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Abstract 
 
This Licentiate thesis exhibits the progress of the research in which I have been 

involved for the past four years. The thesis considers the influence of structural 

change on equal opportunities in the labour market in respect of gender. The 

objective is to better understand gender segregation in the labour market in the 

north of Sweden. A position is taken in the thesis that explores social 

construction in a late-modern society. Engaging neo-liberalism and gender 

equity, the four papers presented here draw on primary empirical data, both 

quantitative and qualitative, to investigate current understandings of gender 

segregation in the labour market in the north of Sweden. The evidence suggest 

that the way to participate in neo-a liberal society emerging in late-modern 

society is considered by some, especially by women, to be unwanted. Thereby 

offering a broader understanding of the influences engendering the 

concentration of men and, especially, women in occupations within the labour 

market. 
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Introduction 
 

It has long been understood that within the structures of society are well 

established formal rules and regulations as well as shared informal cultural ideas 

and ideologies. Cultural ideas and ideologies provide ‘expectations, aspirations 

and action orientations toward different spheres of life’ and rules govern access 

to positions, ascribe rights and allot obligations (Buchmann, 1989: 16). 

Conceptually, as a cognitive phenomenon, informal cultural ideas and ideologies 

converge with formal legislation to constitute institutional knowledge. Put 

simply, institutional knowledge is a set of instructions that define the way that 

most actors in a society expect and consider to be polite or the right way in 

which social participation is conducted (cf. Buchmann, 1989; Ahrne and 

Hedström, 1999; Abrahamsson and Andersen, 2007). As Buchmann (1989) 

affirms, institutional knowledge contains the blueprint of a standard life course 

from which, through meanings understood and acknowledged by both 

themselves and society at large, an individual actor constructs a life-plan and 

strategy. Thus, Buchmann (1989: 18) points out, ‘[i]ndividuals can make life 

course-related choices [actions], but they also must make them in 

correspondence with the requirements of the standardised life course’. Therefore, 

although institutional knowledge recommends conventional pathways and 

preferred objectives it does no more than influence the actions of actors as 

individuals and as members of an organisation. As Ahrne and Hedström (1999) 

point out, unlike an organisation, institutional knowledge does not act. Because 

organisational population has risen almost twice as much as the human 

population since 1930, analysing the actions of organisations is, Ahrne and 
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Hedström (1999) maintain, central to a broader understanding of the rudiments 

for societal development. 
 

In effect, individual actors in society are dependant on opportunities provided by 

organisations, not merely to improve the standard of their life but, essentially, to 

maintain it (Buchmann, 1989; Ahrne, 1994; Beck, U. and Beck-Gernsheim, E., 

2002). Indeed, the actions of an organisation, that is a formal association of 

given identifiable individuals, affect the actors affiliated with it (cf. Ahrne and 

Hedström, 1999; Abrahamsson and Andersen, 2007). However, an organisation 

is dependant upon individual actors who, day after day, undertake the tasks that 

the organisation needs or wants actors to perform (cf. Ahrne, 1994; Ahrne and 

Hedström, 1999; Abrahamsson and Andersen, 2007). For that reason, an 

organisation shrewdly orchestrates the actions of actors. The intention of 

manipulating informal cultural ideas and ideologies and reforming formal rules 

and regulations is to focus the minds of actors on reaching objectives that must 

be met in order to ensure the organisation’s continued existence (cf. Ahrne, 1994; 

Ahrne and Hedström, 1999; Abrahamsson and Andersen, 2007; Beck and Beck-

Gernsheim, 2002). Put in plain words: 
 

‘the purpose of the rules is to define the way the game is played. But the objective of 
the team within that set of rules is to win the game – by a combination of skills, 
strategy and coordination; by fair means and sometimes by foul means’ (North, 1990: 
4-5 cited in Ahrne and Hedström 1999: 7). 

 

Since 1948, the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) has been acting, changing rules, expectations, aspirations and, some 

argue, the nature of the “game” itself (cf. Hood et al. 1999; Berg et al. 2004; 

Pollitt and Bouckaert, 2004; Clark, 2004; Harvey, 2005). As this formal 

association of given identifiable actors reform formal rules within the structures 

of national state departments of the OECD institutional knowledge is adjusted. 

The consequential affect on the standardised life course influences life course-
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related choices. As Ahrne and Hedström (1999) warn, the actions of 

organisations should not be overlooked.  
 

The objective of this discussion, indeed of the thesis, is to better understand 

gender segregation in the labour market in the north of Sweden. This is done by 

exploring social construction in a late-modern society through engaging neo-

liberalism and gender equity. Presenting four papers drawing on primary 

empirical data collected during three independent research projects. Doing this 

expands the current perception of gender segregation in the labour market. At 

least in the labour markets of the municipalities in the north of Sweden where 

the research investigations were conducted. 
 

The discussion offers a methodological consideration of the empirical data 

collection and analysis undertaken during three independent research projects 

and presents the four papers in their entirety. This is followed by a discussion of 

the conclusions drawn and the contribution to scientific knowledge. But it is to 

establishing the theoretical position from which these papers are viewed that the 

thesis now turns. 
 

Neo-liberalism 
Since the fiscal crisis of the 1970’s, liberal democratic state forms have been 

subject to critique by actors with higher income, superior status and greater 

power within various state and other organisations throughout the world (Harvey, 

2005). These actors, Harvey (2005) maintains, are especially antagonistic 

toward cultural ideas and ideologies within the structures of social democratic 

state organisations, like Sweden, that emerged after the second world war 

because they focus on full employment, economic growth and citizen welfare, 

emphasising that:  
 

 ‘state power should be freely deployed, alongside of or, if necessary, intervening in 
or even substituting for market processes to achieve these ends’ (op cit, p. 10).  
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In other words, with the objective of accumulating capital, social democratic 

state departments of the OECD sustain the health and well-being of actors who 

legally belong to a particular state and keep as many as possible working. 

According to Harvey (2005), actors with higher income, superior status and 

greater power throughout the world are deeply opposed to state interventionist 

approaches. The objective of the neo-liberal project is to release the capital 

restrained by social democratic political-economic organisation often referred to 

as ‘embedded liberalism’ and cultivate conditions best suited to profitable 

domestic and foreign capital accumulation (op cit, p. 11). In short, social 

democratic state departments of the OECD must reduce costs, become more 

effective and improve efficiency. 
 

Harvey (2005) explains that in a neo-liberal state the interest of private property 

owners, businesses, multinational corporations and financial capital are 

prioritised. According to the theory of neo-liberalism: 
 

’[t]he role of the state is to create and preserve an institutional framework 
appropriate for such practices. The state has to guarantee, for example, the quality 
and integrity of money. It must also set up those military, defence, police, and legal 
structures and functions required to secure private property rights and to guarantee, 
by force if need be, the proper functioning of markets. Furthermore, if markets do 
not exist (in areas such as land, water, education, health care, social security, or 
environmental pollution) then they must be created, by state action if necessary, but 
beyond these tasks the state should not venture’ (op cit, p. 2). 

 

Confident that once actors are ‘freed from state interference and given the 

proper incentives economic development will be facilitated’, freedom and 

individualism are fundamental liberal values (George and Wilding, 2008: 22). 

The neo-liberal assumption is that ‘individual freedoms are guaranteed by 

freedom of the market and trade’ (Harvey, 2005: 7). Considered for hundreds of 

years as a natural human right the notion of individual freedom ‘appeals to our 

intuitions and instincts, to our values and our desires, as well as to the 

possibilities inherent in the social world we inhabit’ (Harvey, 2005: 5). From the 

premise that ‘liberating individual entrepreneurial freedoms and skills’ is the 
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best way to enhance human well-being, an institutional framework has been 

‘incorporated into the common-sense way many of us interpret, live in, and 

understand the world’ (op cit, p. 2-3). Undeniably, ‘appealing to anyone who 

values the ability to make decisions for themselves’ freedom is a seductive 

rallying cry (op cit, p. 5). Indeed, equality as individuals with freedom of action 

and market freedom are of the upmost importance to the neo-liberal project. 

Harvey maintains (2005) that market and individual freedom along with 

individualism have become deeply prized and vigorously defended, even 

‘bestowed’ upon actors around the globe in a manner that resembles that of 

fascism. 
 

Albeit that continuous change is necessary for an organisation’s survival, as 

Berg (2004) remind us, it is never unproblematic. The dark side of equality, as 

actors with freedom to pursue their own objectives, is that ‘[f]reedom gives 

people the opportunity to do things which will be regarded as undesirable’ 

(George and Wilding, 2008: 21), at least by some. Although liberals 

acknowledge that this means that some actors will seem to be treated less than 

fairly, inequality of income, status and power has to be accepted. Remaining 

adamant that laws as well as civil and political rights apply equally to all actors, 

‘attempts to further or secure equality of outcome’ are robustly contested (op cit, 

p. 24), the argument being that: 
 

‘if the pattern of allocation of goods and services which result from the market 
system was the result of a deliberate, planned pattern of allocation it would have to 
be regarded as very unjust. Since, however, what people receive is not the outcome 
of a planned process the result cannot be described as just or unjust’ (George and 
Wilding; 2008: 25). 

 

Indeed, inequality in distribution of income, status and power is a central feature 

of liberal thought, intended to motivate effort and inspire competitiveness (ibid). 

But, Harvey (2005: 38) points out, market and individual freedom has lead to 

the accumulation of vast amounts of capital in the hands of a very few actors 

throughout the world, ‘leaving a pittance for the rest of us’. An uneven 
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distribution of wealth that prompts Harvey (2005) to distinguish a two-class 

structure in which a very few actors with higher income, superior status and 

greater power form a dominant capitalist class. All other actors are forced to 

work for them. 
 

Harvey’s (2005) argument is that actors of this capitalist class have been acting 

collectively toward a mutual objective; the creation of conditions best suited to 

profitable domestic and foreign capital accumulation. The ensuing upheaval in 

fiscal and social policies has: 
  

‘entailed confronting trade union power, attacking all forms of social solidarity that 
hindered competitive flexibility (such as those expressed through municipal 
governance, and including the power of many professionals and their associations), 
dismantling or rolling back the commitments of the welfare state, the privatization of 
public enterprises (including social housing), reducing taxes, encouraging 
entrepreneurial initiative, and creating a favourable business climate to induce a 
strong inflow of foreign investment’ (op cit, p. 23).  

 

But as Clarke (2004) and Harvey (2005) emphasise, the process of neo-

liberalisation goes far beyond freeing capital, creating markets and dissolving 

social solidarities. The implementation of New Public Management (NPM) 

reforms were/are legitimised through claims that the cost of welfare provision 

and the extent of services provided by public sector divisions in social 

democratic state departments of the OECD must decrease (cf. Pollitt and 

Bouckaert, 2004). The objective is to improve efficiency and effectivity (by, 

amongst other things, reducing human resources, outsourcing responsibilities to 

private sector organisations and/or outright privatisation as well as increasing 

auditing, surveillance, competitiveness and a focus on end results) altering 

established structural arrangements and engendering the mutation of cultural 

ideas and ideologies (cf. Hirst, 1998; Barry et al. 2003; Berg et al. 2004; Pollitt 

and Bouckaert, 2004; Clarke, 2004; Harvey, 2005). This challenge to the 

institutional knowledge within public sector divisions of social democratic state 

departments of the OECD that are, at least in Sweden, numerically dominated by 

women (cf. Glover and Kirton, 2006; Levin and Mattis, 2006; Fielden et al. 
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2006; Wood and Newton, 2006), is intended to expand neo-liberalism (cf. Hirst, 

1998; Clarke, 2004). According to Harvey (2005), the process of neo-

liberalisation has:  
 

‘entailed much ‘creative destruction’, not only of prior institutional frameworks and 
powers (even challenging traditional forms of state sovereignty) but also of divisions 
of labour, social relationships, welfare provisions, technological mixes, ways of life 
and thought, reproduction activities, attachments to land and habits of the heart’ 
(Harvey, 2005: 3).  

 

Nonetheless, before the neo-liberal project is completed the eradication of 

apposing cultural ideas and ideologies must be total. But established cultural 

ideas and ideologies are stubborn (cf. Ahrne, 1994; Hirst, 1998; Ahrne and 

Hedström, 1999; Clarke, 2004, Abrahamsson and Andersen, 2007). In Sweden, 

a country well known for collective, inclusive social democracy with a strong 

reputation for gender equity, the established institutional framework is, Harvey 

(2005) maintains, a particularly tough-nut to crack. 
 

Gender Equity 
It is widely acknowledged that established institutional knowledge prescribes a 

standardised life course for men that is not in equity with that prescribed for 

women. Discerning variations, actors learn through social interaction to adopt a 

life-plan and form a strategy in accordance with the standardised life course 

prescribed to actors with certain biological attributes (cf. Holmberg, 1993). It is 

generally accepted that this inequity (re)produces patterns of action that 

ultimately segregate women and men, concentrating them into ‘appropriate’ 

positions (cf. Holmberg, 1993; Gonäs, 2005; Glover and Kirton, 2006; Gonäs 

and Karlsson, 2008). Gender segregation is perceived as problematic because 

positions where opportunities to increase income, status and power are least 

prevalent are, it is generally argued, disadvantageous (ibid). Social interaction 

influences women to regard certain positions as ’appropriate‘ and 

others ’inappropriate’ (cf. Holmberg, 1993; Gonäs, 2005; Glover and Kirton, 

2006; Gonäs and Karlsson, 2008). Understood by many as the origin of gender 
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inequality, the inequity of the established standardised life course provided 

through institutional knowledge has been subject to critique, particularly during 

the past 40 or so years. 
 

The foundation of the critique is that men by and large control the institutional 

knowledge that prescribes the standardised life course(s) and (re)establishes the 

expectations, aspirations and action orientations of actors in society. Their 

intention being to confine women to positions in society where opportunities to 

enhance income, status and power are least prevalent; reserving positions with 

such opportunities for men. According to Holmberg (1993) there are two 

different ways to approach the positions of men and women in society, as a 

problem of gender equality, or as a gender-power relationship: 
 

’The gender equality discussion rests on the assumption that women and men have a 
mutual interest in changing the relationship between the sexes in society. The 
gender-power perspective points out instead that there is a conflict between men and 
women and that the sexes have different interests when it comes to changing the 
relationship between the sexes’* (Holmberg, 1993: 15). 
 

Both of these approaches are founded on the assumption that actors in society 

share cultural ideas and ideologies aspiring to higher income, superior status and 

greater power. The difference between these approaches is in the assumption 

regarding the interest held by actors of these two social solidarities. Whereas the 

gender-power perspective assumes a difference of opinion and a clash of interest, 

the gender equality discussion assumes agreement and common interest in 

changing them. 
 

Based on the assumption accepted by the gender equality discussion, of 

agreement and a common interest amid actors in society, the rules, regulations 

and prescriptions within the institutional knowledge of social structure(s) has 
                                                 
* Original Swedish text: ‘Jämställdhetsdiskussionen vilar på ett antagande om att kvinnor och 
män har ett gemensamt intresse av att förändra könsförhållandena i samhället. 
Könsmaktperspektivet pekar i stället på att det finns en konflikt mellan män och kvinnor och 
att könen har olika intressen när det gäller att förändra könsrelationerna’ (Holmberg, 1993: 
15). 
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been reformed. As long ago as 1845 for example, the rules of inheritance in 

Sweden were reformed, ascribing women and men of shared parentage the right 

to an equal share of the capital accumulated by a family. The year following, 

1846, the freedom, independence and personal responsibility of women of 

families with less, or no, accumulated capital was augmented by reform of the 

rules governing access to positions in the labour market. It was nonetheless 

almost a century before the embargo on women’s labour was eventually lifted in 

1983. It was then that the Swedish armed forces gained the right to recruit 

women (cf. Statistics Sweden, 2006) and equality, as actors in the labour market, 

was established. 
 

Since at least 1985 there has been an equal representation (between 40 and 60 

percent) of men and women in the Swedish labour market* (SCB, 2008) with the 

share of 20-64 year old women in the Swedish labour force rising from 60 

percent in 1970 to 80 percent in 2005 (Statistics Sweden, 2006). Nonetheless, 

the majority of women and men position themselves according to the 

requirements of the established standardised life course relevant to their 

biological attributes (cf. Glover and Kirton, 2006; Gonäs, and Karlsson, 2008). 

Consequently, political and philosophical debate has been focused on equal 

opportunities, not least in respect of the labour market. 
 

Equal opportunity in free competition for higher income, superior status and 

greater power, especially in respect of gender, is widely acknowledged. In 

Sweden it has been promoted as a part of the school curriculum since 1970 (cf. 

Statistics Sweden, 2006). After much political activity in the promotion of 

equality of opportunity, especially with respect to gender, the Swedish Equal 

Opportunities Act was implemented in 1991. The Act advocates ‘women’s and 

men’s equal right concerning work, employment and other working conditions 

                                                 
* Statistics concerning gender distribution in the Swedish labour market prior to1985 are not 
available to the author, at this time. 
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as well as opportunities in the work to advance * (Jämställdhetslagen, 

1991:433:1§). In consideration of the assumption that a difference of opinion 

and a clash of interest exist the Act reinforces the prerequisites for men’s and, 

especially, women’s opportunities to aspire higher incomes, superior status and 

greater power. This requires actors with power in organisations, that is 

employers, to reform working conditions so that they are suitable for all actors 

women and men alike. Employers shall, according to the Act, reform working 

conditions so that they ‘ease the unification of remunerated work and 

parenthood’†  (Jämställdhetslagen, 1991:433:5§). Moreover: 
 
‘when in a workplace there is principally no equal proportion of women and men in 
a given type of work or within a given category of employee, the employer shall 
when recruiting exert their self to attract applications from the under represented sex 
and make efforts to ensure that the proportion of employees of that sex continue to 
rise’‡ (Jämställdhetslagen 1991:433:9§. Emphasis added). 
 

Yet once transition in patterns of action has been attained the progression of 

actors, predominantly women, is undermined by actors with greater status and 

power, principally men (Gonäs, 2005; Glover and Kirton, 2006; Gonäs and 

Karlsson, 2008). To assist competitors, especially women, the Act requires that 

employers shall ‘carry out purposeful work which actively promotes gender 

equality in working life’§ (Jämställdhetslagen, 1991:433:3§). This shall occur, 

states the Act, through the work of an employer toward an equal proportion of 

women and men within their organisation; through education and development 

of employee competence as well as through preventing harassment. However, 

                                                 
* Original Swedish text: ’Kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet’ (Jämställdhetslagen, 1991:433:1§). 
†  Original Swedish text: ’Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga 
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap’ (Jämställdhetslagen, 1991:433:5§). 
‡ Original Swedish text: ’När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, 
skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det 
underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand 
ökar’ (Jämställdhetslagen 1991:433:9§. Urskiljning lade till). 
§ Original Swedish text: ’Bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i 
arbetslivet’ (Jämställdhetslagen 1991:433:3§). 
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the majority of men and women, at least in Sweden, continue to rebuff and/or 

select positions in society according to the established standardised life course 

relevant to their biological sex (Gonäs, 2005; Glover and Kirton, 2006; Gonäs 

and Karlsson, 2008). The failure of the Equal Opportunities Act to alter the 

action of men and, especially, women has prompted critique, at least of the 

Swedish Act. 
 

According to Gonäs (2005:62), ’as a law covering employment and labour it 

[the Equal Opportunities Act] concerns only gender equality problems, that are 

related to remunerated employment’. Gonäs argues that while the priority of the 

Act, at least of the Swedish Act, is to ensure equal opportunities for actors 

aspiring to higher income, superior status and greater power, it is impartial to 

biological sex. What Gonäs means is that the Act, at least in Sweden, does not 

sufficiently challenge the gender-power relationship; a difference of opinion and 

a clash of interest. Arguing that institutional knowledge remains in the control of 

actors with high income, superior status and greater power, first and foremost 

men, Gonäs (2005) asserts that the purpose of gender equality work is to break 

this imbalance. 
 

The negative economic consequence of action patterns reflecting the established 

standardised life course, for governments, households and women continues to 

be the focus of political and scientific attention (cf. Glover and Kirton, 2006). 

According to Glover and Kirton (2006), the gap in pay between men and women 

is produced by a higher value placed on the skills of men, the structures and 

mechanisms for pay setting, the long hours work culture and the division of 

domestic labour. In a bid to tackle negative economic consequence, the 

requirement to ‘achieve a substantial reduction in the gender pay gap’ is 

included in the European Employment Strategy (op cit, p. 50). The ensuing 

policy actions of governments in Germany, Denmark, Belgium, the Netherlands, 

the UK, Finland and Sweden approach the gender pay gap in a number of ways. 
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These include, amongst others, reviewing pay grading and job classification 

systems, auditing remuneration differences and the large scale gathering of 

statistical data. While the government of Finland supplements’ the income of 

low-paid workers, predominantly women, in Sweden annual reports of pay 

structures and practices monitor developments within public sector divisions of 

the department (cf. Glover and Kirton, 2006). Clearly, the reform of rules and 

regulations concerning remuneration reflect the will of powerful actors of status 

in European governments to address the value of labour, especially the value of 

men’s labour, as well as the unfavourable economic outcome of life course 

action, especially the action of women. But do nothing to tackle the long hours 

work culture, or the division of domestic labour. Indeed, even as the current 

global economic crisis engenders a reduction in the value of labour, especially 

within occupations numerically dominated by men, cultural ideas and ideologies 

re-producing patterns of action according to the established standardised life 

course remain problematic, at least in Sweden, to actors aspiring to higher 

income, superior status and greater power, particularly women. 
 

Methodology 
Whereas secondary demographic data is present, all four papers are based on 

what is best described as a compilation of primary empirical data. Paper 1 is 

based on a subsection of primary data extracted from two independent empirical 

studies undertaken during two independent projects. The first of these two 

projects was conducted in response to a request in 2005 from a research team 

within the Division of Industrial Design at the Department of Human Work 

Sciences at Luleå University of Technology. This study of a psychosocial work 

environment in relation to sickness absenteeism took place on the threshold of 

structural change within an organisation. The collection of primary data 

involved a self-report questionnaire and individual semi-structured interviews 

(see project report King and Berg, 2007). The second of these two projects 
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followed a request in 2006 from the Welfare Service Department of Gällivare 

municipality and Samhall AB*. This evaluation was conducted one year after the 

specialisation of work tasks previously performed by nursing staff within 

municipal elderly care facilities involving the outsourcing of cleaning and 

washing to another organisation. Here there was no self-report questionnaire, 

instead a combination of semi-structured interviews and group discussions were 

utilised in the collection of primary data (see project report King, 2006). 
 

Papers 2, 3 and 4 are based on primary data collected between 2006 and 2009. 

This third independent project was conducted by the Department of Human 

Work Science at Luleå University of Technology in co-operation with the North 

Bothnia County Authority and the Municipal Authorities of Haparanda and 

Kiruna. This project is concerned with the effects of change on two distinctly 

different labour markets with gender equality as a central feature. The primary 

empirical data for this study was collected during a much more complex process 

stretching over a four-year period. This included four self-report questionnaire 

studies and individual semi-structured telephone and face-to-face interviews. 

Whereas papers 2 and 3 are based on subsections of this data, paper 4 is more 

inclusive. 
 

In the course of collecting this assortment of primary empirical data, group 

discussions (five to ten persons present at each), semi-structured face-to-face as 

well as telephone interviews have been conducted and two of three self-report 

questionnaires designed and used by the author. The third was designed by 

Benitha Eliasson. The connection between this primary data is that it seeks the 

knowledge, balance of thoughts, expectations and experience of people 

participating in these studies during a time of extensive change. The re-

presenting of the empirical data from the questionnaires into SPSS computer 

                                                 
* Samhall AB is an organisation providing employment opportunities to men and women that 
have previously been, for a number of reasons, excluded from the labour market. 
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software has been conducted with as much precision as possible. Although self-

report questionnaires fail to provide an overall description of the reality they are 

intended to explore, they do provide a description of the subjective experiences 

of individuals to it. As Eriksson (1991) argues, surroundings have a significant 

effect on how an individual experiences reality. The questionnaires were thus 

intended to provide a reliable description of the knowledge, balance of thoughts, 

expectations and experience of each individual; thus making it an important, 

valid source of information. 
 

Kvale (1997) argues that the reliability of qualitative data is created by the 

researcher during its transcription into written word, and no transcription of the 

same interview by two individuals is the same. Very much aware of the problem 

of re-presenting what has been recorded, written and observed during 

discussions with groups and individual interviews every effort has been made to 

maintain a high level of accuracy during the transcription of the data. This 

includes attaining the assistance of a native Swedish speaker to reduce 

misunderstanding and transcription errors during translation. Through 

strengthening the search for a correct understanding, Kvale (1997) argues, the 

input of a second person draws attention to the importance of the interpretation 

and analysis of the data as well as helping to strengthen the reliability and 

validity of the study. 
 

Although papers 2, 3 and 4 are co-authored, the analysis of current literature and 

the empirical data from 13 group discussions, 22 semi-structured interviews and 

1,033 retuned questionnaires has been, for the most part, a lone undertaking. 

Even so, it has been a social process. The degree of gender segregation in the 

labour market of a country thought to be one of the most gender-friendly in 

Europe was especially influential. Engendering uncertainty concerning the 

equality of opportunity this contradiction influenced the design of the self-report 

questionnaire used in the collection of data pertaining gender equity in general 
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and equal opportunities more specifically. During the re-presenting of the data, 

patterns emerged that question the understanding that the action orientations of 

women are controlled by the expectations and aspirations within cultural ideas 

and ideologies. This inspired a re-consultation of available literature considering 

gender issues paying particular attention to equal opportunity. At this juncture 

collaboration with co-authors emerged as an invaluable advantage in many ways, 

but especially in expanding theoretical awareness. 
 

Conclusions drawn in four papers 

The papers are presented in the order that they were written, as this best portrays 

the development of this research. Paper 1, Social support, friend or foe? (2008), 

combines the primary empirical data collected during two independent research 

projects. A critique of the largely unquestioned assumption within stress-related 

research, the paper is set in a context where the division of labour and authority 

within public sector organisations are in the process of restructuring. The central 

issue is the relationship between human beings and organisations as well as 

social arrangements within organisations. The paper considers the effect of 

reform on social arrangements. Arguing that a focus on lack of control and large 

workloads within organisations when considering health and well-being is 

inadequate, the tentative conclusions question the conventional wisdom that 

social support is beneficial. 
 

If this paper contributes to scientific knowledge then it is to note that an 

individual actor’s acceptance into an association of individuals requires devotion 

and very hard work. Even though structural change appears to create 

opportunities for actors to increase their income, status and power, it does not. 

At least for those that participated in the research investigations. At best 

structural change shuffles actors within an organisation. The ensuing desolation 

of established social solidarities kick-starts a passionate competition between 

actors aspiring superior status and greater power. But, and more importantly, the 
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indication is that the competition for the most advantageous positions of power 

and status has far more spectators than competitors. However, spectators, 

through the support they provide to competitors, significantly influence the 

outcome of the contest. As actors with superior status and greater power can 

offload personal responsibilities to actors with less status and power it is 

important to back the “winning” competitor. Not winning can have dire 

consequences for income, status, power and workload.  
 

Papers 2 and 3 were written at different junctures during one project and 

therefore reflect the progression of thought during that research process. Paper 2, 

Neo-liberalism and Equal Opportunities in Sweden (2009) is in essence an 

exploratory paper drawing on a subsection of primary empirical data collected 

as a part of a larger project. With the apparent failure of prolonged and extensive 

political effort to integrate men and women in the labour market, especially in a 

gender friendly country such as Sweden, this co-authored paper considers the 

effect of political change on notions of equal opportunity. It then compares this 

with the attitudes of women and men living in an area noted for its mining 

industry and gender segregated labour market as well as strong social 

democratic sympathies. The focus is on the notion of equal opportunities and 

domestic responsibilities during a period of impending spatial and concomitant 

social and political change. 
 

Tentative though they are, the conclusions of this exploration indicate an 

awareness of gender issues, related to domestic labour and refracted by age, 

among those involved in the study. Furthermore, despite the strongly held social 

democratic ideas in the region and Sweden’s reputation for gender equity, there 

is an indication that neo-liberalism’s influence concerning individualism is 

beginning to be felt. 
 

Paper 3, Equal Opportunities in Transition (submitted), expands on the results 

of the exploration in paper 3. This co-authored paper considers individualism 
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and its impact on gender equality again through a subsection of primary 

empirical data collected from a larger project. It explores the attitudes of men 

and women in relation to gender-appropriate responsibility and equal 

opportunities in a changing context where neo-liberalism might be thought to be 

in evidence. 
 

The cautious conclusions drawn are that social awareness of gender equality has 

increased and that ideas of gender-appropriate domestic responsibility and 

equality of opportunity are in the minds of those that participated in the research 

investigation; even if in contradictory ways. And that these exist alongside neo-

liberal notions of individualisation. The indication is that current gender 

discourse, in this area of Sweden, expects women and men to make apparently 

free choices, that paid work is prioritised over the home and family, and that 

municipal day-care facilities are used to supplement parental responsibility. 

Perhaps of more importance is the indication in a country that has been and 

continues to be regarded as one of the most gender-friendly in the world, neo-

liberalism and the associated processes of individualisation co-exist with 

traditions of equality of opportunity and attitudes to gender. 
 

Paper 4, Människor, arbete och socialt liv i Haparanda och Kiruna – förändring 

och jämställdhet – (forthcoming)*, focuses on two rural communities in the 

north of Sweden that stand on the threshold of extensive change. The objective 

of paper 4 is to compare the expectations of men, women and adolescents in a 

period of impending spatial and concomitant social and political change, as well 

as to consider whether and how these are realised when the labour market of one 

community is dominated by men and the other by women. The primary data was 

collected in a process that stretched over a four-year period and included two 

different self-report questionnaires and semi-structured individual face-to-face 

as well as telephone interviews; in both of the communities studied. 

                                                 
In English: People, work and social life in Haparanda and Kiruna - changes and equality.  
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The main findings are that the majority of actors taking part in the research 

investigation do not actively seek information concerning change in society 

directly from experts. Instead, the majority maintain that the information which 

they receive, originating in expert knowledge but relayed through politicians to 

the media, is sufficient for the forming of expectations. Whereas inconsistent 

information creates doubt and thwarts the formation of expectations consistent 

information results in the formation of expectations. Even so, evidence confirms 

that the result of change does not necessarily meet with the expectations of 

experts, politicians, the media or citizens. Moreover, and importantly, there is an 

indication that there are differences in the priorities of politicians and citizens.  

Whilst politicians tend to emphasise the positive effects of change for economic 

growth, citizens appear to be more ambivalent. 
 

Cultural ideas and ideologies in this region are found to actively (re)produce 

expectations, aspirations and patterns of action reflecting established views of 

the differences between men and women, thus gender segregation in the region’s 

labour markets and occupational training programs. Actors that do break with 

the established standardised life course patterns of action are young. 

Nevertheless, the indication is that gender equality has received very little, if any, 

political attention during the processes of change occurring in these 

communities. The indication is that concerns among political actors focus on 

current economic conditions and economic growth, thus reducing the priority 

they give to gender equality. Moreover, there is evidence of a general lack of 

interest in gender equality within these communities, at least among those that 

participated in the research project. Gender equality work is being conducted, 

but this is predominantly limited to a structural and political level as employers 

endeavour to meeting the requirements of the Equal Opportunities Act. 
 

The indication is that an extensive lack of concern for gender issues is derived 

from a view harboured by many that gender equality already exists, at least in 
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relation to the opportunities available to men and women. But this view is 

founded on the expectation that men and women choose freely in accordance 

with their own interests and that the outcomes of these choices have little, if 

anything, to do with gender equality. Indeed, reform in rules intended to 

encourage an increase in equality of outcome are not especially appreciated, at 

least by those that participated in the research investigation. The indication is 

that the Equal Opportunities Act is not strong enough to increase gender equality. 

Any increase in gender equality, at least in this region of Sweden, requires 

challenging the established structural requirements of the standardised life 

course of men and women.     
 

Concluding Thoughts 
The objective of this thesis is to better understand gender segregation in the 

labour market in the north of Sweden. This is done by exploring social 

construction in a late-modern society through engaging neo-liberalism and 

gender equity. 
 

Pertaining to the right way to participate in society, institutional knowledge is 

comprised of two parts; (1) informal cultural ideas and ideologies and (2) formal 

rules and regulations. Embedded within this is the consensus of opinion held by 

the majority of actors in society. In the contemporary context this consensus, or 

conventional view, is that all actors are equal individuals with personal 

responsibility for themselves and their family and have freedom to pursue their 

own objectives. This certainly appears to be the opinion held by the majority of 

actors that participated in the research investigation, as well as Holmberg (1993), 

Harvey (2005), Gonäs (2005), Glover and Kirton (2006), George and Wilding 

(2008), Gonäs and Karlsson (2008). This is because, as Harvey (2005) and 

George and Wilding (2008) point out, in liberal democracy, which underpins the 

conventional wisdom, this has long been considered as the condition that best 

suits human well-being and capital accumulation. However, Buchmann (1989), 
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Holmberg (1993), Gonäs (2005), Harvey (2005), Glover and Kirton (2006) as 

well as George and Wilding (2008), Gonäs and Karlsson (2008) agree, freedom 

facilitates opportunities for actors to make choices, and some may act in ways 

that some others will consider to be undesirable. Indeed, it is the very ambiguity 

of action that permeates this discussion. 
 

After the Second World War many liberal democracies thought the world 

developed social democratic cultural ideas, ideologies and economic 

organisation. The desirability of this action is open to interpretation. Nonetheless, 

Harvey (2005) argues that since the 1970’s actors with large capital holdings 

have been acting collectively to release the capital controlled by social 

democratic state departments of the OECD and cultivate conditions better suited 

to private capital accumulation. This has involved reforming rules, regulations, 

economic organisation and institutional knowledge. This action, Hirst (1998), 

Hood et al. (1999), Berg et al. (2004), Pollitt and Bouckaert (2004) Clarke (2004) 

and Harvey (2005) maintain, is reconstructing the standardised life course of 

actors with less capital, status and power. This is because actors supporting neo-

liberalism believe that removing the safety-nets of social democracy will 

‘motivate’ free individual actors, invested with personal responsibility for 

themselves and their family and at the mercy of the market, to work hard and 

thus produce capital which can be accumulated. In this, inequalities in the 

distribution of capital, status and power will not only be protected but will form 

important incentives to motivate actors seeking advantage to work even harder. 

Yet it is widely understood that hard work alone is not enough to gain access to 

advantageous positions. As Holmberg (1993), Gonäs (2005), Glover and Kirton 

(2006), Gonäs and Karlsson (2008) maintain, this ultimately requires that actors 

(with more capital, superior status and greater power) who govern access to 

prized positions, and are predominantly men, are convinced that subordinate 

actors will undertake the necessary tasks that facilitate capital accumulation. 
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Again, the desirability of these actions is open to interpretation. Indeed, the 

indication is that the majority of actors, at least those who participated in the 

research investigation, do not aspire to greater status and power.    
 

Nevertheless, the period since the 1970’s has also witnessed intense effort, 

political and otherwise, to alter the positions that men and, especially, women 

occupy in society (cf. Holmberg, 1993; Gonäs, 2005; Glover and Kirton, 2006; 

Gonäs and Karlsson, 2008). Emphasising the equity of actors as individuals with 

personal responsibility for themselves and their family with freedom to pursue 

their own objectives the standardised life course prescribed for men and, 

especially women, by established institutional knowledge has been identified as 

the well-spring of undesirable action. In short, actors, and here again especially 

women, are encouraged to go against the established standardised life course as 

it is informed and shaped by those with power, who are primarily men, with 

negative economic consequences for large numbers of women in certain 

occupations (Glover and Kirton 2006).  
 

Yet, as Levin and Mattis (2006), Wood and Newton (2006), Glover and Kirton 

(2006) and Fielden et al (2006) point out, the lengthy struggle to alter the actions 

of actors, especially women, has failed to change established patterns of action 

in Sweden. Considering the evidence and the possibility that actors, at least 

those who participated in the research investigation, might say one thing and do 

another begs the question: are those actors who participated in the research 

investigation, both men and women alike, conspiring to obscure the extent of 

women’s subordination to men? 
 

While it is possible that awareness of gender issues inspired the majority of men 

to provide misleading information, it seems unlikely that the majority of women 

did likewise, especially in an anonymous research investigation. It is more 

constructive to assume that the information provided is indeed a reliable 

description of the knowledge, balance of thoughts, expectations and experience 
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of each individual actor. Alternatively of course it could be assumed that the 

description is a politically correct response from actors saying what they thought 

they should say to avoid offence, based on institutional knowledge. Yet political 

correctness is dependant upon an actor being aware of the description they ought 

to give. Indeed, despite the strongly held social democratic ideas of collective 

solidarity in the region, (neo-)liberalism’s influence concerning individualism is 

visible in the empirical data. Differences between actors are acknowledged, 

emphasised, even encouraged, at least differences between men and women are. 

Yet the sense held in common is that gender equality in relation to opportunities 

does exist, with men and women being expected to make apparently free choices 

in accordance with their own interests and aspirations. Yet the action of men and, 

especially women, at least of those in Sweden, do not reflect the action 

prescribed by the standard life course within neo-liberal institutional knowledge, 

which remains undesirable for some. For that matter neither does their 

description of the knowledge, balance of thoughts, expectations and experience. 

It is therefore more constructive to assume that the information provided by 

these actors is indeed a reliable description. Additionally, the indication is that 

economic issues are prioritised, especially by politicians, while gender equality 

receives very little if any consideration, at least in this region of Sweden. Indeed, 

the general understanding, at least of those actors participating in the research 

investigation, is that the patterns of men’s and women’s action have little, if 

anything, to do with gender equality and must therefore be related to something 

else. 
 

The structural changes made since the 1970’s were intended to cultivate 

conditions that best enhance the flow of capital into the coffers of actors with 

high status and immense power (Harvey, 2005). During this process institutional 

knowledge and opportunities in the labour market have changed. Yet the 

evidence suggests that the standardised life course prescribed by neo-liberalism 
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is considered undesirable by many; at least by the majority of those actors that 

participated in the research investigation. Does this mean that the concentration 

of women in public sector divisions of some state departments of the OECD is 

indicative of a reluctance to embrace neo-liberalism? 
 

The objective of the neo-liberal project is clearly to eradicate action considered 

undesirable in the production of capital. Yet inequity within the standardised life 

course of men and women is problematic. Even so, since the 1970’s a great deal 

of attention has been focused on attaining one standardised life course for men 

and women which prescribes the pursuit of capital, status and power as the 

source of human well-being. The interests of men, at least men with power, and 

the differing interests of, especially, women to which Holmberg (1993) draws 

attention, is widely regarded as adversely affecting capital accumulation. This is 

because the established standardised life course contains contradictory 

expectations with the dominant assumption being that men, at least men with 

power, will act to protect the status quo. Whilst it may seem highly likely that 

the segregation of men and women in the labour market is the direct result of 

action orchestrated by men, at least men with power, the emergence of neo-

liberalism in the 1970’s and the consequent structural reforms suggests that in 

late-modern society a wide range of factors are implicated. When considering 

the practice and conceptualisation of gender segregation in labour markets in the 

north of Sweden through engaging neo-liberalism and gender equity this thesis, 

tentatively, proposes that the influences of neo-liberalism is considered, 

especially by women, to be strong but undesirable. Furthermore, the indication 

is that gender segregation in the labour market, at least in the north of Sweden, 

is reproduced as actors, predominantly women, who exercise their right as free 

individuals to pursue their own objectives. At the very least the thesis prompts 

us to call for further research to develop the questions raised by the research 

investigations recounted here, in order to further enrich our understanding.  
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Social Support, Friend or Foe? 
Allen King 

 
Within the extensive research documenting the implementation of New Public 

Management (NPM) reforms it is clear that a large number of organisations have 

restructured the division of labour and authority within their dominion. 

