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Inledning 
Under de senaste åren har gruvindustrin blomstrat och de framtida ekonomiska vinsterna 
från gruvindustrin förväntades vara så stora att det bedömts som ekonomiskt rimligt med 
fortsatta och omfattande investeringar i Malmfälten för att säkra och öka produktionen av 
järnmalm. En del av malmkropparnas lokalisering och fortsatta utbredning innebär att 
Kiruna och Gällivare genomgår och står inför en betydande stadsomvandling. Städerna 
måste succesivt flyttas för att malmen skall kunna brytas och säkra en ekonomiskt hållbar 
gruvindustri. Under de senaste månaderna har dock järnmalmspriserna blivit avsevärt lägre 
vilket fört med sig att ett mindre gruvbolag har gått i konkurs (Northland Resources i 
Pajala) och en annan större aktör (LKAB) inför en rad åtgärder för att parera de vikande 
järnmalmspriserna. LKAB är den största gruvaktören i Malmfälten och äger de gruvor som 
direkt påverkar Gällivare och Kiruna så att stora delar av städerna måste flyttas. 
Gruvbolaget har avsatt medel för att bekosta stadsomvandlingen och takten i 
omvandlingsprocessen påverkas i stor utsträckning av i vilken takt som gruvorna förväntas 
expandera.  

Malmfälten står således inför betydande utmaningar på en rad områden i samband med 
stadsomvandlingen där stora delar av de bägge städerna successivt skall flyttas. Det är 
komplicerade planeringsfrågor som måste lösas vad gäller den fysiska förflyttningen, när, 
var och hur skall vägar, olika byggnader, exempelvis bostäder, kommersiella lokaler och 
lokaler som skolor, äldreboenden byggas. Hur skall energiförsörjning lösas och hur skall 
vatten och avloppssystem konstrueras och anpassas till ett klimat som kännetecknar 
Malmfälten och som dessutom sannolikt kommer att förändras. Ambitionen är också att 
skapa ett långsiktigt hållbart Malmfälten, en stadsbildning som inte frestar på natur och 
miljö men som samtidigt är tålig och flexibel inför framtida förändringar, exempelvis 
klimat och gruvexpansion. Detta är några frågor som måste lösas i den pågående och 
fortsatta stadsomvandlingen och som kan relateras till den fysiska utformningen av staden 
och ekologisk hållbarhet.  

En annan uppsättning frågor som kanske är än mer utmanande är för vilken befolkning 
som framtida Malmfälten skall planeras för, vilka kategorier av människor kan komma att 
vilja leva och bo i där. Under de senaste 20 åren har Norrbottens län och 
Malmfältskommunerna kännetecknas av en vikande befolkning även om denna utveckling 
har bromsat upp under de två senaste åren. Framförallt är det unga människor, ungdomar 
(15- 19 år och unga vuxna 20-24 år), särskilt kvinnor som lämnar länet och Malmfälten. 
Utflyttningen är vanligast i kommuner i Norrbottens inland1 Detta har gjort att 
Malmfälten och Norrbottens län som helhet har fått en allt äldre befolkning.  

Stadsomvandlingen i malmfältskommunerna handlar om en tämligen utdragen process som 
kommer att löpa under 20-30 år framåt, kanske längre än så och befolkningsförändringar 
kan komma att påverka behovet av och dimensionering av olika fysiska lösningar som 
nämnts ovan. Redan idag så arbetspendlar många till Malmfälten och enligt befintlig 
statistik är inpendlingsnettot 1033 personer per vecka (SCB). Även denna grupp utgör en 

                                                 
1 SCB 2014 
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del av Malmfälten i framtiden och en intressant frågeställning är vilken utsträckning som 
dessa kan tänka sig att bosätta sig i Kiruna eller Gällivare och i vilken utsträckning man 
kommer att fortsätta pendla och bara vistas under arbetsveckorna på orten. Det är således 
viktigt att Kiruna och Gällivare uppfattas vara tillräckligt attraktiva orter och därmed som 
platser man kan tänka sig att flytta till.  

Detta leder över till frågor som relaterar till en orts sociokulturella sammanhang och dess 
utveckling och som är av betydelse för om man människor stannar, flyttar ifrån eller söker 
sig till orten. Här handlar det om i vilken mån man kan planera för att skapa en plats där 
människor känner att man vill vara genom att erbjuda möjligheter att tillfredsställa olika 
behov i vardagslivet. Upplevelsen av en ort som en attraktiv plats att leva på utvecklas av 
enskilda människor i lokalsamhället inom områden som arbetsliv, fritid och framförallt i 
sociala gemenskaper och nätverk. Människor som bor på en och samma ort skapar också 
kulturer, d.v.s. levnadssätt, föreställningar värderingar och normer kring orten och de 
människor som befolkar den. 2 Beroende på hur väl man upplever sig passa in på en ort i 
nämnda avseenden är också avgörande för om man vill stanna kvar, flytta från eller flytta 
till orten. Upplevelsen av en ort stannar inte vid de direkta erfarenheterna av att leva, bo 
eller besöka orten. Den sätts också in i ett vidare sammanhang genom den information 
man har om andra platser eller erfarenheter av dessa. Tillgången på information är i det 
närmaste oändlig via Internet med vars funktion vi också kan ha daglig direktkontakt med 
människor runt om i världen. Via sociala medier som Facebook och Twitter kan vi 
upprätta sociala gemenskaper med människor som lever på platser och i andra kulturer 
lång bort från där vi själva lever. Vi reser mer än någonsin och till avlägsna platser, tid och 
rum har pressats ihop.3 Vi lever i en globaliserad värld där händelser som naturkatastrofer, 
terrorism och ekonomiska konjunkturer geografiskt långt borta från oss får direkta följder i 
våra vardagsliv genom att ekonomiska och administrativa system är globalt integrerade i 
nätverk som överskrider landsgränser och kontinenter.4 Man kan således beskriva Kiruna 
och Gällivare som ”glokala” samhällen. Man lever på och gör erfarenheter på en plats 
samtidigt som andra platser är närvarande i det dagliga livet. Tankar om och förhållningsätt 
till den ort man lever på kommer därför att variera mellan människor som befolkar orten 
där faktorer som exempelvis genus, generation och social bakgrund är av betydelse. 
Sammanfattningsvis så anknyter dessa sociokulturella omständigheter till en social 
hållbarhet5 eller med andra ord hur man planerar, utvecklar och bygger en ort så att en 
mångfald av människor vill arbeta och leva på orten.  

1.1 Syfte 
Mot den bakgrund som tecknats ovan är syftet med denna rapport beskriva hur dagens 
Malmfältsbor upplever sitt Kiruna och Gällivare med avseende på boende, service, fritid, 
kultur, socialt klimat, stadsomvandlingen och attityder till att stanna och flytta. Ett annat 
syfte är att belysa vad man upplever vara bra med sin hemort samt vad man anser behöver 

                                                 
2 Nilsson 2010 
3 Giddens 1996 
4 Castells 2000 
5 Se avsnitt 2.1 för en diskussion och definition av begreppet. 
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förbättras. Slutligen skall också befolkningens synpunkter på stadsomvandlingen lyftas fram, 
exempelvis på fysisk utformning men också kring aspekter som anknyter till ett 
sociokulturellt klimat. Avsikten är att belysa de faktorer som befolkningen anser öka 
hemortens attraktivitet. Det bör emellertid framhållas att studiens genomförande och 
datainsamlingen ägde rum innan prisraset på järnmalm i lokala sammanhang som 
påverkades av en stark ekonomisk tillväxt, stabil arbetsmarknad med efterfrågan på 
arbetskraft och omfattande utvecklingsplaner för de bägge kommunerna.  

1.2 Frågeställningar 
• Hur upplever olika generationer av medborgare det att leva i Kiruna och Gällivare 

utifrån ett perspektiv av social hållbarhet?  

• Vad är medborgare nöjda med och vilka utmaningar återstår att möta?  

• Hur kan stadsomvandlingen bidra till att öka städernas attraktivitet enligt 
medborgarna? 

1.3 Metod 
Data som omfattar Kiruna och Gällivarebors preferenser om sin kommun är hämtade från 
två enkätstudier. Dessa baseras på ett representativt urval av medborgare i de bägge 
kommunerna. Enkätstudien genomfördes under perioden november 2011 och januari 
2012 och våren 2014. Totalt har ca 2500 Malmfältsbor i åldern 20-80 år besvarat enkäten. 
Frågorna som ställs utgår från ett perspektiv om social hållbarhet, såväl materiella som icke 
materiella aspekter. I enkäten gavs också respondenterna möjlighet att själva skriva längre 
kommentarer vilket många också gjorde. Gensvaret kan beskrivas som omfattande, 
omkring 800 respektive 600 respondenter har skrivit längre kommentarer om hur man ser 
på stadsomvandlingen, vilka områden som behöver förbättras avseende kultur, byggd 
miljö, samhällsservice och socialt klimat. Dessa kommentarer utgör dels viktig information 
som kompletterar den statistik som enkätsvaren kommer att utgöra, men också som grund 
för kvalitativa analyser med teman som inte fångats upp av de strukturerade frågorna och 
svarsalternativen i enkäten. Data till den demografiska beskrivningen och analys av 
befolkningsutvecklingen har samlats in via Statistiska Centralbyråns (SCB) databaser. 
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1. Social hållbarhet, genus och generationer 

2.1 Social hållbarhet 
En ofta citerad definition av hållbar utveckling har sitt ursprung i den så kallade 
Brundtlandrapporten6: "en utveckling som tillgodoser dagens behov idag utan att hämma 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Definitionen omfattar 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling. 
Brundtlandrapporten fokuserar på mänskliga behov: "tillfredsställelsen av mänskliga behov 
och önskningar [bör vara] det viktigaste målet för utveckling”. Det har förekommit en del 
kritik av Brundtland definition och dagordning för hållbar utveckling som helhet. En 
kritisk aspekt som förts fram är att en hållbar utveckling, då definieras vagt för att möta 
behoven hos alla berörda parter, är en rökridå bakom vilken företag kan fortsätta sin 
verksamhet i huvudsak obehindrade av miljöhänsyn, särskilt i fattiga områden7. Hållbarhet 
är således en normativ och ifrågasatta term och frågan "hållbarhet av vad och för vem" 
måste ställas i en inkluderande debatt8. 

Sociala aspekter av hållbarhet studeras och åtgärdas i mindre utsträckning än de 
ekonomiska och miljömässiga samtidigt som det samhälleliga intresset för dessa aspekter 
växer. Social hållbarhet är ett relativt nytt begrepp som började tillämpas i internationell 
forskning i början av 2000-talet. Under det senaste decenniet har olika definitioner 
diskuterats och granskats. Dessa debatter har lett till att betrakta social hållbarhet som ett 
positivt tillstånd där ett visst samhälle, en organisation, ett land, en stad mm. uppfyller 
hållbarhetskriterierna. Oftare är att få social hållbarhet ses som ett mål som kräver 
överväger många aspekter. Processen för att nå vissa sociala förändringar är ett annat sätt att 
förstå hållbarhet. Dessa olika aspekter ger ett medel för att mäta om social hållbarhet är de-
veck eller ökande. 

Enligt Dempsey9, har den vetenskapliga litteraturen identifierat flera aspekter av social 
hållbarhet i stadsmiljö. Dessa aspekter är grovt indelade i icke-fysiska faktorer och främst 
fysiska faktorer. Icke-fysiska faktorer inkluderar följande underkategorier: utbildning, 
mellan och inom generationerna social rättvisa såsom deltagande och lokal demokrati, 
hälsa, livskvalitet och välfärd, social integration och kapital, gemenskap, trygghet, rättvis 
fördelning av inkomster, social ordning, social sammanhållning, sammanhållningen i 
samhället - inom och mellan olika grupper, sociala nätverk, socialt samspel, känsla av 
gemenskap och tillhörighet, sysselsättning, bostäders stabilitet kontra omsättning, aktiva 
samhällsorganisationer, kulturella traditioner. Huvudsakligen fysiska faktorer omfattar 
följande underkategorier: urbanitet, attraktiva offentliga sfären, anständiga bostäder, lokal 
miljökvalitet och tillgång till meningsfull fritid, tillgänglighet (t.ex. tillgång till lokal 

                                                 
6 FN:s världskommission för miljö och utveckling, WCED, 1987, s. 43 
7 McKenzie 2004 
8 Leach et al 2010 
9 Dempsey et al. 2011, s. 291 
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service, sysselsättning, grönområden), hållbar stadsplanering, grannskap och fysisk 
tillgänglighet för gående, cyklister, mm. 

McKenzie10 understryker behovet av att definiera social hållbarhet inte bara som ett tillägg 
till miljömässiga eller ekonomiska frågor, utan också som ett eget ämnesområde. Utifrån 
detta perspektiv kan social hållbarhet definieras som förbättring av livskvalité i det 
studerade samhället och processer som leder till dessa förändringar. Social hållbarhet 
uppstår när de formella och informella processer, system, strukturer och relationer aktivt 
stödja kapaciteten för nuvarande och kommande generationer att skapa hälsosamma och 
attraktiva samhällen. Dessutom hävdar McKenzie att avsaknaden av en sammanhängande 
definition av social hållbarhet inte är särskilt problematisk, utan kan accepteras som en 
naturlig del av hållbarhetsagendan.  

Utifrån McKenzie11 och Dempsey12 skulle social hållbarhet för gruvsamhällen kunna 
definieras som processer som ger sociala, kulturella och ekonomiska fördelar för både 
kvinnor och män, för olika människor oavsett bakgrund och levnadssätt, för olika typer av 
företag, handel och sektorer av arbetsmarknaden, samt för den naturmiljön. Social 
hållbarhet ur individens perspektiv beskrivas som en möjlighet att leva givande, 
meningsfulla och lyckliga liv.  

Ekologisk hållbar utveckling inom gruvindustri beskrivs ofta som att den skall lämna så få 
fotavtryck som möjligt i naturen. Den diskuteras i stort sett som en fråga om att skydda, 
bevara och återställa naturen. Det har även förts nya diskussioner om utveckling, 
förändringar och hur gruvor kan ha en positiv inverkan på naturen. När det gäller den 
sociala dimensionen av hållbar utveckling, är det nästan en förväntan att en gruva ska 
lämna ett fotavtryck, den skall inte vara osynlig och spårlös, varken under drift eller efter 
stängning. Det förväntas att en gruva skall skapa ett dynamiskt samhälle där det är möjligt 
att leva och utvecklas. För att studera och bedöma hur social hållbarhet och det sociala 
livet i lokala samhällen påverkas av gruvindustrin krävs det en modell som kan fånga upp 
förändringar. Tidsdimensionen för social hållbarhet kan skilja sig från ekologisk hållbarhet. 
Social hållbarhet handlar inte om att bevara eller återställa samma kulturella och sociala 
landskap för kommande generationer eller nödvändigheten av evig tillväxt av lokala 
samhällen som omger gruvorna. Social hållbarhet handlar om att skapa ett dynamiskt och 
inkluderande samhälle här, nu men också för framtiden. I ett framtidsperspektiv måste 
social hållbarhet även innefatta ett längre tidsperspektiv och större geografiskt område. Det 
vill säga, samhällen och gruvbolag måste förberedas för gruvnedläggningar och andra större 
förändringar i gruvverksamheten, exempelvis genom att kunna hantera utmaningen att 
”demontera” samhällen som kan kräva att förflytta människor, byggnader och 
verksamheter till andra städer eller områden i regionen och samtidigt bibehålla en social 

                                                 
10 McKenzie 2004 
11 Ibid 
12 Dempsey et al. 2011 
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hållbar utveckling i den större regionen. Fallstudier om den sociala dynamiken i samband 
med gruvindustrin rekommenderar denna typ av långsiktig planering13. 

