exportmarknader för de företag som finns i Kiruna: 
 

Det jag bara ser och det vi jobbar med här, det är vad skulle man kunna göra 
mer än att de bara levererar till LKAB. Säg att jag hade varit till KGS i Kiruna el-
ler Kiruna Wagon och tittat på den delen. Nu har de ju både de öppna vagnarna 
som LKAB köper och de täckta som Boliden köper för transporterna från Aitik, 
men hur bygger man upp det där så att de kan sälja till Australien, eller vilka 
gruvbolag är det för någonting. Om det nu skall vara gruv eller andra bulksa-
ker, men hur smörjer och hjälper man dem, så att det blir 30 procent för LKAB 
och Boliden och 70 procent för den övriga delen. Hur gör jag och hur bär jag 
mig åt, vem är verktyget? Det måste dels vara någon som kan plockar ut de de-
lar som finns och behövs mot den här kompetensen och sen är frågan hur får 
jag ut det? Sen kan det också vara så att LKAB är en så stor kund, och det ut-
ländska bolaget kanske också är jättestort, men varför skulle inte de kunna istäl-
let för att producera det här borta och leverera det dit, sätta upp en enhet där 
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borta? Vem är smörjmedel för att få detta att ske, så att de kommer och sätter 
upp en fabrik däruppe, och de kommer med kunnandet. 

 
Utveckling	  mot	  nya	  marknader	  
 
Frågan om utveckling mot nya marknader hade flera av respondenterna nå-
got att säga om. Eilert Isaksson från Företagarna påpekade detta behov gång 
på gång, vikten av att som företagare verka och etablera sig utanför kommu-
nen och helst också utanför regionen. Även Leif Boström, ekonomichef på 
LKAB efterlyste denna breddning för de underleverantörer de anlitade 
främst med hänvisning till det behov av kompetensutveckling som fanns, 
behov som han menade skulle må bra av att företagen satsade på nya mark-
nader (se även Berglund, 2011). I samtal med Anita Fors, VD och Niklas 
Pääjärvi, produktionschef på Nybergs Mekaniska Verkstad AB menade de 
att utveckling mot nya marknader ofta är en fråga med många bottnar: 
 

Niklas: Sen är det ju så att LKAB är en så pass stor kund att, så att alla har 
ganska så mycket att göra, man blir som alltid specialiserad inom vissa områ-
den till LKAB, så att det blir lite så 
 
Leif: Hur mycket tror ni att det spelar roll, att alla har… 
 
Niklas: Fullt upp? 
 
Leif: Ja, 
 
Niklas: Visst gör det mycket att alla har, vi behöver ju inte kriga om den sista, är 
det en liten sista matbit så blir det ju hårdare om alla skall slåss om den, men vi 
har ju konkurrens från hela Norden. Är det större projekt så är Finland med, till 
viss del Norge också som har tagit en del projekt 
 
Anita: Att det har varit så framgångsrikt i Kiruna nu, det har faktiskt också 
hämmat lite grand, alltså man går inte ut och jagar jobb i övriga Sverige, värl-
den, för att man har så mycket här och just det här med personalbrist, ja perso-
nalbrist har vi inte men vi har haft svårt att rekrytera rätt personer, det är lite så 
det har varit 
 
Niklas: Med yrkeserfarenhet 
 
Anita: Ja, just det här med bostäder har ju stoppat oss och bromsat oss i åratal, 
så att nu känner vi ju att vi har ju inte varit ute och, vi vågar nästan inte för att, 
vi gör ju även de här fordonspåbyggnaderna, specialfordon bland annat där 
tror vi ju att det finns lite ute, men det finns ju inte bara 
 
Niklas: Det finns marknad ute 
 
Anita: Det finns ju men vi vågar inte,  
 
Niklas: Man skall kunna leverera också 
 
Anita: Man kan inte ta på sig mer jobb än, 
 
Leif: Upplever ni att den smala sektorn är att få tag i kompetens eller rätt folk, 
om det fanns folk skulle ni göra det då 
 
Anita: Ja, bostäder också, men faktiskt folk har det ju funnits, det är många som 
har sökt, 
 
Niklas: Men sen att vi är trångbodda rent ytmässigt, det är det ju, 
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Anita: Det är ju också en grej att vi själva är trångbodda 
 
N: Vi har också själva alltid en diskussion hur stor skall du bli, om det blir 
sämre, vad kan du hantera,  

 
Samtalet visar på att infrastrukturen är viktig, i deras fall har de upplevt att 
bostadsfråga varit ett hinder i rekryteringsprocessen. Det har även varit svårt 
att få tag i folk med rätt kompetens. Både Niklas och Anita pekar också på att 
konjunkturläget har en hämmande påverkan på utvecklingen av företaget. 
Tillgången på arbete är god och det finns därför inte något tryck på att söka 
sig utanför kommunen efter nya marknader och kundgrupper. Den sista frå-
gan som Niklas ställer är också en relevant fråga på individ- och organisat-
ionsnivå, vilket arbete man som ägare och ansvarig är beredd på att satsa på 
en utveckling av det egna företaget. Tuomo Huurinainen, VD Kiruna Stål såg 
enbart möjligheter med stadsflytten och den situation Kiruna befann sig i 
men menade att det var svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. 
Han efterlyste även en ökad hastighet hos kommunen i byggandet av bostä-
der och framtagandet av mark.  
 
Kritiken	  mot	  Progressum	  
 
Progressums uppdrag inom näringslivsutvecklingsområdet handlar främst 
om insatser inom affärsområden för gruva, mineral, turism, rymd och test. 
Enligt VD Tony Järlström betydde detta: 
 

… utifrån fokusområden så har vi då i våra uppdragsavtal med LKAB och 
kommunen också avgränsat oss, och vad ska vi då jobba med, jo vi ska jobba 
med affärsutveckling. Vad är affärsutveckling? Jo, åter igen att skapa nya mö-
tes- och marknadsplatser, att både kunna sy ihop kontakter och affärer, mellan 
företag och intressenter utifrån men också i Kiruna, vi ska titta på hur vi till-
sammans kan med företagen i Kiruna, hitta nya typer av samverkanskluster, 
typ Kiruna Wagon. 

 
Detta menade Tony Järlström betydde att det låg i deras uppdrag att ut-
veckla produkter som t ex Kiruna Wagon som han menade hade stor pot-
ential att kunna bli såld utomlands. I detta uppdrag fanns även att samverka 
för kompetensutveckling med bl.a. kommun, skolor, LTU och även andra 
universitet. Nu menade man från företagarhåll att det inte hade satsats så 
mycket från Progressums sida på den mekaniska verkstadssektorn utan mest 
på rymdnäringen. Niklas Pääjärvi från Nybergs mekaniska menade: 
 

Progressum har varit mycket, man har hört mycket om rymden, och de har fo-
kuserat ganska hårt på rymdturism och det är nog bra på sitt sätt, men man 
skall nog inte glömma bort basnäringarna som genererar tillväxt nu, och det vet 
jag att de har haft en dialog men visst är det bra att se visionerna, jag tycker att 
alla är bra som jobbar för vår framtid eller Kiruna eller på olika sätt sen kan 
man lägga kraft på olika saker men det har nog mycket med vem som sitter 
vars och det är en viktig del. Grejen med oss i verkstadsindustrin, är att vi har 
det bra förspänt, vi har en bra kund, vi genererar bra tillväxt och vinst, så man 
lägger nog inte riktigt fokus på det och vi har nog inte heller begärt att nu måste 
ni dra ut, vi har det ganska bra, vi har varit ganska självgående. 