Restructuring frequently involves the expulsion of auxiliary workers and the 

specialisation of work duties. Additionally, through enhancing competitiveness 

NPM reforms are credited with the creation of none-cooperative working 

environments that engender suspicions of skulduggery and paranoia among co-

workers (Berg, 2004). Generally experienced by workers as intrusive and a 

violation of personal autonomy (Ibid et al) current wisdom presumes that NPM 

reforms have reduced decision latitude and increased psychological demand; 

consequently intensifying negative psychological stress. 
 

Stress and psychosocial work environment related research is dominated by the 

conclusions reached by Robert Karasek & Töres Theorell (1990). Their work 

utilised self-report questionnaires to measure worker’s subjective experiences of 

decision latitude, psychological demand and social support. They found that the 

majority of occupational groups where characterised by a low level of control 

and excessive psychological demand (Karasek, 1990; page 280-281). A vast 

majority of subsequent stress related research makes use of similar data 

collection and analytical methods and produce similar results (see for example; 

Statistiska Centralbyrån (SCB), 2001 & 2004; King, 2006 et al.). It is however 

difficult to determine with any confidence when, indeed that, any increase or 

decrease in the experience of these variables has transpired since the time of 

Karasek & Theorell’s original study. Despite this ambiguity, research in this 
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area is inclined to focus on occupational workloads and personal autonomy 

whilst social relationships are approached with a more relaxed attitude (for 

example; Furåker (red), 1991; SCB 2001 & 2004; Berg 2004; Marklund, 2005; 

King, 2006 et al). Negative psychological stress and its consequences are 

accordingly viewed as the product of a heavy workload and inadequate control 

over it; social relationships are regarded as the saving grace of working men and 

women. 
 

To a great extent research of sickness absence supports these assumptions and 

asserts structure change in organisations following NPM reforms as the origin of 

increased absenteeism (see for example; SCB, 2004; Marklund, et al. 2005). 

Accordingly, the extent of absenteeism amongst workers in reformed 

organisations should be high. In Sweden however, during the 1st quarter of 2007 

the proportion of absent employees due to sickness in relation to all employees 

was 4.1 percent (SCB, 2007). Sickness absenteeism is evidently confined to a 

minority of the working population; revealing a discrepancy between theoretical 

expectations and physical reality.  
 

In essence, whilst recognising the importance of the established understanding, 

the ambition of this discussion is to move beyond the current paradigmatic 

fixation with the workload/personal autonomy association. The central issues 

here are human beings and their relationships with organisations as well as with 

other human beings within organisations. Through applying available published 

literature to empirical evidence the discussion considers organisations, human 

beings, and the implications of their alliance as well as the contribution of NPM 

reforms to the sickness absence phenomenon.  
 

The Collection of Evidence  
The empirical data presented in this discussion was collected by the author 

during two independent projects conducted in the county of Norrbotten in 
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northern Sweden. Both projects examine structure change in organisations 

subsequent to efficiency driven NPM reforms.  
 

The first project was a study of a psychosocial work environment conducted in 

2005. At the time of data collection the organisation had begun to unify three 

previously detached work-groups into one working social unit. The evidence 

presented in the discussion is provided by 19 female cleaners that completed a 

self-report questionnaire and from information selected from one of six 

interviews*.  
 

The second project was a study which examined the integration of people from 

one organisation into another. The data was collected one year after the sub-

contracting of cleaning duties to another organisation. The evidence presented in 

this discussion was selected from the information obtained during group and 

individual interviews with 65 persons. This project is of particularly interest as a 

number of these people had previously been excluded from the conventional 

labour market†. 
 

Organisations & Human Beings  
Organisations are dependent on reaching selected objectives and typically 

consist of deliberately structured detached social units containing interactive 

positions (Abrahamsson, 2005; Ahrne, et al. 1999). To reach their objectives as 

efficiently and effectively as possible, people with the competence to perform 

specific tasks are recruited (Ahrne, et al. 1999). The efficiency and effectiveness 

of its workers is vital in securing an organisation’s continued existence, thus 

each worker’s motivation, continual attendance and dependency on the 

organisation must be maximised (Abrahamsson, et al. 2005). Through careful 

coordination and control of worker’s activities using an employee centred 

Human Relations style of leadership (providing appreciation, acknowledgement 
                                                 
* For more information about this project see King, 2006. 
† For more information about this project see King, 2007. 
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and encouragement) desirable actions are promoted and deviations discouraged 

(Ibid). Moreover, a team-spirit and stable homogeneous environment are 

developed; providing a positive reception in which a person receives recognition 

of the identity they have formed (Ahrne, et al. 1999). Whilst their commitment 

and attachment to other organisations is reduced, workers within a social unit 

become mutually dependent upon one-another for their identities (Abrahamsson 

et al. 2005). This vested interest in the continued existence of the social unit 

intensifies their dependency on the organisation and the reaching of 

organisational objectives (Ahrne, 1994). To ensure that “their” objective(s) are 

reached, workers regulate one-another’s activity, control one-another’s 

contribution and proficiency, provide assistance, guidance and chastisement 

(Ibid, et al.). Becoming a part of a social unit presents new-comers with a 

challenge. 
 

In addition to their congruence with the prevailing culture, a new-comer must 

also demonstrate that they have the ability to perform the tasks at hand (Beck, et 

al. 2002). During this probationary period infringements of the idiosyncratic 

routines and conventions of the established informal “cultural” praxis frequently 

occur (Bauman, 1991). To install awareness of cultural practices exaggerated 

demands are made of a new-comer’s proficiency and unsubstantiated charges of 

incompetence are often made against them (Ahrne, 1999). The intensity of the 

scrutiny a new-comer faces when positioning themselves in a working group is 

extreme.  
 

”[O]nce a complaint (against new-comers) about stains on the floor was made. 
It turned out that these stains are under the varnish! They have been there for 
years!” (Formal authority figure in project 2). 

 

To evade scrutiny, castigation and banishment the new-comer embroiders their 

worthiness through being more proficient and effective than others (Ahrne, 1999; 

Bauman, 1991; Fromm, et al. 1941). The strategy adopted by new-comers in 

their efforts to be accepted includes a willingness to do more work than required.   
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”It is like we (new-comers) are in the same gang as them, if we work a little 
more than we should” (A new-comer participating in project 2. 

 

Adopting behaviour congruent with that of a Type A personality (discussed by 

Karasek & Theorell et al. 1990) new-comers humbly admire the competence of 

those they emulate. Dutifully responding to encouragement they work harder 

than others and accept all that is asked of them. This behaviour receives 

encouragement from proficient authority figures (both formal and informal) 

concerned with the reaching of objectives. As a reward the new-comer is 

gradually accepted and begins to find a position within the group. 
 

”I believe that they (new-comers) feel that they are one among the personnel 
almost, because they belong to the group” (Formal authority figure in project 2). 

 

The use of the word “belong” indicates that new-comers receive positive 

recognition for the identities they are constructing and encourages repartition of 

acceptable behaviour. However, the word “almost” clearly indicates that the 

new-comers are not yet fully accepted. Indeed, it is doubtful if they ever will be 

(Bauman, 2002). New-comers are condemned to an indefinite struggle towards 

an unobtainable objective; they exhaust themselves, risk experiencing dangerous 

levels of psychological stress and ill-health. 
 

In agreement with the expectations of current wisdom the majority of the people 

taking part in project 1 (14 of 19) do experience excessive psychological 

demand. Unfortunately, the degree of social support experienced by these 14 

workers is inconclusive in respect to the degree of sickness absenteeism (seven 

people receive extensive and seven little social support). Consequently, 

abundant social support can not be convincingly associated with either 

reducing/increasing the production nor impact of psychological stress or 

sickness absenteeism. However, in table 1 it is clear that the majority of the 

excessive sickness absence takes (3 of 4) enjoy a high level of decision latitude. 

Excessive sickness absenteeism is therefore almost exclusively dependent on a 

high degree of control. 
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Table 1: Degree of decision latitude experienced by those exposed to high psychological 
demand in sickness absence groups. 
 

Frequency   Degree of decision 
Latitude experienced Excessive absenteeism Reasonable absenteeism

High 3 1  Low 1 9 
Total 4 10 

 

Bring Social Units Together 
Once enveloped in the adopted “culture”, reluctance to accept the insanity of the 

“right” way reduces the likelihood of its rejection (Laing, 1965). The forced 

unification of social units is therefore anything but straightforward.  
 

“[T]his kind of thing is very difficult, to break a group and then suddenly 
instead of 10 we are 28. We have now a common cafeteria and that alone can 
cause… ya.. not... maybe not a problem is wrong to say but there is in any 
case grouping in this cafeteria because there is so much territorial thinking”. 
(Formal authority figure in project 1). 

 

Reluctant to relinquish their identities and “culture”, factions of once detached 

social units will protect their “right” way of living (Laing, 1965) and a period of 

turbulence and confrontation is a natural occurrence (Abrahamsson, 2005). 

However, in the end, there can be only one oligarchy in a social unit (Michels, 

1983). Any person that has difficulty in positioning themselves within the new 

social unit is a threat and will be banished and/or leave (Ahrne, et al. 1994). In 

much of the available NPM research it is evident that the restructuring that 

accompanies these reforms engenders frustration and indignation amongst 

workers (attitudes that are predominantly correlated with the workload-control 

assumption). Whilst some workers are actively re-evaluating the compatibility 

of their new situation with their personal interests and values, others seek to be 

re-positioned, some contemplate leaving the organisation and others actually 

depart (Berg, et al. 2004). This denotes that well established social unit members 

with stable identities’ are inclined to resist becoming new-comers in restructured 

social units. Diminishing the attachment, commitment and dependency of 
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workers through restructuring endows them greater control over their own 

actions. Sickness absence undoubtedly legitimises workplace absence and 

reduces reprisals otherwise associated with none-attendance. 
 

Sickness Absence: Expanding Current Wisdom 
This discussion has contemplated the paradoxical dependency between 

organisations and human beings. With an emphasis on the implications of this 

mutual reliance, the consequences of disturbing this delicate equilibrium become 

visible. It has revealed an interesting association between excessive sickness 

absence and high decision latitude that implies that disgruntled workers 

frequently play-truant; that they are not suffering from ill-health at all! On the 

other hand, it proposes that established workers reduce their workloads through 

exploiting the desire of new-comer’s to join the group. 
 

Regrettably, the validity of this contentious theorising is not supported by 

adequate empirical evidence and it is therefore inappropriate to maintain that the 

increase in sickness absenteeism has been, or is caused by social relationships. 

Whether these findings represent real phenomena and what the implications of 

them might be remains subject to speculation and is an empirical problem yet to 

be solved. 
 

Keywords: New Public Management, stress, sickness absence, social support. 
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Neo-liberalism and Equal Opportunities in Sweden 
Allen King, Elisabeth Berg and Jim Barry 

 
Introduction 
In this paper we consider neo-liberalism and the degree to which it impacts on 

equal opportunities in Sweden, a country thought to be one of the most gender-

friendly in Europe, if not the world. This is attempted through an examination of 

attitudes to gender equity, narrowed in this case to a focus on the notion of equal 

opportunities and domestic duties. The site for the research project is Kiruna in 

the north of Sweden noted for its mining activities that have affected the land 

surface to such a degree that an imminent move of the town to a nearby location 

has been decided. It is in this period of impending spatial and concomitant social 

and political change that the research investigation is taking place. In Kiruna, 

men have traditionally worked in mining and related activities and women in the 

public sector, with the north of Sweden perhaps the strongest bastion of social 

democratic sympathies where neo-liberal policies of the right-wing coalition 

government, elected to office in 2006, might be considered incompatible. The 

paper is explicitly exploratory, reporting initial findings from a larger data set 

involving a questionnaire survey of the inhabitants of two towns in northern 

Sweden.  
 

Neo-liberalism and Equality of Opportunity 
Sweden has an international reputation as one of the world leaders in gender 

equality (Holmberg, 1993; Glover and Kirton, 2006) but the neo-liberal agenda 

of the new government has introduced new political ideas that prioritise equality 

for individuals rather than gender equality per se. Even so a convincing case for 

the forward march of neo-liberalism - acknowledged by Gray (1997: 92) as 

compelling social market economies to dismantle their welfare architecture in 

pursuit of flexibilities of production and cheaper labour costs through a process 

of downward harmonisation - has yet to be made. Indeed, convergence of the 
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kind portrayed by Gray, as well it has to be said by Fukuyama (1989), appears 

little more than another futile attempt at abstracted futurology (Kumar 1978) 

that has to overcome practical refusals, blockages and resistances identified by 

Clarke (2004) since neo-liberalism is , at least as yet, an unfinished project. 

Furthermore, Hirst’s (1998) evaluation of this so-called ‘race to the bottom’ in 

terms of downward EU harmonisation is illuminating. Hirst argues that a 

concern with inclusion and equality, alongside a belief that corporatist 

governments will treat their citizens fairly, has acted as a solidaristic buffer to 

protect traditional values. On this count, there are clearly differences between 

liberal capitalist societies. But how has this affected equality of opportunities? 

As Knights and Richards (2003: 218) explain, 
 

Conventional studies of sex discrimination subscribe to a meritocratic model of 
equal opportunity.[ …]Meritocracy has the power to pass the responsibility for 
unequal outcomes back onto the individual and therefore to stigmatise the 
unsuccessful as incompetent or incapable … 

 

But in Sweden this has been moderated by a 40/60 gender-ratio, promoted by 

social democratic governments throughout society because of concerns about 

historically sustained inequality in respect of gender. We turn to a consideration 

of early findings from our investigation to examine this in a little more detail. 
 

Kiruna: The Empirical Research 

The data in this paper was obtained from the 733 questionnaires retuned after 

1,731 were sent to an equal number of randomly selected women and men aged 

18-65 years. The objective was to obtain evidence that provides an insight into 

the current attitudes in relation to gender outlining the conduct of women and 

men living in Kiruna local authority area. The labour market in Kiruna, indeed 

Sweden, is gender segregated; vertically and horizontally. This is (re)produced 

by gender stereotyping and assumptions concerning women’s lack of 

commitment to careers and/or their preference for work since they can “juggle” 
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around home and family; something that adversely affects women’s career 

opportunities (Glover and Kirton, 2006). We see in table 1 that those aged 29–

58 years are more inclined to disagree than other age groups. But, and perhaps 

more importantly, there is an overall gender balance in the share of men and 

women who agree. 
 
Table 1: A woman’s responsibility is to take care of the home and family; responses 
according to sex and age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 39 % 48 % 59 % 48 % 42 % 140 48 % 
Neither/nor 33 % 33 % 29 % 40 % 33 % 97 34 % 

Agree 28 % 19 % 12 % 12 % 25 % 52 18 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 52 % 60 % 71 % 60 % 56 % 270 61 % 

Neither/nor 22 % 28 % 15 % 27 % 22 % 98 22 % 
Agree 26 % 12 % 14 % 13 % 22 % 73 17 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
 
However, there appear to be few women or men “choosing” to be full-time 

parents and homemakers. Whilst traditional local culture is evoked in northern 

Sweden to ‘maintain gender functions’ (Juntti-Henriksson, 2008), in Kiruna 78 

percent of 1-5 year old children attend municipal childcare (SCB, 2008b). 

Whereas 17 percent of the participants agree that taking care of the home and 

family is a woman’s responsibility, the majority does not and over a quarter 

neither agree nor disagree.  
 

Even though the share of parental-leave days taken by men increased to 20 

percent in 2005 (Statistics Sweden, 2006; SCB, 2008) merely 23 percent of the 

participants agree that taking care of the home and family is a man’s 

responsibility, half disagree and almost one third neither agree nor disagree. We 

see in table 2 that whereas around a third of those under 28 years and over 59 

years agree, those aged 29–58 years are more inclined to disagree. Again, while 

women are more inclined to disagree there is overall gender balance in these 

responses. 
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Table 2: A man’s responsibility is to take care of the home and family; responses 
according to sex and age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 31 % 54 % 50 % 34 % 27 % 114 40 % 
Neither/nor 36 % 29 % 29 % 43 % 37 % 101 35 % 

Agree 33 % 17 % 21 % 23 % 36 % 74 25 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 49 % 61 % 66 % 48 % 45 % 242 55 % 

Neither/nor 23 % 27 % 17 % 28 % 22 % 102 23 % 
Agree 28 % 12 % 17 % 24 % 33 % 97 22 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
 
The apparently large number of non-committals can be interpreted in different 

ways: a) as politically correct; b) as a reflection of uncertainty concerning how 

to answer; c) that childcare has become the responsibility of the local authority; 

and/or d) taking care of the home and family is widely considered a mutual 

responsibility. As a vast majority of participants agree that men should take as 

much of these responsibilities as women, interpretation “d” is appropriate. We 

see in table 3 that while age is less influence here, women are more inclined to 

agree than men, who are more inclined to disagree, and neither agree nor 

disagree. Again, there is overall gender balance in the responses’. The indication 

here is that most feel that men should share the burdens of the home. 
 
Table 3: Men should take as much responsibility as women for the home and family; 
responses according to sex and age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 8 % 5 % 7 % 6 % 10 % 20 7 % 
Neither/nor 8 % 8 % 12 % 13 % 9 % 31 11 % 

Agree 84 % 87 % 81 % 81 % 81 % 238 82 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 3 % 4 % 5 % 1 % 3 % 14 3 % 

Neither/nor 7 % 1 % 2 % 2 % 8 % 16 4 % 
Agree 90 % 95 % 93 % 97 % 89 % 411 93 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441    100 % 
 
The economic loss suffered by women herded into low paid and/or part time 

occupations by commitment to a family is a central gender equality concern 

(Glover and Kirton, 2006). While Glover and Kirton question the likelihood of 
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women’s “choice” when prioritising, most of the respondents agree that neither 

women nor men should reduce paid work for the sake of the family. We see in 

table 4 that those younger than 28 years, as well as men over 59 years are more 

inclined to agree that a women should reduce the amount of paid work they do 

for the sake of the family than others; those under 28 years are less inclined to 

disagree. 
 
Table 4: A woman should be prepared to reduce her paid work for the sake of the 
family; responses according to sex and age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 64 % 70 % 69 % 72 % 70 % 200 69 % 
Neither/nor 14 % 15 % 14 % 19 % 10 % 42 15 % 

Agree 22 % 15 % 17 % 9 % 20 % 47 16 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 52 % 68 % 72 % 84 % 68 % 312 71 % 

Neither/nor 25 % 16 % 13 % 7 % 15 % 62 14 % 
Agree 23 % 16 % 15 % 9 % 17 % 67 15 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
 
Yet almost one third of the respondents agree that men should increase their 

time spent working, for the sake of the family. Although there is an overall 

gender balance, men are more inclined to neither agree nor disagree than women. 

Yet in table 5 we see that almost half the respondents are inclined to disagree, 

especially men aged between 29-48 years, and women younger than 28 years, 

women over 49 years are less inclined to disagree. 
 
Table 5: A man should be prepared to reduce his paid work for the sake of the family; 
responses according to sex and age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 42 % 48 % 45 % 34 % 41 % 120 42 % 
Neither/nor 33 % 24 % 30 % 36 % 28 % 88 30 % 

Agree 25 % 28 % 25 % 30 % 31 % 81 28 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 30 % 51 % 51 % 45 % 42 % 200 45 % 

Neither/nor 28 % 21 % 18 % 22 % 32 % 102 23 % 
Agree 42 % 28 % 31 % 33 % 26 % 139 32 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
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Paid work is evidently of equal importance to both men and women. However, 

less than a quarter agree that a man’s responsibility is to earn money. 

Interestingly, only a quarter of the men agree. Women are more inclined to 

disagree than men. We see in table 6 that those under 28 years and over 59 

years are more inclined to agree than others. 
 
Table 6: A man’s responsibility is to earn money; responses according to sex and age 
group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 31 % 55 % 50 % 35 % 26 % 114 40 % 
Neither/nor 36 % 28 % 29 % 43 % 38 % 101 35 % 

Agree 33 % 17 % 21 % 22 % 36 % 74 25 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 49 % 61 % 66 % 48 % 45 % 242 55 % 

Neither/nor 23 % 27 % 17 % 28 % 22 % 102 23 % 
Agree 28 % 12 % 17 % 24 % 33 % 97 22 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
 
Just 19 percent of the participants agree that earning money is a woman’s 

responsibility. Women are more inclined to agree and disagree than men, who 

tend to neither agree nor disagree; suggesting that women may have a choice. 

Nonetheless, the indication is that earning money is a mutual responsibility. In 

table 7 we see that younger people are less likely to agree than older. 
 
Table 7: A woman’s responsibility is to earn money; responses by sex/age group. 

Age  18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 39 % 54 % 48 % 39 % 44 % 129 45 % 
Neither/nor 44 % 31 % 39 % 49 % 38 % 117 41 % 

Agree 17 % 15 % 13 % 12 % 18 % 43 14 % Men 

Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
Disagree 52 % 56 % 58 % 38 % 36 % 214 49 % 

Neither/nor 30 % 29 % 19 % 38 % 35 % 130 29 % 
Agree 18 % 15 % 23 % 24 % 29 % 97 22 % Women 

Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
 
Concluding Thoughts 
Findings from this exploratory research project suggest that neo-liberal 

influences concerning individualism are beginning to be felt in Kiruna in the 
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north of Sweden, Even so, social democratic ideas are strongly held, with an 

indication that those involved are aware of gender issues, related to domestic 

labour and refracted by age. The widespread provision of childcare appears to 

act as a filter, mediating the processes of gender discourse. Our early findings 

accordingly suggest that neo-liberal influences are at work in this case study, 

perhaps surprising given Sweden’s reputation for gender equity. However, this 

is a small sample from an exploratory study and it would be unwise to generalise 

too readily at this time. 
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Equal Opportunities in Transition? 
Allen King, Jim Barry and Elisabeth Berg 

 

Abstract 

Purpose- The focus of this paper is on the attitudes of men and women in 

relation to gender-appropriate responsibility and equal opportunities in the 

changing context of neo-liberalism. 

Design/methodology/approach- We draw on results from an empirical 

investigation involving 1,731 questionnaires investigating the attitudes of 

women and men in a town in the North of Sweden. 

Findings- The tentative conclusions suggest that even if they appear to co-exist 

in contradictory ways, ideas of gender-appropriate domestic responsibility and 

equality of opportunity are in the minds of our respondents, alongside neo-

liberal notions of individualisation. The current gender discourse allows women 

and men to make apparently free ‘choices’, with the prioritising of paid work 

over the home and family; the influence of age on attitudes to gender issues are 

also considered. The evidence suggests that the shifting of parental 

responsibility to municipal day-care facilities has become accepted as the norm.  

Originality/value– This paper considers individualisation, a recent key trend 

in the west, and its impact on gender equity in Sweden, a country with a strong 

reputation for gender equity and a tradition of collective, inclusive social 

democracy, the very place we would be unlikely to find it. Using a quantitative 

self-reporting approach to attitudes relevant to the choices made by men and 

women, the study raises questions about gender-appropriate responsibility and 

equality of opportunity in a country that has been and continues to be regarded 

as one of the most gender-friendly in the world. The implications are explored, 

with the evidence indicating the presence of neo-liberal and the associated 
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processes of individualisation co-existing, albeit perhaps uneasily, with 

traditions of equality of opportunity and attitudes to gender.  

Keywords– Neo-liberalism, Individualisation, Gender, Equal Opportunities, 

Responsibility, Change. 

Paper type– Research paper. 

 

Introduction 
This paper considers a recent ‘key trend’ to ‘individualisation’ in the west and 

its impact on gender equity (Pascall and Lewis 2004: 373) in Sweden. As a 

country with a strong reputation for gender equity and a tradition of collective, 

inclusive social democracy, Sweden might be considered something of a test 

case, the very place we would be unlikely to find it.  
 

Traditionally, women in Sweden ‘felt strong bonds of mutual sympathy that 

sprang from the need to help each other, both at work and in minding the 

children’, with their solidarity weakened only when a ‘new conjugal pattern 

(based on bourgeois marriages) began to take root’ from around 1900 

(Liljeström, 1984: 664). The ensuing separation of women and men into private 

and public spheres, following the dictates of the nuclear family, marked the 

beginning of an oscillation between conceptions of women’s similarities and 

differences from men that exist to the present day. These inform currents within 

the Swedish women’s movement (ibid) which has been engaged widely in issues 

related to gender equity, in terms of fairness and justice, extended to equality of 

opportunity in line with other modern European liberal societies. 
 

Equal opportunities, not least in respect of labour markets, have thus long been 

an important part of political and philosophical debates in Sweden, where 

achievements of a political gender equality discourse have earned it an 

international reputation as a world leader in gender equality (Holmberg, 1993; 

Glover and Kirton, 2006; Government Offices of Sweden, 2008). Yet during the 
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1960’s and 1970’s constraints of a darker nature preventing women from 

capitalising on these opportunities became apparent. However, in the 1990’s 

gender equality work, meant to reduce the numerical imbalances in gender 

distributions within organisations, became professionalised, the focus of 

‘equalities professionals’ shifting from projects at organisational level to centre 

on ‘coaching’ individuals and increasing social awareness of gender equality 

issues (Wahl and Höök, 2007). With these developments came uncertainty over 

domestic responsibility, causing some women in Northern Sweden problems of 

identity construction (Juntti-Henriksson, 2008). Nonetheless, it has been argued 

that the numerical inequality of women’s and men’s representation at senior 

levels within occupational groups in Sweden’s labour market demonstrates that 

young women continue to follow traditional norms that ultimately confine them 

to “suitable” positions in the labour market commensurate with their greater 

proportion of childcare responsibility (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2004; 

Glover and Kirton, 2006, Gonäs, and Karlsson, 2008). Indeed, within current 

literature, family responsibility continually emerge as the reason for women’s 

lack of career progression (cf. Wynarczyk and Renner, 2006; Glover and Kirton, 

2006; Walker et. al. 2008, Gonäs, and Karlsson, 2008). The “unearthing” of 

gender discrimination, especially within the labour market, has served to 

intensify political activity in the promotion of equality of opportunity with 

respect to gender.  
 

Indeed, within Sweden the necessity of equal opportunity policies in respect of 

gender has been widely acknowledged, and promoted as a part of the school 

curriculum since 1970 (Statistics Sweden, 2006). Subsequent to this and other 

achievements during the 1970’s, social democratic politicians and other 

campaigners have kept equal opportunities at the forefront of social awareness. 

This was the case throughout the 1980’s and 1990’s, and into the new 
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millennium (ibid). However, in 2007 a “new” liberal approach to gender 

equality emerged, its significance albeit somewhat unclear.  
 

This study considers the balance of thoughts, knowledge, emotional components 

and feelings of women and men in relation to equal opportunities, in short their 

attitudes, (Cervantes, 2005:62), regarding gender-appropriate domestic 

responsibility and equality of opportunity. As a positive, negative, or mixed 

evaluation of an idea (Brehm et. al. 2002), in this case the idea of gender 

appropriate domestic responsibility and equality of opportunity, attitude is 

understood here as the foundation of reaction (Angelöw and Jonsson, 1990; 

Brehm et. al. 2002). In order to set these issues in context we begin by 

considering liberal approaches, old and new, as they relate to issues of (in)equal 

opportunity and gender. We then draw on results from an empirical investigation 

involving questionnaires sent to women and men respondents in Kiruna in the 

north of Sweden, an area noted for its social democratic sympathies likely to be 

out of sync with neo-liberal ideas. But this is not the only reason for choosing 

Kiruna, since there are changes in the labour market that can make visible 

attitudes to gender issues and equal opportunities. We are not focusing on the 

move of the town; instead we are focusing on the effect of the changes on the 

attitudes to domestic responsibility and equal opportunities among women and 

men. The tentative conclusions drawn suggest that even if they appear to co-

exist in contradictory ways, ideas of equal opportunity in respect of gender and 

neo-liberalism co-exist, however uneasily, in the minds of our respondents as 

they face the prospect of spatial relocation. 
 

It is in this context that our present study is located, as a community in North 

Bothnia in the north of Sweden readies itself to undergo the relocation of a 

major town, Kiruna. In the next part of this paper we discuss the theoretical 

framework for the study, set in a Swedish context and traditionally inclined to 

social democratic sympathies, in a period presently under the sway of a national 
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neo-liberal political coalition government. We then consider equal opportunities 

in Sweden, before moving on to some findings from our empirical investigation 

and finally offering some concluding thoughts. 

[Neo]Liberalism and [In]Equality of Opportunity  

Knights and Richards (2003) point to the importance of a number of factors 

when considering equal opportunities, including meritocracy, liberalism and 

individual responsibility. Merit is, of course, that which is deserved, with 

implications of reward or punishment for the individuals concerned, 

presupposing a liberal politics of choice. This has little to do with democracy, or 

equity in terms of fairness or justice, but instead what MacPherson (1962) terms 

‘possessive individualism’, linked to the development of liberal capitalist 

societies. So what do we understand by liberalism? 
 

Valued by liberals as a natural human right, freedom and liberty, along with 

inequality and (importantly for our purposes) individualism, comprise the 

fundamental social values of those George and Wilding (2008, p.19) refer to as 

‘anti-collectivists’. The liberal argument, they explain, is that freedom, from 

coercion of rule by a ruler or government, ‘places restraints on the natural 

inclination of men [sic] to oppress other men [sic] - albeit in their best interest’.  
 

Although liberals contest ‘attempts to further or secure equality of outcome’, 

they acknowledge that laws as well as civil and political rights must apply 

equally to all and that all must have equality of opportunity because, they assert, 

a free market ‘requires freedom’ (op cit, p. 24/20). Comfortable in their faith 

that ‘freed from state interference and given the proper incentives economic 

development will be facilitated’, liberals value inequality (op cit, p.22), 

understood within liberal ideals as a condition that motivates effort. Inequalities 

in the possession of any valued artefacts, occupational positions and power, are 

a carrot inspiring competitiveness amid non-possessors. This being the case, it 
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must also be noted that inequality potentially motivates protectionist values 

amongst those who already possess artefacts of desire. This is not consonant 

with the tradition of social democracy found in Sweden. 
 

Probably nowhere in the Western world was the power of capital more 
democratically threatened in the 1970s than in Sweden. Ruled by the Social 
Democrats since the 1930s, Sweden’s balance of class forces had been stabilized 
around a strong centralized trade union structure that bargained collectively with the 
Swedish capitalist class directly over wage rates, benefits, conditions of contract, 
and the like. Politically, the Swedish welfare state had been organized around the 
ideals of a redistributive socialism with progressive taxation and a reduction of 
income inequality and poverty achieved in part through the provision of elaborate 
welfare services (Harvey: 2005: 112). 

 

This resulted in strong labour movement activity in the 1960s, followed a 

decade or so later by a backlash from the Swedish Employers’ Federation that 

was nonetheless met with powerful trade union opposition. However, neo-

liberalism was given a further fillip in the 1970s through the award of Nobel 

Prizes for economics, first to Hayek and then Friedman, both influential neo-

liberal economists. This was further strengthened in 1991 when economic 

difficulties for the ruling social democrats in Sweden saw the election of a 

conservative government inspired by neo-liberal ideas; and even if their tenure 

in office was short-lived, neo-liberalism had made its mark, with Sweden’s entry 

into the European Union in 1994 undermining government flexibility and tying 

the economic hands of future administrations (Harvey 2005:112-114), including 

the 2006 neo-liberal government coalition who step softly to build on their 

legacy.  
 

Neo-liberalism nonetheless faces obstacles and resistances, in different 

circumstances related to tradition, and faces contestation at specific historical 

conjunctures. In Sweden we find that a greater emphasis on equality, inclusion, 

and an expectation of fairness (especially from past corporatist governments) 

has produced a spirited public-mindedness and robust solidarity that reflect 

traditional values sustained over time (Hirst 1998). So, even if it has arrived, 
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neo-liberalism and individualism have not sat too comfortably in Swedish 

society. 
 

Sweden: A Beacon of Light 
The historical legacy of gender relations in Sweden can be seen not only in 

nineteenth century notions of female solidarity but also more recently in the 

share of 20-64 year old women in the Swedish labour force, which has risen 

from 60 percent in 1970 to 80 percent in 2005 (Statistics Sweden, 2006), with an 

equal numerical representation (officially accepted as between 40 and 60 percent) 

of men and women existing since at least as long ago as 1985 (SCB, 2008a). 

However, as previously noted, it is widely accepted that differences in the 

behaviour and social status of men and women restrict opportunities and consign 

women and men to different socio-economic positions: with women in the home, 

men out of the home, and both to what some would see as gender-appropriate 

locations within the labour market (cf. SCB, 2004; Glover and Kirton, 2006). 
 

So how differently has Sweden dealt with equal opportunities compared to other 

countries? Certainly, rhetorical strategies to equality of opportunity have been 

used alongside legislation, but these have fallen short of more radical 

approaches involving positive discrimination such as the quota. The Swedish 

approach has, in short, rested on the assumption that equal opportunities provide 

an equal opportunity to be unequal, even if gender outcomes have acted as a 

cornerstone of the Swedish Government’s objectives. Policy on equal 

opportunities has, in short, reflected a desire to moderate the effects of 

liberalism, in favour of gender outcomes, 
 

Quantitative gender equality implies an equal distribution between women and men 
in all spheres of society, such as in education, work, recreation and positions of 
power. The ratio, 40 percent women to 60 percent men (or vice versa), has long 
been considered an equal gender distribution. The Swedish government currently 
aims to achieve a ratio of 50 percent women to 50 percent men. If women make up 
more than 60 percent of a group, the group is women-dominated. If men make up 
more than 60 percent of a group, the group is then men-dominated. 
(Statistics Sweden, 2006: 5). 
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The 40-60 gender-ratio thus aims to ensure each gender at least 40 percent 

representation, thereby resembling affirmative action equal opportunities that 

typically involve special training and targets (Lovenduski and Norris 1993: 8). 

Sweden has accordingly shifted beyond a simplistic approach to equal 

opportunities, placing limited faith in the one-dimensional vagaries of market 

solutions. A robust version of equal opportunities has therefore become well 

established in Sweden, even though inequalities in relation to gender do persist, 

as we have seen.  
 

Even so, a subtle shift has become discernible in current government policy for 

the integration of gender equality in Government Offices implemented in 2004, 

followed by ‘new’ gender equality policies, that also focused on equal 

opportunities, in 2006 (Statistics Sweden, 2006). However, following the 

transference of political power in 2006 to supporters of liberal ideas, ‘gender 

equality policy’ shifted to involve the integration of a gender perspective into all 

decisions in all political areas at all levels of government (Government Offices 

of Sweden, 2008). In a more recent development the Ministry of Gender 

Equality has been re-named the Ministry of Integration and Gender Equality 

(ibid), and in 2008 a “new” liberal approach to equality appeared to shift 

attention away from individual economic incentives, 
 

For a country to be able to grow and develop it requires that one take advantage of 
the knowledge and competence of the entire population. Every individual, woman 
as well as man, shall have the opportunity to develop their talent within the areas 
where one has the best chance irrespective of sex. Equality between women and 
men is therefore an important factor for growth. To achieve this result gender 
equality policy shall permeate all parts of the government’s politics. 
(Government Offices of Sweden, 2008) 

 

The text does not identify sexuality, nationality, religion or ethnicity specifically, 

although it does mention women and men, as well as gender equality – based of 

course on a 40-60 ratio, rather than 50-50, as we have seen. But it does this in 

treating them as individuals. Mindful of the traditional community allegiance, 
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deep national pride and collective principles that matured in Sweden during the 

20th century, people are now encouraged to focus on their individual talent and 

self-development, albeit for the good of the country. Sweden has nonetheless 

been and remains a beacon of light to those concerned with gender equity issues, 

and if labour markets remain sharply segregated in a country with this kind of 

reputation, both vertically and horizontally, and areas remain where 

discrimination however subtle is in evidence alongside a shift to neo-liberalism, 

what hope for others? But how has policy affected those at grass roots level, 

how have attitudes been influenced? 
 

We turn now to a consideration of our empirical work beginning with details of 

our sampling procedures. We then present some of our data relating to 

respondents’ views on gender and equal opportunities in the present context 

marked by impending transition for the town of Kiruna, before offering some 

tentative conclusions. 

Kiruna: The empirical Research 

The sample group used for analysis in this paper is a subsection of a larger 

quantitative data set collected as part of a wider project examining the effects of 

labour market expansion as two of Sweden’s northernmost counties (Kiruna and 

Haparanda) undergo extensive transformation. The total quantitative sample of 

4,976 randomly selected people aged between 18-65 years, with an equal 

number of women and men, represents ten percent of the populations in both 

counties. One of the two questionnaires used in the project sought information 

regarding people’s expectations concerning the labour market and other areas of 

social life as their towns teeter on the brink of change. Taking an equal 

opportunity perspective, the other questionnaire was concerned with views on 

equal opportunities and attitudes to domestic responsibility more generally, this 

being the subject of the present paper. 
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Although care must be taken to avoid using only a single question, self-report 

questionnaire, this instrument is ‘direct and straightforward’ and ‘[t]he ‘easiest 

way to assess a person’s attitude’ (Brehm, 2002). A total of 3,462 questionnaires 

were sent to women and men in the Kiruna local authority area. Whilst 1,731 

were concerned with peoples’ expectations prior to the relocation of their town, 

1,731 people were asked to complete a questionnaire concerned with gender 

equality and gender-appropriate conduct. The data presented here, using selected 

questions focusing on attitudes about gender equality and gender-appropriate 

domestic responsibility, was supplied by 733 (42 percent) people who willingly 

participated in the research investigation, with only a small number having 

either relocated leaving no forwarding address or unable to participate because 

of health problems. This evidence provides an insight into the current attitudes 

in relation to gender outlining the views of women and men in Kiruna as they 

position themselves in the local labour market. 
 

In this section of the paper, we draw on attitudes relating to gender and equal 

opportunities in the town of Kiruna, as it faces relocation. We begin with data on 

the family-work-life balance. 
 

When asked to indicate their opinion of the level of gender equality in Kiruna* 

26 percent of the respondents indicate that they perceive the level of gender 

equality to be very high. The majority, 47 percent, perceive the level of gender 

equality as reasonable and 27 percent as not very high. Generally, men and 

respondents of a younger age, both men and women, are more enthusiastic in 

their judgment of the level of gender equality. 
 

As we have seen, the labour market in Kiruna, as in Sweden on the whole, is 

gender segregated. Both vertical and horizontal gender segregation is, it is agued 

(cf. Glover and Kirton, 2006), a product of organisational assumptions that 

women are less committed to their occupational career than men and/or that 

women prefer employment within occupations (usually within state run public 
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sector organisations) that offer employment conditions more suited to the needs 

of those with a family. Indeed, gender stereotyping and the issue of family-work 

life balance are proposed as being a serious problem for women that adversely 

affects their career opportunities (cf. Glover and Kirton, 2006; Levin and Mattis, 

2006; Fielden et al. 2006; Wood and Newton, 2006). However, despite gender 

stereotyping there appear to be few women, or for that matter men, who 

“choose” to be full-time mother, father and homemaker. Responsibility taken for 

work at home has changed during the last 35 years, leading to increasing social 

awareness of equality between women and men, as shown in research from 

1962-1991 (Nilsson, 1992) and 1990-2001 (Boye, 2008). Whilst childcare is 

increasingly being sub-contracted to immigrant women workers by parents in 

many western states (Clarke, 2004) municipal day-care in Sweden has grown. 