Mångfald är ett av nyckelorden för den sociala hållbarheten. Om ett samhälle strävar efter 
att förbättra livsförhållandena för sina medborgare, bör det se till att medborgarna ska 
kunna leva sina liv på en rad olika sätt. Vi ser etnisk och social mångfald som två av de 
många möjliga positiva tecken på mångfald av livsstilar och social integration. Det kan 
emellertid hävdas att alla de faktorer som nämns i definitionen ovan skulle kunna hjälpa 
personer med olika bakgrund och förutsättningar att få ett meningsfullt liv, ett liv där man 
är fri att välja bland många livsstilar. Det skulle kunna leda till samhällen utan 
diskriminering med begränsade tillgång till tjänster och arbetsmarknad för missgynnade 
grupper, vilket resulterar i minskad tillgång till livserfarenhet och kompetens, som leder till 
ett utanförskap.  Arbetsmiljöfrågor är ett annat område som kan ses som fysiska 
begränsningar för möjligheten att leva ett liv man vill leva.  

Solomon konstaterar att det finns många kunskapsluckor när det gäller att förstå 
sambanden mellan många av de sociala frågorna i gruvsamhällen i hela världen: "[Det finns 
en brist på] kunskap om specifika regionala utvecklingsfrågor, t.ex. effekterna av de 
resurser boom på annan verksamhet i regioner, om social sammanhållning, om 
infrastrukturen och den långsiktiga arv av gruvdrift och nedläggning "14 . 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att social hållbarhet är ett normativt koncept som 
har inbyggda teoretiska risker. För att undvika dessa kan människors preferenser angående 
materiella och icke-materiella faktorer sättas i lokal och kronologisk kontext.  

2.2 Genus  
Social hållbarhet har de senaste decennierna diskuterats som ett normativt koncept. I den 
senaste FN-rapporten om jämställdhet och hållbar utveckling betonas det att jämställdhet 
och social rättvisa är ett av de viktigaste målen med social hållbarhet som bör finnas med i 
definitionen för hållbar utveckling15. I rapporten presenteras studier som genom åren har 
visat hur viktiga jämställdhets- och genusfrågor är för hållbarheten, och för att förstärka det 
perspektivet symboliskt har författare valt att illustrera hur ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet hänger samman med bilden av en fläta i tre färger istället för den klassiska 
venndiagrammet16.  

I två vetenskapliga rapporter publicerade år 2014 analyseras genusmönster på gruvorter, 
med särskilt fokus på Norrbotten. Abrahamsson17 går igenom trender i vetenskapliga 

                                                 
13 Lansbury, Breakspear 1995 
14 Solomon et al. 2008, s. 146 
15 UN Women, 2014 
16 En venndiagram är ett diagram med cirklar som överlappar varandra. I många sammanhang visas 
hållbarhet som en korsning av tre jämnstora cirklar, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  
17 Abrahamsson et al. 2014 
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studier som berör genusmönster på gruvorter medan Werner och Annadotter18 i deras 
empiriska studie baserad främst på intervjuer med utflyttade unga vuxna, redogör för 
orsaker bakom den demografiska trenden att unga kvinnor flyttar från Gällivare. Enligt 
Abrahamsson finns många gruvverksamheter i Sverige i samhällen präglade av avfolkning, 
ekonomisk stagnation, och utflyttning. Som ett resultat har dessa samhällen varit tvungna 
att skära ner på välfärdstjänster, bostäder, handel och infrastruktur. Hon betonar dock att 
Gällivare, Kiruna, Pajala och andra samhällen i Norrbotten och Västerbotten befinner sig i 
paradoxal situation då en blomstrande gruvindustrin skapar en brist på bostäder och låg 
arbetslöshet. Trots denna relativt goda situation, verkar det vara en utmaning att rekrytera 
tillräckligt många människor som kan och vill arbeta och bo i dessa samhällen19. 
Abrahamsson refererar till en rad studier som visar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor 
och män ökar när sysselsättningen inom gruvbranschen ökar i regionen20. Som resultat kan 
befolkningen på gruvorter minska under en gruvboom. Det lokala samhället blev 
"männens stad" där fly-in/fly-out gruvdrift blomstrade, medan möjligheter för kvinnor 
och yngre av båda kön var begränsade. Därför hävdar Lahiri-Dutt att fly-in/fly-out-system 
minskar mångfald och heterogenitet21. 

Unga kvinnors utflyttning från regionen är ett fenomen som har setts, identifierats och 
studerats av en rad forskare22. Abrahamsson pekar ut den gemensamma nämnaren i 
orsakerna till att kvinnor lämnar regionen och som identifieras i de senaste vetenskapliga 
studierna att vara den sociala miljön där kvinnor är osynliggjorda och underordnade. 
Respondenter i Werner och Annadotters studie upplevde att kvinnors åsikter om 
stadsomvandlingen i Gällivare tillvaratas i mindre utsträckning än mäns, vilket enligt dem 
resulterade att frågor om livskvalité och fritid inte prioriterades23. Bostadsbrist pekas också 
ut som en av orsakerna att flytta från Gällivare. Även om Werner och Annadotter har 
utgått från klassiska faktorer i anledningar att flytta från en ort såsom tillgång till utbildning, 
arbete och bostad har frågor om socialt klimat dykt upp som ett mönster i svaren.  

I den här rapporten finns det möjlighet att se generella mönster i överväganden som 
Kirunabor och Gällivarebor gör när de funderar på att stanna eller flytta i framtiden. 
Frågor om socialt klimat och aktiv fritid tas upp, och skillnader mellan mäns och kvinnors 
uppmärksammas och analyseras.    

2.3 Generationer  
Kiruna och Gällivare kan beskrivas som ”glokala samhällen” där olika generationer av 
människor lever och som omfattas av samhällets förändringar. Det är emellertid på sin plats 
att skilja på fenomenen livsfas och generation. En livsfas anknyter till människors biografi 

                                                 
18 Werner, Annadotter 2014 
19 Abrahamsson 2008, Andersson et al. 2013 
20 Reeson et al. 2012, Lozeva, Marinova 2010 
21 Lahiri-Dutt 2011 
22 Abrahamsson 2008, Jakobsson 2011, Saunders, Easteal 2013 
23 Werner, Annadotter 2014 
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där man genomgår olika skeenden i livet som exempelvis, barndom, ungdom, medelålder 
och ålderdom. Faserna är ofta markerade på olika sätt i samhället exempelvis genom olika 
passageriter som studenten och att man efter ett yrkesliv avtackas inför pensionen. Till 
respektive livsfas har olika normer och förväntningar utvecklats som signalerar om vilka 
beteenden som är rimliga relaterat till olika livsfaser, exempelvis åldersgränser som grovt 
anger när man förväntas vara mogen för att rösta i riksdagsval och handla på systembolag 
eller när det är lämpligt att dra sig tillbaka från arbetslivet. Människor som samtidigt finns i 
ungefär samma livsfas brukar benämnas som en generation. Gränser för och normer kring 
olika livsfaser förändras i relation till andra sociala förändringar som ett samhälle genomgår 
och vilket innebär att de som var ungdomar under 1960-talet hade i många avseenden en 
annan ungdomstid än de som tillhör generationen ungdomar idag. 

Enligt sociologen Karl Mannheim är generationer bundna i tid och rum. 24 En generation 
består av individer som befinner sig i ungefär samma ålder och som dessutom delar 
specifika historiska omständigheter i det samhälle de lever i. De erfar och upplever detta 
samhälle på ett annat sätt än föregående och efterföljande generationer, eftersom man lever 
under förändrade historiska omständigheter i vilka också äldre generationer ingår. En ny 
generation upprättar därmed en ”fresh contact” med samhället och utvecklar ett 
medvetande, attityder och värderingar som särskiljer dem från både föregående och 
efterkommande generationer.25 I statiska samhällen eller samhällen som endast förändras 
långsamt och gradvis var generationsskillnaderna små enligt Mannheim: 

”I believe that static societies which develop only gradually, and in which the rate of 
change is relatively low, will rely mainly on the experience of the old. They will be 
reluctant to encourage the new potentialities latent in the young. Their education 
will be focused on the transfer of tradition; their methods of teaching will be 
reproductive and repetitive. The vital and spiritual reserves of Youth will be 
deliberately neglected, as there is no will to break with existing tendencies in 
society”.26 

För man över detta perspektiv till dagens samhälle där hastigheten och omfånget på olika 
sociala och kulturella förändringar är stora jämfört med det agrara samhälle som Mannheim 
beskriver så är relationerna mellan olika generationer annorlunda. Ungdom betydde i det 
agrara svenska samhället under 17- och 1800-talen att man var i en underordnad social 
position och att vuxenhet var ett eftersträvansvärt mål för att kunna bli någorlunda 
självständig.27 Idag har egenskapen ungdomlighet upphöjts till en eftersträvansvärd 
egenskap (vilket inte var fallet för 100 till 200 år sedan) och laddas med positiva förtecken 
och levs ut av ”vuxna” i form klädstilar, skönhetsideal och kroppsvård för att konservera 
ungdomligheten och premiera sin hälsa. Generellt lever vi längre och är mer aktiva i det 

                                                 
24 Mannheim 1928 och 1943. 
25 Mannheim 1952, s. 297-298. I Kecskemet 1952. Original publicerad 1928 ‘Essays on the sociology of 
knowledge’.   
26 Mannheim 1943. Sid 33. 
27 Jakobsson, 2000 
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dagliga livet med både sociala och fysiska aktiviteter allt högre upp i åldrarna. Skillnader 
mellan generationers livsstilar är därmed vid en ytlig betraktelse mindre än tidigare. 
Däremot visar forskning att värderingar och preferenser har tydliga generationsmönster. 
Ett exempel är studier som visar på en successiv utveckling där nya generationer utvecklar 
så kallade postmaterialistiska värderingar medan äldre generationer oftare har materialistiska 
värderingar till.28 Materialistiska värderingar betonar vikten av trygghet och förutsebarhet i 
ett samhälle, exempelvis lag och ordning, fast anställning och god ekonomi. Postmateriella 
värderingar anknyter till individens identitet och att få ge uttryck för den. Här betonas 
värden som självförverkligande och rättigheten att få uttrycka sina åsikter och sin identitet 
oavsett social bakgrund och sexuell läggning. Inflytande över politiska processer och 
inflytande över sina arbetsuppgifter och arbetsplats är andra exempel.  

Utifrån den forskning som beskrivs ovan är det en rimlig utgångspunkt att anta att i 
lokalsamhällen i allmänhet likaväl som Kiruna och Gällivare så har äldre och yngre 
invånare åtminstone delvis olika föreställningar om hur det är att leva och bo på orterna 
men också vad som behöver utvecklas och förändras. Föreliggande rapport utgår från en 
generationsindelning som anknyter till olika faser i livet som kännetecknas av olika 
innehåll, prioriteringar och val, exempelvis om boende, familjebildning och arbete, som är 
vanligast inom respektive livsfas.29 Indelningen är en förenkling och det finns givetvis en 
variation mellan enskilda individer om hur man väljer att leva sitt liv inom respektive 
generation. Exempelvis tänker inte alla ”unga vuxna” bilda familj eller leva efter de 
förväntningar som ofta riktas mot olika faser i livet. Indelningen nedan är närmast till för 
att kunna illustrera att olika behov och synpunkter på Malmfälten och stadsomvandlingen 
utgår från olika livssituationer som människor finns i, vilka i sin tur ofta följer ett 
generationsmönster. Exempelvis att en yngre barnfamilj ser andra för och nackdelar, 
utvecklings och förbättringsområden med den ort som bor på jämfört med familjer där 
barnen har flyttat ut eller med ensamstående i samma generationer. 

Den första generationen som analysen kommer att utgå ifrån benämns som ”Unga vuxna” 
vilka är mellan 22-39 år gamla. Det är visserligen tämligen stora skillnader mellan olika 
individer med avseende på livssituation inom detta åldersspann men utgår man från olika 
värderingsstudier har de betraktat som generation, värderingar som ofta skiljer dem från 
äldre generationer.30 Det sammanhållande temat för denna generation är hur de ser på 
Malmfälten som bas för utbildning, yrkesliv och karriär, samt för familjebildning och 
återvändande om man avser att flytta från Malmfälten.  

Den andra generationen benämns som ”Etablerade vuxna” och omfattar personer i 
åldersintervallet mellan 40 och 64 år. Temat för denna generation är hur man betraktar 
Malmfälten som bas för arbetsliv och ett aktivt liv. I detta åldersintervall sker exempelvis 
ofta en övergång från att ha haft hemmavarande barn till ett liv där mer tid frigörs genom 
att man inte har samma direkta föräldraansvar som tidigare. Denna tid kan disponeras på 

                                                 
28 Inglehart, 1990 
29 Buchman, 1989 
30 Hareven 2000 
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olika sätt. Inte sällan börjar den förälder som var deltidsarbetande när barnen var små att 
arbeta heltid. Olika fritidssysselsättningar blir viktiga dels för att fylla den tid som står till 
förfogande men också på ett existentiellt plan där individens roll och identitet är under 
förändring. Nya eller andra ”rutiner” för vardagslivet och perspektiv på sig själv skall 
etableras31. Sannolikt finns delvis andra perspektiv och behov jämfört med andra 
generationer om hur man upplever Malmfälten och vad som är viktiga områden att 
utveckla.  

Den tredje generationen som avgränsats har vi valt att kalla ”Vuxna med tid till förfogande 
” och omfattar personer som är 65+ år och äldre. Det sammanhållande temat för denna 
generation är Malmfälten som bas för ett aktivt och tryggt åldrande. I denna fas av livet har 
en relativt stor andel av personer lämnat eller är på väg att lämna arbetslivet och de sociala 
kontakter som är relaterade till det. Samtidigt är denna generation i ett historiskt 
perspektiv friskare och aktivare allt högre upp i ålder än jämfört med tidigare motsvarande 
generationer. Familj, släkt och vänner blir mer betydelsefulla med avseende på socialt 
umgänge och många dagliga aktiviteter relaterar till de närmaste anhöriga, exempelvis att 
hjälpa till med barnpassning, skjutsning och annat. Även andra fritidsaktiviteter blir viktiga 
för att man skall finna sig tillfreds, trivas och uppleva en meningsfull tillvaro. Även om 
man behåller hälsa och ett aktivt levnadssätt längre än i tidigare generationer så kommer 
olika behov av stöd i vardagen att infinna sig för en stor andel av denna generation. Ett 
rimligt antagande är att denna generation har delvis andra synsätt, behov och synpunkter 
på vad som är bra och på vad som behöver förbättras i Malmfälten och som utgår från den 
livsfas de befinner sig i.  