 
Tuomo Huurinainen från Kiruna Stål AB menade också att det hade varit 
mycket satsningar på rymdturism den senaste tiden, något han ställde sig 
tveksam till: 
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…jag börjar bli tveksam till Progressum, de har funnits i tjugo år och inte åstad-
kommit någonting, och då måste man ju börja titta på sig själv, gör vi rätt, och 
det är inte kritik mot någon person, men formen, ingenting har vi åstadkommit 
på tjugo år, jobbar vi med rätt saker. På något sätt har jag en känsla att man inte 
har riktigt fokus på att det här gör vi, nu gör vi det här och så jobbar vi mot det 
här, det är för mycket flummiga pengar, …[]… rent av på något sätt måste man 
få igång en hammare, man måste börja hamra ihop, jag tror att det är så man 
måste göra för att få utveckling, bara sitta och göra bilder och visioner det håller 
inte, sen säger jag inte att jag har rätt, det är bara lite hur jag känner  

 
Kritiken mot Progressum kan sägas handlar om i vilken grad man har satsat 
på rätt verksamheter. Niklas Pääjärvi tvivel rörde proportionerna i de sats-
ningar som gjordes på rymd respektive verkstadsindustri. Tuomo Huurinai-
nen kan sägas vara något mer kritisk, och ställde sig spontant tvekande till 
att formen och målen för verksamheten hade varit rätt med tanke på det som 
han menade åstadkommits genom åren. Den bild som representanter från 
andra kommuner uttryckte av hur Progressum behandlats politiskt genom 
åren styrkte delvis Tuomo Huurinainens bild av osäkerhet och bristande re-
sultat. Vd:n för Expandum, Progressums motsvarighet i Gällivare, Kjell-Åke 
Johansson menade att det ofta hade varit diskussioner i kommunen om Pro-
gressums roll genom åren, något som många gånger resulterat i att Vd:n fått 
lämna sin post. Enligt Kjell-Åke hade Expandum inte riktigt haft samma tur-
bulenta historia som Progressum. Samtidigt framkom det också kritik mot 
Expandums verksamhet, där någon menade att Expandum av många hade 
uppfattats som en satellit, i betydelsen att Expandum endast kretsade runt en 
liten krets av företag. Denna typ av risk framfördes också av Gusten Gran-
ström, f.d. kommunchef i Piteå kommun: 
 

…det jag kan se i Kiruna, Gällivare och många andra ställen, Arjeplog är ett ly-
sande exempel, egentligen ett fasanfullt exempel, där de under en period till-
skapades hur många organisationer som helst egentligen och där det ganska 
fort blev ett slags värn om den egna organisationen. Man blir konkurrenter mer 
än partners, och det tror jag att man måste vara observant på, i Kiruna också i 
malmfälten överhuvudtaget, och det har du säkert sett som jobbar där, det finns 
en rivalitet där mellan dem, och det finns bara en som kan ta taktpinnen, och 
det är kommunen, och då är vi tillbaka till där jag började, det kräver att man 
har en stark egen organisation men inte en som alltid lägger sig i allting och 
skall ha ansvaret för allting, men en som skapar förutsättningar för det. 

 
Som Gusten Granström påpekade synes det som om den kritik som riktats 
till Progressum i någon mening hade ganska mycket med kommunens eget 
program för näringslivsutveckling att göra. Historiskt har Progressum och 
även Expandum i Gällivare startats med syfte att arbeta för en utveckling av 
näringslivet i betydelsen nya verksamhetsområden utanför gruvbranschen. I 
Gällivare har detta utmynnat i bl.a. solcellsproduktion och produkter inom 
medicinområdet, områden som i nuläget befinner sig i en lågkonjunktur. I 
Kiruna har man till stor del arbetat med verksamheter med anknytning till 
rymd. Trots dessa försök ges bilden av att malmens logik ändå till stor del 
präglar även denna verksamhet. Kjell-Åke Johansson vid Expandum menade 
att nystartsverksamhet lite krasst kan ses som en service för de invånare som 
i lågkonjunktur börjar fundera på att starta eget men som vid högkonjunktur 
för gruvbranschen tvärt överger dessa planer för en anställning inom den 
mer lukrativa gruvnäringen. Den kritik som riktades mot Expandum hand-
lade om en alltför tung betoning på socialfondsprojekt, något som visserligen 
fört in stora projektbelopp till kommunen och dess företag i olika typer av 
kompetensutvecklingsprojekt, men som samtidigt tenderade att fastna i den 
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typen av verksamhet som några inte menade gav så mycket i slutändan. I Ki-
runa handlade kritiken eller de tveksamheter som uttrycktes till stor del om 
de rymdsatsningar som gjorts. Flera var tveksamma till att en del av de sats-
ningar som gjordes inom detta område verkligen skulle visa sig utgöra en 
grund för ett kommande hållbart område för näringslivsverksamhet.  
 
Den fråga som infinner sig i samband med Progressum handlar om i vilken 
grad det är lämpligt att ett näringslivsutvecklingsbolag i en gruvstad inte i 
huvudsak arbetar med att utveckla just gruvbranschen? Till gruvbranschen 
kopplas även stora delar av den mekaniska verkstadsindustrin i egenskap av 
underleverantörer till gruvbranschen. Med tanke på den kompetensutveckl-
ing det innebär att arbeta som underleverantör för ett expansivt storföretag 
som LKAB i högkonjunktur kan man tycka att det borde finnas idéer som 
skulle kunna rendera i både avknoppningar och etableringar utanför både 
region och land. Det var en av de frågor som generellt ställdes i samband 
med att Progressum diskuterades med de olika respondenterna. 
 
En annan fråga som diskuterades handlade om näringslivsbolagets koppling 
till de olika branscherna. I Luleå hade man avseende LNAB, näringslivsbola-
get, betonat näringslivets majoritet, för att på så sätt legitimera dess verk-
samhet i relation till näringslivet själv. Thomas Nilsson, tidigare VD för 
LNAB, menade också att man undvikit att framträda som partsföreträdare, 
varken för näringslivet eller kommunen utan beskrev sig själva som en sam-
verkansplattform. Till LNAB hade man kopplat ett större antal branschråd, 
vars engagemang enligt Thomas Nilsson, varierade över tid och beroende på 
vissa aktuella frågor. Syftet var att de skulle skapa sina egna idéer utifrån 
den kännedom som fanns om den egna branschen. Thomas Nilsson var inne 
på att Luleå hade den storlek och den kritiska massa som krävdes för att 
hålla ihop branscherna. I Piteå hade man också haft branschråd men där 
hade man slagit ihop branscher och genom detta förlorat något av sin ge-
nomslagskraft och inte riktigt kunnat enas om gemensamma frågor menade 
Thomas Nilsson.  
 