Between 1972 and 2005 the share of 1-6 year old children in municipal day-care 

increased from 12 to 84 percent; the share of 7-9 year olds from 6 to 76 percent, 

and the share 10-12 year olds from 1 to 11 percent (Statistics Sweden, 2006). 

While research conducted in northern Sweden proposes that the traditional local 

culture is evoked to ‘maintain gender functions’ (Juntti-Henriksson, 2008), in 

Kiruna the share of 1-5 year old children in municipal childcare was 78 percent 

(SCB, 2008b). Reflecting the “new” awareness, when asked how important it is 

for them that men and women divide childcare equally 64 percent of the 730 

respondents specified that to them it is very important. While 25 percent 

considered it to be reasonably important it is not very important to 11 percent. 

Although it is marginally more important to younger men than older, the 

importance women place on the equal division of childcare increases marginally 

with age. 
 

As with childcare, the issue of an equal division of the unpaid work done at 

home between women and men is very important to the majority, 68 percent, of 

the respondents. For 23 percent it is reasonably important and for nine percent 



 66 

not very important. Whereas age appears to have little influence on the 

importance of an equal division of unpaid work done at home to men; the 

indication is that for older women the level of importance diminishes with 

increasing age. Moreover, only an aggregate of 17 percent of the 730 

responding participants agree that a woman’s responsibility is to take care of 

the home and family. Interestingly, whereas the majority does not agree, over a 

quarter neither agrees nor disagrees. But, and perhaps more importantly, there is 

an overall gender balance in the share of men and women who do agree. 

Nevertheless, whilst a greater proportion of men than women neither agree nor 

disagree, a greater proportion of women than men disagree. 
 

When exploring the attitudes of different age groups we see in tables 1a and 1b 

that around a quarter of men and women less than 28 years of age tend to agree 

with the statement, as do those over 59 years of age. Conversely, those aged 

between 29–58 years of age are less inclined to agree. Interestingly, both men 

and women of between 29-58 years of age are more inclined to disagree than 

the other age groups. 
 
Table 1a: A woman’s responsibility is to take care of the home and family; men’s 
responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 39 % 48 % 59 % 48 % 42 % 140 48 % 
Neither/nor 33 % 33 % 29 % 40 % 33 % 97 34 % 

Agree 28 % 19 % 12 % 12 % 25 % 52 18 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Table 1b: A woman’s responsibility is to take care of the home and family; women’s 
responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 52 % 60 % 71 % 60 % 56 % 270 61 % 
Neither/nor 22 % 28 % 15 % 27 % 22 % 98 22 % 

Agree 26 % 12 % 14 % 13 % 22 % 73 17 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
So, is caring for the home and family considered to be a man’s responsibility? 

Even though the share of the total number of parental-leave days taken by men 
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increased from zero percent since its introduction in 1972 to 20 percent by 2005 

both nationally (Statistics Sweden, 2006) and in Kiruna (SCB, 2008b), the 

current Swedish equality policies encourage men to increase the responsibility 

they take for childcare (Government Offices of Sweden, 2008). Nonetheless, no 

more than an aggregate of 23 percent of the responding participants agree that a 

man’s responsibility is to take care of the home and family. Whilst an aggregate 

of half the respondents disagree, an aggregate of almost one third neither agrees 

nor disagrees. Again, there is an overall balance in the attitudes of both men and 

women in response to this statement. Women are however more inclined to 

disagree than men, who in turn are more inclined to neither agree nor disagree. 
 

When considering the attitudes held by men and women in different age groups 

we see in table 2a and 2b that around a third of those less than 28 years of age 

and over 59 years of age agree with the statement. Conversely, those between 

29–58 years of age are less inclined to agree. Interestingly, men and women in 

this “middle” age group are more inclined to disagree than those of other ages. 
 
Table 2a: A man’s responsibility is to take care of the home and family; men’s 
responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 31 % 54 % 50 % 34 % 27 % 114 40 % 
Neither/nor 36 % 29 % 29 % 43 % 37 % 101 35 % 

Agree 33 % 17 % 21 % 23 % 36 % 74 25 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Table 2b: A man’s responsibility is to take care of the home and family; women’s 
responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 49 % 61 % 66 % 48 % 45 % 242 55 % 
Neither/nor 23 % 27 % 17 % 28 % 22 % 102 23 % 

Agree 28 % 12 % 17 % 24 % 33 % 97 22 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
The evidence thus far suggests that a majority of the responding participants are 

in agreement that it is neither a man’s nor woman’s responsibility to take care of 

the home and family. However, the age of a respondent appears to influence the 
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responses that these statements engender. Indeed, younger and older men and 

women are more inclined to agree that responsibility for the home and family is 

neither a woman’s nor a man’s than those of “middle” age. 
 

The number of those that neither agree nor disagree can be interpreted in 

different ways depending on the perspective of the observer. Of course, in 

conjunction with the increase of children in municipal day care, this suggests 

that childcare is thought to be the responsibility of the local authority. On the 

one hand the responses may be seen as politically correct, and, then again, may 

reflect uncertainty concerning how to answer the question. Nevertheless, it 

indicates that taking care of the home and family is widely considered by the 

participants not to be the responsibility of either men or women. Indeed, those 

who disagree with the statement may well do so as taking care of the home and 

family is seen as a mutual responsibility. As a vast majority of the responding 

participants agree that men should take as much responsibility as women for the 

home and family this interpretation is supported by the evidence. Once more, 

there is an overall balance in the attitudes of both men and women in response 

to this statement. Women are however more inclined to agree than men, who in 

turn are more inclined to disagree and neither agree nor disagree. When 

considering the attitudes held by those in different age groups in tables 3a and 

3b we see that the vast majority in all age groups agree with the statement, and 

age appears to have little influence on responses. 
 
 
Table 3a: Men should take as much responsibility as women for the home and family; 
men’s responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 8 % 5 % 7 % 6 % 10 % 20 7 % 
Neither/nor 8 % 8 % 12 % 13 % 9 % 31 11 % 

Agree 84 % 87 % 81 % 81 % 81 % 238 82 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
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Table 3b: Men should take as much responsibility as women for the home and family; 
women’s responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 3 % 4 % 5 % 1 % 3 % 14 3 % 
Neither/nor 7 % 1 % 2 % 2 % 8 % 16 4 % 

Agree 90 % 95 % 93 % 97 % 89 % 411 93 % 
Total 60 82 122 104 73 441    100 % 

 
As we have seen, there is a desire within the Swedish Government (The 

Government Offices of Sweden, 2008) and among a majority of the responding 

participants for men to take greater responsibility for the home and family. 

However, the high percentage of con-committals may imply that men should 

share the burden for the home and family. The evidence also indicates that the 

equal division of unpaid work done at home between men and women is very 

important to 68 percent of the respondents. However, when ask how important 

an equal division of these tasks is between them and their spouse/life partner 

specifically, the share that views this as very important dropped to 56 percent. 

For 30 percent it is reasonably important, and for 13 percent it is not very 

important. Table 4a and 4b show an overall gender balance in the share of men 

and women in response to this question. Nevertheless, whilst a greater 

proportion of men than women consider the equal division of unpaid work done 

at home as reasonably important and as not important, a greater share of the 

women consider it to be very important. When considering age, the importance 

attached to this issue by both men and women tends to reduce with increasing 

years. Although for older men this appears to be of more importance. 
 
 
Table 4a: How important is it for you that you and your spouse/partner divide the 
unpaid work done at home equally; men’s responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Not very 20 % 20 % 19 % 19 % 12 % 49 18 % 
Reasonably 22 % 31 % 43 % 24 % 43 % 95 34 % 

Very 58 % 49 % 38 % 57 % 45 % 133 48 % 
Total 36 45 74 62 60 277 100 % 
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Table 4b: How important is it for you that you and your spouse/partner divide the 
unpaid work done at home equally; women’s responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Not very 10 % 6 % 10 % 12 % 15 % 45 11 % 
Reasonably 23 % 28 % 26 % 33 % 26 % 117 27 % 

Very 67 % 66 % 64 % 55 % 59 % 264 62 % 
Total 58 82 116 101 69 426 100 % 

 
 
The lower level of importance given to an equal division of unpaid work done at 

home between spouses/life partners is perhaps reflected in the actual division of 

these tasks; with 52 percent indicating that the share of these tasks that they 

perform is between 40 to 60 percent. Whereas 14 percent of the respondents 

indicate that they perform between 0 to 39 percent and 33 percent between 61 to 

100 percent. In tables 5a and 5b we see that the actual performance of unpaid 

work at home differs between men and women; with a greater share of women 

than men performing a larger share. The indication is that young men are 

performing more unpaid work at home than their older counterparts.  
  
Table 5a: Actual unpaid work done at home; men’s responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

0-39 % 19 % 38 % 33 % 35 % 35 % 77 34 % 
40-60 % 75 % 59 % 58 % 61 % 53 % 135 59 % 

61-100 % 6 % 3 % 9 % 4 % 12 % 17 7 % 
Total 16 34 64 57 58 229 100 % 

 
 
Table 5b: Actual unpaid work done at home; women’s responses according to age 
group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

0-39 % 8 % - - 2 % 6 % 11 3 % 
40-60 % 54 % 55 % 45 % 45 % 47 % 182 48 % 

61-100 % 38 % 45 % 55 % 53 % 47 % 186 49 % 
Total 50 71 107 85 66 379 100 % 

 
 
Given that the equal division of these tasks is considered to be very important to 

a majority of the respondents it is somewhat surprising that only 16 percent 

indicate that the division of unpaid work was/is decided together with their life 

spouse/partner. So, who actually decides the division of unpaid work done in the 
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home? No more than three percent indicate that they decided for themselves, 

and only one percent that the division was/is decided by their spouse/partner. 

Interestingly, a vast majority, 80 percent, of the respondents specify that nobody 

decides how the unpaid work is divided, indicating that it is “just like that”. We 

see in table 6a and 6b that whereas increasing age seemingly reduces the 

occurrence of a discussion, women of all ages are marginally more inclined to 

make a decision concerning the division of unpaid work between them and their 

spouse/partner by themselves. 
 
Table 6a: Who decides the division of unpaid work done in the home? Men’s responses 
according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Me - 3 % 3 % - 4 % 5 1 % 
My life partner - - 2 % 4 % 5 % 6 3 % 

Together 19 % 18 % 9 % 16 % 12 % 31 14 % 
Nobody 81 % 79 % 86 % 80 % 79 % 187 82 % 

Total 16 34 65 57 57 229 100 % 
 
 
Table 6a: Who decides the division of unpaid work done in the home? Women’s 
responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Me 2 % 6 % 3 % 4 % 3 % 13 3 % 
My life partner - - - - - - - 

Together 18 % 18 % 16 % 19 % 14 % 64 17 % 
Nobody 80 % 76 % 81 % 77 % 83 % 301 80 % 

Total 49 71 107 85 66 378 100 % 
  
 
Although it has been suggested that combining a family with gainful 

employment increases the level of psychological stress experienced by women 

(cf. Grönlund, 2007), a greater source of concern is the economical loss suffered 

by women herded into low paid and/or part time occupations by family and 

household tasks (Glover and Kirton, 2006, Gonäs, and Karlsson, 2008). While 

Glover and Kirton question the likelihood of women’s “choice” when 

prioritising occupation or family/home commitment, most of the respondents 

disagree that neither women nor men should reduce paid work to spend more 

time with the family. Indeed, when asked if they agree that women should 
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reduce their paid work to care for the home and family an aggregate of just 16 

percent of the responding participants indicated that they do. When considering 

the attitudes held by those in different age groups we see in tables 7a and 7b that 

those men and women less than 28 years of age as well as those men over 59 

years of age are more inclined to agree than those in the other age groups. The 

indication is that younger men and women are less inclined to disagree than 

others. 
 
Table 7a: A woman should be prepared to reduce her paid work for the sake of the 
family; men’s responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 64 % 70 % 69 % 72 % 70 % 200 69 % 
Neither/nor 14 % 15 % 14 % 19 % 10 % 42 15 % 

Agree 22 % 15 % 17 % 9 % 20 % 47 16 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Table 7b: A woman should be prepared to reduce her paid work for the sake of the 
family; women’s responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 52 % 68 % 72 % 84 % 68 % 312 71 % 
Neither/nor 25 % 16 % 13 % 7 % 15 % 62 14 % 

Agree 23 % 16 % 15 % 9 % 17 % 67 15 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
On the other hand, the evidence indicates that when asked if men should reduce 

their paid work to care for the home and family an aggregate of almost one third 

of the respondents agree that men should decrease the time they spend working 

and devote themselves to their domestic responsibility. Although there is an 

overall balance in the attitudes of both women and men in response to this 

statement, men are more inclined to neither agree nor disagree than women, 

women are more inclined to agree or disagree than men. When considering the 

attitudes held by men of different ages we see in table 8a that irrespective of age 

almost half of the men are inclined to disagree. There is however a slight 

tendency for a greater share of “middle” aged men to disagree than younger and 

older. Amongst those men who agree, the influence of age is less, yet 
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nonetheless, increasing age strengthens the likelihood of agreement that men 

should reduce their paid work to care for the home and family. 
 
Table 8a: A man should be prepared to reduce his paid work for the sake of the family; 
men’s responses according to age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 42 % 48 % 45 % 34 % 41 % 120 42 % 
Neither/nor 33 % 24 % 30 % 36 % 28 % 88 30 % 

Agree 25 % 28 % 25 % 30 % 31 % 81 28 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
In table 8b we can see that an aggregate of around half of the women in all age 

groups are inclined to disagree that men should reduce their paid work to care 

for the home and family. But the indications here is that women less than 28 

years of age and those aged 49 and over are less inclined to disagree than 

women of “middle” age. These younger women are also more inclined to agree 

than older women. 
 
Table 8b: A man should be prepared to reduce his paid work for the sake of the family; 
women’s responses according to age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 30 % 51 % 51 % 45 % 42 % 200 45 % 
Neither/nor 28 % 21 % 18 % 22 % 32 % 102 23 % 

Agree 42 % 28 % 31 % 33 % 26 % 139 32 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
Paid work is evidently of equal importance to both men and women. However, 

less than an aggregate of one quarter of the responding participants agree that a 

man’s responsibility is to earn money. Interestingly, only one quarter of the 

men agree with the statement. Women are more inclined to disagree than men, 

who in turn are more inclined to neither agree nor disagree. When considering 

the attitudes in different age groups we see in table 9a and 9b that those less 

than 28 years of age and those over 59 years of age are more inclined to agree 

than those of “middle” age. On the other hand, those of “middle” age are more 

inclined to disagree.  
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Table 9a: A man’s responsibility is to earn money; men’s responses according to age 
group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 31 % 55 % 50 % 35 % 26 % 114 40 % 
Neither/nor 36 % 28 % 29 % 43 % 38 % 101 35 % 

Agree 33 % 17 % 21 % 22 % 36 % 74 25 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Table 9b: A man’s responsibility is to earn money; women’s responses according to age 
group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 49 % 61 % 66 % 48 % 45 % 242 55 % 
Neither/nor 23 % 27 % 17 % 28 % 22 % 102 23 % 

Agree 28 % 12 % 17 % 24 % 33 % 97 22 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
This being the case, is earning money a woman’s responsibility? The evidence 

indicates that an aggregate of just 19 percent of the responding participants 

agree. A greater share of women than men are inclined to agree and disagree 

than men. However, a large share of men neither agrees nor disagrees. This 

suggests that women may have a greater degree of choice in this issue. 

Nonetheless, the evidence indicates that the responsibility of earning money is 

largely seen as mutual. When considering age difference we see in table 10a and 

10b that there is little difference between age groups. Nevertheless, although the 

differences are less pronounced than in the previous tables, in table 10a the 

indication is that men less than 28 years of age and over 59 years of age are 

slightly less inclined to agree than men of “middle” age. 
  
In table 10b, when considering the attitudes held by women, we see evidence 

indicating that agreement with the statement is to some extent inclined to 

increase with age. 
 
Table 10a: A woman’s responsibility is to earn money; men’s responses according to 
age group. 

Age Men 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 39 % 54 % 48 % 39 % 44 % 129 45 % 
Neither/nor 44 % 31 % 39 % 49 % 38 % 117 41 % 

Agree 17 % 15 % 13 % 12 % 18 % 43 14 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 
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Table 10b: A woman’s responsibility is to earn money; women’s responses according to 
age group. 

Age Women 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total Percent 
of total 

Disagree 52 % 56 % 58 % 38 % 36 % 214 49 % 
Neither/nor 30 % 29 % 19 % 38 % 35 % 130 29 % 

Agree 18 % 15 % 23 % 24 % 29 % 97 22 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
At this point it is worthwhile reiterating some of the interesting aspects revealed 

by the data. The indication is that there is a general overall balance in the 

attitudes expressed by these men and women; the majority share the opinion that 

the level of gender equality in Kiruna is reasonable; although men in general as 

well as respondents of a younger age, both women and men, tend to be more 

enthusiastic in their judgment of the level of gender equality. There is also 

majority agreement that the equal division of childcare and unpaid work done in 

the home between women and men generally is very important. Although the 

equal division of childcare is marginally more important to younger men than 

older, for women this becomes more important with age. Even though age has 

little influence on men, the level of importance that women place on the equal 

division of unpaid work done at home diminishes with increasing age. However, 

within the home, that is between spouse’s/partner’s there are marginally less that 

place importance on this division of tasks. The indication is that men tend to 

place less importance on this than women; with the importance of it reducing 

with age. Although the majority share the opinion that it is neither a woman’s or 

a man’s responsibility, only half share the unpaid work at home equally with 

their spouses/life partners. Even though young men perform more unpaid work 

at home than older men a greater share of women than men perform a larger 

share overall. Nevertheless, a vast majority have never discussed these divisions 

with their spouses/ partners and women are more inclined to make this decision 

by themselves. 
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Yet despite the demands of the home and family there is also general agreement 

among the majority that it is not a man’s or a women’s responsibility to take 

care of the home and family to earn money and neither should reduce the 

amount of paid work they do to devote more of their time to family 

responsibility. Nonetheless, a vast majority of the respondents agree that men 

should take as much responsibility as women for the home and family. In 

addition, the majority of those of “middle” age, between 28-58 years, are, 

irrespective of gender, more inclined to disagree than younger and older 

participants a) that responsibility for family care and earning money is either a 

man’s or a woman’s, b) to agree that women should be prepared to reduce their 

paid work to fulfil their family responsibility, and c) that men should take as 

much responsibility as women for the home and family. Those younger and 

older, on the other hand, are more inclined to agree. 
 

Concluding Thoughts 
This study has considered attitudes to gender-appropriate responsibilities, 

equality of opportunity and neo-liberalism in Sweden, a social democratic 

liberal capitalist society noted for its gender-friendly policies stemming from 

traditions of female solidarity that have survived into the present day concerns 

of the Swedish women’s movement (Liljeström, 1984: 664). Sweden, as other 

European societies, has its liberal origins that reflect a politically inspired 

meritocracy and [in]equality of opportunity (Knights and Richards 2003). Yet, 

as we have seen, its adoption of a 40-60 gender-ratio has shifted it beyond a 

simplistic turn to the market (Statistics Sweden, 2006; Lovenduski and Norris 

1993), embrace of possessive individualism and the politics of choice 

(MacPherson 1962), earning it a reputation as one of the most gender-friendly 

countries in the world (Holmberg, 1993; Glover and Kirton, 2006; Government 

Offices of Sweden, 2008). 
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For the purposes of this paper, we have focused our attention on an area in the 

north of Sweden where men have traditionally dominated industry numerically 

whilst women have favoured the public sector (SCB, 2008b). We have found 

attitudes, in line with the observations made by Nilsson (1992), Wahl and Höök 

(2007) as well as Boye (2008), of social awareness regarding gender equality 

have increased. The evidence, whilst limited, suggests that the current gender 

discourse in Kiruna, at least amongst those who participated in our empirical 

research, is that the attitudes of women and men in respect of gender are, in 

aggregate, decidedly similar in response. 
 

However, the indication from our data is that uncertainty over responsibility felt 

by some women in Northern Sweden during the 1990’s, observed by Juntti-

Henriksson (2008), has abated, the stance of the women in our study being more 

consistent than that of the men; work is nevertheless prioritised over the family 

and home. In order to make this happen parents are mutually dependent on one 

another and/or others to take on the responsibility of domestic labour and 

childcare. While these responsibilities are transferred to immigrant women in 

many western countries, in Sweden (in most cases) childcare is transferred to 

municipal provision where it has been and remains a low paid occupation 

dominated by women. While securing an income is widely agreed to be a joint 

responsibility, the evidence also suggests that the expectation that women will 

contribute jointly is low. Indeed, whilst a majority of the participants agree that 

responsibility for taking care of the home and family is mutual, there is 

nonetheless a desire for men to increase their contribution. Even so, this does 

not mean that the men are expected to reduce the amount of paid work that they 

do. Although this reinforces concerns voiced (Wynarczyk and Renner, 2006; 

Glover and Kirton, 2006; Walker et. al. 2008; Gonäs, and Karlsson, 2008) that 

caring for children is detrimental to women’s economical security, in an 

increasingly individualised society (Pascall and Lewis 2004), in which both men 
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and women prioritise work over the family and home, it needs to be established 

if this “problem” is the result of caring for the children of others, and not their 

own. 
 

Somewhat contradictory findings might be expected; people after all may well 

say one thing and then do another. But the findings do suggest that gender issues 

are in the minds of our respondents, even if they appear to co-exist in 

contradictory ways, suggesting the need for further exploration that sets their 

responses in context as they shift between discourses of gender equity and the 

experience of inequity in their daily lives. 
 

Nonetheless, the evidence also indicates the importance of age mediating the 

attitudes of our respondents. The older (49 years and over) age group are more 

inclined to harbour “traditional” attitudes toward these issues than those in 

middle age ranges. This latter age group would have been attending school when 

the promotion of equal opportunities in the school curriculum began in 1970. In 

contrast, those under 28 years of age report attitudes strikingly similar to a 

traditional gender-appropriate stance held by the older participants; having 

attended school in the 1990’s, imparted by a short-lived right-wing coalition 

government during the initial phase of neo-liberal ideas in Sweden, their 

responses portray a shift away from ideas of collective gender equality and a 

robust approach to equal opportunities to mitigate the excesses of the unbridled 

market, towards individualistic ideas associated with neo-liberalism (Harvey 

2005).  
 

This is important because it has been shown that an imbalanced gender 

distribution has and continues to exist in the labour market. This is despite 

opportunities, ‘choices’ and legal rights, with many women and men in Sweden 

appearing to ‘choose’ gender segregated occupations, in line with the work of 

Glover and Kirton (2006) as well as Gonäs and Karlsson (2008) this raises 

questions about the degrees of freedom in such choices even in a gender-friendly 
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country. This appears to have predated the self-interest and competitiveness 

promoted by the “new” liberal equality-integration policies of the present neo-

liberal coalition government as they shift ground from the gender-sensitive 

policies of the previous social democratic administration, drawing on Sweden’s 

recent political embrace of neo-liberal ideas, in order to promote individual 

freedoms to ‘choose’ occupation/profession/parenthood. 

But, in line with the observations made by Harvey (2005) and Hirst (1998), the 

effects of neo-liberal values are mediated, refracted as they are through a 

traditional social democratic lens sympathetic to issues of gender that have 

sought to go beyond the inequalities of opportunity. There is no simple route for 

neo-liberalism to follow, its path strewn with obstacles and blockages as Clarke 

(2004) has noted, embedded as they are within Swedish society. These can be 

seen in the Swedish predilection for a 40-60 percent gender-ratio in all spheres 

of society, which has stood in the way of a simplistic turn to the market, the 

politics of choice and inequality of opportunity. Yet matters are more complex 

still, and can be seen in the contradictory responses of those in our research 

investigation who appear swayed by the siren call of individualism whilst 

simultaneously aware of the traditions of gender balance commonly found in 

this northern region of Sweden. It nonetheless remains unclear what will happen 

in the future, for whilst the presence of a nascent neo-liberalism may be 

indicative of a tendency whose influence will spread, the traditions of gender 

equity that reflect fairness and justice found in Swedish society may yet prevail. 
 
Note 
* Along with their experience of the level of gender equality in Kiruna the respondents were 
asked to indicate the importance of a number of gender equality related issues. Their 
responses to these enquiries were recorded on a numerical scale from zero to ten; where zero 
indicates of little or no importance and ten of the up most importance. The responses were 
grouped into three categories. The category comprised of not very represents responses 
between zero and three, the category of reasonably represents responses between four and six, 
and the category of very represents responses between seven and ten 
 



 80 

Bibliography 
Angelöw, B. and Jonsson, T. (1990) Tolkning och reflektion: Studentlitteratur, 

Lund. 

Boye, K. (2008). Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and 

unpaid work. Stockholm.  

Brehm, S., Kassin, S. M. and Fein, S. (2002) Social Pyschology: Bosten: 

Houghton Mifflin. 

Cervantes, S (2005) Attitudes towards starting small business: youth and local 

authorities in a changing labour market? Doctoral thesis, Luleå University of 

Technology, Department of Human Work Sciences. 

Clarke, J. (2004) Dissolving the Public Realm? The Logics and Limits of Neo-

Liberalism, Journal of Social Policy, 33, 1, 27-48. 

Fielden, S. L., Dawe, A. J. and Woolnough, H (2006) UK government small 

business finance initiatives: Social inclusion or gender discrimination? Equal 

Opportunities International, Vol. 25 No. 1.   

George, V. and Wilding, P. (2008) Ideology and Social Welfare. London: 

Routledge & Kegan Paul, ISBN 978-0-415-05101-9. 

Glover, J. and Kirton, G. (2006) Women, Employment and Organizations. 

London: Routledge. 

Gonäs, L. and Karlsson, J. CH. (Eds) (2008) Gender Segregation: Divisions of 

Work in Post-industrial Welfare States. Aldershot, Ashgate. 

Grönlund, A. (2007) More Control, Less Conflict? Job Demand–Control, 

Gender and Work–Family Conflict: Gender, Work and Organization,Vol. 14 No. 

5 September 2007. 

Harvey, D. (2005) A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University 

Press. 

Hirst, P. (1998) Can the European Welfare State Survive Globalization? Sweden, 

Denmark and the Netherlands in comparative perspective. Working Paper series in 

European Studies, 2, 1. London: Birkbeck College, University of London. 



 81

Holmberg, C. (1993) Det Kallas Kärlek. Göteborg, Anamma. 

Juntti-Henriksson, A. K (2008) Strong, aware, and unequal: Women’s lives in 

Tornedalen (northernmost borderland of Sweden). Equal Opportunities 

International. Vol. 27 N0. 4, 2008 pp.317 – 336. 

Knights, D. and Richards, W. (2003) Sex Discrimination in UK Academia, 

Gender, Work and Organization, 10, 2, 213-238. 

Kumar, K. (1978) Prophecy and Progress: The sociology of industrial and post-

industrial society. Harmondsworth: Peguin. 

Levin L. A. and Mattis, M. (2006) Corporate and academic responses to gender 

diversity: Equal Opportunities International. Vol. 25 No. 1. 

Liljeström, R. (1984) Sweden: Similarity, Singularity, and Sisterhood. In 

Morgan, R. (Ed) Sistehood is Global (664-669). Harmindsworth: Penguin. 

Lovenduski, J. and Norris, P. (1993) (Eds) Gender and Party Politics. London: 

Sage. 

Macpherson, C. B. (1962) The Real Word of Democracy. Oxford: Oxford 

University Press. 

Nilsson, A. (1992) Den nya mannen. In: Acker, J (Ed) Kvinnors och mäns liv 

och arbete. SNS Förlag, Stockholm, Sverige. 

Pascall, G. and Lewis, J. (2004) Emerging Gender Regimes and Policies for 

Gender Equality in a Wider Europe, Journal of Social Policy, 33, 3, 373-394. 

Government Offices of Sweden (2008) Jämställdhet: Regeringskansliet, 

Stockholm. 

http://www.regeringen.se. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2004) Löneskillnader mellan kvinnor och män i 

Sverige: Ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken: 

Information om utbildning och arbetsmarknad 2004:2. 

http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=1749&l

ang=SV  



 82 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2008a) Befolkningen 16+ år (RAMS) efter tid, 

region, sysselsättning och kön 1985-2006: Registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS).  

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0207  

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2008b) JämIndex för kommuner.  

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jamknframe.htm  

http://www.scb.se/templates/Standard____36492.asp  

Statistics Sweden (2006) Women and men in Sweden, Facts and Figures. 

Wahl, A. and Höök, P. (2007) Changes in working with gender equality in 

management in Sweden. Equal Opportunities International, Vol.26 No. 5 pp. 

435-448. 

Walker, E., Wang, C. and Redmond, J. (2008) Women and work-life balance: is 

home-based business ownership the solution? Equal Opportunities International, 

Vol.27 No. 3 pp. 258-275. 

Wood, G. J. and Newton, J (2006) “Facing the wall” – “equal” opportunity for 

women in management? Equal Opportunities International, Vol. 25 No. 1.  

Wynarczyk, P. and Renner, C. (2006) The “gender gap” in the scientific labour 

market. The case of science, engineering and technology-based SMEs in the UK. 

Equal Opportunities International, Vol.25 No. 8 pp. 660-673.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paper 4 
 
King, A., Berg, E., Piippola. S., and Barry, J. (submitted) Människor, arbete och 
socialt liv i Haparanda och Kiruna - förändring och jämställdhet –. Research 
Report, Department of Human Work Sciences, Luleå University of Technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85

 
Människor, arbete och socialt liv i Haparanda och Kiruna 

– förändring och jämställdhet - 
 

Av Allen King, Elisabeth Berg, Saila Piippola och Jim Barry 

 

Sammanfattning 
Detta är slutrapporten till projektet ”Människor, arbete och socialt liv i 

Haparanda och Kiruna – förändring och jämställdhet”. Det är en studie 

genomförd vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

Projektet har finansierats av Luleå Tekniska Universitet, Länsstyrelsen i 

Norrbottens län och Länsarbetsnämnden i Norrbottens län samt kommunerna 

Kiruna och Haparanda. 
 

Projektet startade hösten 2005, finansierat av Institutionen för Arbetsvetenskap, 

Luleå tekniska universitet. Professor Elisabeth Berg och Dr Saila Piippola var de 

som initierade projektet. Vid projektets start genomfördes två 

datainsamlingsetapper - intervjuer och enkätundersökning i Haparanda som 

genomfördes av Benitha Eliasson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för Arbetsvetenskap. Projektgruppen utökades 2007 med Professor 

Jim Barry samt doktorand Allen King som är den som har genomfört 

datainsamlingen i Kiruna och del av datainsamling i Haparanda. Studien syftar 

till att beskriva de uppfattningar som finns i kommunerna Kiruna och Haparanda 

angående kvinnors, mäns och ungdomars förväntningar, drömmar och 

förhoppningar hur dessa realiserar när en ort står inför genomgripande 

förändringar.  Frågor om jämställdhet har också varit i fokus. 
 

Under en fyraårsperiod (2005 – 2009) intervjuades tolv personer och 4976 

postenkäter har skickats ut till boende i Kiruna och Haparanda. Därutöver har 

demografisk data, arbetsmarknadsstatisk studerats och analyserats. Resultatet 
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har visat att det har skett förändringar i Haparanda när Ikea öppnade sitt varuhus. 

Stadsbilden har förändrats med ett nytt köpcentra på gränsen till Torneå, vilket 

lett till nya arbetstillfällen som har påverkat många människors vardag. Med 

Ikea sattes Haparanda på kartan, något som har lett till en ökad tillströmning av 

människor från olika länder. Alla förväntningarna som Ikeas etablering på orten 

väckte har dock inte infriats, befolkningen har inte ökat, bostadsmarknaden har 

inte förändrats med ökande hus – och lägenhetspriser och 

ungdomsarbetslösheten är fortfarande densamme som före Ikea öppnade.  Det 

blev dock inte den höga brottslighet som befarades endast smärre trafikbrott har 

ökat. Effekterna av denna strukturomvandling är fortfarande en öppen fråga.   
 

De förändringar som sker i Kiruna är mera av en långsiktig process. Kiruna står 

givetvis inför en stor utmaning när flyttningen av Kirunas stadskärna ska 

genomföras, beslut har tagits var den nya järnvägen ska dras och är planerat att 

bli klar 2012, dessutom kommer byggnader att rivas och eventuellt byggas upp 

igen. Det kommer att innebära stora påfrestningar för Kirunabor, politiker och 

tjänstemän. Resultatet visar att det finns ett stort intresse om vad som ska ske, 

men det som oroar mest är bostadssituationen där en orsak anges vara att 

människor har investerat i sina bostäder och det finns en osäkerhet om vad som 

ska hända med bostadsmarknaden.  
 

Frågan om jämställdhet i dessa två kommuner i tider av förändring är inte en 

prioriterad fråga, jämställdhet är något som förväntas regleras via 

arbetsmarknaden. Det som prioriteras av politiker är ekonomiska aspekter.  Vad 

projektet har synliggjort är att jämställdhetslagen inte är tillräckligt för att kunna 

bidra till att stärka jämställdheten mellan könen när kommunerna Kiruna och 

Haparanda genomgår förändringar. Det behövs andra påtryckningsmedel eller 

incitament för att jämställdhet ska beaktas i förändringsprocesser. 
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Kapitel 1 
 

Introduktion 

 

Denna studie handlar om att undersöka arbetsliv och socialt liv i två kommuner 

– med fokus på jämställdhet och förändring - Kiruna och Haparanda. I 

Norrbotten finns Sveriges till ytan största kommun Kiruna samt den 

jämförelsevis mindre kommunen Haparanda. Dessa kommuner befinner sig i en 

tid av utveckling. Utvecklingarna i kommunerna Haparanda och Kiruna innebär 

stora förändringar för alla som berörs och väcker många funderingar, inte minst 

kring dess påverkan på framtidens arbetstillfällen. 
 

De förändringar som är i fokus för Kiruna handlar om stadsflytten som antas 

generera en regionförstoring av Malmfälten samt tillväxt i form av ökat antal 

arbetstillfällen. Kirunas arbetsmarknad domineras i huvudsak av tung 

basindustri, som domineras av män men också vård- och omsorgssektorn som 

domineras av kvinnor.  
 

De förändringar som är i fokus för Haparanda handlar om etableringen av Ikeas 

nordligaste varuhus i kommunen vilket förväntas leda till ökat antal 

arbetstillfällen främst inom handel och service i kommunen och kringliggande 

kranskommuner vilket antas få konsekvenser för arbets- och det sociala livet. 

Haparandas arbetsmarknad domineras i huvudsak av arbetstillfällen inom handel 

samt vård och omsorg. Detta är verksamheter som i huvudsak domineras av 

kvinnor. 
 

Syftet med denna rapport är att beskriva förväntningar bland kvinnor, män och 

ungdomar när kommunerna Kiruna och Haparanda står inför genomgripande 

förändringar samt beskriva hur jämställdhet uppmärksammas i denna 
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förändringsprocess. Hur och om dessa förväntningar realiseras när den ena 

kommunen har en arbetsmarknad som domineras av kvinnor och den andra 

kommunen av män. 
 

De centrala frågeställningarna som ligger till grund för denna studie är;  
 

1. Vilka positioner innehar männen, kvinnorna och ungdomarna på 

arbetsmarknaderna i kommunerna Kiruna och Haparanda?  
 

2. Vilka förväntningar har invånarna i kommunerna Haparanda och Kiruna 

rörande förändringarna inom respektive kommuner huruvida det kommer 

att skapa möjligheter och/eller begränsningar i männens, kvinnornas och 

ungdomarnas arbets- och sociala liv? 
 

3. Vad anser befolkningen och tjänstemän om jämställdhet i kommunerna 

Kiruna och Haparanda och hur uppmärksammas jämställdhet i 

förändringsprocesserna. 
 

Disposition 
Den fortsatta dispositionen av kapitel 1 redovisar bakgrunden till rapporten och 

förklaringar av de två centrala begreppen i rapporten, förväntning samt 

jämställdhet. Kapitlet avslutas med en redovisning av datainsamlingsprocessen. 

I kapitel 2 beskrivs situationen i Haparanda kommun och förväntningarna bland 

invånaren före Ikea år 2005 samt situationen tre år senare. Kapitel 3 flyttar fokus 

till situationen och förväntningarna i Kiruna kommun år 2006 samt två år senare. 

Kapitel 4 flyttar fokus till jämställdhet i kommunerna Kiruna och Haparanda 

och kapitel 5 är den avslutande diskussionen och några slutsatser. 
 

Bakgrund 
Projektet ”Människor, arbete och socialt liv i Haparanda och Kiruna  - 

förändring och jämställdhet” - ställer två kommuner i Norrbottens län, med vissa 

gemensamma drag, i centrum. Projektet började hösten 2005 med en enkätstudie 
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rörande förväntningar på Ikeas etablering i Haparanda kommun och följdes upp 

med intervjuer med personal från försäkringskassa, socialförvaltning, 

arbetsförmedling och kommunförvaltning. I den andra delstudien som inleddes 

juni 2007, inkluderas Kiruna kommun och fokus är nu på dels förändringar mot 

bakgrund av stadsflytten för Kiruna kommun och en fortsättning av 

undersökningen om utvecklingen på mot bakgrund av Ikeas etablering för 

Haparanda kommun, dels tillkommer i båda kommunerna frågan om vad 

befolkningen och tjänstemännen anser om jämställdhet i kommunerna Kiruna 

och Haparanda samt hur jämställdhet uppmärksammas i förändringsprocessen. 
 

Avfolkningen av Norrbottens glesbygd har konstaterats vara orsakat av brist på 

arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter. De flesta arbetstillfällena i Kiruna 

finns inom gruvindustrin och dess kringverksamhet, dessa yrken domineras av 

män. Haparanda som marknadsstad saknar större industrier på svenska sidan av 

Torneälven. Arbetstillfällen finns inom handel och service, dessa yrken 

domineras av kvinnor.  
  

Resultatet av studien avser att bidra till en ökad kunskap om förändringseffekter 

för kvinnor, män och ungdomars arbets- och sociala liv. Vilket skall leda till en 

ökad medvetenhet om på vilket sätt jämställdheten påverkas vid två olika typer 

av arbetsmarknader med omvälvande förändringar och vilka insatser som kan 

göras för att stärka jämställdheten och tillväxten på arbetsmarknaden. Utöver 

detta får undersökningen betydelse för i vilken utsträckning jämställdhet 

uppmärksammas i förändringsprocessen.  
 

Förväntning  
De omfattande förändringar som kommunerna Kiruna och Haparanda står inför 

skapar förhoppningar och förväntningar av möjligheter samt begränsningar för 

kommunernas invånare. Det finns dock en skillnad mellan en förhoppning och 

en förväntning. En förhoppning är en känslomässigt grundad tro eller önskan om 

att någonting gynnsamt eller önskvärt kommer att kunna förverkligas. En 
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förväntning utvecklas när en förhoppning om en viss utveckling bedöms som 

sannolik (Svensk ordbok, 2009).  
 

I denna undersökning ligger fokus på förväntningar som definieras som 

synonymt med förhoppning, hopp om och vision. Förväntningar innebär att 

blicka framåt mot kommande händelser, där personer betraktar kommande 

utveckling som sannolik eller hopp om en viss utveckling som bedöms som 

sannolik (Gäre, 2003). De föreställningar som dessa förväntningar, 

förhoppningar och drömmar vilar på är ytterst att alla har samma möjligheter, 

problemet är dock att när planerna sätts i verket kommer det att utkristalliseras 

olika intressen och med det följer konflikter och särintressen och strider som 

kommer att leda till vinnare och förlorare. 
 