                                                 
31 Hunt 2005, Giddens 1996 
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2. Malmfälten som kontext 

3.1 Gällivare/Malmberget och Kiruna; en historik 
 Järnmalmen i Malmberget nämns så tidigt som på 1500-talet, men började inte 
exploateras förrän långt senare.32 Det geografiska läget med långa avstånd och brist på 
transportsätt och industriella processer gjorde att denna naturresurs förblev outnyttjad fram 
till slutet av 1800-talet. Flera försök hade gjorts före slutet av 1800-talet för att utvinna 
malmen i större skala, men det var inte förrän järnvägen byggdes mellan Luleå och 
Gällivare/Malmberget som den moderna gruveran i Malmberget inleddes.  

I slutet på 1800-talet var Sverige fortfarande ett i huvudsak jordbrukssamhälle beläget i 
utkanten av Europa och tämligen ekonomiskt svagt med avseende på att kunna genomföra 
större industriella eller infrastrukturella satsningar. Investeringar i industri, t.ex. den 
sågverksindustri som redan växt fram krävde ofta utändskat kapital.33 Det var således ett 
brittiskt företag som investerade och bekostade järnvägen och började exploatera den 
eftertraktade fosforfria järnmalmen i Malmberget 34.  

Järnvägen till Gällivare/Malmberget stod färdig 1888 och detta blev startskottet för ett 
industriellt utnyttjande av järnmalm. Det brittiska ägda gruvföretaget Gellivare AB  
började exploateringen och det brittiska järnvägsföretaget började etablera en mindre 
bosättning. Några hus byggdes för gruvarbetarna, men byggandet av nya bostäder höll inte 
jämna steg med efterfrågan på bostäder för alla nykomlingar till Malmberget. Det fanns 
heller inga ordentliga planer för bebyggelsens placering eller utformning. Detta resulterade 
i en spontan byggverksamhet bland gruv- och järnvägsarbetare. I början av 1900-talet var 
Malmberget delvis präglas av undermåliga byggnader och bostäder, trånga livsrum, 
otillräcklig sanitet och en brist på offentlig planering som orsakade allvarliga hälsoproblem 
för de boende.35  

I slutet av 1800-talet gick emellertid det brittiska järnvägsbolaget i konkurs och  
Svenska staten blev involverad i det nya bolaget. Det brittiska gruvföretaget blev i svensk 
ägo. Vid sekelskiftet arbetade ca 1500 personer i Malmbergsgruvan. Ett antal nya hus 
byggdes för gruvarbetarna och deras familjer, men gruvbolaget kunde bara erbjuda 
bostäder för omkring en tredjedel av gruvarbetarna. Generellt var levnadsvillkor, 
bostadsförhållanden och planeringen av samhället under denna period av Malmberget 
historia problematisk. Förklaringarna till detta är relaterade till ägarförhållanden avseende 
mark och den ekonomiska situationen för gruvbolagen i slutet av slutet av 1800- och 
början av 1900-talen. All mark som inte gruvföretaget hade tillgång till var statlig 
egendom. Inga åtgärder hade vidtagits av staten eller de regionala myndigheterna för att 

                                                 
32 Forsström 1973 
33 Wik, H 1950 
34 Forsström 1973 
35 Ibid 
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upprätta en kommunplan, dessutom var den ekonomiska situationen för gruvbolaget 
ansträngd.36  

I Malmberget inleddes planeringsprocessen efter att etableringen av gruvan ägt rum, och 
även när de första planerna gjordes var de inte tillräckliga för att ge alla invånare rimliga 
levnadsvillkor. Den första kommunala planen för Malmberget kom till stånd 1899 och 
godkändes 1908. Malmberget började utvecklas från en kåkstad till en modern kommun 
och parallellt med utvecklingen av Malmberget, så började de närliggande kommunerna 
Gällivare och Koskullskulle att växa. Idag består Gällivare kommun tre huvudorter: 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Utvecklingen av den delvis öppna gruvan i 
Malmberget har dock orsakat markdeformationer och skador på den byggda miljön. Delar 
av Malmberget har rivits, framförallt bostäder som flyttas eller byggs upp på andra platser. 
Sammanfattningsvis hade etableringen av Malmberget inledningsvis ett annat 
utvecklingsförlopp med avseenden på planering och utveckling jämfört med andra 
gruvstaden Kiruna. 

När Kiruna bildades var erfarenheterna från utvecklingen i Malmberget närvarande vars 
kåkstadsbebyggelse jämfördes med på liknande sätt uppbyggda kåkstäder i områden runt 
guldgruvor i den nordamerikanska Klondike. Vid denna tidpunkt hade utvinningen och 
exploateringen av järnmalmen i Malmfälten hade blivit en nationell angelägenhet där 
riksdag och regering såg järnmalmen som nationella tillgångar. Det fanns en samsyn på att 
järnvägen var nödvändig för att komma åt att transportera malmen samt att man behövde 
en genomtänkt och planerad uppbyggnad av staden avseende infrastruktur, offentliga 
miljöer och bostäder i syfte att åstadkomma en ordnad utveckling utan sociala störningar, 
exempelvis strejker och demonstrationer. Den som kom att leda utvecklingen av Kiruna 
var LKAB: s direktör Hjalmar Lundbohm som fick det övergripande ansvaret för både 
gruvetablering och byggandet av staden. I planeringen av Kiruna var tanken att kombinera 
gruvorna med det komplementära samhället, ett s.k. mönstersamhälle där geografiska, 
sociala och byggnadsmässiga faktorer noga skulle vägas samman. 

Idag är Kiruna och Gällivare kommuner är inne i en omfattande stadsomvandling som 
kommer att fortsätta under de närmaste två decennierna och man beräknar att omkring 
200 000 – 250 000 kvm byggnadsyta som succesivt måste rivas och bygga upp på nytt eller 
flyttas.   

3.2 Befolkningsutvecklingen i Malmfälten 
Befolkningsutvecklingen har under de senaste två decennierna kännetecknats av en 
krympande befolkning i Norrbotten. Alla kommuner utom Piteå och Luleå befolkas av allt 
färre individer. Befolkningsutvecklingen i Malmfälten kan sägas vara likartad den som 
gäller för länet som helhet. I diagram 1 nedan illustreras utvecklingen avseende Gällivare 
och Kiruna mellan 1968-2014. 

 

                                                 
36 Ibid 
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Av diagrammet framgår att befolkningen i respektive kommun stadigt har minskat de 
senaste fyra decennierna. I Gällivare har befolkningen minskat med 30 % från drygt 26 000 
invånare till drygt 18 000 invånare. I Kiruna har befolkningen minskat med 24 % från 
närmare 31 000 till drygt 23 000 invånare. Denna utvecklingstrend har dock planat ut så 
att befolkningen ökade något under 2013 och 2014 i Kiruna medan den ökade i Gällivare 
2013 för att sedan minska 2014. Den demografiska utvecklingen har också inneburit att 
befolkningens åldersstruktur har förändrats och blivit äldre (se bilaga 1) Detta beror på att 
åldergruppen mellan 15 och 29 år är den som minskat i störst utsträckning. Av den totala 
befolkningsminskningen på ca 16 000 personer under perioden 1968-2014 utgör nämnda 
åldersgrupp närmare 40 % eller drygt 6000 personer. I samtliga åldersgrupper utom bland 
äldre än 75 år är andelen män större. 

En viktig orsak till befolkningsutvecklingen den utflyttning som ägt rum under 
tidsperioden. Bägge kommunerna har haft och har fortfarande ett negativt flyttningsnetto 
gentemot övriga Sverige, att fler människor flyttar från kommunerna till andra delar av 
Sverige än det är människor som flyttar in (se bilaga 1). Det är framförallt fler ungdomar, 
särskilt kvinnor (18-24 år) som flyttar från Malmfälten än som flyttar dit och de vanligaste 
flyttorsakerna är studier, arbete men också utifrån orsaker som anknyter till personlig 
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utveckling. De mest flyttningsbenägna ungdomarna är de vars föräldrar har yrken som 
kräverer akademisk utbildning.37 Det negativa flyttningsnettot avseende inrikes flyttningar 
bland ungdomar vägs emellertid upp av ett positivt flyttningsnetto i åldrar mellan 25-39 år. 
Detta gäller också utrikes flyttningar då det är betydligt fler personer som flyttar från 
utlandet till Malmfältskommunerna än tvärtom. Det positiva flyttningsnettot har inneburit 
att andelen utrikes födda har ökat i Malmfälten under den senaste 10-årsperioden från ca 
5,5 % av befolkningen till ca 9 % 38. Andelen utrikes födda i Malmfälten är emellertid 
mindre jämfört med Norrbottens län 10 % och riket med 15,8 %.  

Antalet människor som finns i Malmfälten är större än de som anges i befolkningssiffrorna. 
Gällivare och Kiruna kommun har tillsammans en nettoinpendling på dryg 1000 personer 
per vecka. Sannolikt är denna siffra betydligt större eftersom relativt många företag med 
säte utanför Malmfälten har anställda på plats genom olika entreprenaduppdrag i anslutning 
till gruvbranschen vilka inte registreras i offentlig statistik som arbetspendlare.39 Exempelvis 
har LKAB ca 19 000 externa entreprenörsanställda med passertillstånd till gruvområdena 
(Ibid). Alla är givetvis inte på plats samtidigt och antalet varierar med vilken typ av projekt 
och arbetsinsatser som skall utföras, exempelvis underhållsarbete eller nybyggnation av nya 
gruvnivåer. En annan aspekt är hur antalet entreprenörsanställda påverkas av den 
anpassning till det rådande konjunkturläget med lägre malmpriser som gruvbolagen 
genomför. Olika entreprenörskontrakt förhandlas om och antalet entreprenörer och/eller 
entreprenörsanställda kommer sannolikt att minska. Å andra sidan kommer det att behövas 
personal till de omfattande byggnationerna som planeras att genomföras de kommande 
åren i samband med stadsomvandlingen.  

Sammanfattningsvis har Malmfälten haft en vikande befolkningsutveckling som haft ett 
trendbrott det senaste året där befolkningen ökat något. Utvecklingen har medfört att 
befolkningen blivit ”äldre” och att överskottet av män i jämförelse med kvinnor består. 
Samtidigt har andelen utrikes födda ökat i befolkningen och utan den inflyttningen hade 
sannolikt Malmfälten haft än färre invånare. Det är framförallt yngre kvinnor som flyttar, 
sannolikt för att utbilda sig och med hänsyn till det positiva flyttningsnettot i åldern 25-39 
år återvänder möjligen en del av dem till Malmfälten.  

                                                 
37 Jakobsson 2007, 2011 
38 SCB 2014 
39 Nygren 2013. Att dessa arbetspendlare inte syns i befintlig statistik beror, enligt Nygren, på att om ett 
företag är registrerat i exempelvis Luleå och den anställde på företaget är mantalsskriven i Luleå, men 
företaget och den anställde utför arbete i Kiruna, så kommer den anställde inte med i statistiken om in och 
utpendling eftersom att den offentliga statistiken utgår från individens mantalsskrivningsort och på vilken ort 
företaget/arbetsplatsen finns registrerad.  
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3. Resultat; Det sociala klimatet – en faktor för 
attraktivitet? 

En viktig dimension av social hållbarhet är i vilken mån som det samhälle man lever i kan 
beskrivas kännetecknas av tolerans och öppenhet gentemot människor med olika sociala 
bakgrunder och sätt att leva. Olika teorier och studier visar att samhällen/städer som 
kännetecknas av mångfald, social öppenhet och som är inkluderande (alla accepteras för 
den de är) också är platser som har en positiv utveckling avseende ekonomisk och 
befolkningsmässig tillväxt.40 Dessa platser är oftast relativt stora städer där mångfalden 
genom migration redan är given. Malmfältskommunerna är däremot mindre orter med en 
gruvindustri som dominerar näringsliv vilket möjligen ger kommunerna en mer homogen 
befolkning. Begrepp som bruksanda och bruksmentalitet förekommer för att beskriva den 
lokala kulturen och sociala klimatet på denna typ av orter. Det som vanligtvis åsyftas, 
kanske framförallt i media och populärkultur är mindre samhällen som kännetecknas av en 
hierarkisk och patriarkal struktur, exempelvis en åtskillnad mellan arbetare och tjänstemän 
samt att män och kvinnor arbetar inom ”traditionella” och åtskilda yrkesområden 
exempelvis gruva respektive vård och omsorg och konstruktionen av genus följer 
traditionella normer för manligt och kvinnligt. Bruksandan präglas också av egalitära inslag 
där det sociala samspelet präglas av direkthet och solidaritet om man är integrerad och 
förankrad i de sociala nätverken på orten. Nykomlingar och/eller ”främlingar” betraktas 
med viss skepsis och har ett relativt mödosamt arbete framför sig för att bli accepterade och 
integrerade i lokalsamhället. 

Vissa inslag i denna beskrivning förekommer också med avseende på 
Malmfältskommunerna enligt vetenskapliga arbeten som studerat den lokala kulturen i 
Kiruna.41 Den kulturella väven är sammansatt där olika ideologier om det lokala 
sociokulturella sammanhangen korsar och ställs mot varandra. Genom intervjuer och 
analyser av dokument och informationsmaterial där kommunen presenterar sig själv 
framkommer en tämligen komplex bild av socialt konstruerade självbilder eller ideologier 
om mentaliteter, normer och värderingar om dem som befolkar Kiruna. Genus, 
maskulinitet, mentaliteter och anknytning till den historiska kontexten samt information 
och influenser utifrån ger en bild av Malmfälten där spår av en bruksanda dröjer sig kvar 
samtidigt som moderna perspektiv är närvarande.  

I detta avsnitt redovisas hur Malmfältsbor själva ser på det sociala klimatet i sin kommun 
med hjälp av nedanstående frågor som ställdes i enkäten, samt utifrån de längre 
kommentarer som man skrivit ned. Med begreppet socialt klimat anknyter vi till den 
dimension av social hållbarhet som omfattar i vilken mån ett samhälle präglas av mångfald, 
social öppenhet och är inkluderande. Dessa aspekter har operationaliserats med följande 
frågor: 

- Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot människor från andra kulturer 

                                                 
40 Flora 2005 
41 Nilsson 2009, Hägg 1994 
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- Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot olika religiösa inriktningar 

- Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot HBT (homo, bi och 
transsexualitet) 

- Det sociala klimatet kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor 

4.1 Det sociala klimatet i Malmfälten 
I tabellen nedan redovisas i vilken utsträckning som malmfältsbor instämmer helt eller 
nästan helt i respektive påstående.  

Tabell 1. Socialt klimat i Gällivare och Kiruna. Andel som instämmer helt eller nästan helt 
i respektive påstående, inom parantes de som inte alls instämmer i påståendet. Procent. 