Företagsbolaget i Gällivare är en medlemsorganisation som ägs av det lokala 
näringslivet via Företagarna, Svensk Handel och Visit Gellivare Lapland. Ulf 
Hansson, utvecklingschef i Gällivare kommun ser vikten av Företagsbolaget: 
 

… jag ser det som en oerhörd styrka med den konstellationen, för hur det än är, 
så finns det 210 företag. De blir nu en röst och de blir en bra samtalspart med 
oss för att vi ska få ett riktigt bra näringslivsklimat i kommunen. En av mina te-
ser är att man inte kan ha företagarna oorganiserade och svaga i sin dialog med 
kommunen. Då får man inget bra förhållande mellan kommunen och näringsli-
vet. De skall inte vara beroende av oss och det blir de inte i och med att de är så 
pass många och har bildat ett branschråd. Om vi ställer en fråga så får vi inte 
bara ett svar från ett företag eller två eller tre företag utan vi får från deras 
branschråd, och då får vi en mycket bättre bild av vad det handlar om. Man kan 
säga att deras särintressen suddas ut så det blir egentligen deras gemensamma 
intressen som kommer fram, och det är det som gör styrkan i alltihop, för vi 
måste ju ändå titta på branscherna och titta på näringslivsutvecklingen som 
helhet. När det kommer in särintressen så kan vi inte behandla dem generellt 
för hela branschen och det är ju det som är svagheten när man inte har ett före-
tagsbolag. …[]… jag skulle vilja påstå att i det läget man är i Gällivare och Ki-
runa när det gäller just den här enorma utvecklingen av näringslivet och tillväx-
ten så krävs det en sådan part.  
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Mia Edin, verksamhetschef på Företagsbolaget i Gällivare menade att bolaget 
främst såg som sin uppgift att föra en dialog med de olika medlemsföretagen 
anslutna till Företagsbolaget och arbeta för en, som hon uttryckte det, före-
tagsvänlig kommun. De hade lagt sig vinn om att bygga upp ett gott samar-
bete med kommunen och hon uttryckte att det fanns en god kommunikation 
i frågor som rörde kommunens bygglovsärendehantering, upphandlingsfrå-
gor men också frågor om infrastruktur som förutsättningar för rekrytering 
där bostäder och kommunikationer sågs som de mest betydelsefulla fak-
torerna.  
 
I Kiruna kom inget fram om branschrådsverksamhet i de intervjuer som 
gjordes. De påtryckningar som kom från näringslivet, kom antingen i samlad 
form från Företagarna, till viss del från Svenskt Näringslivs undersökning 
men främst från enskilda företagare som i enskilda samtal med kommunfö-
reträdare eller vid olika mindre sammankomster anordnade av kommunen 
framförde synpunkter, åsikter och förslag rörande kommunens verksamhet 
eller näringslivsutveckling. Ett sådant exempel var när Niklas Pääjärvi från 
Nybergs Mekaniska sa att de hade gett Progressum det budskapet att det för 
tillfället inte var aktuellt med utvecklingsarbete inom just den branschen. Nu 
skall detta inte ses som någon vetenskapligt underbyggt sanning, det kan 
mycket väl vara så att branschövergripande samtal förekommer i mer sam-
ordnade former mellan näringsliv och kommuner i Kiruna. Det framkom 
dock inte i de samtal som fördes med de olika intervjupersonerna. 
 
Den fråga som reses i detta sammanhang handlar ändå om på vilket sätt nä-
ringslivsutvecklingsarbetet utförs i Kiruna. En samlad bild av studien ger vid 
handen att det saknas, alternativt behöver vidareutvecklas, en plattform för 
dialog mellan kommun och näringsliv med anledning av näringslivsutveckl-
ing. Fyrklövern, en sammanslutning med representanter från Progressum, 
Kiruna Lapland, Kiruna kommun och Företagarna, skulle kunna vara ett 
möjligt fora för utbyte av idéer och tankar om den aktuella situationen avse-
ende näringslivsutveckling i Kiruna. Frågan om det är ett fora för strategisk 
näringslivsutveckling eller om gruppen mer har som syfte att hålla de olika 
organisationerna uppdaterade om vad som händer i respektive organisation 
och ute i näringslivet i allmänhet. Det är naturligtvis inte oviktigt men frågan 
kvarstår ändå hur det övergripande ansvaret för ett mer strategiskt närings-
livsutvecklingsarbete skall kunna utformas, där det både finns en politiskt 
förankrad inriktning men där det också finns tydliga kanaler från de olika 
branscherna om vilka behov och utmaningar som de står inför. Den samman-
fattande slutsatsen i studien är att detta ansvar i huvudsak skall tas på en po-
litisk nivå i kommunen och att ansvaret för dess genomförande också tas av 
kommunen på strategisk nivå. En rimlig tolkning är att näringslivsenheten 
ytterligare förstärks med både ett utökat ansvar för breddning och fördju-
pande av kontakt och dialog med näringslivet och en strategisk plan för hur 
kommunen i de förslag som studien visar kan förtydliga och förstärka sin 
roll som en näringslivsinriktad kommun. Det handlar både om ett långsiktigt 
mainstreamarbete avseende näringslivsfrågor på tjänstemannanivå men 
kanske i än högre grad på ledningsnivå utåt kommunicera kommunens nä-
ringslivspolicy. 
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9.	  Företagsklimat	  
 
Företagsklimatundersökningen	  
 
Den undersökning som Svenskt Näringsliv årligen låter genomföra i landets 
samtliga kommuner med avsikt att mäta företagsklimatet har för Kirunas del 
inte fallit väl ut under de senaste åren. På rankingen låg man på 277:e plats 
av 290 möjliga. Rankingens resultat baseras i huvudsak på svaren från en en-
kätundersökning som skickas ut till ett antal företagare där de får ange hur 
de upplever företagande ur ett antal olika aspekter (Svenskt Näringsliv, 
2011). Antalet enkätutskick per kommun är beroende på storlek på kommu-
nen och antal arbetsplatser. I Kiruna skickas 200 enkäter ut. Svarsfrekvensen 
i riket ligger på 53,2 procent, dvs. cirka hälften. Hur svarsfrekvensen såg ut i 
Kiruna vid den senaste mätningen angavs inte i presentationen. 
 
Rankingplaceringen skapas genom en viktning av statistik av olika närings-
livsrelaterade förutsättningar i kommunen samt enkätsvaren. Den statistik 
som används handlar om hur stor andel som arbetar inom den privata sek-
torn, kommunalskattesatsen, andelen förvärvsarbetande, hur stor del av den 
kommunala verksamheten som läggs ut på entreprenad, andelen privata ar-
betsgivare samt andelen nya företagare i kommunen. Denna del utgör en 
tredjedel av rankingen. En annan tredjedel baseras på svaren från företagar-
nas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Den tredje 
och sista tredjedelen är uppbyggd av ett flertal delfrågor där företagarna får 
svara på hur de uppfattar att attityderna gentemot företagande är hos olika 
samhällsrepresentanter i kommunen. Andra aspekter handlar om hur de 
uppfattar infrastrukturen i kommunen, och hur kommunen agerar i konkur-
renshänseende, stöd och service och tillämning av lagar (se även Berglund 
2011). 
 
Reaktioner	  
 
Frågan om företagsklimatundersökningen kom att behandlas i nästan samt-
liga intervjuer och den skapade reaktioner hos de flesta. En sammanfattande 
reaktion kan sägas vara att på grund av dess mediala genomslag så kan man 
inte helt bortse från att kommentera den och i någon mening ta den på allvar. 
Man har samtidigt tvivel om dess vetenskapliga tillförlitlighet och man är 
medveten om att den används i ett ideologiskt präglat syfte. Flera menar 
också att det finns delar av undersökningen som ses som genuina uttryck 
från de företagare som besvarat enkäten, områden som det finns anledning 
att förändra, förbättra och utveckla.  
 
En sak som inte direkt uttalas men som ändå är underförstått är vem som är 
mottagare och i huvudfokus för undersökningen. Det vi kan förstå om före-
tagsklimat som fenomen är att det bär på en komplexitet som är beroende av 
så vitt skilda faktorer som företagarnas relationsmönster och nätverksstruk-
turer, lokala företagskulturer, konjunkturlägen, kommunens stöd & service-
grad, konkurrenssituationen, både mellan förtagare men också i relation till 
kommunal verksamheten, historiska händelser, samhällets näringslivsstruk-
tur, betydande personers påverkan som kommunalråd, kommunala företrä-
dare, politiker, företagare, osv. Frågor om möjligheterna till försörjning i 
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samhället, ideologiskt och politiskt färgade ståndpunkter bland allmänheten, 
rättvist bemötande från kommunen är också faktorer som tillsammans kan 
tänkas påverkar attityder till näringslivet och företagsklimatet. Det kan där-
för ses som lite orättvist att endast sammankoppla frågan om företagsklimat 
med den kommunala verksamheten och göra dem i huvudsak ansvariga för 
lejonparten av dess aspekter. Trots det så är det tydligt att adressaten för 
studien är den kommunala verksamheten och dess företrädare.  
 