För att kunna ha en förhoppning om en viss utveckling krävs kunskap om en 

utveckling. För att en förhoppning ska bli en förväntning krävs att 

förhoppningen ska kunna ”bedömas” som sannolik. För denna omarbetning 

krävs tillit, “trust” på engelska, om kunskapen utifrån vilken förhoppningen 

formades. Tillit, menar Giddens (1990), är mer än ”hopp” eftersom tillit antyder 

att det saknas anledning att ifrågasätta. Eftersom förväntningar antas vara mer 

benägna att stimulera handling än förhoppningar anses förväntningar vara av 

större intresse för denna rapport än förhoppningar. 
 

Enligt Giddens (1990) är ett modernt samhälle ett komplext nät av ”expert 

system” *  och i brist på egen kunskap inom specifika områden förlitar sig 

reflekterande människor på kunskapen från ”experterna” inom olika 

kunskapsområden. 
 

Den bristfälliga förståelsen är grunden till reflektioner, förväntningar och 

handling. Dock ändrar denna handling det som experterna iakttar och därpå 
                                                 
* Med “expert system” menar Giddens ’systems of technical accomplishment or professional 
expertise that organise large areas of the material and social environments in which we live 
today’ (Giddens, 1990:27). 
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kunskapsbasen när ”ny” kunskap ständigt framställs. På grund av detta, påpekar 

Giddens (1990), refererar tillit till förväntningar vilka kan leda till frustrationer, 

eller att förväntningar inte infrias. 
 

En förväntning förstås då vara en icke ifrågasatt tro på en kommande utveckling 

grundat på en bristfällig förståelse av andras ofullständiga kunskap av ett ämne 

som, i det flesta fall, kontinuerligt förändras. Om en förväntad utveckling är 

negativ eller positiv beror på hur den förväntade utvecklingen värderas av 

förväntningens innehavare. 
 

Jämställdhet 
Begreppet jämställdhet har sitt ursprung i det faktum att det finns två biologiska 

kön. Genom den reflektiva bedömningen av tillgänglig kunskap om män och 

kvinnor formuleras och värderas förväntningar om hur män och kvinnor ska 

handla, det vill säga ett normativt förhållningssätt, och diskrimineringsprocesser 

har därmed kunnat uppstå. Dock är begreppet jämställdhet luddigt och 

omdiskuterat (se Gonäs, 2005). Att utforma en uppfattning om vad jämställdhet 

är, samt innebär, kräver kunskap om vad som uppfattas som ett problem med 

jämställdhet, om det jämställdhetsarbete som pågår samt den kritik som finns på 

jämställdhetsarbetet.   
 

För att förstå jämställdhetsproblemet måste man förstå skillnaderna mellan vad 

som anses vara fördelar och nackdelar förknippade med olika positioner i 

samhället. De positioner i samhället vilka medger möjligheter för innehavaren 

att öka sin inkomst, status och maktinnehav antas vara fördelaktiga och 

önskvärda. Dock har den traditionella, eller tidigare kunskapen framhållit ett 

diskrimineringsmönster som har orsakat segregeringen av män och kvinnor i 

olika positioner i samhället (se Holmberg, 1993; Gonäs, 2005; Glover och 

Kirton, 2006; Gonäs och Karlsson, 2008). Enligt den ”nya” kunskapen, som är 

genererad av värderingar byggt på jämställdhet mellan relationen kvinnor och 

män, ska positionerna i samhället vilka kvinnor ”traditionellt” förväntas förkasta 
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vara sämre ur löne-, status och maktsynpunkt än de positionerna vilka 

kvinnor ”traditionellt” förväntas eftertrakta. Detta diskrimineringsmönster har 

utsatt det traditionella könsmaktsystemet för hård kritik. 
 

Utgångspunkten i kritiken är att män bevakar den ”traditionella” kunskapen om 

vad som är ett manligt arbete eller yrke. Enligt Holmberg (1993) finns det två 

förhållningssätt till män och kvinnors olika positioner i samhället, dels ett 

jämställdhetsproblem eller ett könsmaktsförhållande. 
 

’Jämställdhetsdiskussionen vilar på ett antagande om att kvinnor och män har ett 
gemensamt intresse av att förändra könsförhållandena i samhället. 
Könsmaktperspektivet pekar i stället på att det finns en konflikt mellan män och 
kvinnor och att könen har olika intressen när det gäller att förändra könsrelationerna’ 
(Holmberg, 1993: 15). 

 
Båda dessa förhållningssätt vilar på antagandet att kvinnor vill komma ifrån 

den ”gamla” könsmaktsordningen och få positioner i samhället som ger högre 

status, lön och makt. Det som skiljer förhållningssätten åt är antaganden om 

mäns inställning till kvinnors avvikande från den tidigare könsmaktsordningen. 

Jämställdhetsdiskussionen antar att kvinnors konkurrens om önskvärda 

positioner i samhället överensstämmer med mäns intressen. 

Könsmaktperspektivet utgår från att kvinnors konkurrens om de önskvärda 

positionerna i samhället är i konflikt med mäns intressen.  
 

Jämställdhetsdiskussionens utgångspunkt är att fri konkurrens om önskvärda 

positioner i arbetslivet existerar och enligt jämställdhetslagen handlar det 

om ’kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet’ (Jämställdhetslagen, 

1991:433:1§). Med hänsyn till könsmaktperspektivet förstärker lagen 

förutsättningarna för mäns och, framför allt, kvinnors möjligheter att få ökade 

möjligheter till jämställdhet genom att få arbetsgivarna att åtgärda 

arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både män och kvinnor. Dessa 
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makthavare skall då, enligt lagen, förändra arbetsförhållandena så att det 

underlättar kombinationen av förvärvsarbete och föräldraskap. Dessutom, 
 

’när det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor 
och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall 
arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det 
underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter 
hand ökar’ (Jämställdhetslagen 1991:433:9§). 

 

För att den nya könsmaktsordningen skall genomföras, kräver lagen att 

arbetsgivarna skall ’bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 

jämställdhet i arbetslivet’ (Jämställdhetslagen 1991:433:3§). Detta skall ske, 

enligt lagen, genom att arbetsgivarna verkar för en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män inom företaget, genom utbildningar och kompetensutveckling 

av de anställda samt förhindra diskriminering*. Jämställdhetslagen har dock inte 

medfört att segregeringen av män och kvinnor i arbetslivet har upphört. 
 

Enligt Gonäs (2005:62), ’som arbetsrättslig lag berör den bara den 

jämställdhetsproblematik, som har anknytning till lönearbete’. Gonäs (2005) 

menar att Jämställdhetslagen inte utmanar könsmaktsförhållandet tillräckligt. 

Syftet med jämställdhetsarbete, enligt Gonäs, är att bryta maktobalans mellan 

män och kvinnor, och på så sätt eliminera den gamla könsmaktsordningen. 
 

Det går inte att göra de biologiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor ”osynliga”, men det pågående jämställdhetsarbete har för avsikt att 

förändra könsmaktsordningen genom lagstiftning. Jämställdhetslagen kräver av 

samhällets makthavare att de ska stödja det underrepresenterade könet, särskilt 

kvinnorna. Ambitionen är en omstrukturering av könsmaktsordningen där 

jämställdhetsarbetet blir mer än en lagstadgad rätt och möjlighet för kvinnor att 
                                                 
* Enligt jämställdhetslagen (1991) skall löner och andra anställningsvillkor kartläggas och 
analyseras årligen för att eliminera osakliga skillnader mellan män och kvinnor. I jämställda 
löners handlingsplan uppger arbetsgivaren bland annat vilka lönejusteringar och andra 
åtgärder som behövs för att uppnå lika lön för arbete som är lika eller likvärdigt. Lagen kräver 
också en jämställdhetsplan från arbetsgivare med över tio anställda som innehar en översikt 
över de åtgärder som behövs och vilka arbetsgivaren skall genomföra under det kommande 
året samt en redovisning av jämställdhetsarbetet från året före. 
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konkurrera om de ”högre” positionerna i samhället under likartade villkor som 

männen i arbetslivet.  
 

Jämställdhetslagen vilar på insikten om (a) att förutom de biologiska 

skillnaderna är män och kvinnor lika och (b) att det råder en divergens i 

förväntade handlingar bland män och kvinnor. Lagen pekar på (c) att skillnader 

finns i möjligheterna att öka inkomst, status och maktinnehav i de olika 

positionerna i samhället och (d) att positionerna i samhället med flest 

möjligheter att öka inkomst, status samt maktinnehav är önskvärda. Den 

upplyser (e) att kvinnor, såväl som män, har en mänsklig rätt och lagstiftad 

möjlighet att konkurrera på lika villkor om förfogandet av de önskvärda 

positionerna i samhället och (f) att jämställdhet uppnås när olikhet i den 

förväntade lämpliga handlingen av kvinnor och män utjämnas. 
 

Jämställdhet förstås därför vara kunskapen om en lämplig handling av män och 

kvinnor som de uppfattar på ett likartat sätt och det förväntas att män och 

kvinnor konkurrerar om de eftertraktade positionerna i samhället på lika villkor. 
 

Datainsamlingsprocessen 
Att få ökad kunskap om effekterna av de genomgripande förändringarna i 

kommunerna Kiruna och Haparanda såväl som förväntningarna bland kvinnor 

och män när de står inför omvandlingen av deras tillvaro samt om och hur dessa 

realiseras krävs en hel del empiriskt material. Rapporten bygger på 12 intervjuer, 

officiell statistik samt fyra enkätundersökningar. Det har skett ett utskick av 4 

976 enkäter 2005 och 2008, dessa har blivit utförda under olika etapper som 

sträckte sig över en fyraårsperiod med början i slutet av år 2005. Det har skett 

två enkätinsamlingar i Haparanda kommun, 1 500 enkäter, samt två 

enkätinsamlingar i Kiruna kommun, 3476 enkäter. 
 

Den första etappen av datainsamlingen i Haparanda kommun startade vid 

årsskiftet 2005/2006 under arbetsnamnet ”Människor, arbete och socialt liv”. I 
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detta skede genomfördes en pilotstudie bestående av intervjuer med 

kommunchef, två fastighetsförmedlare samt tjänstemän vid arbetsförmedlingen 

och en vid försäkringskassan. Denna pilotstudie hade ekonomiskt stöd från 

Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet mot bakgrund av 

beslutet om Ikeas etablering i Haparanda.  
 

Den andra etappen av datainsamlingen i Haparanda började också vid årsskiftet 

2005/06. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka förväntningar bland 

kommuninvånarna av Ikeas etablering. Urvalsgruppen var tio procent av 

kommunens befolkning mellan 18 och 79 år. Av dessa 750 slumpmässigt 

utvalda Haparandabor var 50 procent män. Efter två påminnelser hade 50 

procent av urvalsgruppen besvarat enkäterna, det vill säga. 378 personer varav 

52 procent var kvinnor. 
 
Tabell 1:1: Procent av respondenterna i åldersgrupper 
 

Ålder Kvinnor Män 
Procent 
av det 
totala 

18-28 10 % 7 % 9 % 
29-58 58 % 52 % 55 % 
59+ 32 % 41 % 36 % 

 
 
I tabell 1:1 framgår att tio procent av kvinnorna är mellan 18 och 28 år, 58 

procent mellan 29 och 58 år, och 32 procent över 59 år. Av männen är sju 

procent mellan 18 och 28 år, 52 procent mellan 29 och 58 år, och 41 procent 

över 59 år. 
 

Den tredje datainsamlingsetappen inleddes juli 2007, då projektet ”Människor, 

arbete och sociala liv” erhöll projektmedel från Länsstyrelsen, Norrbottens län 

och Länsarbetsnämnden samt kommunerna Haparanda och Kiruna. Syftet med 

den andra enkätundersökningen i Haparanda kommun var att få en uppfattning 

om invånarnas inställning till jämställdhet. Urvalsgruppen för denna insamling 

utgjordes av ytterligare tio procent av kommunens befolkning mellan 18 och 64 
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år. Av dessa 750 slumpmässigt valda personer var 50 procent män. Efter två 

påminnelser hade totalt 40 procent av urvalsgruppen besvarat enkäten, det vill 

säga, 294 respondenter varav 61 procent är kvinnor.  
 

Tabell 1:2: Procent av respondenterna i åldersgrupper 
 

Ålder Kvinnor Män 
Procent 
av det 
totala 

18-28 14 % 13 % 14 % 
29-58 69 % 71 % 70 % 
59+ 17 % 16 % 16 % 

 
 
I tabell 1:2 framgår att 14 procent av kvinnorna är mellan 18 och 28 år, 69 

procent mellan 29 och 58 år, och 17 procent över 59 år. Av männen är 13 

procent mellan 18 och 28 år, 71 procent mellan 29 och 58 år, och 16 procent 

över 59 år. 
 

December 2007 görs utskick av enkäter till Kiruna kommun. För dessa två 

enkätundersökningar var det viktigt att inte samma respondenter fick besvara de 

båda enkäterna. För att undvika detta utgjordes urvalet av 20 procent av den 

totala befolkningsmängden i kommunen i åldrarna 18 och 64 år. Av dessa totalt 

3 476 slumpmässigt utvalda respondenter utgjorde 50 procent kvinnor. Denna 

urvalsgrupp delades slumpmässigt in i två antalsmässigt jämna urvalsgrupper. 

På detta sätt skapades två urvalsgrupper bestående av tio procent av 

kommunbefolkningen mellan 18 och 64 år med 50 procent jämn könsfördelning. 
 

Projektets tredje enkätundersökning genomfördes år 2007 med syfte att 

undersöka förväntningar av stadsflytten bland kommuninvånarna. Enkäten som 

skickades till urvalsgruppen i Kiruna var densamma som hade använts i 

Haparanda angående förväntningar inför Ikeas etablering, enkäten har ändrats 

för att anpassas till förväntningar inför stadsflytten i Kiruna. Efter två 

påminnelser hade 49 procent av de 1 738 män och kvinnor i denna urvalsgrupp 

besvarat enkäten, totalt 854 personer; varav 50 procent kvinnor.  
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Tabell 1:3: Procent av respondenterna i åldersgrupper 

Ålder Kvinnor Män 
Procent 
av det 
totala 

18-28 19 % 8 % 13 % 
29-58 65 % 75 % 70 % 
59+ 16 % 17 % 17 % 

 
I ovanstående tabell 1:3 framgår att det totala antalet kvinnor i undersökningen 

utgjorde 19 procent mellan 18 och 28 år, 65 procent mellan 29 och 58 år, och 16 

procent över 59 år. Antalet män som besvarat enkäten utgjordes av åtta procent 

mellan 18 och 28 år, 75 procent mellan 29 och 58 år, och 17 procent över 59 år. 
 

I december 2007 påbörjades projektets fjärde och sista enkätundersökning i 

Kiruna. Syftet med denna enkätundersökning var att få en uppfattning om 

invånarnas inställning till jämställdhet. Efter två påminnelser hade 42 procent av 

de 1 738 män och kvinnor i denna urvalsgrupp besvarat enkäten, det vill säga, 

733 personer, varav 60 procent kvinnor.  
 
Tabell 1:4: Procent av respondenterna i åldersgrupper 
 

Ålder Kvinnor Män 
Procent 
av det 
totala 

18-28 14 % 13 % 13 % 
29-58 69 % 65 % 68 % 
59+ 17 % 22 % 19 % 

 
I tabell 1:4 ser vi att kvinnorna utgör 14 procent mellan 18 och 28 år, 69 procent 

mellan 29 och 58 år, och 17 procent över 59 år. Av männen är 13 procent mellan 

18 och 28 år, 65 procent mellan 29 och 58 år, och 22 procent över 59 år. 
 

Av sammanlagt fyra enkätundersökningar i Kiruna kommun och två 

påminnelser utgjorde den totala svarsfrekvensen 45 procent av de totalt 4 976 

antal utskickade enkäter och av 2 259 besvarade enkäter var 41 procent män. 

 

Vid besvarandet av enkäten har respondenterna skrivit kommentarer som rör 

frågor och dessa kommentarer redovisas från båda kommunerna. 
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Parallellt med datainsamlingen har insamling av demografisk data genomförts. 

Den demografiska databasen Statistiska Centralbyrån (SCB) har möjliggjort att 

kommunerna Kiruna och Haparanda är beskrivna huvudsakligen utifrån officiell 

statistik (SCB). Detta kompletteras med ytterligare statistik hämtad bland annat 

från kommunernas egna hemsidor, försäkringskassan, skolverket och 

arbetsförmedlingen. I Haparanda kommun är den demografiska situationen åren 

2005 och 2008 som är i fokus och i Kiruna kommun åren 2006 och 2008. Dock 

kan de angivna åren variera beroende på tillgänglig statistik. 
 

I den sjätte datainsamlingsetappen i Kiruna var temat jämställdhet. Avsikten var 

att intervjua näringslivscheferna samt tjänstemän i kommunen. Det visade sig 

dock inte vara möjligt och efter flertalet misslyckade försök till inledande 

kontakt via e-post och telefon avslutades ansträngningarna. Istället genomfördes 

två halvstrukturerade telefonintervjuer med tjänstemän vilka aktivt arbetar med 

jämställdhetsfrågor i Kiruna kommun. 
 

Avsaknaden av intervjupersoner i Haparanda kommun kompenseras något med 

ett telefonsamtal med en tjänsteman i Haparanda kommun under sökandet efter 

intervjupersoner samt intervju med en statsanställd tjänsteman som har stor 

kännedom om relationer män och kvinnor i Haparanda.  
 

Jämställdhet var ett tema under två samtalstelefonintervjuer med 

arbetsförmedlare; en med en tjänsteman på arbetsförmedlingen i Haparanda och 

en med en tjänsteman på arbetsförmedlingen i Kiruna. I dessa intervjuer var 

intresset för jämställdhet mer begränsat eftersom fokusen var på 

arbetsförmedlingens verksamhet i förhållande till förändringarna på de lokala 

arbetsmarknaderna. Intervjuerna spelades inte in, dock har anteckningar tagits 

under intervjuerna. Detta var också fallet när fastighetsmarknaden i Kiruna och 

Haparanda genomfördes i samtalstelefonintervjuer med fastighetsmäklare i 

respektive kommun. 
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Kapitel 2 
 

Förväntningar i Haparanda 

 

Haparanda är sedan början av 1800-talet en marknadsstad som är placerad vid 

gränsen till Finland och grannstaden Torneå. För majoriteten, 51 procent, av de 

totalt 284 respondenterna som besvarat enkäterna framgår att det är mycket 

viktigt för Haparandabor att beskriva vem de är, framför allt för äldre män och 

unga kvinnor.  
 

Av enkätstudien i Haparanda framkom förväntningar om att Ikeas etablering 

skulle medföra att Haparanda/Torneå blir ’Nordens ”Las Vegas”’ *. De frågor 

som kommit att aktualiseras handlar om på vilket sätt invånarna och politikerna 

förväntar sig att arbets-, och det sociala livets möjligheter och begränsningar 

skall förändras? Hur ser arbets- och bostadsmarknaden ut om två år efter Ikeas 

etablering i kommunen? 
 

Enligt Haparandas kommunchef;  
  

’[a]tt det framför allt är det som vi har jobbat med så oerhört länge, att utveckla och 
förverkliga det här med gränsen, som inte har varit tillgänglig förrän 1995 när vi 
gick med i EU. ”Gränsenområdet” är ett projekt som har pågått i nästan tio år och 
den tiden har behövts; den mognadsprocessen och den planeringstiden har krävts för 
att vara där vi är idag’. 

 

I detta avsnitt beskrivs situationen samt förväntningarna bland invånare före 

Ikea i Haparanda år 2005 och situationen år 2008. Den fokuserar inte i första 

hand på att jämföra situationen i Haparanda med andra kommuner eller 

landsdelar, inte heller ligger fokus på hur situationen har varit bakåt i tiden; 

avsikten är att beskriva situationen före förändringarna och förväntningarna i 

kommunerna. 
                                                 
* Skrev en 60-årig gift man med fyra hemmavarande barn. 
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En marknadsstad 
Enligt kommunchefen betyder Ikeas etablering enormt mycket för Haparandas 

utveckling och det är oerhört glädjande att Ikea, som är ett världsmärke, ser 

möjligheterna i regionen. Men för andra respondenter framkommer att det är 

viktigt att ’[f]run har fått jobb på Ikea’*.  
 

Samtidigt som ’[e]tt stort och fult köpcenter’† byggs konstaterar kommunchefen 

att av hela det planerade handelsområdet är det rikskedjor som etablerar sig och 

de jobbar inte i bidragstänkandet, utan av egna kommersiella krafter. I intervjun 

berättar kommunchefen att; 

’[ö]verlag har framtidstron ökat enormt i bygden, folk sprudlar av framtidstro och 
det är jättepositivt för det innebär att man verkligen vill och ser möjligheter med den 
här utvecklingen som sker hos oss nu’. 

 

Enligt kommunchefen är alla vinnare och hon ser inte några stora negativa 

effekter av Ikeas etablering. Antagandet är att de flesta av respondenterna är lika 

positiva till utvecklingen och förväntar sig att etableringen av Ikea skall förändra 

mycket. En femtiosjuårig kvinna med två barn uppger några av de positiva 

effekter vilka hon förväntar sig. 

’Haparanda är "satt på kartan"! Många besökare, ökad handel, fler affärer, bättre 
vägar, infrastruktur, gladare människor, framtidstro, det är roligt att Ikea kommer!’ 

 

Ikeas etablering är inte det enda projekt som kommunen arbetar för. Målet 

med ”Gränsenprojektet” har hela tiden varit att Haparanda-Torneå ska bli ett 

kommersiellt handelscentrum. Det har varit kommunens vision och det har 

utgjort den politiska samsynen. Andra delar i visionen handlar om kunskap 

där kommunen jobbar med allt från förskola till högskola och nya 

utbildningsinriktningar. Kommunikationer, logistik lösningar, industri- och 

företagsamhet samt livskvalitet och trivsel är andra delar. Skall det sedan bli 

något annat än en vision måste man arbeta dagligen, i vardagen med den. 

                                                 
* Skrev en 51-årig gift man med fyra hemmavarande barn. 
† Skrev en 24-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
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Kommunchefen berättar att; 

’Vi har verkligen jobbat i vardagen med den, varje dag, hela organisationen. Och 
vi har en gemensam vision, Haparanda-Torneå som vi tog redan 1999, som heter 
Vision 2010, där vi har sagt att vi ska jobba med olika delar, där vi ska vara den 
naturliga mötesplatsen. Där är handelscentrum en del av visionen. Vår vision är 
högst levande, varje dag i hela organisationen. Och det måste den vara för att det 
ska bli något. För ibland gör man bara en pappersprodukt som man sätter i 
bokhyllan’. 

 

Ikea har gjort egna marknadsanalyser där marknadspotentialen i området 

analyseras och där det konstateras att när det gäller det sortiment som Ikea 

tillhandahåller har Haparanda en köpkraft på upp till tre gånger jämfört med vad 

Sundsvall har, inom en lika stor radie. Många Haparandabor *  förväntar sig 

att ’[p]engar rullar, och jobb, sysselsättning’’† vissa ’[d]yrare bostäder, [och 

att] en stor grupp lågavlönade kan deltidsanställas’‡. Medan ’jag kan handla’§ 

upplevs positivt av vissa, medan att ’[f]run slösar mera pengar’** är en negativt 

förväntning för andra. En positiv förväntning för många är att ’det blir mer liv 

och rörelse på orten. Nya möjligheter för kreativa/framåtsträvande människor’†† 

men för en lika stor andel är ’[r]isk för ökad brottslighet i hela 

Haparandaområdet’‡‡ en negativ förväntning. 

Dessa kommentarer åskådliggör olikheten i karaktären av förväntningar bland 

respondenterna. En del är optimistiska, en del inte och en del är lite lustiga, och 

en del mycket seriösa. Tillsammans visar kommentarerna att förutom en allmänt 

positiv framtidstro skapar Ikeas etablering och de förväntade omfattande 

förändringarna också ovisshet och rädsla bland Haparandaborna. 

Kommunchefen är medveten om graden av förändring och att det är viktigt att 

föra fram information till den lokala befolkningen. 

                                                 
* Kommentarer från Haparandabor i enkäten. 
† Skrev en 38-årig gift kvinna med fem hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 53-årig gift man med fyra hemmavarande barn. 
§ Skrev en 22-årig sammanboende man utan hemmavarande barn. 
** Skrev en 39-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
†† Skrev en 29-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 
‡‡ Skrev en 39-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
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Kommunen informerar invånarna om de framtida planerna och de har en strategi 

för att sprida information. Kommunchefen förklarar att; 

’[g]enom att fler människor rör sig i området skapas bilköer och köer i snabbköpen, 
det blir storstadsbekymmer i en liten stad. Därför är det viktigt med information, att 
få ut den så långt som möjligt. […] När det gäller alla detaljplaner är de alltid 
utställda och dem får alla tycka till om. Sedan jobbar vi väldigt mycket med att föra 
ut budskapet och att informera, så långt det är möjligt. Vi har till exempel i 
kommunen drygt 900 anställda, och vi har via kommunens informatör haft 
information till alla arbetslag, vi berättar om att det här händer, för det blir en mental 
omställning för oss. Vi kommer att ha 10 000 besök per dag under veckosluten, det 
är lika mycket som vi är invånare i kommunen. Och jag menar att om du når 900-
1 000 personer i organisationen så når du två och ett halvt tusen invånare ungefär. 
Sedan har informatören jobbat mot elever och lärare och kommunalrådet har jobbat 
mot det lokala näringslivet. Så att vi verkligen försöker att informera så långt det är 
möjligt, i alla sammanhang’.  

 

Andelen av respondenterna som uppger politikerna, tjänstemän, arbetskamrater 

och även bekanta som deras huvudkälla till information gällande Ikeas 

etablering är inte stor.  
 

Tabell 2:1 a: Kvinnornas huvudsakliga källor till information om Ikeas etablering 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Politiker - 4 % 3 % 9 % 2 % 7 4 % 
Tjänstemän på myndigheter 5 % 8 % 5 % 9 % 5 % 12 6 % 

Media, tv, tidning, radio 50 % 44 % 69 % 50 % 67 % 109 59 % 
Bekanta, arbetskamrater 15 % - 5 % 5 % - 7 4 % 

Annan - - 3 % 2 % 2 % 3 1 % 
Flera alternativ har angetts 30 % 44 % 15 % 25 % 24 % 48 26 % 

Totalt 20 25 39 44 58 186 100 % 
 
 
Tabell 2:1 b: Männens huvudsakliga källor till information om Ikeas etablering 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Politiker - - 7 % - 7 % 7 4 % 
Tjänstemän på myndigheter - - - 6 % 7 % 8 5 % 

Media, tv, tidning, radio 54 % 64 % 52 % 67 % 69 % 111 64 % 
Bekanta, arbetskamrater 15 % - - 6 % 3 % 7 4 % 

Annan - 22 % - - 1 % 4 2 % 
Flera alternativ har angetts 31 % 14 % 41 % 21 % 13 % 37 21 % 

Totalt 13 14 29 48 70 174 100 % 
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Tabellerna 2:1 a och 2:1 b visar att politikerna är huvudinformationskällan till 

endast sammanlagt fyra procent av både manliga och kvinnliga respondenter. 

Könsfördelningen bland svaren är i stort sett jämn vilket antyder till att personer 

i samtliga åldersgrupper föredrar media, det vill säga, tv, tidningar och radio 

som huvudsakliga informationskällor. Dessutom antyder resultatet på att en 

högre andel i den yngsta åldersgruppen får information från människor de 

umgås med i kontrast till andra åldersgrupper. 
 

På frågan om medborgarna kommit med förslag om förändringar svarar 

kommunchefen att det finns en del frågor som invånarna är intresserade av, som 

rör infrastrukturen samt vilka lösningar som kommunen har. Många tycker 

kanske att det här med planering inte är en enkel fråga att ta del av. Men det 

finns möjlighet till delaktighet och kommunen arbetar med många 

remissinstanser, bland annat med ungdomsråd, pensionärsföreningar och 

handikappråd. Sedan är invånare givetvis med och tycker till och påverkar.  

Tabell 2:2 a: Kvinnors upplevda åsikt om politikernas hantering av Ikeas etablering: 
Skötte kommunens politiker Ikeas etablering på ett bra sätt? 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Ja 50 % 56 % 64 % 76 % 56 % 114 61 % 
Nej 5 % 4 % 8 % - 3 % 7 4 % 

Vet ej 45 % 40 % 26 % 22 % 41 % 62 34 % 
Flera alternativ - - 2 % 2 % - 2 1 % 

Totalt 20 25 39 42 59 185 100 % 
 
 
Tabell 2:2 b: Männens upplevda åsikt om politikernas hantering av Ikeas etablering: 
Skötte kommunens politiker Ikeas etablering på ett bra sätt? 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Ja 46 % 79 % 69 % 63 % 54 % 104 60 % 
Nej 8 % - 4 % 4 % 7 % 9 5 % 

Vet ej 46 % 21 % 24 % 33 % 39 % 59 34 % 
Flera alternativ - - 3 % - - 1 1 % 

Totalt 13 14 29 48 69 173 100 % 
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Vi ser i tabellerna 2:2 a och 2:2 b att sammanlagt 61 procent av respondenterna 

upplever att politikerna har skött etableringen på ett bra sätt; könsfördelningen 

är i stort sett jämn. Dock är det sammanlagt fyra procent som upplever att 

politikerna inte har skött etableringen på ett bra sätt och 34 procent upplever att 

de inte vet. Indikationen är att tvivlen bland både män och kvinnor i den yngsta 

åldersgruppen är högre än i andra åldersgrupper. 
 
Tabell 2:3a: Instämmer kvinnor med politikernas vision vad gäller Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 45 % 44 % 43 % 81 % 62 % 109 58 % 
Nej - 4 % 8 % 5 % 3 % 8 4 % 

Vet ej 55 % 52 % 49 % 14 % 35 % 70 38 % 
Totalt 20 25 39 43 60 187 100 % 

 
 
Tabell 2:3b: Instämmer männen med politikernas vision vad gäller Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 46 % 79 % 55 % 65 % 59 % 104 61 % 
Nej - - 14 % 6 % 36 % 11 6 % 

Vet ej 54 % 21 % 31 % 29 % 35 % 57 33 % 
Totalt 13 14 29 48 68 172 100 % 

 
 
 
 
 
Tabellerna 2:3 a och 2:3 b visar att åsikterna bland sammanlagt 60 procent av 

respondenterna instämmer med politikernas visioner. Medan åsikterna bland 

sammanlagt 5 procent inte instämmer med politikernas visioner är det 

sammanlagt 35 procent som inte vet. Trots att könsfördelningen bland svaren i 

stort sett är jämn framgår att äldre personer är mer benägna att instämma än 

yngre och de yngsta mer benägna att betvivla. 
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Tabell 2:4 a: Instämmer kvinnor med medias beskrivning av de positiva effekterna vad 
gäller Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 60 % 64 % 56 % 77 % 64 % 121 65 % 
Nej 10 % 4 % 8 % 2 % - 7 4 % 

Vet ej 30 % 32 % 36 % 21 % 36 % 58 31 % 
Totalt 20 25 39 44 58 186 100 % 

 
 
Tabell 2:4 b: Instämmer männen med medias beskrivning av de positiva effekterna vad 
gäller Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 67 % 77 % 76 % 74 % 63 % 114 70 % 
Nej 17 % - 7 % 9 % 13 % 16 10 % 

Vet ej 16 % 23 % 17 % 17 % 24 % 33 20 % 
Totalt 12 13 29 47 62 163 100 % 

 
Vi ser i tabellerna 2:4 a och 2:4 b att det också finns sammanlagt sju procent av 

respondenterna som inte instämmer med de positiva effekterna vad gäller Ikeas 

etablering som media har beskrivit. 67 procent instämmer med medias 

beskrivning och 26 procent vet inte. Kvinnor visar mer osäkerhet än män, dock 

är det männen som både instämmer samt inte instämmer i medias beskrivning i 

högre utsträckning än kvinnorna.  Åsikterna bland de yngsta personerna, särskilt 

männen, instämmer dock inte. 
 
Tabell 2:5 a: Kvinnor.: Har du fått tillräckligt med information om Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 95 % 100 % 90 % 100 % 98 % 175 97 % 
Nej 5 % - 10 % - 2 % 6 3 % 

Totalt 20 24 39 42 56 181 100 % 
 
 
Tabell 2:5 b: Män: Har du fått tillräckligt med information om Ikeas etablering? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 100 % 93 % 93 % 100 % 96 % 164 97 % 
Nej - 7 % 7 % - 4 % 6 3 % 

Totalt 12 14 29 48 67 170 100 % 
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I tabellerna 2:5 a och 2:5 b framgår att de som uppger att de inte har fått 

tillräckligt med information tenderar att vara kvinnor mellan 39 och 48 år och 

män mellan 29 och 48 år. Dock har 97 procent av respondenterna uppgett att de 

fått tillräcklig information om den kommande utvecklingen.  
 

Ökad folkmängd 
Enligt befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) (2009a) ökade 

folkmängden i Haparanda långsamt fram till 1994. Trots en successiv minskning 

sedan 1994 var folkmängden i Haparanda kommun år 2005 något högre än i 

början av 1970-talet och kvinnor utgjorde 49 procent av de 10 184 personerna 

som var bosatta i kommunen. Antalet personer mellan 19 och 24 år var 611 och 

58 procent var män. 52 procent av de 5 270 personerna mellan 25 och 64 år samt 

46 procent av de 2 099 personerna över 64 år var också män (SCB, 2009a).  
 
Tabell 2:6: Haparandas befolkning år 2005 i åldersgrupper (SCB 2009a) 
  

Ålder   
0-18 19-24 25-64 65+ Totalt 

Procent av 
befolkningen 22 6 52 20 100 

Antal 2 204 611 5 270 2 099 10 184 
 
Tabell 2:6 visar att år 2005 var 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre och 

22 procent 18 år eller yngre. Medan 6 procent av befolkningen var mellan 19 

och 24 år var 52 procent mellan 25 och 64 år. 
 

Ett av de mest övergripande förväntningarna i kommunen är att Ikeas etablering 

medför en befolkningsökning. Som följd av de förväntade nya arbetstillfällena 

förväntar sig respondenterna och kommunchefen att ’fler människor stannar 

kvar och fler flyttar in’* i kommunen. Kommunchefen berättar att; 
 

’[v]i räknar så här, att om vi bara tittar på de här tusen arbetstillfällena inom 
handel och service […] att vi får ungefär 30 procent av egen kraft. 20 procents 
inpendling och då är det ju grannkommunerna Kalix, Övertorneå, Torneå och 
Kemi. Och sedan räknar vi med ungefär 50 procents inflyttning’. 

                                                 
* Skrev en 38-årig sammanboende kvinna med tre hemmavarande barn. 



 109

 

Enligt kommunchefen finns det ett indextal när det gäller inflyttning på gånger 

2,3 så att de 500 personer som förväntas flytta in i kommunen blir mellan 1 200 

till 1500 personer; en ökning som förväntas komma att ske under en 

fyraårsperiod. Utöver detta förväntas ett stort antal personer att besöka 

Haparanda för att handla, och många övernattar. Enligt beräkningarna kommer 

1,5 miljoner kunder att besöka Haparanda och Torneå med omnejd, med flest 

besökare under helgerna. Ikea räknar med ungefär 230 000 övernattningar på 

årsbasis. 

Tabell 2:7 a: Kvinnornas uppfattning att Ikeas etablering medför att fler 
personer/familjer flyttar till Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 30 % 12 % 33 % 25 % 26 % 47 26 % 
Stor/helt 70 % 88 % 67 % 75 % 74 % 136 74 % 

Totalt 20 25 39 44 55 183 100 % 
 
 
Tabell 2:7 b: Männens uppfattning att Ikeas etablering medför att fler 
personer/familjer flyttar till Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 23 % 7 % 38 % 23 % 46 % 56 33 % 
Stor/helt 77 % 93 % 62 % 77 % 54 % 114 67 % 

Totalt 13 14 29 48 66 170 100 % 
 

Tabellerna 2:7 a och 2:7 b visar att en ökning i befolkningen också förväntas av 

sammanlagt 70 procent av dem som deltog i undersökningen. Ålder påverkar 

inte förväntningarna i någon högre utsträckning, däremot framgår att andelen 

män som förväntar sig en befolkningsökning är färre än andelen kvinnor. 

 

En av de svårigheter som Haparanda brottas med, liksom många andra 

kommuner i Norrbotten, är att många ungdomar flyttar från orten. Ikeas 

etablering har skapat förväntningar hos majoriteten ’[a]tt folk, framförallt unga, 
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kan stanna kvar/vill stanna kvar på orten’*. Kommunchefen berättar att de har 

gjort en enkätundersökning som riktar sig till ungdomar som kan jämföras med 

en liknande undersökning kommunen genomförde tre år tidigare. Enligt henne 

speglar resultatet av den nya undersökningen tydligt ungdomars framtidstro när 

de deltagande ungdomarna uppger att de kan tänka sig att åka iväg för att 

studera för att sedan återvända. Kommunchefen hävdar att ungdomarna känner 

att kommunen är en naturlig plats att återkomma till eftersom de, i likhet med en 

av detta projekts respondenter, inser att ”Haparanda har blivit en het ort”. I den 

tidigare ungdomsundersökningen genomförd av kommunen svarade 70 procent 

av ungdomarna att de skulle flytta och ett fåtal uppgav att de skulle återvända. 

Att det fortfarande är många som är beredda att studera är ett sundhetstecken 

enligt kommunchefen. 
 
Tabell 2:8 a: Kvinnornas uppfattning att Ikeas etablering medför att fler unga stannar 
kvar i Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 10 % 12 % 26 % 14 % 23 % 34 18 % 
Stor/helt 90 % 88 % 74 % 86 % 77 % 151 82 % 

Totalt 20 25 39 44 57 185 100 % 
 
 
Tabell 2:8 b: Männens uppfattning att Ikeas etablering medför att fler unga stannar 
kvar i Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 23 % - 17 % 21 % 29 % 38 22 % 
Stor/helt 77 % 100 % 83 % 79 % 71 % 135 78 % 

Totalt 13 14 29 48 69 173 100 % 
 

Vi ser i tabellerna 2:8 a och 2:8 b att i denna enkätundersökning är 

förväntningarna hos sammanlagt 80 procent av respondenterna att antalet unga 

människor i kommunen kommer att öka. Andelen män som förväntar sig en 
                                                 
* Skrev en 29-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 
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ökning av antalet unga människor i kommunen är färre än bland kvinnorna. 
 

En annan förväntning bland många av respondenterna är att ’[d]et kommer att 

bli mycket livligare i Haparanda, staden kommer att fyllas med folk från olika 

länder’ * , dock upplevs detta som både positivt och negativt. Enligt den 

intervjuade från försäkringskassan i Haparanda är det positivt eftersom det finns 

ett samband med avfolkning och ohälsotalet, som i Haparanda är bland landets 

högsta (Försäkringskassan, 2009). Av kommentarerna framgår att det är flera av 

respondenterna som förväntar sig  ’[m]ycket trafik’† betyder ’[t]rängsel’‡, och 

att ’[l]ugnet i stan kommer att upphöra’§ samt ’[s]måstadscharmen försvinner’**. 

 

År 2005 var 78 procent av alla barn i åldersgruppen ett till fem år inskrivna på 

förskola (Skolverket, 2009) och det finns de som förväntar sig ’fler barn i 

skolorna’††. Andra förväntar sig’[t]rafikkaos’‡‡ med ’långa köer överallt, [det 

blir] svårt att få parkeringsplats i centrum’ §§  samt ’fler olyckor då 

infrastrukturen kanske inte uppfyller kraven’ *** . Kommunchefen är väl 

medveten om att Ikeas och andra företags etablering ställer stora krav på 

infrastrukturen, skolsystemet, kulturutbudet och fritidsanläggningar. 