 Gällivare Kiruna 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot människor från 
andra kulturer 

22,8 (15,0) 24,8 
(14,6) 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot olika religiösa 
inriktningar 

21,3 (11,2) 23,3 
(10,4) 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet gentemot HBT (homo, bi 
och transsexualitet) 

17,1 (13,9) 14,1 
(16,6) 

Det sociala klimatet kännetecknas av jämställdhet mellan män och 
kvinnor 

27,2 (16,4) 29,8 
(16,2) 

N= 1237 1251 

 

Det är marginella skillnader mellan befolkningarna i Kiruna och Gällivare med avseende 
på andelar som anser att det sociala klimatet är öppet gentemot människor från andra 
kulturer, olika religiösa inriktningar, HBT och att det kännetecknas av jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Mönstret är ungefär detsamma avseende andelarna som inte alls 
instämmer i påståendet. Den aspekt som man i minst utsträckning anser att det finns en 
öppenhet för är HBT-frågan där andelen som tycker att det finns en öppenhet är minst 
jämfört med övriga påståenden samt att andelen som inte alls instämmer i påståendet är 
relativt stor. Frågorna som anknyter till kulturell olikhet har något större andel som tycker 
att det sociala klimatet har en öppenhet för detta men det är relativt stor andel som inte alls 
instämmer i det. Svaren på genuspåståendet är mer av en ”antingen eller” karaktär. 
Andelarna som tycker att det sociala klimatet är jämställt är i jämförelse med de andra 
påståendena de största. Å andra sidan är andelarna som inte alls instämmer i detta också de 
största.  

Det finns vissa genus och generationsskillnader avseende hur man ser på det sociala 
klimatet vilka framgår av tabell 2 och 3. 
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Tabell 2. Öppenhet och jämställdhet i Gällivare. Generation och genus. Andel som instämmer 
helt eller nästan helt i respektive påstående. Procent. 

 Män Kvinnor 

 22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot människor från andra kulturer 

23 24 30 18 18 24 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot olika religiösa inriktningar 

21 21 31 17 15 28 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot HBT (homo, bi och transsexualitet) 

17 17 31 25 11 19 

Det sociala klimatet kännetecknas av jämställdhet 
mellan män och kvinnor 

44 32 36 23 15 16 

N= 104 374 263 83 247 166 

 

Tabell 3. Öppenhet och jämställdhet i Kiruna. Generation och genus. Andel som instämmer 
helt eller nästan helt i respektive påstående. Procent. 

 Män Kvinnor 

 22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot människor från andra kulturer 

29 31 23 20 23 32 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot olika religiösa inriktningar 

22 25 30 19 21 31 

Det sociala klimatet i kommunen är öppet 
gentemot HBT (homo, bi och transsexualitet) 

11 18 13 13 12 17 

Det sociala klimatet kännetecknas av jämställdhet 
mellan män och kvinnor 

36 38 40 26 20 25 

N= 136 359 136 168 323 135 

 

Generellt är det den äldsta generationen som anser att det sociala klimatet kännetecknas av 
en öppenhet vilket särskilt gäller män. Den frågeställning där det skiljer mest mellan män 
och kvinnor gäller den om jämställdhet där män i större utsträckning anser att det är ett 
jämställt socialt klimat. Bland kvinnor finns en intressant generationsskillnad där de yngre 
kvinnorna oftare anser att det är jämställt jämfört med äldre generationer av kvinnor. 
Möjligen avspeglar detta att samhället genom olika reformer, exempelvis kring 
föräldraskap, blivit mer jämställt och att det är de yngre kvinnorna som på grund av detta 
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erfar en jämställdhet på ett annat sätt jämfört med kvinnor ur äldre generationer som hade 
andra förutsättningar nä man var i samma livsfas. En annan fråga med tydliga skillnader 
mellan män och kvinnor gäller i vilken utsträckning som man anser att det sociala klimatet 
är öppet gentemot människor från andra kulturer där män i större utsträckning anser att 
det finns en öppenhet. Andelen som anser att det finns en öppenhet för HBT är den som 
är minst jämfört med de andra aspekterna av öppenhet i samtliga generationer med ett 
intressant undantag för yngre kvinnor i Gällivare. En relativt stor andel bland dem anser att 
det finns en öppenhet för HBT-aspekter.  

4.2 Socialt klimat i Malmfälten - medborgarnas kommentarer 
Under följande fyra rubriker beskrivs kommentarerna utifrån de frågor som ingår i index 
”Socialt klimat” som används i den här rapporten, nämligen genus och jämställdhet, 
förhållningssätt gentemot människor från olika kulturer och med olika religioner och 
HBTQ personer. En del kommentarer har handlat om upplevelser som kan sammanfattas 
med nyckelord trygghet och engagemang. Översikten av dessa kommentarer är första 
steget i arbetet med det kvalitativa materialet. En djupare förståelse av dessa företeelser 
skulle kräva en fördjupning, både inom ramar för det här materialet och med andra 
kvalitativa metoder. 

4.2.1 Kommentarer om genus och jämställdhet 
Malmfältsbornas egna kommentarer avseende det sociala klimatet är många och anknyter 
till frågorna ovan där både styrkor och svagheter lyfts fram och som man anser prägla det 
sociala klimatet. När det gäller frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor finns flera 
kommentarer som anknyter till Malmfältens historiska sammanhang som gruvorter. Nedan 
är några citat från kvinnor med som har kritiska synpunkter avseende genus och socialt 
klimat. 

”Som kvinna kan det ibland upplevas som att man blir motarbetad om du tar plats, 
har makt eller en åsikt som andra inte vågar ha. Få i kommunen förstår innebörden 
av feminism och när det saknas förståelse blir kommentarerna därefter. Tror att större 
städer utan lika många mansdominerade yrken har kommit längre i den 
utvecklingen”. Kvinna 

 

Flera kommentarer berör machokulturen i lokalsamhället: 

 

”ibland (ofta) märks det att det är ett gruvsamhälle med en machokultur, tror dock 
att det är en förändring på gång.” Kvinna  

”Enkelt och gästfritt men samtidigt lite löjligt machoaktigt och ej jämlikt”. Kvinna 
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”Mansdominerat, jag är orolig för bristen på kunskap av andra kulturer, 
generationsuppdelning.” Kvinna 

 

Den demografiska trenden som diskuterades i inledningen av rapporten, att yngre flyttar i 
större utsträckning, och att det i högre grad berör kvinnor än män finner sitt uttryck i 
kommentarerna:  

 

”Unga tjejer med utbildningsambition flyr och de outbildade männen styr. LKAB 
plus entreprenörer ger bra lön till unga utan utbildning vilket ger en "brain drain" som 
har effekt på politik, socialt klimat mm” Kvinna 

 

Det är framförallt kvinnor som spontant kommenterat och lyft fram den sk 
”gruvismentaliteten” relaterat till ojämställdhet mellan män och kvinnor. Även män 
betecknar mentaliteten i en gruvort som ”macho” men då i ett positivt sammanhang där 
klimatet beskrivs som ”rå men hjärtligt”. Män kommenterar också ”gruvismentaliteten” 
med negativa förtecken där ”jantelag” och avundsjuka anses vara en del av mentaliteten. 
Det finns också kvinnor som ställer sig kritiska till bilden av Malmfälten som ett ojämställt 
samhälle: 

”Finns mycket yttre fördomar om kommunen och det sociala klimatet- 
Gruvsamhälle=manssamhälle. Tycker inte det stämmer. Men det blir lätt att "fastna 
i facket"- Förväntningar på ett visst klimat!?” Kvinna 

 

Kommentaren är intressant eftersom den antyder att Malmfälten inte är mindre jämställt än 
andra platser men att förväntningar och bilden av Malmfälten gör att befolkning och andra 
observatörer blir mer observanta på ojämställdhet och därmed överskattar den i förhållande 
till andra orter/platser. 

4.2.2 Kommentarer om andra kulturer 
Åtskilliga kommentarer fanns som anknyter till människor från andra kulturer och med 
olika religiösa åskådningar. Både män och kvinnor hade negativa och positiva synpunkter 
på öppenheten i detta avseende. De kritiska synpunkterna var dock mest förekommande 
och nedan ges några exempel. 

Vissa tar upp upplevelsen av främlingsfientlighet specifikt: 

 

”Bland vissa grupper "negativt prat" om kommunens invandrare. Pga 
okunskap/dålig info tror många att dessa stannar, "tar" bostäder och arbeten från våra 
ungdomar. Det behövs bättre arbete för förståelse, mer kunskap om invandrar 
situationen.” Man 
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Andra kopplar ihop machokulturen och gruvmentalitet med bristande acceptans för andra 
kulturer. 

”Machokulturen finns kvar men i något mindre omfattning, en del främlingsfientlighet 
existerar”. Kvinna 

 

”Främlingsfientlig gruvarbetarmentalitet. "Den som har mest saker i garaget när man 
dör, vinner"… Man 

 

Flera uttrycker åsikter om det som behöver eller skulle kunna göras i kommuner för högre 
grad av inkludering:  

”Krävs debatt och attitydförändringar gentemot oliktänkande, invandrare, arbetslösa, 
gamla, handikappade.” Kvinna 

 

”Det saknas mångfald och integration= Inskränktheten är bitvis väldigt stor”. 
Kvinna 

  

”Människans lika värde! Kommunen tar emot människor, flyktingar. Bra! Varför? 
Kommun tjänar pengar på varje m. Bor i utdömda baracker 6-8 pers. Mögel. Jag 
skäms! 

 

”Samhället känns mer och mer avogt inställt till invandring, flyktingar mm. Märks 
bla på att SD får fler röster, vilket är skrämmande.” Man 

 

Det finns också mer positiva kommentarer och kommentarer med förhoppningar om 
förändringar av det sociala klimatet i detta avseende.  

Vissa ser öppenhet som är på något sätt tvetydig:  

 

”Positivt och öppet gentemot nykomlingar. Lätt att bilda vänskaper (undantaget är 
mot utomeuropeiska invandrare)” Man 

”Det finns en öppenhet för nyinflyttade samtidigt som det finns en rädsla för det 
nytänkande” Man 

Några uttrycker att det sociala klimatet är öppet. 

”Bra klimat gentemot invandring. Vi tar gärna emot på olika arbetsplatser så att de 
komma ut och lär sig språk och kultur”. Man 
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Fler uttrycker möjligheter och potential i gruvsamhället 

”Öppet klimat, man behöver ej känna varandra för att samtala.” Man 

”Lätt att lära känna folk”. Kvinna 

”Det är nog stor fördel för "gruvarbetarmentaliteten" att vi har ökad inflyttning/ 
gästarbetare söderifrån som ger oss nya infallsvinklar i vårt sociala klimat”. 

4.2.3 Kommentarer om HBTQ 
När det gäller HBTQ-frågan fanns en del kritiska kommentarer och sådana som 
uppmanade till arbete med värdegrundsfrågor. Gemensamt för kommentarerna avseende 
HBTQ-temat var att det nästan uteslutande var kvinnor som skrev kommentarer. Nedan 
finns exempel på kommentarer som anknyter till frågan. 

”konformiteten måste brytas och det unika, självständiga måste lyftas fram som mod, 
kraft och uttryck (hbtq exemepelvis, vara den du är och gör det du vill) Vi måste satsa 
rätt: barns uppväxt, skola, fritid är central för vår framtid, detsamma gäller unga 
familjer.” Kvinna 

”uppfattar kommunen som "trög"- bakåtsträvande, torr och gammalmodig! 
"Hårdingattityden"- störst, bäst och vackrast, rädd för nya kulturer och människor av 
olika sexuell läggning är mycket tråkigt! Hoppas- och tror att den försvinner mer och 
mer!” Kvinna 

Det som tematiseras i kommentarerna är den unika individens rättighet att få vara den de 
är och uttrycka den identiteten i alla sociala sammanhang. Detta krockar i viss mån med 
hur man uppfattar det lokala sammanhanget som att inte vara särskilt tolerant eller ha en 
inkluderande mångfald. Av kommentarerna framgår också att man önskar förändringar av 
det sociala klimatet och att den börjar med satsningar på barn och unga och 
värdegrundsarbete. Samtidigt kan kommentarerna i sig också tolkas som att flera perspektiv 
finns, dvs att perspektiv av öppenhet och tolerans existerar parallellt med perspektiv som 
kan beskrivas som en homogen ”bruksanda” där olikhet eller avvikande bemöts med 
misstänksamhet, men som samtidigt är stödjande om man väl är integrerad i det. Denna 
dubbelhet kommer fram i nedanstående citat; 

  

”Folk ser efter varandra, t.ex. inbrottsbevakar mer än i större städer, däremot är 
klimatet vad gäller andra kulturer/HBT inte lika mottagande bland ett flertal 
tyvärr.” Kvinna 
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Utöver dessa kommentarer finns sådana som handlar mer generellt om att man måste ha 
ett värdegrundsarbete i kommunerna som syftar till ”att göra upp” med vad man anser vara 
de negativa aspekterna av en ”bruksmentalitet” eller ”gruvismentalitet”. Skola och olika 
frivilliga organisationer och föreningar nämns som aktörer i ett sådant arbete.  

För att sammanfatta intrycken av kommentarerna kring HBTQ-temat och det sociala 
klimatet i Malmfälten i detta avseende, så framträder en sammansatt bild. Dels finns inslag 
som kan ses som uttryck för en ”moderniserad” syn eller perspektiv där inkludering, 
tolerans och mångfald är viktiga värden. Samtidigt beskriver citaten förhållningssätt som 
ibland beskrivs som ”traditionella”, d.v.s. präglas av patriarkalt förhållningssätt och där det 
inte finns särskilt mycket plats för det avvikande. Det går således inte att sortera in 
Malmfältskommunerna i någon enhetligt fack med avseende på socialt klimat. Större städer 
förknippas med en vedertagen föreställning om att mångfalden och tolerans framförallt har 
sin hemvist i dessa, medan platser som Malmfältskommunerna tillskrivs ett socialt klimat 
som kännetecknas av homogenitet. Av den rika flora av kommentarer från Malmfältsbor 
framgår snarare sociala klimat som är stadda under förändring där gamla normer och 
perspektiv ställs mot nyare vilka omfattar värderingar av jämställdhet, tolerans och 
inkludering av mångfald.  