Detta kan förstås utifrån undersökningens tänkta påverkan av de faktorer 
som för kommunen är möjliga att påverka, vilka enkelt uttryckt handlar om 
bemötande, service, stöd, handläggningstider och frågor om konkurrens. 
Samtidigt menade näringslivschef Mats Dahlberg: 
 

Jag tycker att utvärderingen speglar hela samhället, t ex media, det är klart att 
hela brukssamhället är med och ger sin bild, det finns förbättringsområden…  

 
Det underförstådda syftet med utvärderingen kan kanske också tolkas som 
att man menar att kommunen och dess representanter, inte minst politikerna 
får vara beredda att ta en stor del av ansvaret för samhällets attityder gente-
mot näringsliv och företagande. Den huvudsakliga kritik som indirekt riktas 
till de kommuner som likt Kiruna hamnar lågt i undersökningen kan katego-
riseras i både mjuka och hårda frågor. Här menade dåvarande näringslivslot-
sen Carina Salomonsson att de mjuka frågorna, handlar om attityder och ex-
empel på hårda frågor är handläggningstider. Det denna studie velat peka på 
är att det finns anledning att se båda dessa huvudsakliga budskap som före-
mål för förbättring. Som i tidigare avsnitt påpekats är frågorna om attityd 
viktiga för kommunledningen att på policynivå kommunicera både externt 
som internt. Viktigt att se är att frågor om attityd, översatt som kommunens 
och de kommunala företrädarnas inställning till företagande och företagare, 
berör både strategisk nivå såväl som tjänstemannanivå. I samtalen med före-
trädare från Företagarna framkom kritik avseende båda dessa nivåer avse-
ende attitydfrågor. Man menade att det var av yttersta vikt att kommunalråd 
och politiker signalerade till det övriga samhället om näringslivets betydelse. 
Samtidigt pekade man på den betydelse som enskilda företagares möte med 
kommunala tjänstemän i olika frågor om driften av det egna företaget kunde 
få.  
 
Kritik	  riktad	  mot	  näringslivet	  
 
Även om kritiken mot kommunen i kraft av företagsklimatundersökningen 
och enskilda företagares erfarenheter har varit omfattande avseende vissa 
frågor så framkom också viss kritik riktad mot näringslivet. Några av de in-
tervjuade tjänstemännen var inne på att det i huvudsak saknades förståelse 
och ibland respekt för de kommunala lagarna och reglerna, t ex ifråga om 
bygglovsärenden och liknande. Även om tjänstemännen själva kunde er-
känna att de i somliga fall var aningen ”krångliga och rigida” så var syftet 
ändå att skapa rättvisa för alla berörda. En generell förklaring som gavs till 
den kritik som riktades till den kommunala verksamheten ifråga om den by-
råkratiska ärendehanteringen var att det i Kiruna fanns en speciell kultur 
vars huvudinnehåll handlade om att kirunabon gärna vill kunna fixa saker 
och ting själv och inte behöva blanda in andra. Ett uttryck för detta menade 
respondenten var andelen fastigheter som såldes via annons utan bistånd av 
mäklare. Tjänstemännen menade att de möttes av likartade attityder till 



 

48 

kommunala lagar och reglementen, som man menade var ett uttryck för 
kommunens sätt att ”tjorva” till saker och ting. Liknande tankegångar kom 
även från företagarhåll där somliga upplevde det som att tjänstemännen ”dj-
des” med dem. 
 
Det kan i detta sammanhang vara viktigt att skilja på frågor som handlar om 
en speciell kirunakultur, (måhända kanske inte helt unik) som kommer till 
uttryck i en allmän ovilja att ta hänsyn till det man ser som uttryck för para-
grafrytteri och byråkrati (i dess negativa betydelse) och de frågor som kanske 
mer handlar om bristen på respekt i bemötandet. Det finns inga möjligheter 
att kunna utröna vad som är vad i denna fråga men viktigt kan vara att se att 
förbättringar och förändringar naturligtvis är möjliga men att lösningarna 
handlar om delvis skilda saker. I både frågorna om förståelsen (och respek-
ten) av den kommunala byråkratin (i dess positiva betydelse) och frågan om 
respektlösa bemötanden eller negativa attityder (i endera riktningen) handlar 
lösningarna förstås om information och kommunikation. Det synes som den 
kritik som alltså riktas mot kommunen t ex avseende ärendehantering balan-
serar mellan att handla om attityder å ena sidan och tid å andra sidan. Det 
kan finnas anledning att som företagare bli irriterad av båda dessa skäl men i 
det senare fallet kan information om rådande förutsättningar mildra dessa 
reaktioner.  
 
Ett annat område som angavs som förklaring till varför kritik indirekt rikta-
des mot kommunen genom företagsklimatundersökningen var orättvis be-
handling. En del av tjänstemännen menade att man uppfattat att vissa före-
tagare bar på föreställningar om att en del företagare fick igenom sina ären-
den snabbare än andra. Detta skapade ”resonemang och spekulationer” som 
bäddade för negativa attityder från näringslivets håll. När kommunalråden 
lovat snabbare hantering till vissa företagare menade man från tjänsteman-
nahåll att detta skapade osämja. Det var bättre att ha en mer demokratisk och 
rättvis ärendehantering, i stil med först in först ut. Detta talar delvis emot 
vad andra näringslivsutvecklare från andra kommuner ansåg när de talade 
om betydelsen av att som kommun ha en flexibel och dynamisk organisation 
så att vissa ärenden (läs: av större betydelse) också kunde hanteras och ad-
ministreras med högre hastighet. Detta kan ses som en kommunal gråzon, 
där kommunallagen tvingar kommunen att hantera alla kommuninvånare 
rättvist medan man från kommunens sida inte gärna ser sig ha råd att till-
fällen med möjlighet till högintressanta etableringar (likt Facebook) hamnar 
längst underst i ärendehögen. Faktiska hanteringstider handlar både om de 
möjligheter som finns inom organisationen, att kunna hantera ärenden 
snabbt, om bemanning, kunskap, kompetens, erfarenhet, osv. men också om 
ambitionsnivåer, flexibilitet i organisation och kompetensutnyttjande, utfäs-
telser och policys. Det är alltså både en fråga om långsiktig planering och re-
sursutnyttjande men också om politik. 
 