’Det ställer enormt stora krav på allt som man normalt tillhandahåller och kanske 
begränsat tidigare, nu måste vi tänka nytt och tänka större och öppna upp fler 
möjligheter’. 

 

Vad gäller infrastrukturlösningar, bil-, gång- och cykelvägar, rondeller och 

handelsområden berättade kommunchefen att förväntningarna på att 

folkmängden skall öka kraftigt innebär att kommunen har en utvecklingsplan för 

                                                 
* Skrev en 52-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
† Skrev en 54-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 77-årig ensamstående kvinna med två hemmavarande barn. 
§ Skrev en 39-årig sammanboende kvinna med tre hemmavarande barn. 
** Skrev en 51-årig ensamstående man med två hemmavarande barn. 
†† Skrev en 42-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
‡‡ Skrev en 62-årig gift man med två hemmavarande barn. 
§§ Skrev en 57-årig ensamstående kvinna med fyra hemmavarande barn. 
*** Skrev en 51-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
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hela området. Vidare ses energiförbrukning och vattenförbrukning över, delar 

som upprätthåller en bra grundservice för människorna och för handeln. 

Kommunchefen talar om kommunens framtida planer och berättar att; 

 
’Vi behöver överhuvudtaget inte fundera över skolnedläggningar eller något 
sådant utan vi tittar på expansionsmöjligheter. Vi diskuterar redan när det gäller 
förskola, det är ju där behovet kommer först. Sedan har vi sett över 
skoldimensionering, alltså att vi klarar av en befolkning på ungefär 
12 000 personer. Så att vi är mentalt förberedda för den här expansionen. Och 
genom att handel och service ofta drar till sig unga människor vet vi att det ofta 
är mänskor med barn, medan kanske äldreomsorgen inte berörs i någon större 
utsträckning än så länge, men kanske på sikt. Vi ser över samtliga bitar, men 
fritid och kultur där kommer vi att utöka budgetanslagen så att man kan göra 
mer’. 

 

 

Framtida förbättring av kommunal service liksom barn- och äldreomsorg, 

underhåll av vägar m.m. förväntas av sammanlagt 65 procent av respondenterna. 

Det är dock kvinnor och män i åldersgruppen 39 till 48 samt äldre män som inte 

tenderar att förvänta sig en ökning av kommunal service. 

 

Men det är inte alla som tycker positivt om ’ett ”blomstrande” Haparanda’* 

eller att det är ’kul att se massor av människor’†. Förväntningarna bland en hög 

andel av respondenterna är att fler människor innebär att ’[k]riminaliteten ökar’‡ 

och att det blir ’fler våldsbrott’ § , till och med ’[ö]kad narkotika- och 

alkoholsmuggling till och från öst’**. År 2005 var det 1 175 brott anmälda i 

Haparanda kommun (Brottsförebyggande rådet, 2009). Det allra flesta var 

misshandel, stöld, och trafikbrott.  
 
 
 
                                                 
* Skrev en 71-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
† Skrev en gift kvinna uppgift om ålder och antal hemmavarande barn saknas. 
‡ Skrev en 55-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
§ Skrev en 42-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
** Skrev en 68-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
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Tabell 2:11a: Kvinnornas uppfattning att Ikeas etablering medför ökad brottslighet i 
Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 20 % 31 % 21 % 23 % 25 % 45 24 % 
Stor/helt 80 % 69 % 79 % 77 % 75 % 144 76 % 

Totalt 20 26 39 44 60 189 100 % 
 
 
Tabell 2:11 b: Männens uppfattning att Ikeas etablering medför ökad brottslighet i 
Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten - 21 % 41 % 23 % 33 % 50 28 % 
Stor/helt 100 % 79 % 59 % 77 % 67 % 126 72 % 

Totalt 13 14 29 48 72 176 100 % 
 

Vi ser i tabellerna 2:11 a och 2:11 b att sammanlagt 74 procent av 

respondenterna förväntar sig en ökad brottslighet.  
 

Förväntningarna är att folkmängden i kommunen kommer att öka kraftigt, även 

antalet ungdomar. Trots att det upplevs som positivt av de flesta uttrycks det 

bekymmer att infrastrukturen inte ska klara av den förväntade omfattningen av 

befolkningsökningen samt att karaktären av Haparanda skall gå förlorad. Det 

finns också en stor andel respondenter som förväntar sig en försämring i 

kommunen, särskilt en ökad brottslighet. Det är en högre andel kvinnor än män 

som tenderar att vara mer optimistiska till att folkmängden kommer att öka. 

Äldre människor har lägre förväntningar än andra åldersgrupper om en ökad 

kommunal service. Förväntningar om ökad brottslighet är vanligare bland unga 

människor, i då i synnerhet bland unga män. I intervju med en tjänsteman 

framgår det att brottsligheten inte har ökat endast mindre trafikbrott. 
 

Folkmängden år 2008 
Folkmängden i Haparanda kommun ökade under andra hälften av år 2005 och 
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de första 6 månaderna år 2006.  
 

Diagram 2:1: Folkmängdsutvecklingen i Haparanda kommun 2005-2008 (SCB, 2009a).  
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Diagram 2:1 synliggör att folkmängden i kommunen minskade år 2008 sedan 

mitten av 2005 med 11 personer (SCB, 2009a). 
 

Under denna period var det fler personer som dog än föddes i kommunen, men 

det är fler inflyttare än utflyttare; det flesta inflyttare är kvinnor. Medan antalet 

kvinnor i kommunen var oförändrad under 2005/06 ökade antalet män med 30 

personer. Under 2006/07 minskade antalet kvinnor med 2 och män med 20. 
 

Minskningen av antalet män fortsätter under 2007/08 med 38, men antalet 

kvinnor ökade med 19. Under perioden mellan 2005/08 minskade antalet män 

boende i kommunen med 50, dock ökade antalet kvinnor med 15.  
 
Diagram 2:2: Folkmängdens utveckling i Haparanda kommun 2005-2008 uppdelade på  
kön (SCB, 2009a).  

4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300

2005 2006 2007 2008

Å r

A ntal

män kv innor

 



 115

När vi betraktar könsmönster i diagram 2:2 ser vi att i början av 2009 befolkades 

Haparanda av 5 186 män och 4 987 kvinnor. 
 
Tabell 2:12: Haparandas befolkning 2008 i åldersgrupper (SCB 2009a) 
 

Ålder   
0-18 19-24 25-64 65+ Totalt 

Procent av 
befolkningen 21 7 51 21 100 

Antal 2 099 664 5 232 2 178 10 173 
 
 
I tabell 2:12 ser vi att 21 procent av befolkningen var 65 år eller äldre, och 21 

procent 18 år eller yngre. Medan sju procent av befolkningen var mellan 19 och 

24 år var 51 procent mellan 25 och 64 år. 
 

Kvinnor utgör 48 procent av åldersgruppen 25 till 64 år, vilken minskade med 

27 män samt 11 kvinnor under perioden till 5 232 personer. Män utgör 46 

procent av åldersgruppen 64 år och över, vilken ökade med 41 män och 38 

kvinnor under perioden till 2 187 personer. Åldersgruppen 19 till 24-åriga ökade 

under perioden med 28 män och 16 kvinnor till 664 personer, kvinnor utgör 42 

procent av den åldersgruppen. Antalet 18-åriga och yngre minskade med 70 män 

och 35 kvinnor under perioden till 2 099 personer, 49 procent av den 

åldersgruppen är kvinnor (SCB, 2009a). 
 

År 2008 var det 1 025 brott anmälda i Haparanda, misshandel, stöld och 

trafikbrott. Den största minskningen av antalet brott sedan 2005 är anmälda 

stölder (Brottsförebyggande rådet, 2009).  
 
En ny arbetsmarknad 
Ikea uppskattar att de behöver 100 heltidstjänster. Utöver dessa räknar 

kommunen med cirka 900 arbetstillfällen i olika kringverksamheter; 

underleverantörer till Ikea, transportmarknaden växer, likaså handeln. Då räknar 

kommunen enbart med dem som kommer att arbeta i butikerna. Ett annat 

område är hotell och restaurang som kommer att utökas, vilket för med sig en 
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stor efterfrågan av lokalvårdare och fastighetstekniker. Även besöksnäringen 

förväntas få en oerhört positiv utveckling, med ett större aktivitetsutbud. Med 

fler människor i områdena, turism, kunder och ökad inflyttning förväntar sig 

kommunens politiker att handel och service kommer att expandera; hotellen 

behöver dem som tar hand om tvätt, städ och så vidare; och det planeras för 

minst en camping till. I stort sett är det alla som förväntar sig att ’[m]er jobb 

skapas’* och att ’arbetslösa tvingas till arbete’†.  

Tabell 2:15 a: Kvinnornas uppfattning om Ikeas etablering medför att ca 1 000 nya jobb 
skapas i Haparanda 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 30 % 42 % 29 % 30 % 22 % 52 28 % 
Stor/helt 70 % 58 % 71 % 70 % 78 % 129 72 % 

Totalt 20 24 38 44 55 181 100 % 
 
 
Tabell 2:15 b: Männens uppfattning om Ikeas etablering medför att ca 1 000 nya jobb 
skapas i Haparanda 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 54 % 21 % 48 % 36 % 50 % 74 44 % 
Stor/helt 46 % 79 % 52 % 64 % 50 % 95 56 % 

Totalt 13 14 29 47 66 169 100 % 
 
Tabellerna 2:15 a och 2:15 b visar att sammanlagt 64 procent av respondenterna 

förväntar sig att Ikeas etablering medför ca tusen nya jobb i kommunen. En 

högre andel kvinnor än män förväntar sig fler arbetstillfällen. Kvinnor mellan 29 

och 38 år samt dem i den äldsta åldersgruppen är, tillsammans med de yngsta 

männen, mindre förväntansfulla än andra åldersgrupper när det gäller tusen nya 

jobb. 

Även om andelen män inte är lika stor som andelen kvinnor, rörande 

förväntningar av fler arbetstillfällen är det sammanlagt 91 procent av 
                                                 
* Skrev en 49-årig gift man med åtta hemmavarande barn. 
† Skrev en 67-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
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respondenterna som förväntar sig att fler människor faktiskt får arbete. Ålder 

inverkar på denna förväntning men trots omfattningen av att det blir ‘[m]er 

arbete åt ungdomar’* är förväntningarna bland de yngre respondenterna att detta 

sker i mindre omfattning. Att ’de nya jobben går till arbetssökande från andra 

kommuner’ †  förväntas förvisso också av flera. Att konkurrensen på 

arbetsmarknaden ökar förväntas av sammanlagt 62 procent av respondenterna. 

En stor andel unga människor sammanlagt 64 procent av respondenterna 

förväntar sig en ökning av arbetspendling till kommunen. Kommunchefen 

uppskattar att omkring 200 av de nya arbetstillfällena går till människor som 

arbetspendlar till kommunen. 
 

Trots detta finns förväntningar att omkring 300 nya anställningstillfällen 

kommer att innehas av Haparandabor, det är 72 procent av respondenterna som 

förväntar sig en ökad valmöjlighet på arbetsmarknaden i kommunen. Dock är 

andelen män som förväntar sig’[m]ånga arbetstillfällen på olika områden’‡ inte 

lika hög som bland kvinnorna. Andelen äldre som förväntar sig en ökad 

valmöjlighet på arbetsmarknaden är inte lika stor som bland andelen yngre 

personer. Även om fler arbetstillfällen förväntas, finns en förvänting bland en 

del respondenter att ’de flesta [är] deltidstjänster tyvärr’ § . Men ’[f]ler 

deltidsarbeten’ **  upplevs dock inte negativt av alla. Medianinkomsten i 

Haparanda år 2005 bland personer mellan 20 och 64 år var lägre än i länet och 

riket i helhet (Haparanda kommunfakta, 2007).  
 
Tabell 2:16: Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst (kronor) för 20 – 64-
åriga i Haparanda kommun 2005 (Haparanda kommunfakta, 2007). 
 

 Män Kvinnor Totalt 
Medianinkomst 204 000 191 000 197 000 
 

                                                 
* Skrev en 57-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 18-årig ensamstående kvinna utan hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 45-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 48-årig ensamstående kvinna med två hemmavarande barn. 
** Skrev en 45-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
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Tabell 2:16 visar att medianinkomsten i Haparanda kommun år 2005 var 

197 000 kronor. Kvinnors medianinkomst var 6 procent, 13 000 kronor, lägre än 

männens. 
 

Det är endast 22 procent av respondenterna som förväntar sig att Ikeas 

etablering kommer att medföra ökade inkomster. Skillnaderna mellan män och 

kvinnor som förväntar sig högre inkomster är liten, men ännu lägre bland yngre 

människor än bland äldre. 
 

År 2008 var 84 procent av alla barn i åldersgruppen ett till fem år i Haparanda 

inskrivna på förskola (Skolverket, 2009). Bland de äldre i kommunen låg 

utbildningsnivån något över läns- och riksgenomsnittet, men andelen som hade 

eftergymnasial utbildning var lägre i Haparanda (SCB, 2009b).  
 
Tabell 2:17: Befolkning mellan 16-74 år efter utbildningsnivå och kön 2005 (SCB, 2009b) 
 

 Totalt 
Utbildningsnivå Män Kvinnor Antal Procent 

Förgymnasial utbildning 30 % 28 % 2 174 29 % 
Gymnasial utbildning 54 % 50 % 3 874 52 % 

Eftergymnasial utbildning 12 % 19 % 1 143 15 % 
Uppgift saknas 4 % 3 % 261 4 % 

Totalt 3 918 3 534 7 452 100 % 
 
 
Tabell 2:17 visar att 81 procent av Haparandaborna mellan 16 och 74 år har 

gymnasial utbildnings nivå. 
 

Enligt intervjupersonen från arbetsförmedlingen i Haparanda räknas arbetslösa, 

personer i program samt olika konjunkturberoende program in i statistiken från 

arbetsförmedlingen. Enligt arbetsförmedlaren har den öppna arbetslösheten i 

regionen varit historiskt hög eftersom balansen mellan tillgång och efterfrågan 

på arbetskraft varit ojämn över tid. Detta har under årens lopp inneburit att 

många människor hänvisats till andra delar av Sverige. 
 

Andelen av de 5 763, 20 till 64-åriga personerna i Haparanda som var 

arbetssökande år 2005 var 16 procent. Det var 19 procent av  3 052 män i denna 
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åldersgrupp och 13 procent av  2 711 kvinnor. År 2005 utgjorde kvinnor 79 

procent av de deltidsarbetslösa och antalet deltidsarbetslösa ungdomar var något 

lägre än året innan.  
 

Tabell 2:18: Andel (%) av alla arbetssökande i respektive åldersgrupp i Haparanda 
kommun 2005 (Haparanda kommunfakta, 2005) 
 

Totalt    Antal Procent 
Män 30 % 19 % 571 61 % 

Kvinnor 18 % 13 % 368 39 % 
Totalt 25 % 16 % 939 100 % 

 
 
Tabell 2:18 visar att 25 procent av alla 20 till 24-åriga var arbetssökande år 2005; 

vilket motsvarar 30 procent av männen och 18 procent av kvinnorna i denna 

åldersgrupp (Haparanda kommunfakta, 2005). 
 

Det finns Haparandabor som arbetar i Finland samt Torneåbor som arbetar i 

Sverige, dessa ingår inte i statistiken. Detta innebär att andelen 

förvärvsarbetande kan vara något högre än det som redovisas. I Torneå består 

arbetsmarknaden i stort sett av industriföretag och det är därför fler män från 

Haparanda som pendlar till Torneå medan kvinnorna från Torneå arbetar i den 

offentliga sektorn i Haparanda. Enligt kommunchefen pendlar många 

Haparandabor till arbete i Finland och omkring 150 finländare arbetar på den 

svenska sidan av gränsen. På arbetsförmedlingen uppskattades att ett 70-tal 

industriarbetande Haparandabor pendlar till deras arbete vid industriföretag i 

Finland*. 
 

Ändå förvärvsarbetade 60 procent av 2 711 kvinnor och 56 procent av 3 052 

män mellan 20 och 64 år som var bosatta i Haparanda kommun år 2005. Totalt 

var det 58 procent av de 5 763 Haparandaborna i denna åldersgrupp som 

arbetade.  
                                                 
* Eftersom detta projekt är begränsat till Haparanda kommun tar denna undersökning inte upp 
annat än en nödvändig diskussion av förhållanden på den finska sidan, men påverkan av 
närheten till Finland för Haparanda kommun bör inte nonchaleras. 
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Tabell 2:19: Andel (%) av alla förvärvsarbetande i Haparanda kommun 2005 i 
respektive åldersgrupper (SCB, 2009c) 
 

 20-24 25-44 45-64 Totalt 
Män 44 % 60 % 55 % 55 % 

Kvinnor 42 % 67 % 58 % 60 % 
Totalt 43 % 63 % 56 % 58 % 

 
 
Tabell 2:19 visar att fler kvinnor bosatta i kommunen förvärvsarbetar än män. 
 

Eftersom majoriteten av männen som arbetar i kommunen arbetar inom den 

privata sektorn och majoriteten av kvinnorna inom den offentliga sektorn var 

arbetsmarknaden år 2005 könssegregerad. Näringsgrenen vård och omsorg, 

utbildning och forskning, samt tillverkning utgör ca 60 procent av 

arbetstillfällena i kommunen (Haparanda kommunfakta, 2007). Fem företag gick 

i konkurs 2005 (Haparanda kommun, 2009) men det fanns dock totalt 290 

företagare bland dem som var över 16 år i Haparanda kommun. 68 procent av 

dessa företag sysselsatte en person och 25 procent sysselsatte mellan två och 

fyra.  
 
Tabell 2:20: Egna företag i Haparanda kommun 2005 (Haparanda kommunfakta, 2007) 
 

 Antal sysselsatta Totalt 
 1 2-4 5-9 10- Antal Procent

Män 69 % 82 % 86 % 77 % 212 73 % 
Kvinnor 31 % 18 % 14 % 23 % 78 27 % 

Totalt 197 73 7 13 290 100 % 
 
 
Tabell 2:20 visar att en dryg fjärdedel av företagarna var kvinnor. 
 

Standard för svensk yrkesklassificering 1996 är ett system för gruppering av 

individers yrken. Det bygger på den internationella yrkesklassifikationen ISCO-

88  (COM) (International Standard Classification of Occupations) som används 

vid rapportering och sammanställning av statistik inom den Europeiska Unionen. 

Yrkesgruppsklassificeringar baserade på likheten av arbetsuppgifterna som 

personen utför; när arbetsuppgifterna är tillräckligt lika ifråga om förmågor som 
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krävs för att utföra dessa ingår yrkena i samma huvudyrkesgrupp. Den 

hierarkiska aspekten av yrkesklassificering baseras på förhållandet till 

färdigheterna som utförandet av arbetsuppgifterna kräver. Enligt SSYK 96 

framgår att;  
 

’[d]et bör observeras att det faktum att en utbildningsnomenklatur används som 
riktmärke för att bestämma kvalifikationsnivån inte innebär att de kunskaper och 
färdigheter som erfordras för ett visst arbete behöver inhämtas genom formell 
utbildning. De kan lika gärna inhämtas genom arbetserfarenhet. Det som avses är de 
kvalifikationer som arbetet i fråga fordrar, inte de kvalifikationer som den 
arbetstagare besitter som utför arbetet’ (SCB, 2008). 

 
Enligt den Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96) bestod 

arbetsmarknaden i Haparanda år 2005 av tio yrkesområden klassificerade i ett 

hierarkiskt ramverk på olika nivåer utformade enligt arbetsuppgifter samt 

färdigheter som utförandet av arbetsuppgifter kräver (SCB, 2008a). År 2005 

hade 50 procent av alla anställda i Haparanda sina anställningar inom de 12 

vanligaste yrkena i kommunen. Tabell 2:21 visar könsfördelningen bland de 12 

vanligaste yrkena samt de kvalifikationsnivåer som krävs för att utföra 

arbetsuppgifterna inom respektive yrke. 
 

I tabell 2:21 ser vi också att i nio av dessa yrken förutsätts vanligen 

gymnasieutbildning eller lägre utbildningsnivå; den 2:a SSYK 96 

kvalifikationsnivån. Två yrken förutsätter universitets eller annan 

specialistutbildning; den 4:a SSYK 96 kvalifikationsnivån. Endast två procent 

anses ha arbete med den primära funktionen att planera, leda och samordna 

verksamheten i stort (inte att organisera, leda eller samordna det praktiska 

arbetet vid tillverkning, som normalt klassificeras i samma grupp som 

underställda); det vill säga, arbetar som chefer. Denna yrkesgrupp har inte 

angivit någon specifik kvalifikationsnivå eftersom andra aspekter anses väga 

tyngre. 
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Tabell 2:21: De 12 vanligaste yrkena för män och kvinnor i Haparanda 2005 
(Haparanda kommunfakta, 2007) och därtill även kvalifikationsnivåer (SCB, 2008a) 
 

  Antal Proc. Fördelning 
% Könsför. (%) 

Yrken Kval- nivå M Kv M Kv Tot M Kv 
Vård och 
omsorgspersonal 2:a 92 525 7 34 21 15 85 

Försäljare, detaljhandel; 
demonstratörer m.fl. 2:a 48 96 3 6 5 33 67 

Grund- 
skollärare 4:a 28 87 2 6 4 24 76 

Byggnads- 
hantverkare 2:a 98 4 7 - 3 96 4 

Övrig 
kontorspersonal 2:a 22 59 2 4 3 27 73 

Gjutare, svetsare, 
plåtslagare m.fl. 2:a 71 - 5 - 2 100 - 

Processoperatörer, trä- 
och pappersindustri 2:a 67 1 5 - 2 99 1 

Kund- 
informatörer 2:a 24 43 2 3 2 36 64 

Köks- och 
restaurangbiträden 1:a 4 63 - 4 2 6 94 

Gymnasielärare 
m.fl. 4:a 36 28 3 2 2 56 44 

Chefer för mindre företag 
och enheter - 42 21 3 1 2 67 33 

Fordons- 
förare 2:a 61 1 4 - 2 98 2 

Totalt 12 yrken 593 928 43 60 50 39 61 
Totalt alla yrken 1393 1551 100 100 100 47 53 

 
 
 
 
Arbetsförmedlingen arbetar efter de riktlinjer och anvisningar som regeringen 

lämnar till Arbetsmarknadsstyrelsen, och med utgångspunkt från denna 

arbetsmarknadspolitik upprättar arbetsförmedlingarna en verksamhetsplan, och 

arbetar enligt tre service vägar. I första hand skall de arbetssökande självständigt 

söka arbete, via Internet och/eller vid kundarbetsplatserna som finns på 

arbetsförmedlingen. Den andra service vägen är kundtjänst där de sökande kan 

ringa ett telefonnummer för att få stöd i sökandet efter arbete. Slutligen finns 

den lokala arbetsförmedlingen för dem som behöver fördjupa sina förfrågningar 
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och i de fall där ytterligare stöd behövs. I det gamla tullhuset i Haparanda finns 

jobcenter. Där finns även Crossborderprojektet, som bedrivs tillsammans med 

Finland för att göra arbetsmarknaden i båda länderna tillgängliga för sökande. 

De som pendlar över ”gränsen” förväntas öka eftersom lönerna i länderna allt 

mer jämnats ut.  
 

Med hänsyn till de kommande etableringarna organiserar arbetsförmedlingen i 

Haparanda sig för att möta förväntningarna. En arbetsgrupp jobbar med de 

specifika etableringarna. Representanter från Ikea är med i planeringen och 

arbetsförmedlingen har tagit del av Ikeas planer och innehåll i de interna 

utbildningarna för att bättre kunna matcha utbud och efterfrågan så effektivt som 

möjligt. Därför samarbetar de med Torneå i det så kallade Crossborderprojektet. 

I intervjun stipulerade arbetsförmedlaren i Haparanda att arbetsförmedlingens 

satsningar syftar till att förbereda de arbetssökande på ett bra sätt. I och med 

etableringarna har arbetsförmedlingen fått ökade ekonomiska resurser, 

framförallt när det gäller utbildningsinsatser men även ett visst personaltillskott. 

Arbetsförmedlaren poängterar att de har ett bra utbildningsutbud i det avseendet. 

När Ikea och andra företag anställer personal kommer naturligtvis en del att 

anställas av befintliga företag. I intervjun underströk arbetsförmedlaren att den 

viktigaste frågan är att matcha de arbetssökande mot de företag som etablerar sig, 

genom arbetsmarknads- och förberedande utbildning. Det förväntas av en del 

respondenter att det blir ’[f]ler arbetstillfällen inom handel och kommun (skola, 

vård och omsorg)’ * och arbetsförmedlingen i Haparanda anordnar utbildningar 

inom handel och, med aktning till förväntade ’större krav på att kunna finska för 

att få ett jobb’†, språkutbildningen. Handelsutbildningar har funnits tidigare men 

har ökat i omfattning för att täcka kommande efterfrågan av arbetskraft, som 

arbetsförmedlingen bedömer skall bli stort. Det kan innefatta praktik och trainee 

                                                 
* Skrev en 68-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
† Skrev en 18-årig ensamstående kvinna utan hemmavarande barn. 
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där man tränas in i arbetet. Arbetsförmedlingen i Haparanda samarbetar med 

Kalix och Utbildning Nord i Övertorneå. 

Ikea och de följdföretag som etablerar sig förväntas också medföra positiva 

effekter för andra delar av arbetsmarknaden i regionen. I och med att ett stort 

antal personer förväntas besöka Haparanda för att handla och många övernattar 

förväntas också fler arbetstillfällen inom ’[r]estaurang, upplevelse, byggnad och 

samhällsservice’ * . Arbetsförmedlingen samarbetar med byaföreningar i 

Haparanda, vilka förbereder sig för att ha möjlighet att ta emot besökare. Som 

en följd av ett ökat antal övernattningar på hotell och campingplatser ökar 

etableringen av kringföretagsamheten och tillväxttakten. Förväntningarna bland 

79 procent av respondenterna är att företagsamheten skall öka. En högre andel 

kvinnor är mer optimistiska än andelen män. Dock är andelen som förväntar sig 

en ökad företagsamhet lägre bland äldre män än yngre, kvinnor har högre 

förväntningar än män. 

I kommunen är förväntningarna att affärsverksamheten skall öka och att antalet 

småföretag skall växa; eftersom det finns en marknad blir det betydligt fler som 

startar egna företag. Medan kommunen räknar med att folk startar nya företag 

som förväntas skapa ytterligare ett par hundra arbetstillfällen väntar sig en del av 

respondenterna att etableringen av Ikea ska medföra ’[d]ålig fokus på befintliga 

företag!’ † ,medan vissa respondenter förväntar sig att ’[a]ndra 

inrednings/möbelbutiker får riktigt hård konkurrens’ ‡  är det en del som 

förväntar ’[m]ånga mindre företag avvecklar, slutar’§. Dock förväntar sig 73 

procent att Ikeas etablering medför att ’[f]ler törs starta eget’**, bland andelen 

äldre män är det färre som förväntar sig detta än i andra åldersgrupper. 
 

Andelen respondenter som uppger att de kan tänka sig starta eget företag är dock 
                                                 
* Skrev en 61-årig ensamstående man med två hemmavarande barn. 
† Skrev en 39-årig sammanboende kvinna med två hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 18-årig ensamstående kvinna utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 40-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
** Skrev en 48-årig ensamstående kvinna med två hemmavarande barn. 
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färre; 30 procent. Andelen män som kan tänka sig starta eget företag är högre än 

andelen kvinnor. Yngre personer är mer benägna att tänka sig att starta eget 

företag än äldre. Även om det sammanlagt är så gott som en tredjedel av 

respondenterna som kan tänka sig att starta eget företag är det endast 10 procent 

som uppger att de faktiskt kommer att göra det i framtiden. 
 

 

Tabell 2:22 a: Kvinnor: Kommer du att starta eget företag i framtiden? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 5 % 12 % 8 % 3 % - 8 6 % 
Nej 16 % 24 % 53 % 83 % 87 % 70 54 % 

Vet ej 79 % 64 % 39 % 14 % 13 % 52 40 % 
Totalt 19 25 36 35 15 130 100 % 

 
 
 
Tabell 2:22b: Män: Kommer du att starta eget företag i framtiden? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 39 % 25 % 19 % 7 % - 16 15 % 
Nej 23 % 8 % 23 % 59 % 82 % 48 44 % 

Vet ej 38 % 67 % 58 % 34 % 18 % 45 41 % 
Totalt 13 12 26 41 17 109 100 % 

 

 

Tabellerna 2:22 a och 2:22b visar att andelen män och kvinnor som inte vet om 

de ska starta eget är jämnt fördelat. Det är främst de yngre männen och 

kvinnorna mellan 29 och 38 år som har för avsikt att starta eget. 

 
 

Förväntningarna är att antalet arbetstillfällen kommer att öka, även bland de 

unga människorna. Resultatet tyder på att kvinnorna generellt är mera 

optimistiska än männen över att många nya arbetstillfällen kommer att skapas. 

Medan yngre och äldre människor förväntar sig att valmöjligheterna på 

arbetsmarknaden inte skall öka finns fler förväntningar att valmöjligheterna ökar 
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bland äldre kvinnor. Dock förväntas att det mest handlar om deltidstjänster inom 

handel och service samt att arbetspendlingen till kommunen kommer att 

begränsa antalet arbetstillfällen för kommuninvånare. Det är få som förväntar 

sig ökade inkomster. Även om det råder förväntningar om avvecklingar, 

förväntas företagsamheten öka med många nystartade små företag. Medan de 

äldsta männen tvekar ser de yngre samt kvinnor mellan 29 och 38 år möjligheten 

att starta eget företag. Dock är det få som har för avsikt att faktiskt starta eget 

företag.  

Arbetsmarknaden år 2008 
Medianinkomsten bland 20 till 64-åriga var lägre i Haparanda 2007 i jämförelse 

med riket och länet (SCB, 2009e).  
 
Tabell 2:23: Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst (kronor) för 20 - 64-åriga 
i Haparanda kommun 2007 (SCB, 2009e) 
 

 Män Kvinnor Totalt 
Medianinkomst 227 800 208 300 217 700
 
 

 

Tabell 2:23 visar att medianinkomsten i Haparanda kommun 2007 var 217 700 

kronor. Kvinnors medianinkomst var nio procent, 19 500 kronor, lägre än 

männens.  
 

De utbildningar som förbereder arbetskraften för arbetstillfällena vid Ikea år 

2005 finns kvar år 2009, dock är de mer inriktade mot handel i sin helhet. Enligt 

tjänstemannen på arbetsförmedlingen var det viktigt med dessa utbildningar i 

samma ögonblick som Ikea etablerades eftersom arbetskraften saknade lämplig 

kompetens. Även om dessa utbildningar fortgår är det i mindre omfattning, 

numera tar utbildningen formen av praktiktjänster. Utbildningsnivån bland 25 

till 64-åriga i kommunen år 2007 låg något över riksgenomsnittet för de med 

för- och gymnasiala utbildningar,  andelen med eftergymnasial utbildning var 

lägre i Haparanda.  
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Tabell 2:24: Befolkning mellan 16-74 år efter utbildningsnivå och kön 2007 (SCB, 2009b) 
 

 Totalt 
Utbildningsnivå Män Kvinnor Antal Procent 

Förgymnasial utbildning 29 % 27 % 2 125 28 % 
Gymnasial utbildning 54 % 51 % 3 970 53 % 

Eftergymnasial utbildning 13 % 20 % 1 216 16 % 
Uppgift saknas 4 % 2 % 253 3 % 

Totalt 3 994 3 570 7 564 100 % 
 
 
Tabell 2:24 visar att 69 procent av Haparandaborna mellan 16 och 64 år hade 

utbildningar högre än förgymnasial nivå. 
 

År 2008 var 11 procent av alla män och nio procent av alla kvinnor mellan 20 

och 24 år i Haparanda kommun arbetssökande.  
 
Tabell 2:25: Andel (%) av alla arbetssökande i respektive åldersgrupp i Haparanda 
kommun 2008, ((SCB, 2009f) Haparanda kommunfakta, 2008) 
 

Totalt Ålder 20-24  20-64 Antal Procent
Män 21 % 11 % 341 60 % 

Kvinnor 16 % 9 % 231 40 % 
Totalt 19 % 10 % 572 100 % 

 
 
I tabell 2:25 ser vi att andelen av arbetssökande 20 - 24-åringar är högre år 2008; 

21 procent av männen och 16 procent kvinnorna är arbetssökande. 

Enligt pendlingsstatistik (SCB, 2009d) fanns det 185 fler män samt 37 fler 

kvinnor som pendlade ut ur kommunen för att arbeta än som pendlade in i 

kommunen under året 2007 i jämförelse med tidigare mätning. Dock inkluderar 

SCB:s statistik inkluderar dock inte arbetspendling till Finland. Enligt en 

tjänsteman på arbetsförmedlingen i Haparanda är kvantifiering av 

arbetspendling mellan Sverige och Finland ett bekymmer eftersom det är svårt 

att mäta. Han förklarar att traditionellt har det varit kvinnor från Finland och 

män från Sverige som byter land under dagarna för att arbeta. Antagandet är att 

antalet arbetspendlare från Finland till Sverige är större än antalet arbetspendlare 
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från Sverige till Finland. Enligt arbetsförmedlaren, är arbetspendling i 

Haparanda under förändring, men på vilket sett vet man inte. 
 

Sammanlagt var det 64 procent av de 5 784 haparandaborna mellan 20 och 64 år 

som förvärvsarbetade i kommunen år 2007. Vi ser i tabell 2:26 att det är 68 

procent av de 2 697 förvärvsarbetande kvinnorna och 61 procent av de 3 087 

förvärvsarbetande männen mellan 20 och 64 år som var bosatta i kommunen år 

2007. 
 
Tabell 2:26: Andel (%) av alla förvärvsarbetande i Haparanda kommun 2007 i 
respektive åldersgrupper (SCB, 2009c) 
 

 20-24 25-44 45-64 Totalt
Män 60 % 67 % 57 % 61 % 

Kvinnor 66 % 74 % 63 % 68 % 
Totalt 63 % 70 % 60 % 64 % 

 
 
Enligt tjänstemannen på arbetsförmedlingen finns det 'väldigt mycket' 

deltidstjänster i Haparanda, efter Ikeas etablering. Fördelen med 

deltidstjänsterna, förklarar han, är att ungdomarna får ett fotfäste på 

arbetsmarknaden. En nackdel påpekar han är att arbetslöshets- och 

förvärvsarbetsstatistiken kan vara missledande. Detta förklarar 

arbetsförmedlaren är för att deltidstjänsternas arbetstider varierar under året i 

enlighet med perioder när människor handlar mer, till exempel vid jul och under 

sommaren. Trots att en person kan var inskriven som arbetssökande är det 

många som faktiskt arbetar ändå. Dessutom är det vanligt att deltidsanställda i 

Haparanda kombinerar anställningar med flera arbetsgivare, särskilt bland 

ungdomarna. 
 

Arbetsmarknaden är könssegregerad med ca 60 procent av arbetstillfällena i 

kommunen inom näringsgrenarna vård och omsorg, utbildning och forskning 

samt tillverkning (Haparanda kommunfakta, 2007). Enligt SSYK 96, i 

Haparanda år 2007 hade 48 procent av alla anställda män och 58 procent av 

kvinnorna sina anställningar inom de 12 vanligaste yrkena i kommunen.  
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Tabell 2:27: De 12 vanligaste yrkena för män och kvinnor i Haparanda 2007 och därtill 
även kvalifikationsnivåer (SCB, 2008a) 
 Antal Proc. fördelning % Könsför. (%) 

Yrken Kval- nivå M Kv M Kv Tot M Kv 
Vård och 
omsorgspersonal 2:a 104 497 7 28 18 17 83 

Försäljare, detaljhandel; 
demonstratörer m.fl. 2:a 102 186 6 11 9 35 65 

Byggnads- 
hantverkare 2:a 112 4 7 0 3 97 3 

Köks- och 
restaurangbiträden 1:a 10 101 1 6 3 9 91 

Grund- 
skollärare 4:a 27 82 2 5 3 25 75 

Byggnads- och 
anläggningsarbetare 2:a 85 - 5 - 3 100 - 

Övrig 
kontorspersonal 2:a 17 52 1 3 2 25 75 

Fordons- 
förare 2:a 67 1 4 0 2 99 1 

Gymnasielärare 
m.fl. 4:a 35 32 2 2 2 52 48 

Övriga 
servicarbetare 1:a 30 36 2 2 2 45 55 

Processoperatörer, trä- 
och pappersindustri 2:a 64 1 4 0 2 98 2 

Chefer för mindre 
företag och enheter - 39 24 2 1 2 62 38 

Totalt 12 yrken 692 1016 44 58 51 21 79 
Totalt alla yrken 1573 1755 100 100 100 47 53 

 
Tabell 2:27 visar könsfördelningen bland de 12 vanligaste yrkena 2007 samt den 

kvalifikationsnivå som krävs för att utföra arbetsuppgifterna inom yrket.  
 

Nio av yrkena förutsätter vanligen gymnasieutbildning eller lägre; den 2:a 

SSYK 96 kvalifikationsnivån. Två av dessa yrken kräver vanligen ett 

universitets- eller annan specialistutbildning; den 4:a SSYK 96 

kvalifikationsnivån. Två procent av dessa personer arbetar i ett yrke som saknar 

någon angiven specifik kvalifikationsnivå. Detta eftersom andra aspekter väger 

tyngre. I denna yrkesgrupp är personernas primära funktion att planera, leda och 

samordna verksamheten i stort, inte att organisera, leda eller samordna det 

praktiska arbetet vid tillverkning; som normalt klassificeras i samma grupp som 
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underställda. Dock har förändringar skett i de tolv vanligaste yrkena i Haparanda 

sedan 2005. 
 

I jämförelsen av tabell 2:21 och tabell 2:27 framgår att år 2007 återstår vård och 

omsorgspersonal som det mest vanligaste yrket följt av försäljare och 

detaljhandel. Trots att kvinnor kvarstår som dominerande i dessa yrken har 

andelen män ökat något. Andel män som är grundskollärare har också ökat, dock 

har yrket fallit från det tredje vanligaste år 2005 till femte vanligaste år 2007. 

Det tredje vanligaste år 2007 är byggnadshantverkare, och män i majoritet har 

ökat något. Kvinnor har minskat något i yrkesklassificeringen övrig 

kontorspersonal, och har fallit från fjärde vanligaste 2005 till sjunde vanligaste 

2007. Yrkesklassificering gjutare, svetsare som var det femte vanligaste yrket år 

2005, dominerat av män, finns inte längre med bland de 12 vanligaste yrkena år 

2007. Trots att män i majoritet inom yrket processoperatörer, trä- och 

pappersindustri har minskat något är yrket det elfte vanligaste år 2007 jämfört 

med sjätte vanligaste år 2005. Det åttonde vanligaste yrket år 2005 för kvinnor 

var kundinformatörer, år 2007 är detta yrke inte med bland de 12 vanligaste 

yrkena. År 2005 var det köks- och restaurangbiträde det nionde vanligaste yrket 

bland kvinnor, år 2007 är det något färre och har blivit det fjärde vanligaste 

yrket i kommunen. Den jämna könsfördelningen i yrket gymnasielärare finns 

kvar men från att ha varit det nionde vanligaste yrket år 2005 är det år 2007 det 

tionde vanligaste. År 2005 var chefer för mindre företag det elfte vanligaste 

yrket. Även om detta yrke har blivit mindre dominerat av män, och det är nästan 

jämn könsfördelning, utgör det år 2007 det tolfte vanligaste yrket istället för 

elfte år 2005. Det tolfte vanligaste yrket år 2005 var fordonsförare. Detta yrke är 

nästan helt dominerat av män och är år 2007 det åttonde vanligaste. Det finns 

två yrken som är nya bland den tolv vanligaste yrken år 2007; det totalt 

mansdominerade yrket byggnads- och anläggningsarbetare som är det sjätte 

vanligaste i kommunen. Övriga servicearbetare, har en jämn könsfördelning och 
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är det tionde vanligaste. 
 