4.2.4 Kommentarer om engagemang och trygghet 
Om man med kommentarerna ovan har uttryckt en hel del kritiska synpunkter finns 
positiva synpunkter i samma utsträckning avseende det sociala klimatet. Det som 
framförallt lyfts fram är trygghet, närheten och otvungenheten i sociala relationer men 
också engagemang för att utveckla malmfältskommunerna samt att stämningen i 
kommunerna håller på att bli bättre; 

”De unga i kommunen har gnista för stan och ser potentialen medan den äldre 
generationen är nöjd som det är. Få dessa "grupper" att samarbeta kan det bli kanon! 
Nya idéer blandas med erfarenhet:) ” Kvinna 

”det är många positiva ungdomar som har visioner och framåtanda, det är viktigt att 
den tas tillvara.” Kvinna 

”Optimismen och självförtroendet har ökat i samhället de senaste 5-10 åren, vilket 
gett gladare kommuninvånare” Kvinna  

”Det sociala klimatet kan förbättras och det är kommuninvånarna själva som kan göra 
det, ingen annan.” Man 

Att det finns ett engagemang för sin hemort bland Malmfältsbor har berörts tidigare som 
mängden av kommentarer i enkäterna vittnar om. Kommentarerna ovan andas framtidstro 
och engagemang men också att man i större utsträckning behöver kanalisera detta genom 
ett större aktivt deltagande i samhällsomvandlingen. Framförallt efterlyser man en 
lyhördhet inför idéer och initiativ från ungdomar och yngre generationer. Det finns också 
en tilltro till att man påverka samhällsomvandlingen och socialt klimat i en positiv riktning 
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men att detta engagemang måste vara brett och bereda möjlighet för olika grupper i 
samhället att vara med.  

En hel del kommentarer kom att handla om synpunkter som tar fasta på orternas ”sociala 
kapital”, d.v.s. den styrka man upplever finnas i tilliten mellan människor, i sociala 
relationer och möjligheterna att etablera dessa. Möjligtvis kan man betrakta dessa 
kommentarer som att de speglar de positiva aspekterna av en ”bruksanda”.  

 ”Jag tycker att det sociala klimatet är bra och jag känner mig trygg att låta mina barn växa upp 
här.” Kvinna 

”Vi är priviligierade som får bo och leva här. Härlig natur, NÄRHET till allt vi behöver. 
Flygplats/tåg om vi vill resa. Än så länge tryggt (kan ha dörren öppen)” Kvinna 

”Lätt att lära känna folk”. Man 

”nära varandra --> kontakter” Kvinna 

 

”Öppet klimat, man behöver ej känna varandra för att samtala.” Man 

 

”Folk öppna och enkla: att samtala med och gruppera sig med. Inga tidsbokningar för att hälsa på 
hos vänner.” Man 

”Det är ganska lätt att komma i kontakt med människor man inte känner och samtala med dem”. 
Kvinna 

Om man relaterar dessa kommentarer till de som berörde HBTQ-temat väcks dock frågan 
om det sociala kapitalet och tillit bygger på social likhet mellan människor, vilket också får 
ett visst stöd av kommentaren nedan;  

”Eftersom allt är så "likriktat" här är det jätteviktigt för mig att åka härifrån med 
jämna mellanrum.” Man  

Vad man skulle kunna tolka som en framtida utmaning är således i vilken mån man kan 
arbeta med att också integrera olikhet och avvikelse från det ”likriktade” så att detta bidrar 
till att ytterligare utveckla och stärka ett socialt kapital. På sikt skulle mångfalden kunna bli 
en självklar del orternas sociala kapital, d.v.s. vara en del av tilliten mellan människor. 

Samtidigt som närheten och enkelheten i att etablera kontakter lyfts fram som en fördel 
leder den också till en social kontroll som ibland kan upplevas som begränsande 

” "alla känner alla" på gott och ont. Man blir igenkänd.” Kvinna. 
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Upplevelsen av en social kontroll är inte unikt för malmfältskommunerna utan är snarare 
ett fenomen som omfattar alla platser med en relativt liten befolkning och är till stor del 
inbyggt i den mindre staden eller kommunens struktur. Social kontroll kan givetvis vara 
till både fördel och nackdel. Närheten kan vara till fördel när man söker stöd och hjälp 
men också upplevas som naggande på den individuella integriteteten ifall man inte helt 
delar de normer som kännetecknar det sammanhang som individen finns i. Hypotetiskt 
skulle en integrerad mångfald kunna bidra med att skapa mer tillåtande normer som 
öppnar upp eller minskar den sociala kontrollen genom att den blir mindre preskriptiv. 
Eller med andra ord individuella uttryck, handlingar och åsikter som tidigare inte passade 
in skulle bli accepterade.  

4.3 Socialt klimat: Sammanfattande diskussion  
Sammantaget vittnar kommentarerna om ett engagemang att förändra och utveckla det 
sociala klimatet i Malmfälten. Många kommentarer tematiserar ”gruvmentaliteteten” som 
får representera ett historiskt förgånget lokalt kulturellt sammanhang och en strävan mot 
att skapa ett mer öppet och inkluderande socialt sammanhang. Endast två kommentarer av 
sammanlagt 600 stycken gav uttryck för att man måste minska invandring och inflyttning 
för att tillgodose de infödda kommunmedborgarnas behov av arbete och bostäder. Vad 
som kan vara intressant att notera i detta sammanhang är att denna studie genomfördes 
innan olika lokala initiativ i dessa frågor hade startat upp, exempelvis Pridefestival, 
regnbågsfärgade matchtröjor samt att partier som driver HBTQ-frågor fick ökat stöd i 
kommunalval. En tolkning skulle vara att de åsikter och kommentarer som framförts i 
enkäten avspeglar ett bredare medborgerligt engagemang i dessa frågor och som efterlyser 
en större inkluderande mångfald. En annan aspekt gemensam för medborgarnas synsätt i de 
bägge kommunerna är att man i samband med samhällsomvandlingen kan utveckla det 
sociala klimatet genom att skapa offentliga mötesplatser i den byggda miljön, t.ex. levande 
centrum med torg, caféer, kulturverksamheter, scener för musik, teater och biografer. En 
sammanfattande och generell tolkning av medborgarnas synpunkter på det sociala klimatet 
är att man vill behålla det som betraktas som positivt, d.v.s. närheten och lättheten att 
skapa och upprätthålla sociala kontakter men att det behöver öppnas upp för att erbjuda 
alla den möjligheten oavsett social bakgrund eller värderingar och preferenser. De allra 
flesta av medborgarna omfattas av ett perspektiv som innebär att utvecklingen mot ett än 
mer öppnare, tolerantare och inkluderande socialt klimat gör Malmfälten attraktivare både 
för dem själva och för andra som inte bor där.  
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4. Malmfälten för olika generationer och livsfaser 
I detta avsnitt redovisas hur olika generationer ser på hur det är att leva och bo i 
Malmfälten beroende på vilken livsfas man befinner sig i. Befolkningen har fått ta ställning 
till fyra påståenden enlig nedan. Det första påståendet handlar om hur man ser på om 
kommunen är en bra plats för barn att växa upp och det är framförallt barnfamiljers 
preferenser som fångas upp. Det andra påståendet är hur man ser på möjligheter för 
ungdomar att etablera ett självständigt liv. Denna frågeställning berör respondenter i denna 
underökning som befinner sig i en ungdomlig livsfas där man söker att etablera sig på 
arbetsmarknaden och finna en egen bostad. Även föräldrar eller anhöriga till yngre som 
befinner sig i denna fas av livet berörs och har god inblick i ungdomars livssituation. Det 
tredje påståendet berör ifall man anser att Kiruna och Gällivare är bra platser att åldras på. 
Förutom att de äldres preferenser blir synliga berör frågan också ofta de närmaste anhöriga, 
inte sällan kvinnor eftersom dessa fortfarande är de som tar störst ansvar för att hjälpa och 
stötta en åldrande anhörig. Det fjärde påståendet handlar om i vilken utsträckning man 
anser att arbetsmarknaden i kommunerna erbjuder möjligheter att utvecklas och göra 
yrkeskarriär. Denna fråga berör framförallt personer i yrkesverksamma åldrar där arbetslivet 
har en viktig betydelse för hur man upplever det att leva och bo på en plats och de sociala 
relationer som följer med ett yrkesliv. Nedan framgår dessa påståenden och 
utgångspunkten är att dessa var och för sig men också tillsammans kan belysa hur pass 
attraktiv kommunerna uppfattas vara i dessa avseenden för respektive generation. 

- Kommunen är en bra miljö för barn att växa upp i  

- Det finns goda möjligheter för ungdomar att etablera ett självständigt liv 
(utbildning, arbete, bostad) i kommunen  

- Kommunen är en bra plats att leva på när man är gammal  

- Möjligheterna att göra en yrkeskarriär är goda på den lokala arbetsmarknaden 

I tabell 4, 5 och 6 nedan framgår hur befolkningen i Gällivare och Kiruna anser att 
respektive ort är en bra plats för barn, ungdomar, äldre och att göra en yrkeskarriär.  

I både Gällivare och Kiruna anser en majoritet av medborgarna att kommunen är en bra 
plats för barn att växa upp på och andelen som inte anser det är liten. Skillnaderna mellan 
kommunerna där en större andel bland boende i Kiruna anser att kommunen är en bra 
plats för barn att växa upp på försvinner när man kontrollerar utfallet för familjer som har 
hemmavarande barn. Barnfamiljer i både Gällivare och Kiruna anser i nästan samma 
utsträckning (omkring 67 %) att deras kommun är en bra plats för barn att växa upp på.  
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Tabell 4. Gällivare och Kiruna. Andel som instämmer helt eller nästan helt i respektive påstående, 
inom parantes de som inte alls instämmer i påståendet. Procent. 

 Gällivare Kiruna 

Kommunen är en bra miljö för barn att växa upp i 61,3 (6,7) 73,0 
(3,1) 

Det finns goda möjligheter för ungdomar att etablera ett självständigt liv 
(utbildning, arbete, bostad) i kommunen 

12,2 
(48,1) 

20,9 
(34,2) 

Kommunen är en bra plats att leva på när man är gammal 29,3 
(16,3) 

31,9 
(11,9) 

Möjligheterna att göra en yrkeskarriär är goda på den lokala 
arbetsmarknaden 

33,5 
(14,1) 

33,8 
(15,9) 

N= 1237 1251 

 

Tabell 5. Gällivare som plats för barn, ungdomar, gamla, yrkeskarriär. Generation och genus. 
Andel som instämmer helt eller nästan helt i påstående. Procent. 

 Män Kvinnor 

 22-39 år 40-64 år 65 + 22-39 år 40-64 år 65 + 

Kommunen är en bra miljö för 
barn att växa upp i 

55 54 59 53 48 43 

Det finns goda möjligheter för 
ungdomar att etablera ett 
självständigt liv (utbildning, 
arbete, bostad) i kommunen 

 

18 

 

14 

 

16 

 

20 

 

5 

 

7 

Möjligheterna att göra en 
yrkeskarriär är goda på den 
lokala arbetsmarknaden 

 

51 

 

44 

 

34 

 

43 

 

21 

 

19 

Kommunen är en bra plats att 
leva på när man är gammal 

33 26 39 33 21 19 

N= 104 374 263 83 247 166 

Tabell 6. Kiruna som plats för barn, ungdomar, gamla, yrkeskarriär. Generation och genus. Andel 
som instämmer helt eller nästan helt i påstående. Procent. 



27 

 Män Kvinnor 

 22-
39 år 

40-
64 år 

65 
+ 

22-
39 år 

40-
64 år 

65 
+ 

Kommunen är en bra miljö för barn att växa upp i 64 70 64 66 58 60 

Det finns goda möjligheter för ungdomar att etablera 
ett självständigt liv (utbildning, arbete, bostad) i 
kommunen 

 

27 

 

23 

 

23 

 

22 

 

14 

 

24 

Möjligheterna att göra en yrkeskarriär är goda på den 
lokala arbetsmarknaden 

 

46 

 

53 

 

35 

 

36 

 

20 

 

22 

Kommunen är en bra plats att leva på när man är 
gammal 

32 32 43 28 26 48 

N= 136 359 136 168 323 135 

 

När det gäller hur man ser på ungdomars möjligheter att etablera ett självständigt liv är 
åsikterna närmast de motsatta om man jämför med hur befolkningen värderade barnens 
miljö. De som är mest kritiska i detta avseende är föräldrar som har barn i övre tonåren 
eller i 20-årsåldern, särskilt där dessa bor hemma. Omkring 50 % av dessa föräldrar, i bägge 
kommunerna, tar helt avstånd från påståendet att det finns goda möjligheter för ungdomar 
att etablera ett självständigt liv. I både Gällivare och Kiruna finns åtskilliga kommentarer 
nedskrivna med synpunkter på ungdomarnas situation. Den absoluta majoriteten av 
kommentarerna från både yngre och äldre generationer handlar om den ”hopplösa 
bostadsbristen” (Kvinna 53 år) vilket man menar särskilt drabbar ungdomar som ”tvingas bo 
hemma tills de är 30 år” (Man 55 år). Utöver bostadsbristen finns också kommentarer som 
handlar om utbudet på arbetsmarknaden där man vill se satsningar på andra näringar än 
den som dominerar orten ”alla ungdomar kan och vill inte jobba i gruvan” (Kvinna 47 år) och 
”satsa på turism så att fler chanser finns för dem som inte vill jobba i gruvbranschen”. Den tredje 
kategorin med kommentarer som anknyter till ungdomars situation handlar om att 
utveckla fritidsaktiviteter som är till för ungdomar, idrottsanläggningar både ute och 
inomhus nämns flitigt men också att tänka på att ”Ta hand om ungdomar som inte idrottar, 
erbjuda alternativ” (Kvinna 51 år). Förslagen handlar framförallt om att få tillstånd 
fritidsgårdar eller allaktivitetshus och att utveckla olika skapande verksamheter för 
ungdomar.  
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Befolkningens syn på om Gällivare och Kiruna är bra platser att åldras på får en positivare 
bedömning jämfört med den för ungdomar. En tredjedel av invånarna i de bägge 
kommunerna anser att Kiruna och Gällivare är bra platser att åldras på. När man 
kontrollerar utfallet mot i vilken utsträckning man har familj och släkt i på samma ort som 
där man bor finns ett intressant utfall. Oavsett vilken generation man tillhör eller om man 
bor i Gällivare eller Kiruna så är utfallet detsamma – ju större del av sin familj och släkt 
som finns på orten, desto större är andelen som tycker att orterna är en bra plats att åldras 
på. En annan aspekt som delvis framgår av diagrammen är att det bland kvinnor är en lägre 
andel i åldern 40-64 år som anser att orterna är en bra plats att åldras på. Andelen kvinnor 
som tar avstånd från påståendet är också större. En möjlig förklaring till detta är att kvinnor 
i nämnda åldersgrupp är de som i störst utsträckning, på olika sätt och i olika utsträckning 
tar ett ansvar för omsorgen om en åldrande anhörig. Därigenom har man oftare direkta 
erfarenheter av vilka eventuella svårigheter gamla kan ha i det dagliga livet med 
vardagsrutiner, hälsa, sociala kontakter och vilken mån som äldreomsorgens aktörer räcker 
till. Kommentarerna handlar framförallt om vilken äldreomsorg som kommer att finnas 
tillgänglig, en representativ sådan är ”att man blir gammal och glömsk och för vården som det är 
nu missförhållande för gamla på äldreboende” (Kvinna 72 år).  