Ta	  på	  allvar	  
 
Företagsklimatundersökningens trovärdighet undergrävs enligt responden-
terna både utifrån dess bristande vetenskaplighet men också misstanken om 
att den tjänar politiska syften. Trots det kan orden som Mats Dahlberg ut-
trycker ses som representativa i någon mening: 
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Nja, jag tycker att den skickar signaler på ett sätt, det är också så att den här 
undersökningen i vissa delar, i någon grad väl också speglar vår servicegrad 
och var vi lägger resurserna, och det måste vi ju ta på allvar… 

 
Samma sak uttrycker Thomas Nilsson, tidigare VD inom LNAB: 
 

Den har aldrig varit en förebild för oss och kommer aldrig att bli, däremot så 
finns det vissa enskilda frågor i den undersökningen som vi har följt väldigt 
noga, som vi tycker är viktiga och där det finns stora förbättringspotentialer. 
Det finns ju en fråga som man ställer till de här företagarna som rör närings-
livsutvecklingen i allmänhet, ett allmänt omdöme och den väger så pass mycket 
som en tredjedel i undersökningen också, där har vi legat och stampat… 

 
Thomas Nilsson riktade stark kritik avseende den statistiska trovärdigheten i 
studien och menade att man borde öka antalet företag som tillfrågas och 
slopa kravet på medlemskap i Svenskt Näringsliv för dem som tillfrågas. 
Han trodde att man skulle få en bättre bild av vad företagare verkligen tyckte 
då. Han menade också att det fanns anledning att fundera om inte under-
sökningen ibland togs som garant för långt mer än vad den egentligen stod 
för: 
 

Och man har i det statistiska underlaget lagt dit sina egna värderingar, dvs., om 
Luleå la ned universitetet och Kallax och F21 då skulle vi raca i den, listan, ef-
tersom man värderar privata företag så ohyggligt mycket högre…[]… det finns 
en undersökning som också får rätt så mycket medialt genomslag och det är 
den Företagarna gör tillsammans med UC. Den bygger ju bara på förändringar 
om vilka företag som har gått bättre i förhållande till föregående år, så har du 
gjort ett dåligt år någon gång så… och är du en väldigt liten kommun, jag 
kommer ihåg Överkalix var väl bästa företagskommuner i Sverige och då kliar 
man sig lite i huvudet. I Västerbotten i Svenskt Näringslivs undersökning så 
ligger ju alltid Bjurholm bäst i norra Västerbotten, och Umeå ligger ju alltid 
sämre än Luleå, de är ju alltid i botten och då frågar man är Umeå, är de i bot-
ten, är det en strävan att börja snegla vad man gör i Bjurholm, eller inte och de 
tio första vinnarna, är i svenskt Näringsliv är ju alltid de här lyx-, förstäderna 
till Stockholm, det är ju bara Danderyd och Lomma 

 
Det Thomas Nilsson menade är att om undersökningen kommer att tolkas 
som synonymt för långsiktig ekonomisk progressivitet och framgång för nä-
ringslivet i en kommun eller att mindre kommuner i kraft av höga ranking-
placeringar framstår som mönster att imitera, då har man kommit fel.  
 
Men hur kan då undersökningen tolkas? Som tidigare har nämnts så sänder 
undersökningen signaler som de flesta av de intervjuade personerna från nä-
ringslivsutveckling och kommuner i huvudsak är överens om. Man är inte 
nöjd med företagsklimatet och attityderna till näringsliv i många av kommu-
nerna i Norrbotten. I Boden, den kommun som lyckats bäst i undersökning-
en under de senaste åren förklarar f.d. kommunalrådet Olle Lindström den 
förändring som skett: 
 

Jag bedömer i alla fall att det tidigare inte fanns det här samarbetet, det var som 
två skilda världar, kommunen och företagarna, ja det var inte bra helt enkelt. Så 
jag tror att det har betytt mycket just det här att vi har fått ihop dem, att sam-
verka och samarbeta, det tror jag är huvudorsaken att det har blivit bättre…[]… 
då gjorde vi också så att vi beslutade i vår strategiska plan t ex att ett bygglov 
som följde detaljplan eller stadsplan, det skulle man kunna få besked inom en 
vecka, gällde det så att man måste ändras i detaljplan då måste det ta längre tid, 
men inom en vecka och i särskilda fall upp till tre veckor men då skulle en 
byggnadsplan vara klar. Med detaljplan tror jag att det var två månader, och 
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det där gjorde ju också att företagarna kände att, och sen har vi också gjort mer 
upphandlingar som gynnar näringslivet, förut var det svårt… 

 
De förändringar som Olle Lindström berättar om kan naturligt hänföras till 
traditionellt moderata åsikter även om det finns många exempel i nutid där 
kommuner med vänsterorienterad politisk styrning också till synes gått nä-
ringslivet till mötes på de två områden som Olle berättar om, nämligen att 
försöka överbrygga kulturella och sociala gap mellan kommun och närings-
liv genom att regelbundet träffas i syfte att lära känna varandra och varand-
ras verksamhet samt att skjuta till ytterligare resurser till området för stöd & 
service till näringslivet kombinerat med politiska utfästelser om tidsbegräns-
ningar för viss ärendehantering. 
 
Ett annat område som undersökning påpekar och som framkommer i den 
allmänna debatten om kritiken från näringslivet av den kommunala verk-
samheten handlar om konkurrerande verksamheter. Östen Hansson från IUC 
Bothnia i Skellefteå kopplade Skellefteås placering på rankinglistan till dess 
olika konkurrerande verksamheter: 
 

Jo, det beror på att Skellefteå har väldigt mycket egen rörelse. Jag kan ta ett ex-
empel, Skellefteå Buss är 100 % ägt av kommunen. De har en viss form, det som 
har varit uppe på tapeten, Badhusen, där har det funnits gym, det har varit en 
del av badhuset, alltså har det varit kommunal regi, och när de andra gymen 
skall starta har det varit svårt. Som Lestanders buss och allt vad de heter de 
privata bussbolagen, hur kan de möta den konkurrensen gentemot Skellefteå 
buss, som då kan ha en koncernföring. Vi har Skellefteå Kraft som genererar 
väldigt mycket pengar och så ligger de i koncernen SSAB, Skellefteå Stadshus 
AB, heter det ju, och så går det ju att koncernföra mellan då, och hur är det då i 
konkurrensen? Det finns också några restaurangdelar som har varit på tapeten, 
du har tekniskt kontor som är en jättestor egenverkstad, den är väl den större 
verkstaden i staden, istället för att om de kommer med maskinen, gräsklipparen 
till Karlssons bil och motor och servar den där eller den här hjullastaren. Varför 
har ni en hjullastare själv, det är det som ligger bakom, Skellefteå kommun äger 
både Skellefteå camping och Byske camping, det är ju jättestora campingar. Om 
jag vill göra en i Fällfors, jag tar bara ett namn, vad har jag för möjlighet att 
kunna konkurrera med dem? 

 
I Boden har frågan om upphandling för näringslivet inte varit samma heta 
potatis som i Skellefteå med hänvisning till Olle Lindströms beskrivningar. I 
Gällivare har man mötts av kritik för att en del av de affärer som varit före-
mål för upphandlingar har varit alltför stora med den följden att mindre fö-
retag inte haft möjlighet att lämna anbud. Sven-Eric Svensson, styrelseordfö-
rande i Expandum menade att det fanns andra möjligheter att möta den ty-
pen av problematik:  
 

För du kan ju göra så att nu har vi ett matbolag tillsammans med Landstinget 
som förser lasarettet och vissa äldreboenden är det väl och skolorna, men där 
skulle man kunna ha en sådan variant att du upphandlar för enskilda skolor. 
Det skulle kunna göra så att mindre restauranger [kan vara med] och få ett 
stärkt underlag samtidigt som du får närproducerad mat och istället för det här 
cook’n chill, är det väl som man håller på med idag, sådan där riktigt slabbig 
variant, som det har varit mycket kritik på. Äldre kan gå äta på vissa äldrebo-
enden likaväl där, så kanske de skulle kunna vara samma där att man kunde 
göra avtal med de lokala restaurangerna om att de äldre får gå dit och köpa 
mat, för då får du ju träffa andra och se andra än gamlingarna, för det vet jag 
finns i vissa kommuner, vissa typer av markentreprenader eller annat, skulle 
man kunna dela upp lite mer 
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Gusten Granström berättade också en intressant anekdot från sin tid som 
kommunchef: 
 