Enligt tjänstemannen på arbetsförmedlingen i Haparanda var det skillnader i hur 

befintliga företag agerade mot kraven av förändringarna på arbetsmarknaden 

som Ikeas etablering medförde. Han förklarar att marknaden utvecklas hela 

tiden och företag är tvungna att utvecklas i jämn takt. Etableringen av Ikea 

förändrade mycket på en gång och vissa företag klarade utmaningen av de nya 

kraven bättre än andra.  
 

Tabell 2:28: Antal företag som har gått i konkurs i Haparanda kommun mellan 2005 
och 2008 (Regionalfakta, 2009) 

 År  
 2006 2007 2008 Totalt

Antal företag i konkurs 14 6 7 27 
 
 
I tabell 2:28 ser vi att 14 företag gick i konkurs i Haparanda år 2006 och sex 

företag 2007 samt sju företag före slutet av år 2008. 
 

Enligt arbetsförmedlaren har den snabba förändringen av arbetsmarknaden 

dämpats och ett nytt arbetsmarknadsmönster har utvecklats i Haparanda. År 

2007 fanns det 360 företagare eller företagare i eget Aktiebolag bland dem som 

var över 16 år i Haparanda kommun 2007, 63 procent av dessa sysselsatte en 

person och 21 procent mellan två och fyra.  
 
Tabell 2:29: Egna företag i Haparanda kommun 2007 (SCB, 2009f) 
 

 Antal sysselsatta  
 1 2-4 5-9 10- Totalt 

Män 150 65 27 23 265 
Kvinnor 77 11 4 3 95 

Totalt 227 76 31 26 360 
 

Tabell 2:29 visar att en dryg fjärdedel av företagarna var kvinnor. 
 

Bostadsmarknaden 
Våren 2006 framkom det i en intervju med en fastighetsförmedlare i Haparanda 

att närheten till Finland påverkar fastighetsmarknaden i Haparanda. En villa i 
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Torneå är mellan 30 till 40 procent dyrare jämfört med i Haparanda. Eftersom 

bostadsrätter inte finns (i mindre omfattning) i Finland är lägenheter betydlig 

dyrare i Finland. Trots att bostadskostnaden är lägre i Finland poängterade 

fastighetsförmedlaren att skattereglerna i dessa länder är mer fördelaktiga för 

finländarna som bor på Svenska sidan ”gränsen”. Enligt fastighetsförmedlaren 

påverkar skattereglarna tillgängligheten till bostäder samt bostadspriserna 

eftersom omkring hälften av köparna kommer från eller har anknytning till 

Finland; försämras skattereglerna för dem som bor i Haparanda men har sitt 

ursprung i Finland kan det tänkas att de flyttar tillbaka och då ökar utbudet av 

bostäder i Haparanda. I alla fall, enligt fastighetsförmedlaren, hade tillgången till 

lägenheter i kommunen inte varit problematisk den närmaste tiden, men under 

året 2005 ökade boendemöjligheterna i Haparanda kommun med 10 

flerbostadshus som byggdes om och sju nybyggen av småhus (Haparanda 

kommunfakta, 2007). 
 

Fastighetsmäklaren berättade att tillgången på bostadsrätter och villor i 

Haparanda var; 

’Dålig, extremt dålig nu [våren 2006]. Många väntar med att sälja, för att de tror att 
priserna kommer att stiga. Det är dåligt med objekt, sedan i somras [2005]’. 
 

Enligt fastighetsmäklaren står många i kö för att få köpa en bostad. Han berättar 

om ett slags hysteri där folk betalar ”vad som helst” när ett lämpligt objekt blir 

befintligt. När det gäller bostadsmarknaden eftersträvar kommunen att privata 

aktörer skall bygga nya bostäder och det finns många som är igång. Inom 

Haparanda kommer förhoppningsvis 100 lägenheter att byggas inom ett år. Det 

finns dessutom intresse att avsätta tomter på landsbygden. Ungefär 40 nya 

tomter har varit till salu de senaste två månaderna (våren 2006). Dessutom skall 

en privat ägare öppna upp ett villaområde med 270 tomter för småhus. 

Bostadsförsörjningen kommer kommunen att klara av, med hjälp av alla goda 

aktörer, konstaterar kommunchefen. 
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Fastighetsmäklaren talar om hur bostadspriserna generellt har stigit med ungefär 

20 procent det senaste året och i vissa fall dubblerats. Enligt honom är det 

många som ”ruvar på sina hus/bostäder” i väntan på att denna ökning skall 

fortsätta. Även om det är sammanlagt 91 procent av respondenterna som 

förväntar sig högre bostadspriser i Haparanda är det få som uppger att de 

upplever att det blir ’lättare att sälja bostaden’*, att ’[f]astighetspriserna stiger’†, 

eller ’[m]er försäljning för fastighetsmäklare’ ‡  som varken en positiv eller 

negativ effekt av Ikeas etablering. Dock är det sammanlagt 81 procent av 

respondenterna som förväntar sig att boendekostnader i kommunen kommer att 

öka. Det är en högre andel bland de yngsta och äldsta kvinnorna samt 39 till 58-

åriga män som har denna förväntning. Majoriteten förväntar sig att både 

bostadspriserna och boendekostnaderna kommer att öka. Även om möjligheten 

finns att sälja med kraftigt stigande priser är det få respondenter som upplever 

det som varken positivt eller negativt. Ålder förefaller inte ha någon betydande 

effekt visar resultatet att både yngre och äldre kvinnor samt 39 till 58-åriga män 

förväntar sig ökade boendekostnader. 
 

Bostadsmarknaden år 2008 
Under året 2006 ökade antalet bostäder i Haparanda kommun med 11 

flerbostadshus som byggdes om, 12 nybyggen av småhus och 67 nybyggda 

flerfamiljshus (Haparanda kommunfakta, 2007). Under åren 2007 och 2008 

ombyggdes inga flerbostadshus i Haparanda, dock ökade antalet bostäder med 

över 140 nybyggda hus; 37 småhus och 49 flerfamiljshus år 2007 samt 5 småhus 

och 64 flerfamiljshus år 2008 (SCB, 2009f). 
 

År 2009 hävdar fastighetsmäklaren att ett stort antal finska pensionärer i 

Haparanda krävdes på en ”socialavgift” (en slags skatt som återvändande 

finländare måste betala till finska staten), vilket påverkar fastighetsutbudet 
                                                 
* Skrev en 53-årig gift man med fyra hemmavarande barn. 
† Skrev en 29-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 54-årig gift man med två hemmavarande barn. 
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negativt. Enligt hans uppfattning innebar kraven på 50 000 kr per återvändande 

person att de inte säljer sina fastigheter och stannar i Haparanda. Följden av 

detta är brist på fastigheter som kan ha bidragit till de ökande huspriserna under 

sommaren 2005. Den största bidragande faktorn till ökningen av 

fastighetspriserna var optimismen om att hundratals människor skulle flytta in 

till kommunen när Ikea öppnades. Men, enligt fastighetsmäklaren år 2009, är 

fastighetsmarknaden i Haparanda trög, och många av de nybyggda lägenheterna 

står utan hyresgäster. 

Han berättar att rusningen på fastigheter i Haparanda under 2005 upphörde i 

samma veva som Ikea öppnade portarna. Trots att den ekonomiska krisen har 

dragit ner räntekostnaden har fastighetspriserna i Haparanda sjunkit tillbaka till 

nästan samma nivå som innan den enorma ökningen 2005/06. Enligt 

fastighetsmäklaren kommer fastighetspriserna att kommer att sjunka ännu mer 

under det kommande året. Han förklarar att den förväntade tillströmningen av 

folk till Haparanda inte har realiserats och efterfrågan på fastigheter är inte så 

stor.  

Nästa kapitel beskriver Kiruna kommun och de förväntningar Kirunaborna har 

angående den framtida stadsflytten. 
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Kapitel 3 
 

Förväntningar i Kiruna 

 

Kiruna byggdes upp kring gruvindustrin i början av 1900-talet och intentionen 

att bygga en mönsterstad fanns i grundplaneringen. De extrema 

klimatförhållandena styrde planeringen av staden och med hänsyn till invånare 

klimatanpassades bygget av bland annat gator och bostadsområden. Under 

historiens lopp har stadens beroende av den internationella stålmarknaden 

bidragit till både blomstrande utveckling och djupa kriser (Kiruna kommuns 

hemsida, 2009a).  

Markdeformationen orsakad av gruvverksamheten och det tidsenliga behovet av 

att flytta delar av staden är den största förändring som Kiruna kommun någonsin 

utsatts för. De kommande 30 åren skall staden genomgå en omfattande 

ombyggnation och tusentals kirunabor kommer att flytta; enligt en del 

kirunabor: ’Kirunas historia blir lite rubbat’ * . På vilket sätt förväntar sig 

invånarna och politikerna att arbets-, och sociala livets möjligheter och 

begränsningar skall förändras och hur mycket har redan förändrats? 

I detta avsnitt beskrivs situationen år 2006 och 2008 samt förväntningarna bland 

invånare och politiker i Kiruna. Denna studie fokuserar inte i första hand på att 

jämföra situationen i Kiruna med andra kommuner eller regioner, inte heller 

ligger fokus på hur situationen har sett ut bakåt i tiden, istället handlar det om att 

beskriva förväntningarna och förändringarna i kommuner. 

En mönsterstad 
Även om andelen kvinnor inte är lika stor som andelen män, innebär för 

majoriteten, 61 procent, av de 730 respondenterna vilka ingår i denna studie, att 
                                                 
* Skrev en 44-årig ensamboende man med tre barn. 
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vara Kirunabo mycket viktigt eller väsentligt i beskrivningarna av sig själva, 

framför allt bland äldre män och unga kvinnor.  

Mot bakgrund av beslutet om att stadskärnan skall flyttas råder en uttalad 

politisk vilja och intention från kommunens sida att förbättra den ursprungliga 

visionen om en mönsterstad. 
 

’Visionen om framtidens Kiruna stad ser vi som en unik stadsbebyggelse på 
kontinuerlig utveckling i överensstämmelse med dagens och framtidens krav på en 
högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt samhälle i arkiskt miljö’ (Kiruna 
kommuns hemsida, 2009a). 
 

Att ’möjlighet att planera stadsbilden väl’* tycker många kirunabor är en positiv 

effekt av markdeformationen, dock finns det också många som anser att ’många 

vackra och typiska ”Kiruna – byggnader” kommer att försvinna’†. Samtidigt 

som en del anser att flytten innebar ’att Hjalmar Lundbohms vision om världens 

bästa stad ska för alltid bli förverkligad’‡ menar andra att ’nya byggnationer 

kommer att medföra att Kiruna ser ut som vilken annan stad som helst’§. Oavsett  

de blandade känslor som stadsflytten innebär för kirunaborna är omvandlingen 

en realitet. Det handlar om elförsörjningsstationen som försett hela Kiruna 

centrum och LKAB med el, liksom järnvägen och huvudavloppsledningen vilka 

ligger i sprick zonen och måste vara flyttad innan år 2012 (Kiruna kommuns 

hemsida, 2009). Arbetet med det största nätinvesteringsprojektet i Sverige 

började redan år 2005 med byggnationen av ett nytt elförsörjningssystem och 

bygget av en ny järnväg samt avloppsledning började år 2007. 
 

I visionen om mönsterstaden planerar kommunen att samordna infrastrukturen. 

Den befintliga infrastrukturen ska byggas om, med hänsyn till omlokalisering av 

verksamheter och resecentrum (Kiruna kommuns hemsida, 2009a). Samtidigt 

som många kirunabor uttrycker vemod över att ’kommande generationen kan 

                                                 
* Skrev en 41-årig gift kvinna med två barn. 
† Skrev en 24-årig sammanboende kvinna utan barn. 
‡ Skrev en 53-årig gift man med sex barn. 
§ Skrev en 24-årig sammanboende kvinna utan barn. 
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inte se sina bland annat barndomshem (annat än på bild)’ * finns det många 

som förväntar sig att stadsflytten ska medföra positiva effekter.  Trots de 

blandade känslor som kommuninvånarna upplever över rivningar och 

nybyggnationer finns dock anledning till optimism. 
’Kiruna röner global uppmärksamhet. Staden och dess invånare kommer att ses som 
pionjärer, orädda nybyggare. En sådan omfattande och omvälvande sak som en hel 
stads flytt, väcker förhoppningsvis känslor av att göra något riktig bra, även inom 
människor som inte bor här’†. 

 

Enligt kommunen kommer den nya infrastrukturen underlätta pendlingen till och 

från Kiruna. Visionen är ett Kiruna i centrum av ett stort nätverk med nya 

allianser och partnerskap i en regionförstorning av Malmfältet. Ett nytt centrum 

och nya bostadsområden planeras utifrån ett socialt miljöperspektiv i vilket 

hotfulla miljöer undviks för att göra staden trygg och säker för alla.  
 

Tabell 3:1 a: Kvinnornas huvudsakliga källor till information om stadsflytten 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Politiker 1 % 3 % 2 % 2 % 5 % 10 3 % 
Bekanta, arbetskamrater 10 % 4 % 5 % - 3 % 17 4 % 

Tjänstemän på myndigheter 1 % - - 3 % 7 % 8 2 % 
Media, tv, tidning, radio 43 % 58 % 60 % 64 % 65 % 225 58 % 

Annan 5 % 3 % 3 % 1 % 3 % 12 3 % 
Flera alternativ har angetts 40 % 32 % 30 % 30 % 17 % 116 30 % 

Totalt 73 66 98 91 60 388 100 % 
 
 
Tabell 3:1 b: Männens huvudsakliga källor till information om stadsflytten 
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Politiker 3 % 5 % 3 % 2 % 8 % 14 4 % 
Bekanta, arbetskamrater 3 % 10 % 3 % 6 % 2 % 19 5 % 

Tjänstemän på myndigheter 3 % 2 % 4 % - 3 % 9 3 % 
Media, tv, tidning, radio 38 % 55 % 56 % 55 % 51 % 204 53 % 

Annan - 3 % 4 % 3 % 5 % 12 3 % 
Flera alternativ har angetts 53 % 25 % 30 % 34 % 31 % 124 32 % 

Totalt 32 60 114 112 64 382 100 % 
                                                 
* Skrev en 50-årig gift kvinna med ett hemmavarande barn. 
† Skrev en 50-årig sammanboende kvinna utan barn. 
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I tabellerna 3:1 a och 3:1 b framgår att 32 procent av respondenterna uppger att 

de tagit del av information från mer än en informationskälla. Svarsmönstret 

bland männen och kvinnorna liknar varandra, det är dock yngre personer som 

tenderar ha tillgång till fler informationskällor än äldre personer. Det är 57 

procent av respondenterna som uppger media som deras huvudsakliga 

informationskälla.  
 

I planeringen av stadsflytten tas även hänsyn till naturen och omfattande 

utredningar har gjorts om hur flytten kommer att påverka olika intressen 

inklusive naturreservaten, rennäring och samebyar i kommunen. Möjligheter för 

intressenter att lämna synpunkter på innehållet i stadsplanen har funnits, 

däribland genom enkätundersökningar utformade av kommunen och ansvarige 

för stadsomvandlingen om hur medborgarna vill att det nya Kiruna bör ser ut. I 

denna studie uppger sju procent av respondenterna att de tycker att politikerna 

hanterar stadsflytten på ett bra sätt och lägger fram ’god information och 

diskussion’* och andra menar att ’de försöker verkligen visa den bra sidan med 

flytten, men verkar inte veta särskilt mycket och allt är lite luddigt’†. 32 procent 

av respondenterna uppger att politikerna inte hanterar stadsflytten på ett bra sätt, 

vissa hävdar att ’det är kaos’‡ och en stor ’katastrof’ §. Politikerna ’lyssnar 

dåligt’ ** , är ’inkompetenta’ ††  och har ’egna intressen’‡‡ . En del tycker att 

politikerna ’styrs av sitt ego, LKAB och saknar egna/folkets visioner’§§ och bör 

samarbeta mer.  
 
 
 
 
 

                                                 
* Skrev en 60-årig gift man utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 19-årig ensamstående kvinna utan hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 29-årig gift man utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 35-årig gift man med två hemmavarande barn. 
** Skrev en ensamstående man med tre hemmavarande barn (uppgift om ålder saknas). 
†† Skrev en 50-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
‡‡ Skrev en 40-årig sammanboende kvinna med två hemmavarande barn. 
§§ Skrev en 42-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
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Tabell 3:2 a: Kvinnors åsikter om politikernas hantering av stadsflytten  
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Ja 4 % 6 % 6 % 10 % 7 % 26 7 % 
Nej 19 % 36 % 28 % 25 % 22 % 100 26 % 

Vet ej 76 % 58 % 66 % 65 % 71 % 255 69 % 
Totalt 72 64 96 92 58 382 100 % 

 
 
Tabell 3:2 b: Männens åsikter om politikernas hantering av stadsflytten  
 

Ålder  
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Ja 10 % 5 % 6 % 8 % 11 % 29 8 % 
Nej 34 % 55 % 47 % 32 % 21 % 147 38 % 

Vet ej 56 % 40 % 47 % 60 % 68 % 208 54 % 
Totalt 32 58 116 112 66 384 100 % 

 
 
I tabellerna 3:2 a och 3:2 b framgår att majoriteten av respondenterna, 61 

procent, inte vet om politikerna har hanterat stadsflytten på ett bra sätt eller inte. 

Ett antagande är att respondenternas uppfattning om politikernas ’obestämdhet’ * 

kan bidra till ovissheten samtidigt som en del uppgett att den ’nya platsen måste 

beslutas nu!’ †. Svarsfördelningen bland männen och kvinnorna är procentuellt 

lika, med en högre andel kvinnor än män som inte vet om politikerna har 

hanterat stadsflytten på ett bra sätt; särskilt de yngsta och äldsta kvinnorna. 

Resultatet av undersökningen visar att 15 procent av respondenterna instämmer 

med politikernas vision om stadsflytten, medan 22 procent uppger att de inte 

instämmer med politikernas visioner. Enligt respondenterna är politikernas 

visioner ’orealistiska’ ‡ . Flertalet av respondenterna uppger ’att flytta stan 

norrut känns för mig helt fel’§  medan andra tycker att ‘de [politikerna] hade 

                                                 
* Skrev en 45-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
† Skrev en 40-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 72-årig gift man med två hemmavarande barn. 
§ Skrev en 57-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
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kunnat flytta staden österut’*. Det finns flera som anser att ’de [politikerna] har 

väl inga visioner’†,  
 
Tabell 3:3 a: Instämmer kvinnor med politikernas vision ifråga om stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 12 % 11 % 19 % 19 % 8 % 56 15 % 
Nej 11 % 15 % 19 % 14 % 22 % 62 16 % 

Vet ej 77 % 74 % 62 % 67 % 70 % 267 69 % 
Totalt 73 65 96 91 60 385 100 % 

 
 
Tabell 3:3 b: Instämmer männen med politikernas vision ifråga om stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 12 % 10 % 15 % 16 % 15 % 55 14 % 
Nej 25 % 31 % 32 % 28 % 24 % 110 29 % 

Vet ej 63 % 59 % 53 % 56 % 31 % 218 57 % 
Totalt 32 59 114 112 66 383 100 % 

 
 
I tabellerna 3:3 a och 3:3 b framgår att det är 63 procent av respondenterna som 

inte vet om de instämmer med politikernas vision. Kvinnor tenderar i högre 

utsträckning än män att inte veta och det är flera män som inte instämmer med 

politikernas vision, äldre människor tenderar vara mer resoluta. Dock är 

skillnaderna mellan kön och ålder små. Framtidstron bland Kirunaborna speglar 

möjligheten att ’man kan skapa en väl fungerande modern stad’‡ med ett ’större 

och trevligare centrum’ § . Samtidigt som en positiv effekt av ’mediala 

uppmärksamheten sätter Kiruna/Norrbotten på kartan’**. När Kiruna stad byggs 

upp med nytt utseende i en ny omgivning anser många att ’övriga länder blir 

nyfiken och vill titta på den nya staden’††. Även om majoriteten uppger media 

som huvudinformationskälla är det knappt en tredjedel av respondenterna som 
                                                 
* Skrev en 18-årig ensamboende kvinna utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 52-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 52-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 55-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
** Skrev en 38-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
†† Skrev en 61-årig gift person med två hemmavarande barn (uppgift om kön saknas). 
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instämmer med medias beskrivning av de positiva effekterna ifråga om 

stadsflytten. Samtidigt som 13 procent inte instämmer i medias beskrivning är 

det 55 procent som inte vet. Det är en större andel män än kvinnor som uppger 

att de inte instämmer och det är fler kvinnor än män som inte vet.  

 
Tabell 3:4 a: Instämmer kvinnor i medias beskrivning av de positiva effekterna med 
stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 34 % 30 % 42 % 24 % 17 % 117 31 % 
Nej 8 % 5 % 6 % 9 % 16 % 32 8 % 

Vet ej 58 % 65 % 52 % 67 % 67 % 234 61 % 
Totalt 73 64 98 90 58 383 100 % 

 
 
Tabell 3:4 b: Instämmer männen i medias beskrivning av de positiva effekterna med 
stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 28 % 32 % 37 % 28 % 39 % 128 33 % 
Nej 16 % 18 % 16 % 17 % 18 % 66 17 % 

Vet ej 56 % 50 % 47 % 55 % 43 % 191 50 % 
Totalt 32 60 116 111 66 385 100 % 

 
 
Av tabellerna 3:4 a och 3:4 b framgår att yngre kvinnor tenderar att i högre 

utsträckning än äldre instämma med media, äldre män tenderar att instämma mer 

än yngre. 
 

’När, var och hur’* staden skall flyttas handlar om avsaknad av information,  38 

procent av respondenterna uppger att de inte har fått tillräcklig information om 

stadsflytten och flera anser sig sakna information om allt vad beträffar 

stadsflytten. Att ’övergripande information om vad hela stadsflytten innebar 

samt hur det ska gå till’ †  upplevs som otillgänglig speglar den allmänna 

ovissheten och osäkerheten i Kiruna. I ett möte med kommunchefen framkom 

                                                 
* Skrev en 36-årig ensamboende kvinna med två hemmavarande barn. 
† Skrev en 24-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
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att situationen med stadshuset i Kiruna än så länge inte är bestämt. I mötet med 

kommunchefen framkom att det fanns oklarheter i huruvida stadshuset kommer 

att flyttas helt, delvis eller om det bara är inredning som skall flyttas. 'Vad ska 

hända med vårt hus’*  verkar vara en viktig fråga för vissa medan andra är 

ointresserade och inte söker information, de ’vet bara att staden ska flyttas, [och 

frågar] förresten vet staden själv vad de sysslar med?’ †. Det är 62 procent av 

respondenterna som anser sig ha fått tillräcklig information om stadsflytten.  
 
Tabell 3:5 a: Kvinnor: Har du fått tillräckligt med information om stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 50 % 44 % 65 % 69 % 62 % 223 59 % 
Nej 50 % 56 % 35 % 31 % 38 % 155 41 % 

Totalt 70 64 97 89 58 378 100 % 
 
 
Tabell 3:5 b: Män: Har du fått tillräckligt med information om stadsflytten? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent av 
det totala 

Ja 63 % 41 % 66 % 72 % 78 % 249 66 % 
Nej 37 % 59 % 34 % 28 % 22 % 130 34 % 

Totalt 32 58 115 111 63 379 100 % 
 

I tabellerna 3:5 a och 3:5 b framgår att fler män än kvinnor uppger att de har fått 

tillräcklig information och äldre människor tenderar att vara mer tillfredsställda 

med informationen.  

 

Ökad folkmängd 
Enligt befolkningsstatistik (Statistiska centralbyrån [SCB], 2009a) ökade 

folkmängden i Kiruna fram till 1976. Efter en successiv minskning av 

folkmängden var det 23 257 personer bosatta i kommunen år 2006.  

 

                                                 
* Skrev en 62-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 29-årig gift man utan hemmavarande barn. 
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Tabell 3:6: Kirunas befolkning 2006 i åldersgrupper (SCB 2009a) 
 

Ålder Antal Procent av 
befolkningen 

Procent 
kvinnor 

Procent 
män 

0-18 5 090 22 % 48 % 52 % 
19-24 1 433 6 % 45 % 55 % 
25-64 12 490 54 % 47 % 53 % 
65+ 4 244 18 % 55 % 45 % 

Totalt 23 257 100 % 49 % 51 % 
 
I tabell 3:6 framgår att 18 procent av befolkningen var 65 år eller äldre och 22 

procent 18 år eller yngre. Medan 6 procent av befolkningen var mellan 19 och 

24 år var 54 procent mellan 25 och 64 år. År 2006 utgjordes 49 procent av 

befolkningen kvinnor. 

Folkmängden i Kiruna har historiskt ökat och minskat i takt med 

gruvverksamheten. En del av respondenterna anser att stadsflytten medför 

en ’positiv näringsutveckling’ *  som innebar en ’inflyttning av människor’ † 

samtidigt som det finns andra som anser att ’folk kommer att flytta från stan’‡.  
 
Tabell 3:7 a: Kvinnornas uppfattning om att stadsflytten medför att fler 
personer/familjer flyttar till Kiruna 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 38 % 49 % 48 % 50 % 37 % 178 45 % 
Stor/helt 44 % 30 % 38 % 27 % 22 % 128 33 % 

Vet ej 18 % 21 % 14 % 23 % 41 % 88 22 % 
Totalt 73 67 98 93 63 394 100 % 

 
Tabell 3:7 b: Männens uppfattning att stadsflytten medför att fler personer/familjer 
flyttar till Kiruna 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 59 % 65 % 52 % 57 % 49 % 219 56 % 
Stor/helt 22 % 25 % 34 % 22 % 25 % 105 26 % 

Vet ej 19 % 10 % 14 % 21 % 26 % 70 18 % 
Totalt 32 61 118 116 67 394 100 % 

                                                 
* Skrev en 30-årig sammanboende man utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 63-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
‡ Skriv en 50-årig sammanboende man utan hemmavarande barn. 
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I tabellerna 3:7 a och 3:7 b framgår att 50 procent av respondenterna inte 

förväntar sig någon ökning av folkmängden. Kvinnorna, särskilt de yngre, 

tenderar att i högre utsträckning förvänta sig en ökad inflyttning till skillnad från 

männen. 
 

En av de svårigheter som finns i Kiruna, liksom i många andra kommuner i 

Norrbotten handlar om att ungdomar flyttar från orten. Politikerna i Kiruna har 

strävat efter att engagera ungdomar i stadsomvandlingen genom en särskild 

utställning som anordnades år 2007 i syfte att sprida information till ungdomar 

för att därigenom väcka ett ökat engagemang och intresse för hur staden borde 

se ut och vart den skulle flyttas (Kiruna kommun, 2009b). Att ’unga vill stanna’* 

i Kiruna uppger en mindre andel av respondenterna som en positiv effekt av 

stadsflytten.  
 
Tabell 3:8 a: Kvinnornas uppfattning om stadsflytten medför att fler unga stannar kvar 
i Kiruna 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 32 % 33 % 37 % 41 % 38 % 143 36 % 
Stor/helt 53 % 48 % 56 % 45 % 25 % 184 47 % 

Vet ej 15 % 19 % 7 % 14 % 37 % 67 17 % 
Totalt 73 67 98 93 63 394 100 % 

 
Tabell 3:8 b: Männens uppfattning om stadsflytten medför att fler unga stannar kvar i 
Kiruna 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 22 % 34 % 32 % 42 % 34 % 138 35 % 
Stor/helt 72 % 59 % 54 % 44 % 42 % 202 51 % 

Vet ej 6 % 7 % 14 % 14 % 24 % 54 14 % 
Totalt 32 61 118 116 67 394 100 % 

 
I tabellerna 3:8 a och 3:8 b framgår att 49 procent i åldersgruppen/rna förväntar 

sig att unga skall stanna. Andelen män som förväntar sig att ungdomar ska 

                                                 
* Skrev en 32-årig gift man med tre hemmavarande barn. 
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stanna är större än bland andelen kvinnor. Det är bland andelen yngre som 

förväntningarna är högre än bland andelen äldre människor. 
 

Ohälsotalen i Norrbotten år 2006 ligger över genomsnittet för riket, Kiruna har 

det lägsta ohälsotalet i länet (Försäkringskassan, 2009). Bland respondenterna 

råder negativa förväntningar ifråga om ohälsa i samband med stadsflytten vilket 

handlar om att staden under en ’lång tid blir Kiruna en byggarbetsplats’* och att 

det blir ’jobbigt att bo och leva i ”röran” innan allt blir klart’†. Enligt en av 

respondenterna medför stadsflytten ’mer drickande av alkohol och mer psykisk 

sjukdom’‡ och ohälsotalet kan möjligen öka. 
 

Förväntningarna bland respondenterna om att ’det kan bli en del rörigt i 

infrastrukturen under en del år’§ kombineras med oro över den ’stora kostnad’** 

som stadsflytten medför handlar om ‘risken att skolor med mera läggs ned pga. 

ekonomisk påfrestning’††. Stadsflytten innebär en omfattande omstrukturering av 

infrastrukturen som helhet och ’var byggs skolor och hur blir hälsovård i 

framtiden’‡‡ är brinnande frågor bland respondenterna. Resultatet visar att 15 

procent av respondenterna ger uttryck för en viss oro för ’dålig service under 

flytten’§§  samtidigt som det finns förväntningar om en förbättrad kommunal 

service, barn- och äldreomsorg samt underhåll av vägar m.m. detta delas dock 

inte av sammanlagt 62 procent av respondenterna och 23 procent vet inte. En 

högre andel kvinnor än män förväntar sig en förbättring av kommunal service 

och det är främst de yngsta och äldsta respondenterna som inte förväntar sig en 

förbättring av servicen. 

 
                                                 
* Skrev en 63-årig sammanboende man utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 41-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 31-årig gift man utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 61-årig ensamboende man utan hemmavarande barn. 
** Skrev en 26-årig sammanboende kvinna med två hemmavarande barn. 
†† Skrev en 31-årig ensamboende man utan hemmavarande barn. 
‡‡ Skrev en 63-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
§§ Skrev en 63-årig gift kvinna utan hemmavarande barn. 
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År 2006 anmäldes 1 812 brott i Kiruna kommun (Brottsförebyggande rådet, 

2009). De allra vanligaste anmälda brotten var misshandel och stöld. Det finns 

få som uppger ’mer brott’* som en negativ effekt av stadsflytten, 62 procent 

uppger att stadsflytten inte kommer att medföra någon ökad brottslighet.  
 
 
Tabell 3:11 a: Kvinnornas uppfattning om stadsflytten medför ökad brottslighet 

Ålder  

 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 55 % 58 % 64 % 58 % 43 % 223 57 % 
Stor/helt 16 % 17 % 15 % 18 % 13 % 63 16 % 

Vet ej 29 % 25 % 21 % 24 % 44 % 108 27 % 
Totalt 73 67 98 93 63 394 100 % 

 
 
Tabell 3:11 b: Männens uppfattning om stadsflytten medför ökad brottslighet 
 

 Ålder 

 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 66 % 74 % 70 % 69 % 60 % 269 68 % 
Stor/helt 19 % 10 % 15 % 12 % 15 % 54 14 % 

Vet ej 15 % 16 % 15 % 19 % 25 % 71 18 % 
Totalt 32 61 118 116 67 394 100 % 

 
 
Av tabellerna 3:11 a och 3:11 b framgår att kvinnor i något högre utsträckning 

än män förväntar sig en ökning av antalet brott i kommunen. Det är främst 

respondenterna i åldersgruppen 29 till 58 år som inte förväntar sig ökad 

brottslighet.  
 
 
 

Folkmängden år 2008 
I diagram 3:1 framgår att folkmängden i kommunen har minskat sedan 2006 

med 159 personer (SCB, 2009a). 
 
 
 
 

                                                 
* Skrev en 40-årig ensamboende man utan hemmavarande barn. 
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Diagram 3:1: Folkmängdens utveckling i Kiruna kommun 2006-2008 (SCB, 2009a) 
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Under perioden 2006/2008 var det fler personer som föddes än avled i 

kommunen, men det är fler utflyttare från kommunen än inflyttare till 

kommunen. De flesta inflyttare och utflyttare är män. Antalet kvinnor i 

kommunen minskade med 101 personer medan antalet män minskade med 58 

under perioden 2006/08.  
 

Diagram 3:2: Folkmängdens utveckling i Kiruna kommun 2005-2008 uppdelade på kön 
(SCB, 2009a).  
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Av diagram 3:2 framgår att i inledningen av år 2009 befolkades Kiruna av 11 

886 män och 11 213 kvinnor. 
 

Antalet invånare i åldrarna 25 och 64 år minskade under perioden 2006-2008 

med 283 till 12 000 personer. Av dessa 283 utgjorde 146 män samt 137 kvinnor, 

vilket motsvarar 48 procent kvinnor. Det motsvarar en ökning av 101 män och 

61 kvinnor över 64 år, vilket innebar att det fanns 4 370 personer i denna 
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åldersgrupp år 2008. Kvinnorna utgör 54 procent av åldersgruppen. 

Åldersgruppen 19 till 24 år ökade under perioden med 102 män och 110 kvinnor 

till 1 652 personer, där kvinnor utgör 46 procent av åldersgruppen. Antalet 18-

åringar och yngre minskade med 115 män och 135 kvinnor till 5 077 personer. 

Kvinnor utgör 48 procent av åldersgruppen (SCB, 2009a).  
 
Tabell 3:12 Kirunas befolkning 2008 i åldersgrupper (SCB 2009a) 
 

Ålder   
0-18 19-24 25-64 65+ Totalt 

Procent av 
befolkningen 22 % 7 % 52 % 19 % 100 % 

Antal 5 077 1 652 12 000 4 370 23 099 
 
 
I tabell 3:12 framgår att 21 procent av befolkningen var 65 år eller äldre, och 21 

procent 18 år eller yngre, 7 procent av befolkningen var mellan 19 och 24 år, 52 

procent av befolkningen var mellan 25 och 64 år. År 2008 var det 1 840 anmälda 

brott i Kiruna (Brottsförebyggande rådet, 2009). De allra flesta anmälda brott 

var misshandel och stöld. Den största ökningen sedan 2006 är antalet stöldbrott. 
 

En ny arbetsmarknad 
Kiruna är inte längre lika beroende av gruvindustrin som tidigare, men nästan en 

tredjedel av Kirunas arbetskraft är anställda i kringverksamheter beroende av 

LKAB. Stadsflytten förväntas medföra ’längre brytningstid i gruvan’ * 

och ’skapar arbetstillfällen’ †  bland respondenterna. Andra förväntar sig att 

behovet av om - och nybyggnation medför att det blir ’fler arbetstillfällen under 

den tid som nya fastigheter ersätter gamla’‡. Sammantaget finns förväntningar 

bland 49 procent av respondenterna om att stadsflytten skapar flertalet nya 

arbetstillfällen.   

 

                                                 
* Skrev en 49-årig sammanboende man med tre hemmavarande barn. 
† Skrev en 54-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 48-årig ensamboende man utan hemmavarande barn. 
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Tabell 3:15 a: Kvinnornas uppfattning om att stadsflytten medför nya arbetstillfällen 
 

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
det av 
totala 

Inte alls/liten 22 % 24 % 34 % 36 % 40 % 123 31 % 
Stor/helt 66 % 54 % 55 % 47 % 27 % 199 51 % 

Vet ej 12 % 22 % 11 % 17 % 33 % 72 18 % 
Totalt 73 67 98 93 63 394 100 % 

 
 
Tabell 3:15 b: Männens uppfattning om att stadsflytten medför nya arbetstillfällen  

Ålder 
 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/liten 34 % 46 % 38 % 46 % 36 % 161 41 % 
Stor/helt 59 % 51 % 51 % 40 % 43 % 185 47 % 

Vet ej 6 % 3 % 11 % 14 % 21 % 48 12 % 
Totalt 32 61 118 116 67 394 100 % 

 
 
I tabellerna 3:15 a och 3:15 b framgår att det är fler kvinnor än män som 

förväntar sig att antalet arbetstillfällen i kommunen kommer att öka och det är 

framförallt de yngre personerna som förväntar sig en ökning av antalet 

arbetstillfällen. 

Sedan år 1996 har kommunen satsat på att utveckla det befintliga näringslivet 

genom att anlita ett näringslivsutvecklingsbolag. Intentionen är att bolaget skall 

hjälpa företag att etablera sig i kommunen genom nätverksbyggande. 

Ambitionen är att möjliggöra etablering av bland annat rymd-, gruv- och 

testverksamhet samt turismindustrier i Kiruna. Även om andelen män inte är lika 

stor som andelen kvinnor, förväntar sig majoriteten av respondenterna att 

stadsflytten medför att fler människor får arbete. 49 procent av respondenterna 

förväntar sig också att stadsflytten medför ’arbete till den yngre generationen’*, 

främst männen och de unga själva. 
 

Medianinkomsten i Kiruna år 2006 var högre än i länet och riket bland 20 till 64 

åringar (Kiruna kommunfakta, 2008).  

                                                 
* Skrev en 45-årig sammanboende man med två hemmavarande barn. 



 150 

Tabell 3:16: Sammanräknad medianinkomst (kronor) för 20 - 64-åringar i Kiruna 
kommun 2006 (Kiruna kommunfakta, 2008). 
 

 Män Kvinnor Totalt 
Medianinkomst 304 000 225 000 256 000 
 
 
I tabell 3:16 framgår att medianinkomsten i Kiruna kommun år 2006 var 

256 000 kronor. Kvinnors medianinkomst var 79 000 kronor motsvarande 25 

procent lägre än männens.  
 

Det är 27 procent av respondenterna som förväntar sig att stadsflytten kommer 

att medföra ökade inkomster. Av männen är det 33 procent jämfört med 11 

procent av kvinnorna som förväntar sig ökade inkomster. Åldersgrupperna 29 

och 58 år tenderar att i högre utsträckning än andra åldersgrupper förvänta sig 

ökade inkomster.   
 

Sveriges första yrkesutbildning startade i Kiruna år 1909 och denna 

Kirunamodell är grunden för hela det svenska yrkesskolsystemet. Inkomsten 

från gruvverksamheten var en viktig förutsättning för det svenska 

välfärdsbygget (Kiruna kommun, 2009c). Under år 2007 var 73 procent av alla 

barn i åldersgruppen ett till fem år inskrivna i förskolan (Kiruna kommunfakta, 

2008). Utbildningsnivån låg i det närmaste jämnt med läns- och 

riksgenomsnittet bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning. Andelen 

med eftergymnasial utbildning var lägre i Kiruna (SCB, 2009b).  
 