I både Gällivare och Kiruna är det en tredjedel av befolkningen som anser att orterna är en 
bra plats att göra en yrkeskarriär på. Av tabellerna framgår att det är män som anser detta i 
störst utsträckning i både Gällivare och Kiruna. Bland kvinnor finns en ett relativt tydligt 
generationsmönster där yngre kvinnor (22-39 år) i större utsträckning anser att 
förutsättningarna är goda för att göra en yrkeskarriär. Möjligen avspeglar detta olika 
erfarenheter av arbetsmarknaden där traditionellt manliga branscher som gruvindustrin 
börjat öppnas upp för kvinnor bl a genom att aktivt eftersöka kvinnor till olika 
arbetsuppgifter i den direkta driften av gruvor. För de äldre generationerna av kvinnor 
fanns inte denna möjlighet på samma sätt när man trädde in i arbetslivet utan man var 
hänvisad till yrken inom andra sektorer exempelvis vård, omsorg och skola. Även om 
yngre kvinnor i större utsträckning än de äldre ser möjligheter att göra en yrkeskarriär 
uppfattas arbetsmarknaden ändå som fördelaktigare av män och för män av befolkningen. 
Det finns relativt många kommentarer som berör detta och i både Gällivare och Kiruna 
efterlyses satsningar på andra branscher än gruvnäringen för att differentiera näringslivet 
och göra det intressant för dem som inte vill arbeta inom gruvbranschen. Exempel på 
förslag som ges är satsningar på turism och besöksnäringar, utveckling av upplevelse och 
kulturverksamheter som kan generera arbetstillfällen och som tar till vara på orternas 
naturliga förutsättningar, samt handel och forskning/utbildning. Detta skulle också öka 
orternas attraktionskraft enligt medborgarna. 

Sammanfattningsvis framgår några väsentliga faktorer som lyfts fram av medborgarna och 
som påverkar hur man upplever orten och hur attraktiv man bedömer den vara för olika 
generationer. Dessa är tillgången på bostäder, arbetsmarknadens struktur, satsningar på 
ungdomsverksamheter och i vilken mån som äldreomsorgen förmår att möta behoven i en 
åldrande befolkning.  
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5. Stadsomvandling och utvecklingsområden 
Stadsomvandlingen berör samtliga medborgare direkt eller indirekt på ett eller annat sätt. 
För en handlar omvandlingen om att man måste flytta från en bostad till en annan medan 
andra berörs mindre. Majoriteten av kommentarerna från medborgarna om 
stadsomvandlingen avspeglar en syn där man ser den som nödvändig ifall orterna skall 
överleva i ett längre perspektiv. Samtidigt menar man att stadsomvandlingen också är och 
skall vara en möjlighet att utveckla orterna, inte enbart en anpassning till gruvornas 
utbredningsområden. Av tabell 3 nedan framgår hur man ställer sig stadsomvandlingen 
bland befolkningen i Kiruna och Gällivare. 

Tabell 7. Gällivare och Kiruna. Genus, generation och andel som instämmer helt eller nästan helt i 
påståendet. Procent. 

 Män Kvinnor 

 22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

22-39 
år 

40-64 
år 

65 
+ 

Stadsomvandlingen är positiv för Gällivare 
utveckling 

71 51 47 74 52 42 

Stadsomvandlingen är positiv för Kiruna 
utveckling 

64 59 60 65 55 56 

 

Av tabellen framgår att det framförallt är den yngre generationen som ser 
stadsomvandlingen som positiv för utvecklingen av respektive kommun. I både Gällivare 
och Kiruna är andelen som inte alls instämmer i påståendet mindre än 7 %. 
Generationsskillnaderna är mindre i Kiruna än Gällivare där de äldre generationerna i 
mindre utsträckning är positiva till stadsomvandlingen. Detta beror sannolikt på att en 
relativt stor andel av de äldre som besvarat enkäten i Gällivare bor i Malmberget, dvs den 
del som kommer att påverkas mest av stadsomvandlingen där stora delar av samhället 
kommer att försvinna och boende måste flytta. I både Kiruna och Gällivare finns farhågor 
uttryckta som kommentarer i enkäten, bland dem som inte bor på centralorten att byarna 
kommer att ”glömmas bort” i samband med stadsomvandlingen. Det man befarar är att 
omvandlingen av centralorten kommer att ta all tid och sluka resurser så att nödvändiga 
investeringar i byar och exempelvis underhåll av vägar, satsning på kollektivtrafik etc 
uteblir. Andelen äldre också större i byar och på landsbygden utanför centralorten vilket 
sannolikt påverka utfallet i tabellen ovan. 

I enkäten ställdes också frågor om vilka verksamheter och service som man tycker fungerar 
tillfredställande eller som man anser behöver utvecklas. I tabell 4 nedan framgår svaren på 
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frågan ”Hur ser du på den service som erbjuds inom olika verksamheter i Gällivare/Kiruna 
kommun?” och andelen som anser att området måste genomgå omfattande förbättringar. 
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Tabell 8. Utvecklingsområden i Gällivare och Kiruna. Andel (%) som anser att förhållandena inom 
området är ”Otillfredställande och måste genomgå omfattande förbättringar” 

 Gällivare Kiruna 

Grundskola 9,7 6,5 

Gymnasieskola 10,7 4,5 

Kommunal barnomsorg 6,2 8,1 

Äldreomsorg 30,2 22,3 

Tandvård 28,8 10,1 

Sjukhusvård 12,1 65,1 

Gator, vägar och underhåll 63,4 40,5 

Infrastruktur (vatten, el, vvs, renhållning) 10,5 9,5 

Kulturaktiviteter 31,2 12,7 

Möjligheter till högre utbildning 24,0 26,5 

Turism 18,8 5,4 

Miljövård 15,5 11,2 

Kollektivtrafik (t.ex. lokalbuss) 21,3 18,5 

Tillgång på bostäder 88,3 86,3 

Kommuninformation 22,6 23,9 

N= 1237 1251 

Gemensamt för bägge befolkningarna och som är den fråga som har det största 
engagemanget sett både till antal kommentarer och innehållet I dessa rör bostadsfrågan. 
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Den upplevda bristen på bostäder relateras till olika problembilder som man ser det, dels 
relaterat till ungdomars möjlighet att flytta hemifrån, dels till familjeetablering där yngre 
familjer uttrycker starka önskemål om att kunna byta bostad. Ett annat perspektiv som 
kommer fram i kommentarerna handlar om att ”få folk att flytta hit, går ju inte när det inte 
finns bostäder” (Kvinna 42) och att ”arbetspendlingen kommar att vara kvar när det inte finns 
bostäder” (Man 57). I befolkningens uppfattning utgör bostadssituationen därme något som 
drabbar tillväxt och orternas attraktivitet. Detta leder över till en annan uppsättning av 
kommentarer som andas ett visst mått av otålighet där man menar att det tar alldeles för 
lång tid med att bostadsbyggandet kommer igång och att plan och tillståndsprocesser 
försenar byggandet. ”Alla dessa överklaganden gör att inget blir av”, ”sluta tjafsa och sätt spaden i 
marken”, ”det kommer säkert att bli bra bostäder om de byggs någon gång” och ”vilken 
stadsomvandling, ingenting händer ju” är exempel på kommentarer. Den tredje uppsättningen 
synpunkter är farhågor om att boendekostnaderna blir betydligt högre och att det 
framförallt skulle drabba äldre och ungdomar med begränsade ekonomiska resurser som 
därmed inte skulle har råd med de nya bostäderna, ”det behöver inte vara lyxbyggen, bara 
vettiga lägenheter” ”bygg så att det blir vettiga boendekostnader, inte 7000 spänn för en tvåa”, 
”bygg så att de som inte jobbar i gruvan också har råd att bo” är representativa kommentarer. 

Gemensamt för kommunerna är också synpunkterna på underhåll, gator och vägar. 
Kommentarerna gäller framförallt vinterns snöröjning av vägar och trottoarer och 
framkomlighet. Andra kommentarer gäller vägarnas skick, framförallt till byar inom 
kommunerna. En hel del synpunkter berör också standarden på europaväg 10 som man 
menar är ett problem för både person och godstransporter.Flera kommentarer rör 
möjligheterna att resa till och från kommunerna som man anser bör förbättras, det gäller 
såväl vägtransporter som järnvägens tillförlitlighet och turtäthet avseende flygförbindelser. 
När det gäller barmarksperioden finns ett antal kommentarer om att grönområden borde 
skötas bättre med underhåll (exempelvis gräsklippning, nyplantering, städning) och att 
dessa områden kan göras trevligare och utvecklas till mötesplatser för att göra kommunerna 
attraktivare. ”Att ha en småskalig tät stad där man har tagit hänsyn till mötesplatser för människor. 
I ett kallt klimat skall det var 2nära" så att man lätt kan nå varandra. Skapa kreativa miljöer som 
stimulerar gamla och unga parker kaféer, museer, torg, bion, kennelhallar m.m.”.  

I Gällivare är behovet av en utvecklingen av kultursektorn viktig och man efterlyser en 
”riktig biograf”, scen för musik, teater och andra evenemang men också skapande 
verksamheter. Flera kommentarer lyfter fram önskemål om att samla kultur och idrott till 
ett idrotts, kultur och evenmangscentrum som är lokaliserat till centrum. Det är framförallt 
den yngsta generationen som uttrycker behoven inom kultursektorn. Tandvård och 
äldreomsorg är andra angelägna områden at utveckla. I det första fallet gäller 
kommentarerna långa väntetider för att få tandvård. Kommentarerna kring äldreomsorgen 
handlar framförallt om farhågor rörande nivån omsorgen och om det kommer att finnas 
tillräckligt med personal. Även olika former av äldreboenden föreslås att utvecklas.  

I Kiruna är den andra stora frågan utöver bostäder den om sjukhusvård. Åtskilliga 
kommentarer beskriver farhågor om sämre vård, exempelvis akutvård och 
förlossningsvård. Flera kommentarer ställer sig också skeptiska till resurser avseende 
sjuktransporter till andra sjukhus. Sjukvårdsfrågan länkas också till kommentarer om att 
”ingen flyttar till en stad där vården finns längre och längre bort, man flyttar snarare härifrån.” men 
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också att ”Sjukvården i Kiruna, kan ej nå någon i Kiruna från fredag kl.15.00 - till måndag 
kl.8.00. Fy fan så hemskt att vara gammal och sjuk i Kiruna, och oroa sig för att närstående i 
gruvan skall drabbas av akut läkarvård av snabb karaktär”. Befolkningen upplever således i stor 
utsträckning att sjukhuset rustas ned, att tillgängligheten till vård minskar vilket kan få 
konsekvenser för andra sektorer och upplevelsen av trygghet.  

Sammanfattningsvis så framgår av kommentarerna ett starkt engagemang bland 
medborgarna om att utveckla och förbättra kommunerna i de avseenden som redovisats. 
Man ser i huvudsak positivt på samhällsomvandlingen och menar det är möjlighet att 
förbättra orterna i på olika områden, men man efterlyser också mer information om olika 
etapper i omvandlingen samt fler och återkommande möjligheter att få lämna synpunkter 
på stadsomvandlingen.  
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6. Byggd miljö och bostäder 
Attraktiva boendemöjligheter och byggda miljöer är viktiga materiella faktorer för social 
hållbarhet. Under en period då gruvindustrin behöver ny arbetskraft, ökar efterfrågan på 
nya permanenta eller tillfälliga bostäder. 

Även om det är oklart vilket ansvar gruvbolag kan dela med samhället och regeringen, har 
få studier tagit upp denna fråga. I minst en studie42 har det noterats att det saknas studier 
avseende regional och landsbygdsplanering när det gäller samarbete mellan lokala och 
statliga myndigheter med gruvsektorn. Vissa gruvsamhällen har dock mött dessa 
utmaningar då resursstarka gruvbolag har gått in och kompletterat lokala och nationella 
myndigheter i stadsplaneringen43. Aktivt deltagande av gruvföretag i stadsplaneringen kan 
dock vara ett problem. Enligt Roder44 skulle det kunna leda till att medborgarna skulle få 
mycket begränsad kontroll och inflytande över beslutsprocessen. Man skulle kunna påstå 
att om denna form av CSR45 är att positivt påverka bilden av ett gruvföretag, skulle det 
vara i företagets intresse att involvera lokala aktörer i infrastrukturplanering. Denna strategi 
kan fortfarande resultera i att lokalsamhället skulle stödja företagets politik snarare än vara 
mån om intressen som finns hos olika grupper medborgare. 

Petrova och Marinova46 diskuterar i sin studie betydelsen av bostäder och de sociala 
konsekvenserna av gruvdrift. Till exempel att bristen på boendelösningar i ett 
gruvsamhälle leder till höga priser under den aktiva gruvperioden. Som ett resultat 
kommer en del människor inte längre ha råd med attraktiva bostäder i lokalsamhället och 
kommer att behöva flytta för att hitta billigar bostäder, vilket i sin tur skulle leda till längre 
pendlingstid till arbete. 

Utgångspunkten för den empiriska studien inom Attract var att undersöka medborgarnas 
preferenser, nöje och missnöje med sin bostad i Kiruna och Gällivare samt undersöka 
attityder gentemot användning av olika energikällor hos Kirunabor. Vi utgick från 
medborgarnas upplevelse av sitt boende och vilka önskemål man har kring detta samt 
inflytande på den byggda miljön.  

7.1 Kiruna 
Exempel på konkreta resultat är att framförallt yngre generationer av Kirunabor, framföralt 
barnfamiljer är de som i störst utsträckning är missnöjda med sitt boende medan äldre och 
ensamstående som bor centralt är mest nöjda. Dessutom finns spatiala samband som visar 
på att boendetillfredställelsen varierar geografiskt, dvs var bostaden är belägen. När det 

                                                 
42 Morrison, Wilson och Bell 2012, 
43 Ibid, s. 479 
44 Roder 2008 
45 Corporate Social Responsibility, företags samhällsansvar. Ett sätt för kommersiella aktörer att ta ansvar 
för hur de påverkar samhället.  
46 Petrova, Marinova 2013 
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gäller att preferenser om att kunna tänka sig att flytta till lågenergi / passivhus eller hus där 
nya tekniska lösningar prövas finns också ett generationsmönster där äldre (+65) är mindre 
intresserade av den typen av bostad medan yngre familjer kan tänka sig det. Detta är några 
exempel på kunskaper som kan vara av betydelse för planering av bostäder, kvarter och 
stadsdelar. Ca en femtedel (18 %) respondenter i Kiruna har uppgivit att de var missnöjda 
med sitt boende. Logistisk regressionsanalys användes för att undersöka vilka 
bakgrundsfaktorer påverkar sannolikheten att vara missnöjd över sitt boende. Analysen 
visade att Gifta/sambo minst missnöjda med sin bostad jämfört med singlar. De med 
hemmavarande små barn och de med hemmavarande äldre barn var mest missnöjda 
jämfört med dem som inte har hemmavarande barn. De som bor i lägenheter (särskilt 
hyresrätter) eller i “annat boende” (student/ asylboende) är mer missnöjda med bostaden 
än de som bor i villa. Ju mer perifert/glest man bor desto större sannolikhet att vara 
missnöjd med bostaden. Den yngsta generationen är de som har en signifikant sannolikhet 
att vara missnöjda med boendet. Sammanfattningsvis så är det yngre barnfamiljer som bor i 
lägenhet, särskilt hyreslägenheter som i störst utsträckning är missnöjda med sitt boende.  