Ja, som du vet som gammal pitebo, även om du är ung, så anser ju piteborna sig 
vara sig själva nock i alla avseende, rätt eller fel, jag tror att det där är bra men 
det får inte övergå i något som uppfattas som självgodhet. Jag har till och med 
ljusår innan lagen om offentlig upphandling uppfanns, haft en uppvaktning 
från Piteås företagare som tänkte att vi inte från kommunens sida skulle handla 
så ensidigt av piteåföretag, framförallt på byggsidan, därför att man tyckte att 
det hämmade deras möjligheter att få jobb i Luleå eller Skellefteå och det var 
rätt… 

 
Han menade vidare att trots att de i kommunen försökt att dela upp upp-
handlingarna i mindre tårtbitar, så var det svårt för många företagare att 
vara med och lämna in anbud. Frågan om upphandling är en het potatis, nå-
got som inte minst framkommer i intervjuerna med Företagarna. Det finns en 
ideologiskt laddad spänning i den här frågan. Tillkomsten av lagen om of-
fentlig upphandling visar förstås på att det finns en allmän förståelse av att 
kommunen behöver ta dessa frågor i beaktning. Samtidigt finns det ett flertal 
tolkningsmöjligheter avseende kommunens ansvar och skyldigheter gente-
mot dess medborgare, en möjlighet som i Kirunas fall syns ha inneburit att 
en del verksamheter förblivit i kommunal regi, näringslivets mening till trots. 
Antagligen är denna fråga en evig fråga eftersom den så tydligt sätter två be-
tydelsefulla logiker på sin spets, att det skall råda en fri konkurrens i fråga 
om handel av varor och tjänster och att vissa bastjänster i demokratisk ord-
ning skall handhas av allmännyttan. I princip är nog de flesta överens om 
båda dessa premisser men inte om hur balanseringen och gränsdragningarna 
däremellan skall göras. För Kiruna kommun ligger utmaningen att utifrån 
politisk vilja kommunicera den egna policyn i den här frågan.   
 
Sammanfattning	  
 
Företagsklimatundersökningen kan inte negligeras av kommunen med tanke 
på dess mediala genomslagskraft men bör ändå vara tydlig att markera och 
kommunicera avvikande tolkningar i frågan. Samtidigt bör undersökningen 
stämma till viss eftertanke som många också påpekar; att det finns förbätt-
ringsområden. I grund kan dessa aggregeras till tre områden. För det första 
bör man vidareutveckla kontaktytorna mot näringslivet. Det kan handla om 
det som redan finns men som ytterligare behöver förbättras, t ex workshops, 
företagsbesök, löpande information och kommunikation om den kommunala 
verksamheten. Det andra området handlar om att se över den kommunala 
verksamheten avseende ärendehantering, främst ifråga om hanteringstider 
och servicegrad. Detta är antagligen främst en bemannings- och kompetens-
fråga som kan lösas på sikt. Det tredje området är av mer komplex natur och 
handlar om attityder och inställning till näringslivet. Det är inte säkert att 
detta är ett omfattande problem men det finns anledning att misstänka att 
det finns en oväntad potential i att konkret starta en process där dessa frågor 
explicit lyfts upp i organisationen. Det handlar inte bara om att kommunchef 
och kommunalråd pekar med hela handen, även om sådant också spelar viss 
roll utan även konsulthjälp med syfte att penetrera attityder till näringslivet 
kan vara behövligt. Man kan också anta att den problematik som uttryckts 
som handlar om dåligt bemötande inte heller alltid enbart handlar om ore-
flekterade attityder till näringslivet utan också om annat som kan vara värt 
att bearbeta. 
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10.	  Den	  hållbara	  staden	  
 
I FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” (1987) allmänt kallad för Brund-
tland-rapporten efter kommissionens ordförande Gro Harlem Brundtland 
lanserades definitionen av hållbar utveckling som en: 
 

…utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida ge-
nerationers möjlighet att säkerställa sina behov, (FN, 1987). 

 
I samband med den stora konferensen i Rio de Janeiro 1992 presenterades ett 
antal dokument, bland annat Riodeklarationen samt Agenda 21 vars syften 
var att ta fram riktlinjer om hur en hållbar utveckling skulle realiseras. I be-
greppet ryms inte bara de ekologiska aspekterna av hållbarhet utan även de 
ekonomiska och sociala. Fattigdomsbekämpning och utvecklingen av demo-
krati är en del av de beslut som togs avseende en hållbar utveckling. Även 
Kiruna kommun gav i sin presentation över den övergripande framtida 
samhällsplaneringen 2004 uttryck för hållbarhetsbegreppet: 
 

I bilden av det framtida Kiruna - en högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt 
anpassat framtidssamhälle - kommer vår stad att genomgå stora förändringar 
de kommande åren. Det ger oss ett unikt tillfälle att utveckla Kiruna till en mo-
dern mönsterstad. Men även i ett framtida Kiruna skall stadsbilden påminna 
oss om hur vår speciella historia alltid är närvarande. Vår vision bygger därför 
på Hjalmar Lundbohms idéer men innefattar också en beredskap att ta emot det 
som är tidens krav inte minst ifråga om miljöanpassning, ny teknik, energisy-
stem och hållbarhet, (Kiruna kommun, 2006). 

 
I projektet Nya GIRON ingår hållbarhet och hållbar utveckling som tema, 
både i Tema 0, Ett hållbart Kiruna – ett hållbart samhälle men också i Tema 2, 
Hållbar resursanvändning, (Nya GIRON, 2008). Det finns därför anledning att 
även reflektera över hållbar utveckling avseende näringslivsutvecklingen i 
Kiruna.  
 
Malmen	  
 
En konsekvent reflektion över hållbarhetsbegreppet och dess tillämpning i 
Kiruna handlar naturligtvis om malmen. Utan att gå in i de ekologiska 
aspekterna av hållbarhetsbegreppet så är de ekonomiska och sociala 
aspekterna av hållbarhet kring malmen något som tas upp av många. Det 
finns en medvetenhet bland kirunabon, något som tidigare beskrivits som 
malmens logik, att för staden, befolkningen, LKAB, jobben, näringslivet och 
nu även stadsomvandlingen så är malmens närvaro en förutsättning. De 
flesta uttrycker en medvetenhet om att utan malmen blir grunderna för bo-
sättning och utkomst mycket små, en medvetenhet som också kan tolkas som 
att stadsflyttens konsekvenser inte direkt möter alltför stora protester. Chris-
ter Winsa, kommunens projektansvarige för stadsomvandlingen menar: 
 

Därför gäller det att vara lite ödmjuk inför framtiden, jag tror att det enda sättet 
att hantera det här är att leva i något slags reell verklighet, där vi råder över sa-
ker och ting. Vi vet att LKAB bygger en huvudnivå 1365 och när de har tagit det 
beslutet så kommer de väl naturligtvis att bryta ut hela 1365 men det vet vi ju 
inte heller inte. Det kan ju hända något om 20 år som inte jag vet. Det är i alla 
fall någorlunda reellt att utgå från det [markdeformationen] som påverkar oss, 
in mot staden sedan är resten rena spekulationer. Vi kan rita ut alla möjliga på-
verkanskurvor om hundra eller två hundra år, men det går inte att svara på 
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det…[]… jag brukar säga att någon gång måste vi vara så pass tuffa vilket jag 
tycker att vi är nu. Vi är på väg att hoppa i bassängen och börja simma och han-
tera problemen medan vi simmar, vi kan inte gå uppe på land och planera och 
planera, någon gång måste vi börja tävlingen också, och där tror jag att vi är 
mogna att störtdyka och gå in i vattnet, vi är precis på väg in där med, det här 
att påbörja första etappen, centrum, så att nu har vi påbörjat simturen… 

 
Det går inte att förutse alla detaljer och händelser i framtiden avseende sta-
dens främsta utkomst, malmen, men man kan agera och planera för de kon-
sekvenser som är för handen menar Christer, något som också präglar mån-
gas resonemang.  
 