Tabell 3:17: Befolkning mellan 16-74 år efter utbildningsnivå och kön 2006 (SCB, 2009b) 
 

 Totalt 
Utbildningsnivå Män Kvinnor Antal Procent 

Förgymnasial utbildning 24 % 23 % 4 040 24 % 
Gymnasial utbildning 57 % 51 % 9 287 54 % 

Eftergymnasial utbildning 18 % 25 % 3 656 21 % 
Uppgift saknas 1 % 1 % 181 1 % 

Totalt 8 952 8 212 17164 100 % 
 
I tabell 3:17 framgår att majoriteten 78 procent av Kirunaborna mellan 16 och 

74 år har gymnasial utbildning. 
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Andelen arbetssökande i Kiruna år 2007 var mer eller mindre på samma nivå 

som i riket och i länet. Bland männen var 5 procent och bland kvinnorna var 7 

procent i åldersgrupperna 20 och 64 år arbetssökande. Av de 764 arbetssökande 

i Kiruna mellan 20 och 64 år utgjorde 54 procent kvinnor.  
 
Tabell 3:18: Andel (%) arbetssökande i respektive åldersgrupp i Kiruna kommun 2007 
(Kiruna kommunfakta, 2008) 
 

Ålder 20-24 20-64 Antal Total 
procent 

Män 12 % 5 % 352  46 % 
Kvinnor 13 % 7 % 412 54 % 
Totalt 8 % 6 % 764 100 % 

 
 
I tabell 3:18 framgår att det var 12 procent av männen och 13 procent av 

kvinnorna i åldersgruppen 20 till 24 som var arbetssökande år 2007. 
 

Av de 6 295 kvinnorna mellan 20 och 64 år bosatta i Kiruna kommun år 2006 

förvärvsarbetade 79 procent. Av 7 129 män förvärvsarbetade 82 procent i 

samma åldersgrupp. Sammantaget förvärvsarbetade 81 procent av 13 424 

kirunabor i denna åldersgrupp.  
 
Tabell 3:19: Andel (%) förvärvsarbetande i Kiruna kommun 2005 i respektive 
åldersgrupper (SCB, 2009c) 
 

 20-24 25-44 45-64 Totalt 
Män 74 % 88 % 78 % 82 % 

Kvinnor 73 % 82 % 77 % 79 % 
Totalt 74 % 86 % 76 % 81 % 

 
 
Av tabell 3:19 framgår att andelen män bosatta i kommunen förvärvsarbetar i 

högre utsträckning än kvinnor. 
 

Eftersom de flesta män i kommunen arbetar inom den privata sektorn och 

kvinnorna inom den offentliga sektorn var arbetsmarknaden år 2006 

könssegregerad (Kiruna kommunfakta, 2008). Gruvföretaget LKAB där både 

brytning och förädling av järnmalm sker har cirka 1800 anställda i Kiruna. 



 152 

Majoriteten, 62 procent, av arbetstillfällena i kommunen år 2006 finns inom 

näringsgrenen vård och omsorg, finansiell verksamhet/företagstjänster, 

tillverkning och utvinning samt handel och kommunikation (Kiruna 

kommunfakta, 2008). Det fanns 754 egenföretagare bland dem som var över 16 

år i Kiruna kommun 2006. Av dessa företagare sysselsatte 59 procent en person 

och 21 procent mellan två och fyra personer (Ibid.). 
 
Tabell 3:20: Antalet egna företag i Kiruna kommun 2006 (Kiruna kommunfakta, 2008) 
 

 Antal sysselsatta  
 1 2-4 5-9 10- Totalt 

Män 300 114 59 73 546 
Kvinnor 135 41 19 13 208 

Totalt 435 155 78 86 754 
 
 
I tabell 3:20 framgår att av samtliga företagare utgjorde drygt en fjärdedel 

kvinnor. Resultatet visar att 48 procent av respondenterna förväntar sig att 

företagandet i Kiruna skall öka. Männen är något mer optimistiska än kvinnorna 

och det är främst yngre som förväntar sig att företagandet skall öka. Kommunen 

arbetar aktivt för att öka affärsverksamheten och småföretagandet. Flertalet av 

respondenterna anser att stadsflytten medför en ’positiv näringsutveckling’* och 

skapar ’mer jobb för entreprenörer’†. Andra förväntar sig ’fler arbetstillfällen 

inom byggsektorn, husflyttning samt spin-off effekter m.m.’ ‡  medan andra 

uppger att ’det ger möjlighet till nybyggnation såsom turistsatsning, småskalig 

tillverkning av hantverk’ § , vilket innebär sammantaget att 44 procent av 

respondenterna förväntar sig att stadsflytten medför att fler startar egna företag. 

Även om andelen män som förväntar sig en ökning av antalet småföretag är 

högre än andelen kvinnor är skillnaden liten. Andelen respondenter som uppger 

att de inte kan tänka sig starta eget företag är 87 procent.  

                                                 
* Skrev en 30-årig sammanboende man utan hemmavarande barn. 
† Skrev en ensamstående man utan hemmavarande barn (uppgift om ålder saknas). 
‡ Skrev en 45-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 
§ Skrev en 57-årig gift man utan hemmavarande barn. 
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Tabell 3:22 a: Kvinnor: Kommer du att starta eget företag i framtiden? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Total 

procent 
Ja 19 % 7 % 8 % 5 % 5 % 20 8 % 

Nej 81 % 93 % 92 % 95 % 95 % 220 92 % 
Totalt 37 41 63 57 42 240 100 % 

 
 
Tabell 3:22 b: Män: Kommer du att starta eget företag i framtiden? 
 

Ålder   18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 
Total 

procent 
Ja 6 % 24 % 16 % 7 % 7 % 30 12 % 

Nej 94 % 76 % 84 % 93 % 93 % 212 88 % 
Totalt 18 41 69 73 41 242 100 % 

 
 
I tabellerna 3:22 a och 3:22 b visar att andelen män som kan tänka sig att starta 

eget företag är större än andelen kvinnor. Det är framför allt de yngre männen 

samt kvinnorna mellan 29 och 48 som tenderar att vara mer positiva än andra 

åldersgrupper till att starta eget företag. 

 

Kiruna är inte längre lika beroende av gruvindustrin som det har varit tidigare, 

ändå signalerar fortsatt brytning av malmen något positiv för invånarna. Detta 

bidrar till förväntningar om att stadsflytten tillför många nya arbetstillfällen, det 

är främst kvinnorna och de yngre människorna som förväntar sig fler 

arbetstillfällen. Männen och de unga själva är de som tenderar att förvänta sig att 

fler unga skall få jobb. 

Drygt en fjärdedel av företagarna i Kiruna år 2006 var kvinnor. 

Arbetsmarknaden i kommunen var könssegregerad genom att majoriteten av 

arbetstillfällena i kommunen fanns inom traditionellt kvinnodominerade arbeten 

inom vård och omsorg, finansiell verksamhet/företagstjänster, tillverkning och 

utvinning samt handel och kommunikation. Medianinkomsten i Kiruna var 

högre än länets och rikets medianinkomst. I Kiruna var kvinnornas 

medianinkomst lägre än männens. En ökning av förvärvsinkomsten förväntas 
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framförallt bland män och invånare mellan 29 och 58 år. Majoriteten i 

kommunen arbetar inom yrken som förutsätter gymnasial utbildning samtidigt 

som utbildningsnivån i kommunen domineras av gymnasial utbildning. Antalet 

småföretag förväntas öka bland respondenterna samtidigt som det är få som kan 

tänka sig starta eget företag. 

Av de 104 SSYK 96 yrkena i Kiruna kommun år 2006 förvärvsarbetade 55 

procent av 11 089 anställda personer i åldrarna 16 till 64 år i de 15 vanligast 

förekommande yrken i kommunen (SCB, 2008a; Kiruna kommunfakta, 2008). I 

tabell 3:21 framgår att 52 procent av de 5 003 förvärvsarbetande kvinnorna och 

57 procent av de 6 086 förvärvsarbetande männen arbetar inom de 15 vanligast 

förekommande yrkena. I tabellen framgår vidare könsfördelningen bland de 

femton vanligaste yrkena samt de kvalifikationsnivåer som förutsätts för att 

utföra arbetsuppgifterna.  
 

För tolv av yrkena förutsätts vanligtvis lägst grundskoleutbildning den 2:a 

SSYK 96 kvalifikationsnivån. Ett av dessa yrken förutsätter vanligtvis 

grundskoleutbildning samt påbyggnadsutbildning, den 3:a SSYK 96 

kvalifikationsnivån förutsätter eftergymnasial utbildning, en universitets- eller 

annan specialistutbildning den 4:a SSYK 96 kvalifikationsnivån. Endast två 

procent arbetar i ett yrke som saknar specifik kvalifikationsnivå. Detta innebär 

att det finns andra meriter som väger tyngre i yrken som drifts- och 

verksamhetschefer. I denna yrkesgrupp är personernas primära funktion att 

planera, leda och samordna verksamheten i stort, inte att organisera, leda eller 

samordna det praktiska arbetet vid tillverkning; som normalt klassificeras i 

samma grupp som underställda. 
 
 
 
 
 
 
 



 155

Tabell 3:21: De 15 vanligaste yrkena bland män och kvinnor i Kiruna år 2006 (Kiruna 
kommunfakta, 2008) och därtill även kvalifikationsnivåer (SCB, 2008a) 
 

  Antal Proc. Fördelning 
% Könsför. (%) 

Yrken Kval- nivå M Kv M Kv Tot M Kv 
Vård och 
omsorgspersonal 2:a 146 1 328 2 27 13 10 90 

Maskin- och 
motorreparatörer 2:a 642 19 11 - 6 97 3 

Ingenjörer och 
tekniker 3:a 432 74 7 1 5 85 15 

Försäljare, 
detaljhandel; m.fl 2:a 142 306 2 6 4 32 68 

Gruv-, bergarbetare 
och stenhuggare 2:a 343 13 6 - 3 96 4 

Fordons- 
förare 2:a 306 18 5 - 3 94 6 

Byggnads- och 
anläggningsarbetare 2:a 303 6 5 - 3 98 2 

Grundskol- 
lärare 4:a 69 234 1 5 3 23 77 

Byggnads- 
hantverkare 2:a 279 7 5 - 3 98 2 

Övrig 
kontorspersonal 2:a 51 232 1 5 3 18 82 

Städare 
m.fl. 1:a 25 229 - 5 2 10 90 

Elmontörer, 
telereparatörer m.fl. 2:a 222 2 4 - 2 99 1 

Gjutare, svetsare, 
plåtslagare m.fl. 2:a 212 6 3 - 2 97 3 

Övriga 
servicearbetare 1:a 142 72 2 1 2 66 34 

Drifts- och 
verksamhetschefer - 157 43 3 1 2 79 22 

Totalt 15 yrken 3 471 2 589 57 52 55 57 43 
Totalt alla yrken 6 086 5 003 100 100 100 55 45 

 

 

 

Arbetsmarknad år 2008 
Enligt tjänstemannen vid arbetsförmedlingen som intervjuades i Kiruna år 2009 

har stadsflytten inte riktigt börjat ännu, och det har inte skett någon förändring 
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på arbetsmarknaden. Det finns dock förväntningar vid arbetsförmedlingen att 

ombyggnationen av järnvägen skall påbörjas inom kort. På grund av att 

stadsflytten förväntas ta många år saknas förväntningar om att stadsflytten skall 

påverka arbetsmarknaden i någon högre utsträckning enligt arbetsförmedlaren.  
 

Medianinkomsten avseende 20 till 64-åriga var högre i Kiruna år 2007 än i riket 

och länet (SCB, 2009e).  
 
Tabell 3:23: Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst (kronor) för 20 - 64-åriga 
i Kiruna kommun 2007 (SCB, 2009e) 
 

 Män Kvinnor Totalt 
Medianinkomst 311 900 226 500 271 900
 

 

I tabell 3:23 framgår att medianinkomsten i Kiruna kommun år 2007 var 271 

900 kronor. Kvinnors medianinkomst var 27 procent, 85 400 kronor, lägre än 

männens. 
 

Enligt arbetsförmedlaren år 2009 har ingen arbetsmarknadsutbildning startats 

med anknytning till stadsflytten. De arbetsmarknadsutbildningar som bedrivs 

idag i arbetsförmedlingens regi har alltid funnits i Kiruna, inom industri, teknik 

m.m.  
 
Tabell 3:24: Befolkning mellan 16-74 år efter utbildningsnivå och kön 2008 (SCB, 2009b) 
 

 Totalt 
Utbildningsnivå Män Kvinnor Antal Procent 

Förgymnasial utbildning 2 051 1 754 3 805 22 % 
Gymnasial utbildning 5 226 4 213 9 439 55 % 

Eftergymnasial utbildning 1 584 2 159 3 743 22 % 
Uppgift saknas 101 76 177 1 % 

Totalt 8962 8202 17 164 100 % 
 

I tabell 3:24 framgår att 55 procent av kirunaborna i åldersgruppen 16 till 74 år 

hade gymnasiala utbildningar. Av befolkningen mellan 16 och 74 år hade 22 

procent eftergymnasial utbildning. 
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Enligt en arbetsförmedlare ökar arbetslösheten år 2009 i Kiruna, särskilt bland 

ungdomar. Orsaken till den ökade ungdomsarbetslösheten beror inte på 

stadsflytten utan orsaken är den ekonomiska krisen. I Kiruna var tio procent av 

invånarna i åldersgruppen 20 till 64-åriga personer arbetssökande, varav 11 

procent män och 9 procent kvinnor. Enligt arbetsförmedlaren är det svårt för 

ungdomar utan arbetslivserfarenhet eller yrkesutbildning att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Det är många ungdomar som arbetar inom handel och service.  
 
Tabell 3:25: Andel (%) arbetssökande i respektive åldersgrupp i Kiruna kommun år 
2008 (Kiruna kommunfakta, 2008) 
 

Totalt Ålder 20-24 20-64 Antal Procent
Män 21 % 11 % 341 60 % 

Kvinnor 16 % 9 % 231 40 % 
Totalt 19 % 10 % 572 100 % 

 
 
I tabell 3:25 framgår att 19 procent av alla 20 till 24-åringar var arbetssökande år 

2008, 21 procent var män och 16 procent var kvinnor (Kiruna kommunfakta, 

2008). 
 

Av 6 244 kvinnor mellan 20 och 64 år som var bosatta i Kiruna kommun år 

2007 förvärvsarbetade 80 procent i kommunen, det gjorde också 85 procent av 

de 7 094 männen i samma åldersgrupp. Sammanlagt var det 83 procent av de 13 

338 kirunaborna i denna åldersgrupp år 2007 som arbetade i kommunen.  
 
Tabell 3:26: Andel (%) förvärvsarbetande i Kiruna kommun 2008 i respektive 
åldersgrupper (SCB, 2009c) 
 

 20-24 25-44 45-64 Totalt 
Män 80 % 90 % 75 % 85 % 

Kvinnor 74 % 84 % 72 % 80 % 
Totalt 77 % 87 % 74 % 83 % 

 
 
Av tabell 3:26 framgår att det var fler män än kvinnor som förvärvsarbetar i 

kommunen. 
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År 2006 finns närmare 60 procent av arbetstillfällena inom näringsgrenarna vård 

och omsorg, tillverkning och utvinning samt handel och kommunikation (Kiruna 

kommunfakta, 2008). Enligt SSYK 96, i Kiruna år 2007 hade 55 procent av alla 

anställda sina anställningar inom de 15 vanligaste yrkena (SCB, 2008a).  
 
Tabell 3:27: De 15 vanligaste yrkena för män och kvinnor i Kiruna 2007 och därtill även 
kvalifikationsnivåer (SCB, 2008a) 
 

  Antal Proc. Fördelning 
% Könsför. (%) 

Yrken Kval- nivå M Kv M Kv Tot M Kv 
Vård och 
omsorgspersonal 2:a 142 1 310 2 26 13 10 90 

Maskin- och 
motorreparatörer 2:a 617 16 10 - 6 98 2 

Ingenjörer och 
tekniker 3:a 498 92 8 2 5 84 16 

Försäljare, 
detaljhandel; m.fl. 2:a 145 351 2 7 4 29 71 

Gruv-, bergarbetare 
och stenhuggare 2:a 382 25 6 1 4 94 6 

Fordons- 
förare 2:a 324 21 5 - 3 94 6 

Byggnads- och 
anläggningsarbetare 2:a 329 12 5 - 3 96 4 

Byggnads- 
hantverkare 2:a 321 9 5 - 3 97 3 

Övrig 
kontorspersonal 2:a 55 255 1 5 3 18 82 

Grundskol- 
lärare 4:a 63 216 1 4 1 23 77 

Städare 
m.fl. 1:a 25 209 1 4 2 11 89 

Elmontörer, 
telereparatörer m.fl. 2:a 221 2 3 - 2 99 1 

Drift- och 
verksamhetschefer - 179 34 3 1 2 84 16 

Övriga 
servicearbetare 1:a 139 72 2 1 2 66 34 

Gjutare, svetsare, 
plåtslagare m.fl. 2:a 193 13 3 - 2 94 6 

Totalt 15 yrken 3 687 2 637 57 51 55 58 42 
Totalt alla yrken 6 435 5 124 100  100 100 56 44 
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I tabell 3:27 framgår att könsfördelningen bland de 15 vanligaste yrkena samt 

kvalifikationsnivåerna för respektive yrke.  I 12 av yrkena krävs vanligen 

gymnasieutbildning eller grundskola, den 2: a SSYK 96 kvalifikationsnivån. Ett 

av dessa yrken förutsätter vanligen gymnasieskola samt påbyggnadsutbildning, 

den 3: a SSYK 96 kvalifikationsnivån.  
 

Ett av yrkena förutsätter vanligen en universitets- eller annan 

specialistutbildning, den 4: a SSYK 96 kvalifikationsnivån. Två procent av 

personer arbetar i ett yrke som saknar specifik kvalifikationsnivå eftersom andra 

aspekter anses väga tyngre. I denna yrkesgrupp är personernas primära funktion 

att planera, leda och samordna verksamheten i stort, inte att organisera, leda 

eller samordna det praktiska arbetet vid tillverkning, vanligtvis klassificerade i 

samma grupp som underställda. Vissa förändringar har dock skett inom de tolv 

vanligaste yrkena i Kiruna sedan 2005. 
 

Vid jämförelse mellan tabell 3:21 och tabell 3:27 framgår att det har skett vissa 

förändringar av de sju vanligaste yrkena av de totalt 15 vanligaste yrkena i 

Kiruna under året 2006/07. Det kvinnodominerade yrket grundskollärare har 

flyttats från åttonde till tionde plats bland det vanligaste yrket, det 

mansdominerade yrket byggnadshantverkare har flyttats från nionde plats till 

bland de åttonde vanligaste yrkena. Ett annat kvinnodominerat yrke, övrig 

kontorspersonal, har flyttat från tionde till nionde vanligaste yrket. Städare 

återstår både som ett kvinnodominerat yrke och som det elfte vanligaste yrket. 

Det tolfte vanligaste yrket år 2006, elmontörer och telereparatörer, kvarstår som 

det tolfte vanligaste mansdominerade yrkesgruppen. Gjutare, svetsare, 

plåtslagare har flyttat från trettionde till femtonde plats bland de vanligaste 

mansdominerade yrkesgruppen. År 2007 kvarstår yrket övriga servicearbetare 

med en rådande jämn könsfördelning som det fjortonde vanligaste yrket. Det 

mansdominerade yrket drift och verksamhetschefer har under denna tidsperiod 

flyttat från femtonde till trettonde vanligaste yrket.  
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Enligt arbetsförmedlaren år 2009 fungerar kommunens stöd till nya företagare 

bra och nya företag etableras inom industri- och serviceområdena. Under 

2007/08 etablerades 167 nya företag i Kiruna kommun (Progressum, 2009a).  
 

Tabell 3:28: Antal företagskonkurser i Kiruna kommun (Regionalfakta.com, 2009b) 

År   2006 2007 2008 Totalt 
Antal företag i konkurs 7 11 6 24 
 
 
I tabell 3:28 framgår det att under de tre senaste åren har 24 företag gått i 

konkurs i Kiruna kommun (Regionalfakta.com, 2009b). 
 
År 2007 fanns 762 företagare eller företagare i eget AB bland dem som var över 

16 år i Kiruna kommun (SCB, 2009f). Av dessa sysselsatte 54 procent en person 

och 23 procent mellan två och fyra personer.  
 
Tabell 3:29: Egna företag i Kiruna kommun 2007 (SCB, 2009f) 
 

 Antal sysselsatta  
 1 2-4 5-9 10- Totalt 

Män 275 122 72 80 549 
Kvinnor 135 44 18 16 213 

Totalt 227 76 31 26 360 
 

I tabell 3:29 framgår att en dryg fjärdedel av företagarna var kvinnor. 
 
Bostadsmarknaden 
Medan vissa respondenter tycker att ’nya bostadsområden’* och ’mer hus’† är 

positiva effekter av stadsflytten är det flera som är oroliga för bostadssituationen 

i Kiruna. Den oro som kommer till uttryck handlar om att ’människor måste 

lämna sina hus som de har bott i och det är nog många som inte vill’‡. Flera 

respondenter ängslas över att 
 

                                                 
* Skrev en 39-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn. 
† Skrev en 50-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 36-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
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’tvingas bo i en stadsdel som de inte haft möjlighet att själv välja eller kunnat 
påverka. Det är en mycket tråkig situation i så fall för oss barnfamiljer. Vi vill ha en 
trygg uppväxt för våra barn’*. 
 

Enligt en fastighetsmäklare stagnerade fastighetsmarknaden i samband med 

nyheten om markdeformationen. Detta beror enligt fastighetsmäklaren på oro 

över stopp i gruvverksamheten. Ovissheten alstrar en känsla av 
 
’otrygghet,[eftersom det är] svårt att planera framåt med husköp just nu. [Det finns] 
[r]isk för dålig framförhållning vad gäller nybyggnationer […] och svårsålda hus i 
andra. Enskilda drabbas ekonomiskt’†. 
 

Det råder ’oroligheter för fastighetsägare’‡ och ’osäkerhet bland medborgarna 

[om] vad händer med bostaden? Blir de en värdeminskning?’ §  Många 

respondenter förväntar sig en förestående ’bostadsbrist i början’ ** . Trots 

förväntningar om behovet av ’nybyggnation av bostäder’ var det bara 7 

nybyggda småhus under åren 2004 och 2005. Medan många respondenter 

förväntar sig ’dyra hyror’†† samt allmänt ’högre boendekostnader’‡‡ i framtiden 

berättar fastighetsmäklaren att bostadspriserna år 2006 var ungefär på samma 

nivå som under åren 2003/04. År 2006 byggdes tre småhus och tio 

flerfamiljshus ombyggdes (SCB, 2009f). 
 

Bostadsmarknaden år 2008 
Enligt kommunen är efterfrågan på bostäder, lägenheter, mark och lokaler i 

Kiruna högt. På kommunens hemsida står följande att läsa 

 
’många vill hyra en lägenhet men utbudet av hyreslägenheter är för tillfället 
lågt. Underskottet som blir följden beror på att yngre människor efterfrågar 
lägenheter och att delar av bostadsbeståndet hyrts ut till entreprenörer. 
Efterfrågan på villor i Kiruna är också hög. Priserna har stigit med 25-30 procent 

                                                 
* Skrev en 36-årig sammanboende kvinna med två hemmavarande barn. 
† Skrev en 37 årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
‡ Skrev en 33-årig sammanboende kvinna med ett hemmavarande barn. 
§ Skrev en 35-årig gift kvinna med ett hemmavarande barn. 
** Skrev en 54-årig gift kvinna med två hemmavarande barn. 
†† Skrev en 33-årig ensambonde man med två hemmavarande barn. 
‡‡ Skrev en 43-årig ensamboende man utan hemmavarande barn. 
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jämfört med för några år sedan. Tillgången på villor är liten, förutom i Lombolo. En 
ökad efterfrågan på bostadsrätter har också medfört att priset på dessa ökat’ (Kiruna 
kommun, 2009d). 

 

Enligt fastighetsmäklaren började bostadspriserna öka under året 2007 men den 

ekonomiska krisen stagnerade utvecklingen på fastighetsmarknaden. Det råder 

dock positiva förväntningar om att så länge LKAB går bra, så går även 

fastighetsmarknaden bra. Enligt fastighetsmäklaren innebär byggandet av den 

nya infrastrukturen och rivningen av 200 lägenheter fler arbetstillfällen, 

ekonomisk förbättring, bostadsbrist, en stigande efterfrågan på villor samt 

ökande bostadspriser. För att säkra tillväxten måste tydliga beslut fattas enligt 

fastighetsmäklaren i vissa omflyttningsfrågor för att därigenom minska den 

rådande ovissheten i kommunen. Under åren 2007 och 2008 byggdes tio småhus 

och fem flerfamiljshus ombyggdes (SCB, 2009f). 
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Kapitel 4 
 

Jämställdhet 

Haparanda - Kiruna 

Detta avsnitt avser inte att göra en jämförande studie mellan kommunerna 

Kiruna eller Haparanda. Inte heller är avsikten att visa hur jämställda 

kommunerna är eller har varit. Syftet är att anlägga en förståelse för några 

hinder för jämställdhet som finns i kommunerna Kiruna och Haparanda och 

även öka förståelsen i vilken utsträckning jämställdhet uppmärksammas av 

innevånarna i förändringsprocesserna. 
 

Skilda åsikter 
Av ca en tredjedel av drygt tusen respondenter i kommunerna Kiruna och 

Haparanda är uppfattningen att män och kvinnor i respektive kommun är 

mycket eller helt jämställda. Medan nära hälften anser att män och kvinnor är 

jämställda till viss del anser ca en fjärdedel att män och kvinnor är jämställda 

endast i viss omfattning, eller inte alls.  
 
Tabell 4:1 a: Hur jämställt tycker du att det är mellan män och kvinnor in Kiruna? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 25 % 28 % 34 % 31 % 29 % 132 30 % 
Till viss del 43 % 50 % 44 % 45 % 44 % 200 45 % 

Mycket/helt 32 % 22 % 22 % 24 % 27 % 109 25 % 
Totalt 60 82 122 104 73 441 100 % 
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Tabell 4:1 b: Hur jämställt tycker du att det är mellan män och kvinnor in Kiruna? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 19 % 17 % 20 % 21 % 16 % 54 19 % 
Till viss del 28 % 46 % 39 % 42 % 47 % 119 41 % 

Mycket/helt 53 % 37 % 41 % 37 % 37 % 116 40 % 
Totalt 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Tabellerna 4:1 a och 4:1 b visar att i Kiruna finns uppfattningen bland en 

tredjedel av de 730 respondenterna att män och kvinnor i kommunen är mycket 

eller helt jämställda, 44 procent jämställda till viss del och 25 procent inte alls 

eller endast i viss omfattning; vilket tyder på att äldre människor samt kvinnor 

tenderar att uppfatta jämställdhetsnivån i kommunen som lägre än de yngsta 

människorna samt männen. 
 
Tabell 4:2 a: Hur jämställt tycker du att det är mellan män och kvinnor i Haparanda? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 17 % 11 % 14 % 13 % 14 % 23 13 % 
Till viss del 42 % 58 % 66 % 57 % 62 % 101 59 % 

Mycket/helt 41 % 31 % 20 % 30 % 24 % 49 28 % 
Totalt 24 36 44 40 29 173 100 % 

 
 
Tabell 4:2 b: Hur jämställt tycker du att det är mellan män och kvinnor in Haparanda? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 13 % 10 % 20 % 10 % 22 % 17 15 % 
Till viss del 60 % 53 % 50 % 38 % 45 % 52 48 % 

Mycket/helt 27 % 37 % 30 % 52 % 33 % 41 37 % 
Totalt 15 19 30 29 18 111 100 % 

 
 

Tabellerna 4:2 a och 4:2 b synliggör att i Haparanda är uppfattningen bland en 

tredjedel av de 284 respondenterna att män och kvinnor i kommunen är mycket 

eller helt jämställda, 54 procent jämställda till viss del och 14 procent inte alls 
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eller endast i viss omfattning; vilket tyder på att männen tenderar att uppfatta 

jämställdhetsnivån i kommunen som högre än vad kvinnorna gör. Bland 

kvinnorna är det de yngsta som uppfattar kommunen mer jämställd än bland de 

äldre. 
 

I en intervju med en tjänsteman* vid ett förbund i Kiruna är jämställdhet ’absolut 

ingenting annat än förhållandet mellan kvinnor och män’. Han berättar i intervjun 

att 
’[o]m kvinnor har lägre lön än män; då är det O-jämställt. Om män dricker mer än 
kvinnor; då är det O-jämställt. Det är att säga, jag lägger inga moraliska värderingar 
vid. Om jag skulle säga så här, att unga tjejer dricker mer alkohol idag än vad de 
gjorde förut då har jämställdheten ökat. Så jag lägger in ingen värdering eller 
moraliskt i själva begreppet jämställdhet. Utan jag avser enbart förhållandet mellan 
kvinnor och män. Så jag har en ganska klinisk syn på begreppet jämställdhet’. 
 

Här är resultatet av män och kvinnors beteende avgörande. Jämställdhet förstås 

som resultatet av kvinnor och mäns beteende. 
 

För den intervjuade tjänstemannen vid en förening i Kiruna är jämställdhet 

också förknippad med förhållandet mellan kvinnor och män. Hon anser att 

jämställdhet är; 
 
’[l]ika värde mellan män och kvinnor. Och värdet finns ju ofta i lönekuvertet och 
därför så tycker jag att det skall vara också lika ersättning för lika arbete, lika lön för 
lika arbete’. 
 

Här är resultatet av män och kvinnors beteende också avgörande. Förutom 

behovet av att kvinnors och mäns beteende är likvärdiga krävs att detta 

homogena beteende är likvärdigt mellan män och kvinnor. 
 

Men dessa uppfattningar har lite stöd bland respondenterna. Den allmänna 

uppfattningen bland respondenterna i både Kiruna och Haparanda är att ’[v]i är 

olika - män och kvinnor’†.  
 

                                                 
* Vi har valt att inte precisera arbetsplatserna för de intervjupersoner där det går att utläsa 
vilka de är om arbetsplatsen anges. 
†Skrev en 43-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn. 
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’sann jämställdhet sker när alla har möjlighet att uttrycka och följa sin fria vilja, inte 
via byråkratiska ”åtgärder”. Alla har samma möjligheter, det enda som är ”i vägen” 
är intresse, vilja och talang. Det är alltså möjligheterna som ska räknas, inte 
resultaten’*. 
 

I detta citat betonas utgångspunkten som avgörande för jämställdheten. 

Jämställdhet förstås vara åstadkommen om alla har samma möjligheter. Behovet 

av en utbildning, för att få ett arbete gör utbildning till en viktig förutsättning för 

möjligheterna i yrkeslivet. En majoritet av drygt tusen respondenter i 

kommunerna Kiruna och Haparanda har uppfattningen om att män och kvinnor i 

respektive kommun har samma möjligheter i fråga om utbildning.  
 
Tabell 4:3 a: Kiruna: kvinnor och män har samma möjligheter i fråga om utbildning 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Stämmer ej 7 % 16 % 15 % 10 % 12 % 55 13 % 
Varken eller 8 % 6 % 7 % 9 %  4 % 31 7 % 

Stämmer 85 % 78 % 78 % 81 % 84 % 355 80 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
Tabell 4:3 b: Kiruna: kvinnor och män har samma möjligheter i fråga om utbildning 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Stämmer ej 8 % 6 % 8 % 3 % 3 % 16 6 % 
Varken eller 8 % 11 % 8 % 9 % 2 % 21 7 % 

Stämmer 84 % 83 % 84 % 88 % 95 % 252 87 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Tabellerna 4:3 a och 4:3 b visar att i Kiruna har majoriteten av de 730 

respondenterna uppfattningen att kvinnor och män har samma möjligheter i 

fråga om utbildning. Andelen kvinnor är något färre än andelen män; särskilt 

kvinnor mellan 29 och 48 år. 

 

                                                 
*Skrev en 31-årig ensamstående man utan hemmavarande barn. 



 167

Tabell 4:4 a: Haparanda: kvinnor och män har samma möjligheter i fråga om 
utbildning 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Stämmer ej 8 % 8 % 11 % 5 % 17 % 17 10 % 
Varken eller 4 % 8 % 11 % 15 % 4 % 16 9 % 

Stämmer 88 % 84 % 78 % 80 % 79 % 140 81 % 
Total 24 36 44 40 29 173 100 % 

 
 
Tabell 4:4 b: Haparanda: kvinnor och män har samma möjligheter i fråga om 
utbildning 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Stämmer ej - - 13 % 3 % 11 % 7 6 % 
Varken eller 13 % 10 % 3 % 14 % 6 % 10 9 % 

Stämmer 87 % 90 % 83 % 83 % 83 % 94 85 % 
Total 15 19 30 29 18 111 100 % 

 
 
Tabellerna 4:4 a och 4:4 b visar att i Haparanda har majoriteten av de 248 

respondenterna uppfattningen att kvinnor och män har samma möjligheter i 

fråga om utbildning. Andelen kvinnor är något färre än andelen män. 
 

Enligt Gonäs (2005) är möjligheterna i stort sett bundet till kön. Graden av 

jämställdhet mellan män och kvinnor i samhället mäts därför oftast utifrån 

förståelsen av jämställdhet, och där är resultatet avgörande. O-balansen i 

könsfördelningen på många positioner i samhället förklaras vara orsakade av 

begränsningar som beror på individuella och strukturella orsaker. Vissa upplever 

att det är 
’O-jämställt på många sätt i dagens samhälle. Kvinnor har ej samma möjligheter 
eller chanser att ta för sig ”uppåt”. Även om många män hävdar att det är så. 
Kvinnor har det tuffare att komma in och uträtta arbete på lika villkor i de 
patriarkala strukturer som råder på de flesta arbetsplatser; vi talar faktiskt INTE 
samma språk, har ej samma sätt att angripa problem, hierarkibilden är annorlunda 
osv. Det anses lite slappt att ”kvinnor ska tuffa till sig” om de ska bli chefer 
osv. ”börja tala mäns språk”’*. 
 

                                                 
*Skrev en 32-årig gift man med tre hemmavarande 
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Här beror avsaknaden av jämställdhet på skillnader i beteende mellan män och 

kvinnor. Olikheterna i beteendet mellan män och kvinnor anses bero på brister 

hos kvinnor som medför att det är svårt för dem att utföra liknande arbete som 

män under existerande villkor. Utjämningen av en ojämlik könsfördelning på 

vissa positioner i samhället medför inställningen till att ’män har alltid styrt och 

ställt men det verkar som att vi kvinnor blir bättre och tar för sig’*. Även om det 

finns respondenter som anser att jämställdhet kvarstår som ett viktigt ämne är 

det andra som menar att jämställdhet mellan män och kvinnor redan har 

åstadkommits.  
 
’I Sverige har alla samma förutsättningar att bli vad man vill, svart, vit, gul, man 
eller kvinna, spelar ingen roll! Så länge samhället är inriktat på utveckling och 
ekonomisk framgång gäller dock vissa spelregler. Kan du bidra i ett företag så att det 
tjänar mer pengar har det ingen betydelse vem du är’†. 
 

Yrken inom den offentliga sektorn där är ekonomisk framgång inte är den 

yttersta drivkraften domineras vanligen till antal av kvinnor och påstås ligga 

bakom skillnaden mellan kvinnor och mäns medianinkomst. Det finns förslag 

om att kvinnor bör söka sig till yrken med bättre ekonomisk ersättning som 

vanligen domineras till antal av män för att öka jämställdheten. Några 

respondenter menar att det inte bara är att välja utan att ’man är väl glad för att 

ha ett arbete att gå till!’‡. En del respondenter visar tecken på förvåning vid 

antydan om att män och kvinnor inte är jämställda; ’[v]adå män/kvinnor [bör] 

starta eget – bör väl vara lika. Konstigt påstående!!!’ § . Andra förefaller 

förolämpade av undermeningen och anser att frågan om jämställdhet betyder, 
 

’Verkar vara så ni tror att kvinnor i Norra Sverige lever på 1800-talet och styrs av 
männen och är förvisade till hem, barn, och att vara som en ”laestadian” totalt 
utanför ett jämställt samhälle år 2008! Hoppas den (undersökningen) visar något helt 
annat!’**. 

 
                                                 
*Skrev en 43-årig sammanboende kvinna med tre hemmavarande barn 
†Skrev en 59-årig samboende man utan hemmavarande barn 
‡ Skrev en 49-årig sammanboende kvinna utan hemmavarande barn 
§Skrev en 42-årig gift kvinna med fyra hemmavarande barn 
**Skrev en 62-årig gift kvinna med tre hemmavarande barn 
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Begränsat handlande 
Bland respondenterna i kommunerna Kiruna och Haparanda är det 48 procent 

som uppger att deras könstillhörighet är mycket eller helt viktigt i att beskriva 

sig själva. Medan 36 procent uppger att deras könstillhörighet är viktigt till en 

viss del är det endast 16 procent som uppger att deras könstillhörighet är lite 

eller inte alls viktigt i att beskriva vem de är.  
 
 
Tabell 4:5 a: Kiruna; hur viktigt är ditt kön för dig när du beskriver vem du är? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 17 % 7 % 18 % 22 % 12 % 70 16 % 
Till viss del 26 % 37 % 35 % 34 % 43 % 155 35 % 

Mycket/helt 57 % 56 % 47 % 44 % 45 % 216 49 % 
Totalt 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
 
 
Tabell 4:5 b: Kiruna; hur viktigt är ditt kön för dig när du beskriver vem du är? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 17 % 18 % 15 % 21 % 22 % 53 18 % 
Till viss del 36 % 41 % 38 % 42 % 39 % 114 40 % 

Mycket/helt 47 % 41 % 47 % 37 % 39 % 122 42 % 
Totalt 36 46 76 67 64 289 100 % 

 

 

Tabellerna 4:5 a och 4:5 b visar att endast 17 procent av de 730 respondenterna i 

Kiruna uppger att könstillhörighet är lite eller inte alls viktigt i att beskriva vem 

de är. För 37 procent är könstillhörighet viktigt till viss del och för 46 procent 

mycket eller helt viktigt; vilket tyder på att könstillhörighet är viktigt 

beskrivningen av sig själva, främst bland yngre människor. 
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Tabell 4:6 a: Haparanda; hur viktigt är ditt kön för dig när du beskriver vem du är? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 8 % 8 % 7 % 13 % 3 % 14 8 % 
Till viss del 29 % 20 % 36 % 32 % 45 % 56 32 % 

Mycket/helt 63 % 72 % 57 % 55 % 52 % 103 60 % 
Totalt 24 36 44 40 29 173 100 % 

 
Tabell 4:6 b: Haparanda; hur viktigt är din kön för dig i att beskriva vem du är? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 13 % 21 % 23 % 21 % 17 % 22 20 % 
Till viss del 27 % 42 % 40 % 48 % 39 % 45 40 % 

Mycket/helt 60 % 37 % 37 % 31 % 44 % 44 40 % 
Totalt 15 19 30  29 18 111 100 % 

 
Tabellerna 4:6 a och 4:6 b visar att endast 13 procent av de 284 respondenterna 

i Haparanda uppger att könstillhörighet är lite eller inte alls viktigt i 

beskrivningen av sig själva. För 36 procent är könstillhörighet viktigt till viss 

del och för 51 procent mycket eller helt viktig; vilket tyder på att 

könstillhörighet är viktigt i beskrivningen av sig själva i högre utsträckning 

bland yngre människor än bland äldre. 
 

I intervjun med tjänstemannen i Kiruna framgår att synen på manligt och 

kvinnligt är den viktigaste jämställdhetsfrågan idag. Enligt honom (re) 

produceras uppfattningen om manligt och kvinnligt som råder på Kirunas 

arbetsplatser. Han förklarar att 
 

’vi har en relativt traditionell syn på kvinnor och män här i Sverige och i synnerhet 
här i Kiruna och här uppe i malmfältet, Gällivare/Kiruna, Norrbotten. Män ska vara 
och jobba med manliga jobb och de ska gå manliga utbildningar, de ska se ut som 
män och de ska bete sig som män. Och det samma gäller för kvinnor, de ska vara 
vackra, de ska var frisörer, jobbar kanske inom vården, omsorgen och de ska se ut 
som kvinnor, de ska inte se ut som män, de ska inte vara lesbiska’. 
 