Bland de faktorer som testades både statistiskt och rumsligt var hur snart man kommer att 
behöva flytta utifrån LKABs prognos. Hypotesen var att ju snarare man måste flytta desto 
större sannolikhet har man att vara missnöjd med sitt boende. En variabel som återspeglar 
hur snart varje respondent kommer att behöva flytta har skapats, men det visade sig inte 
finnas något statistiskt eller spatialt samband som bekräftar hypotesen. För att undersöka 
och illustrera den statistiska bilden rumsligt har GIS verktyg används. Figuren illustrerar 
den geografiska fördelningen av missnöjda med sitt boende då hushöjden varierar efter 
antal svar på enkäten i denna byggnad, och en procentsats för missnöje återspeglas i färgen 
på byggnader. Grönt och gult är nöjd” och ”nästan helt nöjd” medan oranget och rött 
innebär ”delvis nöjd” och ”missnöjd”. Det resultatet kombinerat med rumsliga och 
statistiska analys visar att Kiruna inte är rumsligt segregerad i boendefrågan. 

 
På kartor i GIS modellen har öar av missnöje med boende identifierats: Flera byggnader 
där missnöjet med boende är högt befinner sig nära större offentliga byggnader där en 
intensivare trafik av både människor och bilar kan uppstå: sjukhuset, gymnasieskolan i 
nordöstra delen av staden, f.d. simhallen. 
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7.2 Gällivare 
Det finns trender i missnöjet med bostäder i Gällivare som påminner om dem i Kiruna 
2011, men också skillnader. På samma sätt som i Kiruna har de som bor i hyresrätter större 
sannolikhet att vara missnöjd med sitt boende jämfört med dem som bor i eget hus och 
även jämfört med dem som bor i en bostadsrätt. Huruvida det finns hemmavarande barn i 
ett boende spelar mindre roll för missnöje med bostaden jämfört med Kiruna. Det 
sambandet har utifrån materialet mindre betydelse och enbart för hemmavarande barn som 
är 14 år och äldre, men missnöjet skiljer sig från generation till generation. De som har 
störst sannolikhet att vara missnöjda är unga vuxna. Som i Kiruna har gifta och sambo 
mindre sannolikhet att vara missnöjda med boendet jämfört med singlar, men effekten av 
civilståndet är inte lika stor.  

Nu när data från Gällivare är samlad och digitaliserad kommer det att finnas möjlighet 
under nästa omgången av projektet, Attract C, att göra spatiala 3D modeller för att se om 
det finns rumsliga samband som förklarar missnöje med boendet utanför det statistiska.  

7.3 Stadsplanering: centrum och eget bostadsområde 
När det gäller upplevelsen av sin stad och dess fysiska utformning finns det ett tydligt 
mönster som Kiruna och Gällivare har gemensamt, dock med vissa synliga skillnader. I 
tabell 9 nedan framgår att i både Kiruna och Gällivare kommuner upplever medborgare i 
stor utsträckning (72 respektive 68 %) att deras bostadsområde är trivsamt. Huruvida de 
anser att deras bostadsområde är välplanerat är ungefär lika många nöjda som missnöjda. 
De flesta i både Kiruna och Gällivare tycker att centrum som det såg ut vid 
enkäterinstillfället (år 2011 för Kiruna och 2014 för Gällivare) inte är attraktivt, men i 
Gällivare är missnöjet större (80 respektive 90 %). Fler är missnöjda med utbudet av 
butiker jämfört med dem som är nöjda, och återigen är missnöjet i Gällivare större än i 
Kiruna (61 respektive 79 %). 

Med en viss grad av försiktighet kan de beskrivna skillnaderna bero på olika framtidstro 
hos dem som bor i Kiruna och Gällivare kommun. 46 % i Kiruna och enbart 31 % i 
Gällivare tycker att det finns framtidsoptimism hos dem som bor i deras kommun. En 
respondent från Gällivare skriver följande om stadsomvandlingen: ”Vilken stadsomvandling? 
Mycket prat o visioner, men inget händer annat än att hus försvinner/rivs.” Flera respondenter i 
Gällivare uttrycker otålighet och viljan att det ska fattas beslut och akuta frågor åtgärdas, 
särskilt bostadsfrågan: ”Varför tar allt så lång tid? Tålamodet tryter hos folk om man blir fast i ett 
boende som man inte trivs med. Öppna också upp för privatpersoner att bygga mer i attraktiva 
lägen.”  
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Tabell 9. Upplevelsen av stad och fysisk utformning i Kiruna och Gällivare. Andel som instämmer helt eller 
nästan helt i respektive påstående 

 Ja 
(Kiruna) 

Nej 
(Kiruna) 

Ja 
(Gällivare) 

Nej 
(Gällivare) 

Attraktivt centrum 19,6 80,4 9,9 90,1 

Bra utbud av butiker 39,4 60,6 20,5 79,5 

Bostadsområdet är trivsamt 72,4 27,6 67,9 32,1 

Bostadsområdet är välplanerat 53,4 46,6 49,8 50,2 

 

De skillnaderna som framkommit visar att Kirunabor i mindre utsträckning uttrycker 
missnöje med den byggda miljön, skulle kunna tolkas utifrån ett tidsperspektiv då frågorna 
var ställda till dem, tre år tidigare jämfört med när frågorna ställdes till Gällivarebor. Den 
”frustration” som förekommer bland gällivarebor hade inte hunnit byggas upp på samma 
sätt bland boende i Kiruna. Det är dock viktigt att ta hänsyn till kirunabors vetskap relativt 
tidigt i processen att det finns vilja och utrymme hos ekonomiska aktörer i 
samhällsomvandlingen att behålla och flytta vissa byggnader av kulturellt värde. Dessa 
byggnader kan spela roll för medborgares upplevelse av tillhörigheten i staden. I 
vetenskapliga diskussioner om social hållbarhet diskuteras en sådan faktor som känsla av 
tillhörighet som en av de så kallade icke-materiella hållbarhetsfaktorer. En av 
kommentarerna från Kiruna är i linje med den tolkningen: ”Kirunas hjärta är de byggnader 
som står här idag, så länge men kan ta vara på dessa kan man flytta staden vart som helst”.  

Även om det kan vara frestande att fokusera på den byggda miljön som avgörande faktor 
för medborgares trivsel är det viktigt utifrån såväl forskningen om social hållbarhet som 
medborgares preferenser i enkätstudien att se helhetsperspektivet. Den byggda miljön bör 
inte isoleras från den service kommunen erbjuder gällande t.ex. infrastruktur – och inte 
heller från de aktiviteter som utövas i den byggda miljön. En kort översikten över de 
aktiviteter som boende i Malmfälten ägnar sin fritid åt redovisas i nästa kapitel. 
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7. Fritid 
För att undersöka mönster i fritidssysselsättningen hos Kiruna har en kategori ”frekventa 
utövare” skapats. I tabell 10 ges en översikt över  För frågor markerade med * innebär ofta 
flera gånger i veckan eller dagligen, och för de övriga aktiviteter som man inte förväntas 
utföra lika ofta innebär den frekventa utövningen 2-4 gånger i månaden eller oftare. Som 
figuren nedan visar, finns det ett mönster som är gemensamt för Kiruna och Gällivare.  

Populärast av alla fritidsaktiviteter är umgänge med familjen och vänner, internetsurf, 
motion, läsandet av böcker och tidskrifter, friluftsaktiviteter (i den ordningen). I och med 
att friluftsaktiviteter finns samlade under en fråga gär det rimligt att fråga sig vad som skulle 
hända om kulturkonsumtion skulle samlas. Om läsningen av böcker och tidskrifter skulle 
inkluderas i kulturkonsumtion skulle den bli populärare än friluftsaktiviteter i både Kiruna 
och Gällivare. Om all uteliv skulle summeras, det också vara mer väsentligt. Dessa frågor 
bör undersökas vidare, men inom ramar för den här rapporten har vi valt att skapa en 
djupare förståelse för vilka aktiviteter som Kiruna- och Gällivarebor saknar och längtar 
efter i sina kommuner, samt att undersöka huruvida aktiv fritid generellt bidrar till att 
människor väljer att stanna i kommunen eller flytta därifrån. Enligt Dempseys teori om 
materiella och icke-materiella faktorer av social hållbarhet47 är tillgång till och deltagande i 
olika nätverk en av viktiga icke-materiella hållbarhetsfaktorer. Hypotesen som testas i det 
avslutande kapitlet angående fritiden är följande. Hur aktiva människor är på sin fritid, hur 
många aktiviteter de utöver ofta påverkar sannolikheten att vilja flytta från staden, troligtvis 
på det sättet att fler frekventa aktiviteter gör det mindre sannolikt att man vill flytta.  

Kvalitativa kommentarer ger dock ett intryck att människor i dessa kommuner i en viss 
utsträckning saknar tillgång till de fritidsaktiviteter som de skulle vilja utöva om det fanns 
möjlighet. Attityder mot befintlig service i kommuner finns i ett respektive kapitel.  

 

                                                 
47 Dempsey, 2011 
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 Tabell 10. Fritidsaktiviteter i Kiruna och Gällivare. Andel som utövar aktivitet minst 2-4 gånger 
per månad. Procent 

Aktivitet Gör det ofta 
(Kiruna) % 

Gör det ofta 
(Gällivare) % 

Motionerar * 65,1 63,9 

Idrottar i förening*  8,5 7,3 

Går på sportevenemang som åskådare 8,7 4,4 

Är engagerad som ledare i någon förening 7,4 9,1 

Går på teater, utställningar, konserter (klassisk, jazz) 1,8 1,2 

Går på konserter, (rock, pop, rap etc) ,6 ,3 

Går på bio 1,4 1,1 

Besöker bibliotek 5,4 8,2 

Strövar i naturen, fiskar, jagar, plockar bär gör 
båtturer, snöskoterturer etc. 

53,2 55,8 

Sjunger, spelar, målar eller annan skapande 
verksamhet 

17,8 16,4 

Sysslar med dataprogrammering/spelar dataspel 14,3 13,9 

Surfar på Internet (sociala medier, spel, nyheter)* 66,4 67,7 

Läser tidskrifter/böcker* 68,9 63,1 

Umgås med min familj (syskon och föräldrar, släkt) 77,5 80,5 

Umgås med mina vänner 72,8 79,0 

Krog, restaurang, dans, nöjen 13,2 12,4 

Cafebesök 22,1 29,3 

Annat 10,0 11,2 
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8. Sociala hållbarhetsfaktorer och Malmfältens 
attraktivitet 

Vi har så här långt redovisat hur befolkningen i Gällivare och Kiruna betraktar sina 
hemorter utifrån faktorer som kan relateras till en social hållbarhet. Såväl materiella som 
icke-materiella aspekter har behandlats där olika synpunkter framkommit. En rimlig fråga 
är huruvida dessa hållbarhetsfaktorer är avgörande för hur pass attraktivt man uppfattar att 
Malmfälten är. Vi skall avslutningsvis försöka illustrera detta genom att pröva om det finns 
samband mellan hur man värderar sin ort utifrån olika hållbarhetsaspekter och om man 
tänker bo kvar på orten. Den hypotes som prövas är helt enkelt att ju missnöjdare man är 
med situationen inom olika sociala hållbarhetsaspekter, desto sannolikare är det att man har 
bestämt sig för att flytta från Malmfälten eller överväger att göra det. Detta samband 
kontrolleras också för genus och generation för att kunna belysa eventuella skillnader 
mellan män och kvinnor samt olika åldersgrupper. Här används en variabel som visar om 
man tänker stanna eller flytta som mått på trivsel med sin hemstad utifrån ett antagande att 
en person som svarar att den överväger att flytta inom fem år inte trivs i sin kommun. 
Framöver behövs det ett djupare resonemang i vilken utsträckning frågan kan mäta trivsel 
och nöjdhet. 

Hållbarhetsfaktorerna utgår från den tidigare redovisningen där vi har skapat olika index. 
Dessa kan beskrivas som en knippe faktorer som slagits ihop till en ”större variabel”. Dessa 
är i sin tur konstruerade på sådant sätt att värdet 0 motsvarar att man är fullt nöjd och ju 
högre värde en person får i respektive index, desto mer kritisk eller missnöjd är denne med 
den hållbarhetsaspekt som index omfattar.  

Sammanlagt har fem olika index konstruerats. Det första omfattar de frågor som utgjorde 
indikatorer på socialt klimat. Det index kan användas för att mäta social inkludering, och 
i den ingår ställninstaganden om huruvida kommunen är ett bra ställe för människor från 
olika och med olika religioner, för HBTQ personer och ohuvuvida man tycker att 
kommunen är jämställd. Det andra index handlar om upplevelsen av den byggda 
miljön, och den speglar i vilken utsträckning respondenter ser sitt bostadsområde som 
välplanerat och trivsamt, hur nöjd man är med utformingen av centrumet och med 
utbudet av butiker som finns i stadskärnan. 

Ett tredje index omfattar offentlig service och speglar huruvida man är nöjd med 
sjukvården barnomsorgen, skoaln samt infrastrukturen och kulturutbudet . Ett fjärde index 
omfattar hur man medborgarna uppfattar sin ekonomiska situation. Detta index består 
av två frågor; Om du ser till den materiella standard du har idag, känner du dig då: 1 
Mycket nöjd/ 2 Ganska nöjd/ 3 Varken nöjd eller missnöjd /4 Ganska missnöjd / 5 
Mycket missnöjd och Om du ser till ditt hushålls nuvarande månadsinkomst (lön, 
bostadsbidrag, barnbidrag pension etc), får ni ekonomin att gå ihop: 1 Mycket lätt/ 2 Lätt/ 
3 Ganska lätt/ 4 Med små svårigheter / 5 Med vissa svårigheter/ 6 Med stora svårigheter.  

Svarsalternativen på alla index har kodats om och frågorna har slagits ihop så att index som 
mäter graden av missnöje med sin ekonomiska situation. Slutligen har ett femte index 
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skapats som mäter graden av aktivitet på fritiden, ju högre värde desto oftare utövar 
man olika typer av fritidsaktiviteter. Detta index mäter hur aktiv man är på sin fritid, och i 
den här modellen har den används för att undersöka ommänniskor med aktiv fritid har en 
mindre risk att överväga att flytta.  

I tablån nedan redovisas utfallet av en logistisk regressionsanalys där nämnda index utgör 
oberoende variabler tillsammans med genus och generation. 

Tabell 10. Sociala hållbarhetsfaktorer och sannolikhet att överväga flytten från Kiruna och 
Gällivare.  

Sannolikhet att vilja flytta från Gällivare kommun  Sannolikhet att vilja flytta från 
Kiruna kommun. 