Näringslivet	  
 
Som också beskrevs i delrapporten (Berglund, 2011) så är tidsperspektiven 
intressanta. Även om markdeformationens påverkan på stadsomvandlingen 
berör vitala delar, som Stadshuset, järnvägsstationen och bostadsområdet 
Ullspiran inom bara några få år är ändå stadsomvandlingens totala perspek-
tiv betydligt längre. En aspekt av näringslivsutveckling handlar om hur ett 
befintligt näringsliv, främst handeln, kan överleva under den övergångspe-
riod när både centrum och större bostadsområden flyttas. Samma gäller pla-
neringen av industrietablering och större handelskomplex. I dagarna (feb 
2012) presenterades bilden av det större handelskomplex vid nuvarande ICA 
Kvantum som är i en uppbyggnadsfas i Kiruna. Även om det är osäkert i vil-
ken grad detta område kommer att beröras av markdeformationer i en fram-
tid så visar det i alla fall att näringslivets utveckling inte låter sig hindras av 
riskerna med en eventuell framtida evakuering av vissa områden. Att smida 
medan järnet är varmt är kanske ett i flera avseenden, om än inte alla, lämp-
ligt uttryck för en del av näringslivets resonemang runt stadsomvandlingen 
och kanske även all typ av näringslivsverksamhet. Det är när tillfället ges, 
när både efterfråga och utbud kan mötas, som förutsättningar för närings-
livsverksamhet finns. Av den anledningen kan det vara svårt att tala om 
hållbarhet när det gäller näringsliv i den betydelsen. Många branscher är 
starkt konjunkturkänsliga och många enskilda företags överlevnad är inte 
bara beroende av konjunktur utan av många andra vitt skilda faktorer, som t 
ex generationsövergångar, lokalisering, kommunikationer, lönsamhet, mode, 
trender, motivation, kompetens, rekryteringsmöjligheter, bostäder, m.m.  
 
Den tolkning som utifrån undersökningen görs är att den största utmaningen 
för ett hållbart näringsliv i Kiruna sett ur ett kortsiktigt perspektiv är utan 
tvekan bostadsfrågan. Och det, som tidigare beskrivits, ur flera olika 
aspekter. I den hausse som Kiruna befinner sig i, både avseende gruvnäring 
och utbyggnad och flytt, är bostadsfrågan för presumtiva inflyttade kiruna-
bor synnerligen vital. Enligt många bedömare är fly-in, fly-out fenomenet 
något som vi antagligen får finna oss i är här för att stanna, i en allt högre 
grad än tidigare. Den förhoppning som t ex Pajala uttrycker över en framtida 
befolkningsökning tack vare gruvetableringen får vi tyvärr till stor del se 
som just förhoppningar. Men just för att slaget om kommuninvånare är så 
stort, så är det därför än mer viktigt att rusta sig för det slaget och försöka att 
erbjuda de behov och önskemål som uttrycks från tillresande entreprenörer 
och anställda. Detta gäller naturligtvis i första hand bostäder. 
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I ett längre perspektiv är utmaningarna för ett hållbart näringsliv flera. Även 
här är bostäder viktiga men då kanske utifrån andra kriterier. Om man vill 
att människor skall stanna kvar under en längre tid, så är det som Östen 
Hansson från Skellefteå uttryckte det viktigt att ta hänsyn till familjesituat-
ionen: 
 

Och det brukar jag säga har barnen vuxit upp och kommit till för-tonårsåldern, 
upp till tio, då kan du flytta men när de blir 9-10 där går gränsen. Då måste du 
ta ställning, vad händer med mina barn, inte vad händer med mig och med job-
bet, och sen i så fall så måste du vänta och avvakta tills de blir 17-18 när de skall 
in på gymnasiet och då kan det bli på det sättet att, nej, jag måste vänta tills de 
har gått gymnasiet, för då kan du nästan flytta vart som helst för då är de så 
självständiga, men du har en lucka där… 

 
Om man vill att människor skall stanna kvar i staden och bosätta sig där för 
en längre tid så måste det också finnas möjligheter för denna grupp att 
kunna bilda familj, skapa sig en egen boendemiljö som upplevs attraktiv i ett 
område med skola, vård och omsorg, tillräckligt och attraktivt handels- och 
fritidsutbud som den moderna människan i generella termer anser nödvän-
dig. Ett hållbart näringsliv är beroende av ett visst befolkningsunderlag över 
tid och ett visst befolkningsantal är beroende av ett visst näringslivsutbud. 
Det behövs med andra ord rent allmänt en kritisk massa av både befolkning 
och näringsliv för att kunna tala om ett hållbart näringsliv. Leif Boström från 
LKAB uttryckte betydelsen av att ”bädda” för unga människors etablering: 
 

Gör man ett sådant där område så ser man hur det exploderar av unga männi-
skor som, det är ofta unga människor, som vill bygga nytt och bygga sin villa 
och ägna varenda minut av sin fritid att bygga upp det är tillsammans och det 
tror jag är oerhört viktigt för att få unga människor att stanna i en kommun 

 
Den fråga som utifrån studien i vissa avseenden kan ses som lite abstrakt 
men som ändå kan göras högst praktisk är frågan om hur stor vill man som 
kommun bli. Likt Niklas Pääjärvi på Nybergs Mekaniska ställde frågan om 
hur stor man som företag vill bli så kan även en kommun ställa sig den frå-
gan. Vid infarterna till Luleå möts man idag (feb 2012) av budskapet att man 
nu planerar för en ökning av befolkningen med 10 000 nya människor. Hur 
lång tid detta skall ta nämns dock inte. Detta budskap delar plats på skylten 
med en bild av den numera kända Gilla-knappen från Facebook, ett budskap 
måhända uttryckt i näringslivspolitisk medvind, men trots det ändå fullt 
möjlig. I Gällivare var man nu i full gång med att bygga upp det mellanom-
råde mellan Malmberget och Gällivare som tidigare med statliga subvention-
er revs i samband med gruvnäringens nedgång under 80- och 90-talet. Även 
om gruvbranschens uppgång tagits emot med öppna armar så uttrycktes det 
samtidigt en viss försiktighet inför stadens expansion. Ulf Hansson menade: 

 
I Kiruna är det staten som äger och här är det privata, vi är i ungefär samma 
läge när det gäller tillgänglig byggbar mark, vi har inte så mycket egen mark, så 
därför håller vi på med en markförsörjningsplan, och det låter lite tråkigt men 
den är till för att se vilka behov vi har, vad skall ersättas uppe i Malmberget och 
hur mycket mark kräver resten av näringslivet, för nyetableringar även bostä-
der. Utifrån det försöker vi lägga upp vad vi behöver köpa in och inte köpa in 
och i vilken takt. Det arbetet håller vi nu på att slutföra och vi har ganska bra 
grepp om situationen, om vad vi behöver göra. Det kommer att behövas lö-
pande beslut både i närtid och på sikt, och då kommer det in en del svårigheter. 
Om man pekar ut flera stora områden som man vill köpa in och offentliggör 
det, då kommer markpriserna att dra iväg ännu mer än vad de är idag. Den lo-
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kala konjunkturen har redan gjort att markpriserna har ökat markant de sista 
två åren. Därför måste man göra det här stegvis och försöka vara lite förutse-
ende för det är ju så här om vi köper in en mark för dyrt så slår det ju direkt på 
bostadspriset. Vi ligger redan i paritet med att bygga i Luleå och på andra stäl-
len, vi har ingen nytta av att vi förr hade billigare mark, utan nu ligger vi precis 
på samma nivåer som att bygga i vilken annan stad som helst, bortsett från 
Stockholm och andra större städer. Vi får inte heller glömma att Kommunen har 
i färskt minne att de var tvungen att riva över 1000 lägenheter på 90-talet och 
början av 2000. Vi behöver en balans i byggandet ingen ansvarig politiker vill 
att vi får en ny byggbubbla 
 