 Log 
odds 

Std 
error 

Exp 
(B) 

Log odds Std error Exp (B) 

Kön  

Män referensgrupp 

 

,141 

 

,144 

 

1,151 

 

,202 

 

,142 

 

1,224 

Generation 

65 år och äldre referensgrupp 

22-39 år 

 

 

 

1,085*** 

 

 

 

,221 

 

 

 

2,961 

 

 

 

1,270*** 

 

 

 

,243 

 

 

 

3,562 

40-64 år 
,612*** ,177 

 

1,845 

 

,719** 

 

,223 

 

2,053 

Socialt klimat index ,123* ,065 1,131 ,313*** ,065 1,368 

Upplevelse av byggd 
miljö, index 

,231** ,073 1,260 ,479*** ,079 1,614 

Offentlig service index ,134*** ,033 1,144 ,067 ,037 1,070 

Ekonomisk situation, 
index 

,228** ,099 1,256 ,279*** ,110 1,322 

Fritidsaktiv index ,029 ,035 1,029 ,010 ,036 1,010 

Konstant 

R2 (Nagelkerke) 

-2,950 

,17 

   -3,054 

,15 

 

 N= 1237 1251 

P= *,05 / **,01 / ***,001 

Med hänsyn till de ovanbeskrivna större variablar kan man se att olika åldersgrupper 
överväger i olika utsträckningar att flytta från Kiruna och Gällivare då de yngsta har störst 
sannolikhet att vilja flytta. Missnöje med service i kommunen samt med stadens fysiska 
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utformning samt socialt klimat har ett signifikant samband med intentionen att flytta, och 
alla dessa faktorer höjer den risken. Det finns dock vissa skillnader mellan Kiruna och 
Gällivare i det avseense. När det gäller Kiruna bidrar upplevelse av byggd miljö, efter 
åldersgrupp och ekonomisk situation, starkast till risken att överväga flytten av de faktorer, 
sedan bidrar socialt klimat till risken. I den här modellen finns det inget samband mellan 
upplevelse av service i kommunen och risken att överväga flytten från Kiruna men i 
kvalitativa kommentarer höjs röster mot en rad brister i service. För Gällivare bidrar dessa 
sociala hållbarhetsfaktorer till risken att tänka flytta i följande ordning: åldersgrupp, 
upplevelse av byggd miljö, ekonomisk situation, offentlig service, socialt klimat.  

Den ekonomiska ställningen som kan anknytas till resursfördelningen och den sociala 
rättvisan som hållbarhetsfaktor visar också ett signifikant samband med viljan att flytta då 
ett sämre ekonomiskt läge bidrar till högre risk att vilja flytta. 48 

Vi vill betona att uttryckt vilja att flytta i den här rapporten inte ses som ett mått på vilka 
som flyttar, dessa trender är kända och delade med flera lokalsamhällen utanför 
storstadsområden i Sverige, Europa och världen. Med hjälp av den här modellen strävar vi 
efter att undersöka större mönster i sociala hållbarhetsfaktorer som bidrar till bristande 
trivsel, vilket kan ge kunskaper som kräva för att påverka lokala sociala trender utifrån 
behov som uttrycks i lokalsamhället.  

Med en viss försiktighet skulle dessa faktorer tolkas på ett följande sätt. När man tar hänsyn 
till det sociala klimatet där upplevda ojämställdhet ingår som en av faktorer är socialt 
klimat en angelägenhet för både män och kvinnor. I kapitlet om det sociala klimatet 
redovisades skillnaderna i hur män och kvinnor upplever det sociala klimatet, och där blir 

                                                 
48 Ekvationen för att beräkna ”logiten” – och för att sen få fram den faktiska sannolikheten är enligt följande: 

I tabellen ovan framgår att koefficienterna i den första kolumnen som anger det logaritmerade värdet av 
oddsets förändring. Själva logiten (ln p/1-p) redovisas alltså inte, vad tabellen visar är hur de oberoende 

Variablerna påverkar logaritmerade odds. Logiten (z) beräknas enligt formeln; 

z = ln (oddsutfall) = ln (sannolikhet utfall/sannolikhet motsatt utfall) = ln (sannolikhet utfall/[1+ sannolikhet 
utfall]) = b0 + b1X1 + b2X2 +…+bkXk.  

För att räkna ut hur stor sannolikheten är för en Gällivarebo 22-39 år gammal som tycker att det sociala 
klimatet är dåligt i samtliga fyra aspektet, att den byggda miljön är dålig i två aspekter, att den offentliga 
servicen är dålig i 3 aspekter har en problematisk ekonomisk situation samt har inga fritidsintressen görs 
följande beräkning för att vilja flytta;  

-2,950+ (1*1,085+(4*,123)+(2*,231)+(3*,134)+(2*,228)+(0*0,29)= -1,138 

Ln -1,138=0,320 

Sannolikheten=0,320/1,320=0,24, vilket motsvarar en sannolikhet på 24 %. 
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det tydligt att män och kvinnor upplever det sociala klimatet på olika sätt men enligt den 
här modellen bidrar det upplevda bristen på social inkludering till att både män och 
kvinnor riskerar att trivas sämre i Kiruna och Gällivare.  

Att sambandet mellan hur aktiv man är på fritiden och risken att vilja flytta inte är 
signifikant skulle kunna tolkas på följande vis. Tillgång till aktiv fritid i sig påverkar inte 
sannolikheten att vilja flytta från orten. En hypotes att människor med aktiv fritid i mindre 
utsträckning uppger att de överväger att flytta och trivs bättre i kommunen har inom 
ramar för den här modellen förkastats. Om man dock tar hänsyn till missnöje med t.ex. 
kulturutbudet och andra delar av kommunernas service som kan kopplas samman med 
meningsfull fritid, samt till kvalitativa kommentarer om vilka typer av service människor 
saknar målas en annan bild upp. De människor som är missnöjda med den fysiska 
utformningen av staden och det offentliga utbudet av service har inte tillgång till de 
aktiviteterna som de skulle vilja ha tillgång till. Den begränsningen kan ses som brist på 
mångfald av livsstilar som diskuterades i kapitlet om social hållbarhet i teoretiskt 
perspektiv. Således är det mindre viktigt om individer fyller sin fritid med sysselsättningar 
eller inte. Om Kirunabor och Gällivarebor saknar tillgång till ett attraktivt centrum och 
välplanerade bostadsområden, om de upplever att de inte kan utöva aktiviteter som är 
meningsfulla just för dem blir risken högre att de, särskilt om de tillhör den yngre 
generationen, väljer att flytta till en annan ort. En djupare förståelse av trivsel och fritid 
skulle kräva en fördjupning och komplettering med andra undersökningsmetoder men för 
tillfället ser vi att faktorer bakom bristande trivsel snarare ligger på kollektiv nivå än 
individnivå i den här modellen. 

Vid jämförelsen mellan Kiruna och Gällivare blir det synligt att det sociala klimatet är en 
viktig faktor för båda kommuner. Den har större betydelse i Kiruna jämfört med Gällivare 
medan de materiella hållbarhetsfaktorerna spelar större roll för Gällivare jämfört med 
Kiruna. Detta skulle kunna tolkas i relation till den sociala kontexten. I delkapitlet där 
missnöje med kommunernas service redovisas är missnöjet med utbildning, kulturutbudet, 
kollektiv trafik mm, systematiskt större i Gällivare jämfört med Kiruna. Det mönstret syns 
även i kvalitativa kommentarer då längtan efter att få behov av service tillfredställda tar en 
tydlig form. I Kiruna har längtan efter ett mer öppet socialt klimat visats sig i olika form 
som t.ex. protest mot etableringen av strippklubben eller hockeyklubbens initiativ att 
HBT-certifieras och använda regnbågsfärgade matchtröjor. I övrigt följer sociala 
hållbarhetsfaktorer ett gemensamt mönster i Kiruna och Gällivare. 

Skulle man beskriva en idealtyp av den som har störst risk överväga flytten och trivas 
sämre är det en yngre person som är sämre ställd ekonomiskt som är besviken på 
kommunens service och fysisk utformning samt upplever socialt klimat som instängt och 
begränsande. Den som har störst sannolikhet att trivas och inte överväga flytten är en äldre 
person med bättre ekonomi som är nöjd med kommunens service, upplever i större 
utsträckning det sociala klimatet som inkluderande och stadens fysiska miljö som attraktiv. 
Nedan ges ett exempel på en Gällivarebo 22-39 år gammal som missnöjd med sociala 
klimatet i samtliga fyra aspektet, missnöjd med den byggda miljön i fyra aspekter, med den 
offentliga servicen i 6 aspekter och har en problematisk ekonomisk situation samt inte 
utövar några fritidsintressen görs följande beräkning för sannolikheten att överväga att 
flytta och ha bristande trivsel;  
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-2,950+ (1*1,085+(4*,123)+(4*,231)+(6*,134)+(2*,228)+(0*0,29)= 0,811 

Ln 0,811=2,250 

Sannolikheten=2,250/3,250=0,69, vilket motsvarar en sannolikhet på 69 %. 

 

Sammanfattningsvis vill författare för den här rapporten betona vikten av ett 
helhetsperspektiv i stadsomvandlingen. Sådana sociala hållbarhetsfaktorer som missnöje 
med den byggda miljön, kommunernas service och socialt klimat är starkt kopplade till 
övervägandet att lämna kommunen och trivas sämre. Således är social hållbarhet avgörande 
för ett attraktivt Kiruna och Gällivare, annars riskerar dessa kommuner vara på väg mot en 
alltför gruvlig framtid. 

 



45 

Referenser 
1. Abrahamsson, L (2008). “Organizational gender aspects”. Delrapport från projektet A 

baseline study of socio-economic effects of Northland Resources ore establishment in northern 
Sweden and Finland. Projektrapport, Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska 
universitet, 46 sid.  

2. Abrahamsson, L; Segerstedt, E; Nygren, M; Johansson, J; Johansson, B; Edman, I & 
Åkerlund, A (2014). Gender, diversity and work conditions in mining and sustainable 
development. Previous research and future challenges. Project report. Human Work Science, 
Luleå University of Technology.  

3. Andersson, E. (2012) Malmens manliga mysterium: En interaktiv studie om kön och tradition 
i modernt gruvarbete, Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet. 

4. Andersson, E.; Abrahamsson, L., Fältholm, Y. & Lindberg, M. (2013). Breaking ore and 
gender patterns – a strategic and sustainable R&I-agenda for the Swedish mining industry, 
2013. Luleå tekniska universitet. 

5. Azapagic, A. (2004). Developing a framework for sustainable development indicators 
for the mining and minerals industry. Journal of cleaner production, 12(6), 639-662. 

6. Brundtland, G. H. c. (1987). Our common future Oxford Univ Pr.  

7. Buchmann, M. (1989). The script of life in modern society: entry into adulthood in a changing 
world. Chicago: University of Chicago Press.Hareven, T.K. (2000). Families, history, 
and social change: life-course and cross-cultural perspectives. Boulder, Colo.: Westview Press. 

8. Castells, M. (2001). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, 
Nätverkssamhällets framväxt. (2., rev. och utvidgade uppl.) Göteborg: Daidalos. 

9. Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2011). The social dimension of 
sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable Development, 
19(5), 289-300. 

10. Florida, R.L. (2005). Cities and the creative class [Elektronisk resurs]. New York: 
Routledge. 

11. Forsström, G. (1975). Kåkstaden i Malmberget: markdisposition och bebyggelse vid ett 
uppväxande gruvsamhälle. [Stockholm]:  

12. Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Göteborg: Daidalos. 

13. Hunt, S. (2005). The life course: a sociological introduction. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

14. Hägg, K. (1993). Kvinnor och män i Kiruna: om kön och vardag i förändring i ett modernt 
gruvsamhälle 1900-1990. 

15. Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, N.J.: 
Princeton University Press. 

16. Jacobsson, M. (2000). 'Att blifva sin egen': ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-
talens övre Norrland. Diss. Umeå : Univ., 2000. Umeå. 



46 

17. Jakobsson, M. (2008). Preferences about present situation and future expectations in Pajala and 
Kolari. Luleå: Department of Human Work Sciences, Luleå University of Technology. 

18. Jakobsson M & King A (2011/kommande). Ungdomar i Nya Giron. 

19. Lahiri-Dutt, K. (2011). The Megaproject of Mining: A Feminist Critique. In S.D. 
Brunn (ed.), Engineering Earth, Springer.  

20. Lansbury, R. D., & Breakspear, C. (1995). Closing down the mine: A tale of two 
communities and their responses to mining closures in Australia and Sweden. Economic 
and Industrial Democracy, 16(2), 275-289. 

21. Leach, M., I. Scoones and A. Stirling (2010) Dynamic Sustainabilities: Technology, 
environment, social justice. London: Earthscan. 

22. Lozeva, S., & Marinova, D. (2010). Negotiating gender: Experience from Western 
Australian mining industry. Journal of Economic & Social Policy, 13(2), 123. 

23. Mannheim, K. (1952). Essays on the sociology of knowledge. London: 

24. McKenzie, S. (2004). Social sustainability: towards some definitions. Hawke Research 
Institute. University of South Australia, Magill. Working paper series, no 27. 

25. Morrison, T. H., Wilson, C., & Bell, M. (2012). The role of private corporations in 
regional planning and development: opportunities and challenges for the governance 
of housing and land use. Journal of Rural Studies, 28(4), 478-489. 

26. Nilsson, B. (2010). Ideology, environment and forced relocation: Kiruna-a town on 
the move. European Urban and Regional Studies, 17(4), 433-442. 

27. Nilsson, B. (2009). Kiruna: staden som ideologi. Boréa, Umeå 

28. Nygren, M. (2013). Veckopendlingen i Malmfälten. Luleå: Luleå University of 
Technology. 

29. Persson, C. (2013). På disponentens tid: Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar. 
Tornedalica, Luleå 

30. Petkova-Timmer, V., Lockie, S., Rolfe, J., & Ivanova, G. (2009). Mining 
developments and social impacts on communities: Bowen Basin case studies. Rural 
Society, 19(3), 211-228. 

31. Petrova, S., & Marinova, D. (2013). Social impacts of mining: Changes within the 
local social landscape. Rural Society, 22(2), 153-165. 

32. Reeson, A F; Measham, T G & Hosking, K (2012). Mining activity, income 
inequality and gender in regional Australia. The Australian Journal of Agricultural and 
Resource Economics, 56, pp. 302–313 

33. Saunders, S. & Easteal, P. AM (2013). ”The nature, pervasiveness and manifestations 
of sexual harassment in rural Australia: Does ‘masculinity’ of workplace make a 
difference?”, Women’s Studies International Forum, 40 (2013) 121–131 



47 

34. Solomon, F., Katz, E., & Lovel, R. (2008). Social dimensions of mining: Research, 
policy and practice challenges for the minerals industry in Australia. Resources Policy, 
33(3), 142-149. 

35. UN Women. (2014). The World Survey on the role of women in development 2014: Gender 
equality and sustainable development  

36. Werner, I. B., & Annadotter, K. (2013). Varför flyttar unga kvinnor från Gällivare?: 
Och vad kan samhällsplanering göra för att locka dem tillbaka? Delprojekt Gällivare. 

 



48 

Bilaga 1. Befolkningsutveckling i Gällivare och Kiruna 
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Bilaga 2. In- och utflyttning i Kiruna och Gällivare  
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