L: Man förstår det 
 
U: Precis, men vi som ett strategiskt verktyg för politiken är noga med att leve-
rera ett aktuellt och bra underlag till dem dvs. inte en taktik och strategi för nå-
got som man gjorde förr, dvs. en strategi som går ut på att; bygger vi så kom-
mer folket. Nu bygger vi på, nu jobbar vi på att vi har den här mängden arbets-
tillfällen och vi har det här behovet, och det här behovet måste fyllas upp, och 
då bygger vi efter det, så vi bygger efter behov istället efter förväntan, och det 
kan kanske också göra att vi blir lite långsammare, 
 
L: Ni kanske blir lite mer reaktiva än proaktiva, 
 
U: Jo, och det är den balansen däremellan, vi kan inte vara för proaktiv som du 
sa, då kommer vi i dyrare kostnadslägen plus att vi riskerar att förbygga oss. 

 
Här ger Ulf Hansson uttryck för en situation som i många avseenden skiljer 
sig från t ex Luleås, där expansion i form av befolkningsökning och nya bo-
stadsområden inte kan ses som något annat än positivt utifrån att staden re-
dan har en kritisk massa av attraktivt utbud och infrastruktur medan kom-
muner som Gällivare, Kiruna och Pajala genom sin generella konjunktur-
känslighet måste betrakta faktorer som befolkningsstorlek, bostadsbyggen 
från ett delvis annat perspektiv. I Kiruna har den reflektion omkring en ba-
lanserad strategi avseende bostadsplanering som Ulf Hansson ger uttryck för 
inte diskuterats vid de intervjuer som gjorts mer än indirekt. På samma sätt 
som i Gällivare har kommunen i Kiruna mycket litet egen mark och är i prin-
cip alltid tvungen att köpa in statlig mark vid en utvidgning, en procedur 
som alltid åtföljs av beaktanden till de flertal riksintressen som finns i staden 
och dess omgivning. Denna situation tillsammans med frågan om vilka ut-
vidgningsstrategier som skall antas för staden kan tillsammans möjligen vara 
en förklaring till att beslut och agerande likt Gällivare upplevts som aningen 
långsamma. Även den politiska situation, som tidigare påpekats, har tidigare 
inte påskyndat processen. Frågan om hur stor man som stad skall bli är dock 
fortfarande intressant att reflektera över. 
 
En	  attraktiv	  stad	  
 

… människors sätt att se på och även näringslivets sätt att se på det här med att 
vi måste få en attraktiv stad, vi måste få en varierad stad, för att vårt stora pro-
blem är hur vi kan locka och rekrytera människor hit. Vi måste ha en bra skola, 
det måste hända mycket och vi måste ha ett ganska högt kulturutbud 

 
Det tankesätt Ulf Hansson, Utvecklingschef i Gällivare ger uttryck för avse-
ende de krav som den moderna människan ställer på en kommun är förstås 
centrala i en diskussion om den hållbara staden. Som Gusten Granström, 
från Piteå uttryckte det att det finns vissa grundläggande krav på infrastruk-
tur och attraktivitet som företagare och entreprenörer ställer innan de ens 
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börjar diskutera etablering, något som också rent generellt kan sägas gäller 
avseende de krav presumtiva medborgare ställer i samband med etablering 
in i ett nytt sammanhang. Den intressanta frågan är på vilket sätt Kiruna som 
stad kan erbjuda den typ av attraktivitet som människor och familjer idag 
efterfrågar. I det delprojekt i Nya GIRON som handlat om generationsstudier 
har man sökt spegla vad människor i Kiruna efterfrågar, uppskattar och ser 
som attraktiva uttryck i utbud, infrastruktur men också möjligheter till livs-
utrymme. Dessa resultat är också viktiga att ta i beaktande i planeringen av 
de strategier för utvidgning, samhälls- och näringslivsplanering som Kiruna 
som stad i en mening redan står i, något som stadsomvandlingen ytterligare 
kommer att fordra.  
 
Det är ett ofrånkomligt faktum att det för inlandskommunerna i Norrland 
har kommit att bli allt svårare att konkurrera med kuststäderna, något som 
rådande utflyttningsstatistik vittnar om. Det är därför inte på samma sätt 
som förr möjligt att bortse från att många anställningssituationer idag löses 
genom fly-in, fly-out, något som innebär att önskade befolkningsökningar i 
samband med högkonjunkturer och nyetableringar inte alltid infrias i den 
grad som förväntats, t ex i Pajala men säkert också i Kiruna och Gällivare. 
Men som tidigare påpekats är det därför av högsta vikt att göra allt för att så 
snabbt som möjligt kunna erbjuda attraktiva lösningar så att så många som 
möjligt har anledningar att etablera sig på orten.  
 
Allt sedan kvinnorna tog det avgörande steget ut på arbetsmarknaden under 
70-talet har kommunerna också blivit tvungna att i allt högre grad tänka an-
norlunda omkring de krav som generellt kan ställas på den hållbara staden. 
Det är för det första uppenbart att man inte enbart kan planera för arbetstill-
fällen inom traditionellt manliga branscher. Det har kommit att bli alltmer 
viktigt att ha en helhetsförståelse för hela familjens behov, inte minst utifrån 
kvinnornas perspektiv, som fortfarande trots allt tar ett större ansvar för 
hushåll och barn än vad männen generellt gör. Det innebär att om en ort 
skall betraktas som attraktiv och aktuell för flytt, så bör detta i första hand 
betraktas utifrån kvinnans perspektiv, där generellt frågor om skola, vård 
och omsorg i högre grad är i fokus, beaktanden som kan få ett avgörande för 
beslutet om flytt. Idag är kvinnor generellt högre utbildade än vad männen 
är, något som också betyder att de förväntas bli erbjudna motsvarande arbe-
ten samt en allt större andel högre befattningar än vad som tidigare skett. Det 
betyder att om en kommun inte har en marknad för kvinnor, både inom trad-
itionellt kvinnodominerade branscher men också inom mansdominerade ris-
kerar man att stå utanför som alternativ rörande en möjlig etablering och 
flytt. Som en naturlig konsekvens av kvinnors allt högre utbildning är de 
krav på teater, bibliotek, nöjen, fritid, olika träningsformer, restauranger, 
m.m. som ställs. Det skall vara möjligt att kunna gå ut en kväll, som en av 
respondenterna sa, och äta gott, se på teater eller bio. Detta är naturligtvis 
inte något nytt men de krav som ställs på dessa utbud har förskjutits och för-
väntningar inför det vi kan kalla för livets goda är idag stora, särskilt hos en 
utbildad kvinnlig befolkning. 
 
Slutligen, näringslivets hållbarhet är naturligt starkt kopplad till gruvbran-
schens framgång men även i den mån man som kommun lyckas uppnå en 
kritisk massa avseende de basutbud av infrastruktur och fritids- och kultur-
utbud som en modern människa av idag förväntas kunna bli erbjuden. Ut-
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maningarna att ur ett näringslivsperspektiv bygga ett hållbart Kiruna är stora 
men långt ifrån omöjliga. Den fråga som under lång tid varit i fokus har varit 
i vilken grad det är möjligt att förmå mindre konjunkturkänsliga branscher 
att etablera sig i Kirunaregionen. Den frågan kvarstår ännu. 
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