En del av respondenterna ger uttryck för liknande åsikter som tjänstemannen, 

och tycker att det är, 
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’väldigt mycket så att kvinnan lagar mat, speciellt bland de äldre. Gubbarna på 
LKAB vet ju inte hur man sätter på spisen. Jämställdhetsutvecklingen här ligger väl 
30 år efter de större städerna typ Stockholm, Göteborg, Umeå m.m.’*. 
 

Den snabbare förändringsprocessen i storstäderna beror enligt tjänstemannen på 

att där har personer en högre grad av anonymitet än i Kiruna, där alla känner alla. 

Dock finns det andra som menar ’att man inte tycker vissa saker, som t.ex. [en 

50-50] arbetsfördelningen hemma, är viktigt betyder inte att man är emot det!’†. 

Den allmänna åsikten bland respondenterna speglar det respondenterna menar 

att 
’[o]avlönade arbeten i hemmet, tycker jag, är en fråga för varje enskild familj att ta 
ställning till. Vill mannen göra mer saker så låt han göra det och lika för kvinnor’‡. 
 

16 procent av respondenterna i kommunerna Kiruna och Haparanda är av 

åsikten att en kvinna bör vara beredd att minska sitt avlönade arbete för 

familjens skull. 68 procent instämmer inte med påståendet och  det är 16 procent 

som t varken instämmer eller inte instämmer.  
 
Tabell 4:7 a: Haparanda: En kvinna bör vara beredd att minska sitt avlönade arbete för 
familjens skull? 
 

Ålder  Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 71 % 61 % 64 % 68 % 65  % 113 65 % 
Varken eller 12 % 20 % 20 % 12 % 14 % 28 16 % 

Stämmer 17 % 19 % 16 % 20 % 21 % 32 19 % 
Total 24 36 44 40 29 173 100 % 

 
 
Tabell 4:7 b: Haparanda: En kvinna bör vara beredd att minska sitt avlönade arbete för 
familjens skull? 
 

Ålder  Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 47 % 74 % 70 % 48 % 67 % 68 61 % 
Varken eller 33 % 10 % 13 % 31 % 17 % 23 21 % 

Stämmer 20 % 16 % 17 % 21 % 16 % 20 18 % 
Total 15 19 30 29 18 111 100 % 

 
                                                 
*Skrev en gift kvinna med ett hemmavarande barn men angav inte sin ålder.  
†Skrev en 38-årig sammanboende kvinna med två hemmavarande barn.  
‡Skrev en 54-årig samboende man med tre hemmavarande barn.  
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Tabellerna 4:7 a och 4:7 b visar att 18 procent av de 284 respondenter i 

Haparanda instämmer och 18 procent på att de varken instämmer eller inte. 

Dock uppger majoriteten att det inte stämmer med deras åsikter. Skillnaden i 

åsikterna mellan män och kvinnor är små. Medan en större andel kvinnor mellan 

29 och 48 år har en benägenhet att vara mindre bestämda i sina åsikter än andra 

åldersgrupper, gruppen instämmer inte utgör en högre andel unga kvinnor än 

äldre. Åsikterna bland männen skiljer sig i olika åldersgrupper, männen mellan 

29 och 48 år tenderar att dela åsikterna med män över 59 år och instämmer inte 

med uttalandet. En hög andel unga män och män mellan 49 och 58 är mindre 

bestämda i sina åsikter. Kvinnor i den äldsta åldersgruppen instämmer med 

uttalandet, men det minskar bland de yngre. Bland männen är det en större andel 

av de unga männen och män mellan 49 och 58 som instämmer med uttalandet. 
 
Tabell 4:8 a: Kiruna: En kvinna bör vara beredd att minska sitt avlönade arbete för 
familjens skull? 
 

Ålder  Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 52 % 68 % 72 % 84 % 68 % 312 71 % 
Varken eller 25 % 16 % 13 % 7 % 15 % 62 14 % 

Stämmer 23 % 16 % 15 % 9 % 17 % 67  15 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
Tabell 4:8b: Kiruna: En kvinna bör vara beredd att minska sitt avlönade arbete för 
familjens skull? 
 

Ålder  Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 64 % 70 % 69 % 72 % 70 % 200 69 % 
Varken eller 14 % 15 % 14 % 19 % 10 % 42 15 % 

Stämmer 22 % 15 % 17 % 9 % 20 % 47 16 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Tabellerna 4:8 a och 4:8 b visar att åsikterna bland 16 procent av de 730 

respondenterna i Kiruna instämmer och 14 procent att de varken instämmer eller 

inte. Dock anger majoriteten att detta inte stämmer med deras åsikter. Skillnaden 

i åsikterna bland män och kvinnor är små. Åsikterna bland män och kvinnor 
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under 28 år samt män över 59 år instämmer i högre grad än andra åldersgrupper. 

Yngre män och kvinnor är mindre benägna att instämma i påståendet. 
 

Bristen på anonymitet, uppger tjänstemannen, bidrar till en snabb 

ryktesspridning som sätter igång ’sociala kontrollen [som] är extremt hård’ 

bland kvinnor och män. Avviker man från normen, hävdar han, då riskerar man 

sociala bestraffningar, som ofta förekommer i form av våldsam handling. Till 

och med att vara ’eloquent i tal och skrift kan vara upprörande för en del, om 

man kan uttrycka sig på något annat sätt än svordomar’ berättar han. Enligt 

tjänstemannen,  
 

’[d]e som har en plan med sitt liv och tänker liksom, de som dessutom tycker att det 
är lite jobbigt med den här traditionella maskuliniteten och femininiteten, de sticker 
härifrån. De vill utbilda sig och de drar, de lämnar denna håla typ, tycker de’. 

 

Tjänstemannen menar att om de stannar ’vill de åka skoter och vara ute [i 

naturen] och jaga och fiska. De tycker det är bra i Kiruna’ och söker 

anställningar där det finns befintliga arbetstillfällen. De unga männen som 

stannar i Kiruna, menar han, 
 

’[ä]r rätt så nöjd med det utbud som finns i Kiruna. De är rätt så nöjd med den 
rådande diskursen. Det liksom passar dem. På något sätt har de blivit socialiserade 
till det här livet och tycker det är… [bra?]’ 

 

Enligt tjänstemannen är det uppenbarligen så att det finns en hel del unga män 

som finner sig väl tillrätta med den rådande jakt - och fiskekulturen. Med 

eftertanke konstaterar tjänstemannen att 
 

’man måste nästan dra den slutsatsen också då; att de tjejer som stannar kvar inte har 
en framtidsplan. Fast det låter väldigt konstigt nu när jag säger det så där öppet. Det 
låter lite… att de är nöjda med det här livet. De tycker att det är ganska bra här ändå. 
På något sätt. Det låter vettigare att säga så. Konstigt, det är som att de… ja… något 
att fundera på’. 

 

Tydligen, i enlighet med tjänstemannen, finns det också en hel del unga kvinnor 

som finner sig väl tillrätta med den rådande kulturen. 
 

’Tjänstemannen påpekar att den bilden av Kiruna han målar upp inte är smickrande 
och betonar att även om social kontroll är starkt är det inte alla i Kiruna som är på 
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detta sätt. Han poängterar; ’jag gör ju en slags generalisering av det som jag anser 
vara problemet’. 
 

Många av respondenterna är överens om att andra inte bör bry sig om vad de 

anser som viktigt för dem. Dock är det inte den hårda sociala kontrollen som 

anses var boven. 
 

’Givetvis styr pengarna MEN jag anser att staten ska STRUNTA i vem som är 
hemma med småbarnen. Det måste man väl kunna fixa partners emellan? Jag vill 
vara hemma med min son, trots ekonomisk ”brakförlust”!’* 

 

Den ekonomiska förlusten förknippad med att vara hemma med barnen står i 

centrum i den nuvarande jämställdhetsdiskussionen (se Glover och Kirton, 2006; 

Gonäs och Karlsson, 2008). I intervjun understryker tjänstemannen att 

könsstereotypiska normer begränsar män och kvinnor till ”lämpliga” yrken. Hon 

förklarar att ’det har blivit traditionellt att kvinnorna jobbade inom sjukvård och 

omsorg medan männen jobbade i gruvarna’. Enligt tjänstemannen har LKAB 

försökt att åtgärda underrepresentationen av kvinnor genom att; 
 
’en policy att ta in kvinnor eftersom de tyckte att ekonomiskt så bar det sig att det 
blev bättre stämning på arbetet då det fanns bägge kön’. 
 

En hög andel av respondenterna har samma åsikt som den respondent som 

förklarar att 
’[j]ag är för ett jämställt samhälle. Men det ska inte vara jämställt för sakens skull ex. 
om två platser skall tillsättas på ett arbete så ska det vara de två personer som har rätt 
kompetens som ska anställas. Oavsett kön†.  
 

Även om LKAB fick en del ansökningar av kvinnor, förklarar tjänstemannen, 

så var det inte många; ’de anställde nästan alla kvinnor de fick i 

ansökningarna’ tillägger hon. Medan tjänstemannen konstaterar att 

segregeringen på arbetsmarknaden håller på att lösas upp tillägger hon att ’det 

är fortfarande väldigt så att de tunga yrkena är mansdominerade’. Faktum är 

att det fortfarande är många yrken som är könssegregerade, vilket är jämförbart 

med kommunerna i Sverige. Bland de drygt tusen respondenterna i 

                                                 
*Skrev en 32-årig gift man med tre hemmavarande barn.  
†Skrev en 54-årig samboende man med tre hemmavarande barn.  
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kommunerna Kiruna och Haparanda som besvarade frågan uppger majoriteten 

att deras nuvarande yrken är mycket viktiga i att beskriva vem de är. För 31 

procent är deras yrke viktigt till en viss del och för endast 16 procent är yrket 

lite eller inte alls viktigt i att beskriva vem de är.  
 
Tabell 4:9 a: Kiruna: hur viktigt är ditt nuvarande yrke för dig i att beskriva vem du är? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 33 % 17 % 15 % 14 % 11 % 75 17 % 
Till viss del 27 % 29 % 34 % 33 % 29 % 136 31 % 

Mycket/helt 40 % 54 % 51 % 53 % 60 % 230 52 % 
Totalt 60 82 122 104 73 441 100 % 

 
 
Tabell 4:9 b: Kiruna: hur viktigt är ditt nuvarande yrke för dig i att beskriva vem du är? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 31 % 15 % 18 % 9 % 17 % 49 17 % 
Till viss del 36 % 37 % 34 % 30 % 25 % 92 32 % 

Mycket/helt 33 % 48 % 48 % 61 % 58 % 148 51 % 
Totalt 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
Tabellerna 4:9 a och 4:9 b visar att för 52 procent av de 730 respondenterna i 

Kiruna är deras nuvarande yrken mycket viktiga i att beskriva vem de är. För 31 

procent är det till en viss del viktigt, för 17 procent är det inte viktigt. 

Skillnaden mellan svaren bland män och kvinnor är små och tyder på att 

nuvarande yrken är viktiga för en högre andel äldre människor än yngre. 
 
Tabell 4:10 a: Haparanda: hur viktigt är ditt nuvarande yrke för dig i att beskriva vem 
du är? 
 

Ålder  
Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 21 % 14 % 9 % 10 % 10 % 21 12 % 
Till viss del 37 % 25 % 21 % 30 % 31 % 48 28 % 

Mycket/helt 42 % 61 % 70 % 60 % 59 % 104 60 % 
Totalt 24 36 44 40 29 173 100 % 
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Tabell 4:10 b: Haparanda: hur viktigt är ditt nuvarande yrke för dig i att beskriva vem 
du är? 
 

Ålder  
Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Totalt 

Procent 
av det 
totala 

Inte alls/lite 33 % 5 % 7 % 10 % 17 % 14 13 % 
Till viss del 33 % 32 % 33 % 45 % 22 % 38 34 % 

Mycket/helt 34 % 63 % 60 % 45 % 61 % 59 53 % 
Totalt 15 19 30 29 18 111 100 % 

 
 
Tabellerna 4:10 a och 4:10 b visar att för 57 procent av de 284 respondenterna i 

Haparanda är deras nuvarande yrke mycket viktigt i att beskriva sig själva. 

Medan deras yrke är viktigt till en viss del är det för 30 procent inte så viktigt, 

för de övriga 13 procent är yrket viktigt i att beskriva sig själva bland en högre  

andel kvinnor än bland andelen män och mindre viktigt för unga människor än 

äldre. 
 

 I en intervju med en statsanställd tjänsteman beskriver han hur den sociala 

kontrollen i en mindre kommun som Haparanda leder till färre anmälningar av 

misshandel mellan makar. Både kvinnor och män drar sig för att anmäla 

eftersom stigmatiseringen blir så stor på en mindre ort. ”Vad har en kvinna i 

Rinkeby att förlora om hon anmäler sin man, hon kanske vill bli kvitt honom”, 

medan ”här i Haparanda det är så mycket mer att förlora, socialt, om det 

kommer till allmänhetens kännedom, det är ett starkare socialt tryck här”. På 

grund av Haparandas närhet till Finland som enligt tjänstemannen framkommer 

ett annat förhållningssätt till kvinnor. Enligt honom ser han mer av ett våldsamt 

beteende från finska män än svenska män. De män som misshandlar kvinnor är 

både svenskar och finländare, men han menar att det finns skillnader mellan de 

båda ländernas kultur när det gäller relationen mellan makar.  
 

Han har dock deltagit i ett projekt där syftet var att män utbildar män hur de ska 

hantera sina aggressioner där deras partner inte ska vara den som utsätts för 

männens aggressivitet. Bakgrunden till detta projekt var att det för ett par år 
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sedan stod att läsa i media att Haparanda var farlig för kvinnor att leva i och 

därför startade polis, åklagarmyndigheten och socialförvaltningen ett projekt i 

syfte att förbättra rutinerna mellan dessa myndigheter men också utbilda och 

informera män som slår sina partners vilka konsekvenser detta får för alla i deras 

omgivning. Idag är det bättre rutiner bland dessa myndigheter och också färre 

män som slår sina partners. 
 

Att bryta ”traditioner” är svårt. Tjänstemannen i Kiruna är övertygad om att 

inflytande utifrån och utbildning kan öka jämställdheten, vilket för honom 

innebär att det individuella beteendet är underordnat strukturella faktorer. Han 

bekämpar synen på ojämställdhet i den rådande samhällsdiskursen genom att 

upplysa ungdomar om möjligheterna som finns och uppmuntrar dem att 

förverkliga sig själv genom att utmana könsstereotypiska normer. Då först, anser 

han, skall jämställdheten öka. 
 

Tjänstemannen i Kiruna satsar också på utbildning för att öka jämställdheten. 

För att öka jämställdheten fokuserar hon på att informera kvinnor om deras 

möjligheter till företagande och uppmuntra dem att förverkliga sig själv genom 

att utmana den traditionella könsmaktsordningen.  
 

Bland de drygt tusen respondenterna i kommunerna Kiruna och Haparanda är 

majoriteten osäkra över om kvinnor bör starta egna företag. Det är 13 procent 

som inte instämmer och 34 procent som instämmer.  
 
 
Tabell 4:11 a: Kiruna: Kvinnor bör starta eget företag. 
 

Ålder  Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 15 % 10 % 7 % 12 % 11 % 46 10 % 
Varken eller 53 % 60 % 61 % 58 % 42 % 247 56 % 

Stämmer 32 % 30 % 32 % 30 % 47 % 148 34 % 
Total 60 82 122 104 73 441 100 % 
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Tabell 4:11 b: Kiruna: Kvinnor bör starta eget företag. 
 

Ålder  Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 11 % 22 % 20 % 19 % 23 % 57 20 % 
Varken eller 53 % 50 % 55 % 48 % 44 % 144 50 % 

Stämmer 36 % 28 % 25 % 33 % 33 % 88 30 % 
Total 36 46 76 67 64 289 100 % 

 
 
Tabellerna 4:11 a och 4:11 b visar att medan åsikterna bland 54 procent av de 

730 respondenterna i Kiruna anser 33 procent av männen att kvinnor bör starta 

eget företag. 15 procent av kvinnorna och männen instämmer inte med 

uttalandet. Det är dock en högre andel kvinnor än män anser att kvinnor ska 

starta eget företag. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är små. 
 
Tabell 4:12 a: Haparanda: Kvinnor bör starta eget företag 
 

Ålder  Kvinnor 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej 12 % 6 % 9 % 10 % 14 % 17 10 % 
Varken eller 50 % 47 % 57 % 37 % 52 % 84 48 % 

Stämmer 38 % 47 % 34 % 53 % 34 % 72 42 % 
Total 24 36 44 40 29 173 100 % 

 
 
Tabell 4:12b: Haparanda: Kvinnor bör starta eget företag 
 

Ålder  Män 18-28 29-38 39-48 49-58 59+ Total 
Procent 
av total 

Stämmer ej - 10 % 13 % 3 % 17 % 10 9 % 
Varken eller 73 % 58 % 47 % 62 % 55 % 64 58 % 

Stämmer 27 % 32 % 40 % 35 % 28 % 37 33 % 
Total 15 19 30 35 18 111 100 % 

 

Tabellerna 4:12 a och 4:12 b visar att majoriteten bland kvinnorna, 42 procent, 

anser att kvinnor ska starta eget företag, bland männen anser 33 procent att  

kvinnor ska starta egna företag. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är små.      
 

Enligt tjänstemannen har det startat ett antal nya företag i Kiruna stad. Han 

berättar att 
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’[i]nom de tre senaste åren har det väl kommit en nån slags ”new age rush” i Kiruna, 
där det har öppnat mycket sådant där ”heeling”, massage och cristal, förstår du? 
Sådana här företag har det väl ploppat upp några stycken. Men det har att göra med, 
och det är kvinnor, båda som är konsumenter och startar företag i den branschen. Det 
har väl någonting att göra med nån slags tidsanda i Sverige som man ser i tv 
misstänker jag. Det har hittat hit till Kiruna inom de har senaste tre åren. Det är ju 
ingenting som utökar jämställdhet, snarare tvärtom. En återgång till, man befäster 
rollerna, alltså de positionerna som kvinnor och män ännu starkare misstänker jag’. 
 

Det är dock respondenter som ifrågasätter vad jämställdhetsarbetet ger upphov 

till. 
’Tyvärr så har jämställdhetsfrågan slagit fel, den fokuseras bara på kvinnor, 
resultatet har jag sett hos flera bekanta - SKILSMÄSSA. Kvinnan ska på alla villkor 
förverkliga sig själv; OFFER- BARNEN. Ingen frågar hur de mår. Har två flickor: 
båda har den åsikten att familjen är Prio 1. Sverige- Tänk om. Värna om 
kärnfamiljen och inte sätta KVINNA MOT MAN. Båda könen behövs’*. 

 
 

Svagt intresse  
I båda kommunerna, Haparanda och Kiruna, visade det sig vara svårt, i 

praktiken omöjligt, att intressera näringslivscheferna att delta i en intervju kring 

allmänt om jämställdhet i samhället. En anledning kan vara tidsbrist och därmed 

prioriteringar av annat. En annan anledning kan antas vara osäkerheten och 

komplexiteten kring jämställdhetsfrågor vilket kan motivera till en motvilja att 

delta i en intervju. I sökandet efter lämpliga personer att intervjua i Haparanda 

kommun säger en tjänsteman att 
 

’Jag kan ingen, nej, det känns liksom att man, allmänt, skulle har mer kött på benet 
vad gäller just de här frågorna. […] Det är det jag känner att jag kanske inte, att det 
blir konstigt svar, att jag inte kan svara på det här’. 

 

Det finns inget krav för kommunerna att ha en jämställdhetsplan för att förbättra 

jämställdheten generellt i samhället. Visst har kommunerna jämställdhetsplaner 

och även särskilda personer som arbetar med jämställdhet internt med 

kommunens anställda, men det sker inga jämställdhetsåtgärder riktade generellt 

till kommunen. Förbättringen av jämställdhet i samhället är grundat dels på det 

ansvar företag och organisationer har för den interna jämställdheten, dels 

                                                 
*Skrev en 38-årig samboende man med ett hemmavarande barn. 
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rådande lagstiftning om jämställdhet, föräldraförsäkring och policy. I slutänden 

föreslog tjänstemannen i Haparanda  
 

’kolla med en …, nämn att jag kan maila dina frågor till dem och kolla om de är 

rätta personer, de jobbar lite med näringslivsfrågor och det är lite utanför 

kommunanställda. Att de skulle kunna svara’.  
 

Det visade sig dock framgångslöst och intervjuer skedde endast med en 

statsanställd tjänsteman samt en tjänsteman på arbetsförmedlingen.  
 

Angående stadsflytten i Kiruna säger tjänstemannen att det är svårt att engagera 

människor. 
’Den [stadsflytten] är en sak som jag tycker alla andra bryr sig om än kirunaborna. 
Vi hade ju ett projekt för att försöka få kvinnor intresserade av stadsflytten men det 
var lågt deltagande. Kommunen har haft allmän information, men de har mest riktat 
sig till de traditionellt mansdominerade områdena. Nog har de haft en speciell 
information till kvinnor också men det var inte så välbesökt det heller; det är som att 
folket här inte riktigt är så intresserade’. 
 

I det projekt som tjänstemannen berättar om var målet att engagera kvinnorna i 

Kiruna för stadsflytten. Trots stor uppmärksamhet i lokala media lyckades man 

inte få kvinnorna att delta i föreläsningar eller i den enkätundersökning som 

genomfördes; slutsatsen av projektet var att 
 

’kvinnorna i Kiruna inte hade den lust och drivkraft att engagera sig i stadsflytten 
som vi förutspått [och] tycks lita på våra beslutsfattare vad gäller besluten och 
frågorna kring den kommande stadsflytten’ (Fredriksson et al. 2008:18). 

 

Men tanke på stadsflytten säger tjänstemannen att ’man kan inte säga att det 

[stadsflytten] ännu har påverkat på något sätt. För egentligen har de inte flyttat 

någonting ännu’. För tjänstemannen är stadsflytten inte det enda som drabbas av 

ointresse. Hon hävdar att ointresse för jämställdhet finns bland allmänheten och 

tjänstemän i kommunen. Dock, poängterar hon att, det är ’mera olika personer 

[hos kommunen], det är alltså inte överlag’. Hon påstår att ointresset är det 

största hindret till jämställdhet.  
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En allmän brist på intresse för kunskap förvånar inte tjänstemannen, han 

förklarar att 
 

’det finns en kunskapsförakt i den här staden och jämställdhet kommer långt ner på 
listan. Och ungdomar satsar man mindre och mindre på […] det man alltid hör från 
kommunens sida det är ju att ”ja, men det är finanskrisen, vi måste skära ner på 
budgeten i kommunen”. Gruvan har alltid prioritet på något sätt’. 

 

Tjänstemannen understryker också betydelsen av ekonomin och effekten av 

finanskrisen som påverkar hennes jämställdhetsarbete. 
 

’det har uppstått så snabbt, det här med lågkonjunkturen, att vi har väl inte riktigt 
kommit igång i år [2009] med att se vad som riktigt har hänt på 
jämställdhetsområdet’. 

 

I jämställdhetsarbetet är strategin för tjänstemannen att ’kontakta 

kommunledningen och få fram den jämställdhetsplan som de ska ha gjort, eller 

gjort om, ifjol och ser vad de säger i den’. När hon får den skall hon utgå från 

vad kommunen presenterar för att se vad kvinnorna utanför kommunen kan göra 

med avsikten att ordna studiecirklar för kvinnor. Dock anser hon att jämställdhet 

inte prioriteras av kommunen. 
 

’Jag har försökt få tag i den [jämställdhetsplan] förra året men jag fick den inte. De 
sade alltid att den inte var klar för publiken, eller för offentligt. […] Man har som 
inte riktigt tid eller ork att ta-i-tu med det just då, man säger med flytten och det här’. 

 

För denna tjänsteman förstärks det dåliga intresset för jämställdhet av 

stadsflytten. För att förändringar som pågår i Kiruna skall gynna jämställdheten 

mellan könen vill tjänstemannen att beslutsbefattande ska ’försök[a]er 

modernisera även synen på kvinnor och män, på något sätt, i stadsplanering’. 

Men hur detta skall ske har han inget förslag på. 
 

I en intervju med en tjänsteman vid Arbetsförmedlingen i Kiruna framgår att 

trots en liten ökning av arbetstillfällen inom byggindustrin är arbetsmarknaden i 

stort sett oförändrad. Båda tjänstemännen vid Arbetsförmedlingen berättar att 

de ”gamla” utbildningarna finns kvar. 
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Tjänstemannen vid en förening hävdar att det på gymnasieskolan råder ett 

tydligt könsmönster 
 

’killar som går fordons och byggnads och industriell. Tjejerna går 
omsorgsprogrammen och samhällsprogrammen’. 

 

Tjänstemannen på Arbetsförmedlaren påstår att även om fler kvinnor går de 

traditionella ”manliga” utbildningarna i större utsträckning än tidigare följer 

deltagandet i utbildning i stort sett ett traditionellt könsmönster. Enligt 

tjänstemannen måste ungdomar som vill ha en eftergymnasial utbildning flytta, 

eftersom det finns ett litet urval av eftergymnasial utbildning att välja på i 

kommunen.  
 

Enligt tjänstemannen på Arbetsförmedlingen i Haparanda är jämställdhetsarbetet 

en permanent del av Arbetsförmedlingens verksamhet och jämställdhetsarbetet 

har fokuserats på män. Enligt honom är det lättare att ändra attityder och 

könstänkandet bland unga personer än äldre. Att det går bättre att få unga män 

att bryta könsmönstret än bland äldre vilket kan bero på att de befintliga 

arbetstillfällena finns inom handel och service i Haparanda och bidrar med ett 

första steg in i arbetsmarknaden konstaterar han. Dock är det också 

konjunkturkänsligt; lågkonjunktur och de tar vad som finns, högkonjunktur och 

de lämnar handel och service. 
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Kapitel 5 
 

Diskussion och slutsatser 
 

Utvecklingen som kommunerna Kiruna och Haparanda ska och skulle genomgå 

utlovade stora förändringar för alla som berördes och väckte många funderingar, 

inte minst kring dess påverkan på framtidens arbetstillfällen. Syftet med 

projektet ”Människor, arbete och socialt liv i Haparanda och Kiruna med fokus 

på jämställdhet och förändring” är att beskriva kvinnors, mäns och ungdomars 

förväntningar när kommunerna Kiruna och Haparanda står/stod inför 

genomgripande förändringar samt om och hur dessa realiseras där den ena 

kommunen har en arbetsmarknad som domineras av kvinnor och den andra av 

män. Tre centrala områden var i fokus:  
 

• Vilka positioner innehar männen, kvinnorna och ungdomarna på 

arbetsmarknaderna i kommunerna Kiruna och Haparanda?  
 

• Vilka förväntningar har invånarna i kommunerna Haparanda och Kiruna 

rörande förändringarna inom respektive kommuner huruvida det kommer 

att skapa möjligheter och/eller begränsningar i männens, kvinnornas och 

ungdomarnas arbets- och sociala liv? 
 

• Vad anser befolkningen och tjänstemän om jämställdhet i kommunerna 

Kiruna och Haparanda och hur uppmärksammas jämställdhet i 

förändringsprocesserna. 
 

För att undersöka detta samlades data in i en process som sträckte sig över en 

fyraårsperiod. Tolv personer intervjuades, demografisk data studerades och 

enkäter skickades till 4976 invånare i de båda kommunerna. Även om andelen 

kvinnor inte är lika hög som andelen män pekar resultatet på att det området där 

de bor, deras könstillhörighet, samt yrke är viktiga aspekter av identiteterna som 
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majoriteten av respondenterna har. 
 

I detta sista avsnitt sammanfattas förväntningar och effekterna av förändringarna 

i kommunerna Haparanda och Kiruna, samt i vilken utsträckning jämställdhet 

uppmärksammas och påverkas i förändringsprocessen.  
 

Förväntningar 
Det som framträder är att förväntningar, som Giddens (1990) påpekar, är 

beroende av kunskap. För att bekämpa otrygghet och osäkerhet startade båda 

kommunerna med att engagera och informera kommun invånarna, dock som 

resultatet visar med blandad framgång. Det är enligt enkätsvaren i huvudsak 

media som har tagit över informationen till invånarna om det som sker i 

kommunen. De flesta respondenterna, i båda kommunerna, har inte sökt 

kunskap om förändringarna direkt från ”experter”, såsom de inblandade 

politikerna eller tjänstemännen, utan har tagit del av medias information. Media 

i sin tur har fått sin information via politiker och kommunens tjänstemän, och på 

så sätt har experterna förmedlat informationen till invånarna. Resultatet visar att 

de flesta respondenterna anser att de har fått tillräcklig information. 

 

Haparanda 

Uppfattningen att Haparanda är en marknadsstad har funnits sedan staden 

grundades och kommunens ansträngningar att utveckla området till ett handels- 

och turismcentrum intensifierades när Sverige blev medlem i den Europiska 

Unionen. Beslutet om Ikeas etablering i Haparanda år 2005 hyllades av 

kommunchefen som en triumf och det uttrycktes en positiv inställning till de 

förväntade förändringarna som detta skulle medföra. Denna positiva attityd 

delades bland majoriteten av respondenterna i Haparanda kommun. 

Uppfattningarna från majoriteten av respondenterna var att de instämde med 

politikernas visioner samt delade uppfattningen om de positiva effekter som 

beskrevs av media.  
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Resultatet pekar på att kvinnorna tenderar dela åsikterna med kommunens 

politiker i större utsträckning än männen. Männen i sin tur tenderar att dela 

åsikterna med media i högre utsträckning än kvinnorna. Tvivlet som fanns, 

främst bland de yngsta invånarna och kvinnorna angående huruvida 

respondenterna instämde med politikernas och medias uppfattning av de positiva 

effekterna som Ikeas etablering skulle medföra kan antas bero på ointresse bland 

enskilda respondenter för det som pågick.  

Med Ikeas etablering förväntades befolkningen öka, och det fanns de som 

kalkylerade med att invånarna skulle uppgå till 12 000 inom några år, främst 

uttrycktes förhoppningar att ungdomar skulle bli kvar i kommunen.  Antalet 

invånare har dock inte förändrats i den utsträckning som förväntades. Det är 

endast några få inflyttade men däremot fler som har flyttat från Haparanda. 

Ikeas öppnande i Haparanda har givetvis fått stor betydelse för Haparandas 

befolkning, som en av respondenterna uttryckte det ”med Ikea sattes Haparanda 

på kartan”, men det ledde inte till alla de jobb som kalkylerades tillsammans 

med de kringverksamheter som Ikeas etablering medförde.  

Det var fler kvinnor än män som förväntade sig att antalet arbetstillfällen i 

kommunen skulle öka och det var framförallt de yngre personerna som 

förväntade sig en ökning av antalet arbetstillfällen. Idag tre år efter Ikeas 

öppnande är det fler ungdomar som är arbetslösa. År 2006 minskade 

arbetslösheten men det visade sig vara en tillfällig nedgång (Rundström 2007), 

och arbetslösheten har snarare ökat fram till år 2008. En annan förväntning 

bland kommuninvånarna i Haparanda var att antalet företagare skulle öka och då 

särskilt bland yngre personer och kvinnor. År 2006 var det 14 företag som gick i 

konkurs, men antalet konkurser har dock halverats under år 2007 och 2008. Ett 

antagande är att Ikeas etablering bidragit till att fler människor besöker 

Haparanda vilket kan antas gynna även andra företag eller kringverksamheter i 

kommunen.  
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I och med beslutet om Ikeas etablering i Haparanda riktades särskilda resurser i 

form av arbetsmarknadsutbildningar för att möta efterfrågan på arbetskraft, inte 

minst för Ikeas anställningsbehov.  Arbetsmarknadsutbildning med inriktning 

till handel finns kvar om än dock i mindre omfattning samtidigt som 

utbildningarna fått en mer generell inriktning inom handel. Enligt tjänstemannen 

vid arbetsförmedlingen är arbetslöshetssiffrorna osäkra eftersom det finns fler 

som arbetspendlar till Torneå samtidigt som personer kan vara registrerade som 

arbetssökande även om de har arbete. Detta kan innebära att personer kan ha 

deltidsarbete i ett företag men stå som sökande till heltidsarbete vid 

arbetsförmedlingen. I och med Ikeas etablering ökade antalet 

deltidsanställningar vilket kan ses som både en nackdel och en fördel. En 

nackdel är att deltidsanställningar bidrar till att fler tvingas arbeta hos två eller 

flera arbetsgivare för att ha heltidssysselsättning. En positiv aspekt är dock att 

antalet deltidsanställningar bidragit till att fler unga får möjlighet att ta sig in på 

arbetsmarknaden. 

Kiruna 

Markdeformationen i Kiruna var inte en förändring som innevånarna förväntade 
sig eller önskade sig. Detta är något som ska förstås i relation till utvecklingen i 
Haparanda, där beslutet om Ikeas etablering bidrog till en snabb förändring. I 
Kiruna är förändringen något som pågått och kommer att pågå i många år 
framöver.  Situationen i Kiruna är mer komplex i jämförelse med Haparanda. 
Här är det ett längre perspektiv som måste beaktas eftersom gruvdriften redan nu 
breder ut sig till bebyggda områden samtidigt som det råder oenighet mellan 
kommunen och LKAB om stadsflyttens genomförande och riktning. Stadsflytten 
planeras i ett längre perspektiv vilket handlar om ca 20-30 år, även om 
tidsperspektivet kan  förändras.  
 

Resultatet pekar dock på att det finns en bristande tillit bland kirunaborna till 

kommunpolitikernas visioner och att stadsflytten väcker förhoppningar men 

även oro över vad som ska ske. Det är framförallt bostadsmarknaden som väcker 
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frågor, eftersom många har investerat i sina bostäder och ingen vet vilka 

ekonomiska villkor som gäller vid försäljningen. Det råder med andra ord ett 

tillstånd av osäkerhet i kommunen och bland invånarna vilket medför att det blir 

svårt att ta ställning till det som pågår och hur stadsflytten ska påverka 

invånarnas och näringsidkarnas möjligheter och hinder att agera.  
 

I Kiruna har information och kunskap om stadsflytten startat och förändringen 

kommer att pågå över många år. Visionen om Kiruna som mönsterstad, som 

fanns i grundplanering för över hundra år sedan, har återuppväckts och 

nödvändigheten av att flytta delar av staden framställs av politiker som en 

möjlighet att modernisera infrastrukturen och förbättra regionens 

utvecklingspotential. Invånarna uppmanas av kommunen att engagera sig i 

processen men det råder ovisshet över politikernas vision(er) samt till medias 

beskrivning av de positiva effekterna som stadsflytten bidrar till. En del av 

respondenterna uppskattar inte politikernas agerande och en del ifrågasätter 

de ”positiva” effekterna som beskrivs av media. De flesta vet inte om 

kommunen hittills skött eller kommer att sköta stadsflytten på ett bra sätt; 

särskilt de yngre och bland äldre kvinnor. Ett antagande är att osäkerheten i 

vissa fall beror ointresse bland enskilda invånare för det som pågår. Resultatet 

visar dock på att det är många som uttrycker ”obestämdheten” som de anser 

finns hos politikerna. Medan Kiruna beskrivs som en statskärna som kommer att 

bli stökig under ombyggnationen och att gruvverksamhet kommer att fortsätta 

under ombyggnationerna, är det dock inte en entydig reaktion, en del 

respondenter visar en positiv inställning till situationen och andra en negativ. 

Dock finns förväntningen bland en majoritet att stadsflytten, när det väl kommer 

igång, innebär förändringar. 

 

Förutom en optimistisk tro på framtiden som framkallats av kännedomen om 

kommande förändringar, finns även en pessimistisk ängslan över det som 

kommer att gå förlorat och det gäller för båda kommunerna, Kiruna och 
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Haparanda. Ett antagande är att det i båda Haparanda och Kiruna råder olikheter 

om vad som prioriteras av politikerna respektive kommuninvånarna. Politikerna 

tenderar att framhäva det positiva i utvecklingen med syfte på ekonomisk 

tillväxt framkommer en högre grad av ambivalens bland invånarna.  

 

Positioner på arbetsmarknaden 

Meriter är viktiga för arbetsgivarna i valet av arbetskraft, såväl formella som 

informella meriter. Yrkes- eller professionsutbildningar är nödvändiga för de 

flesta anställningar (Buchmann, 1989; Ahrne, 1994; Beck and Beck-Grernsheim, 

2002). Vad beträffar arbetsmarknadsutbildningar i Kiruna finns utbildningar 

inom industri, teknik m.m., dessa utbildningar har funnits sedan gruvindustrin 

etablerades och finns även idag för att möta behoven av kompetens i det lokala 

näringslivet. Stadsflytten har än så länge inte medfört några nyanställningar eller 

behov av nya utbildningar.  De nya utbildningarna vid arbetsförmedlingen i 

Haparanda som förberedde arbetskraften för arbetstillfällena vid Ikea år 2005 

finns kvar, dock i mindre omfattning och är idag generellt inriktade till arbeten 

inom handel. 
 

Könsmärkta yrken och utbildningar påverkar valet av yrke eller profession och 

därigenom också utbildning (Glover och Kirton, 2006; Gonäs och Karlsson, 

2008). Utbildningsnivån har inte förändrats i kommunerna Haparanda eller 

Kiruna under tidsperioden för denna studie. En anledning är att de lokala 

arbetsmarknaderna i Haparanda och Kiruna domineras av yrken vilka sällan 

förutsätter eftergymnasial utbildning. Arbetsmarknadsutbildningarna i båda 

kommunerna riktar sig till både kvinnor och män, resultatet visar dock på att det 

i högre utsträckning är unga personer som bryter könsmönster.  

Arbetsmarknaderna i båda kommunerna är segregerade i enlighet med ett 

traditionellt könsmönster. Majoriteten av männen finns inom gruv- och 

byggindustrin, och majoriteten av kvinnorna återfinns inom vård- och 

omsorgssektorn, handel – och servicesektorn. 
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I båda kommunerna är andelen arbetssökande män högre än andelen kvinnor, 

framför allt bland ungdomar. Den ekonomiska krisen, inte stadsflytten, påstås 

vara anledningen till den ökade arbetslösheten i Kiruna under åren 2007 - 2008. 

Även om arbetslösheten i Haparanda minskade under åren 2005 - 2007 anses 

konjunktursvängningen ha påverkat både arbetslösheten samt brytningen av 

könsmönstret på den lokala arbetsmarknaden i kommunen. Ungdomar utan 

yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning har det generellt svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden i de båda kommunerna. En möjlighet för ungdomar att ta sig in 

på arbetsmarknaden anses vara arbeten inom handel och service, i båda 

kommunerna är det många ungdomar inom denna bransch. Invånare som vill 

förkovra sig utbildningsmässigt utöver gymnasienivå, läsa andra utbildningar 

eller arbeta inom andra yrken än de vanligaste i respektive kommun måste flytta 

eller pendla.   

 

Strategier för jämställdhet 
I enlighet med Glover och Kirton (2006) samt Gonäs och Karlsson (2008) pekar 

resultatet på att strategier för att stanna kvar i kommunerna utformas efter 

könstillhörighet. De som vill stanna i regionen och den lokala orten är 

begränsade till den lokala arbetsmarknaden och det arbetsutbud som står till 

förfogande vilket bidrar till (re)produktionen av ett traditionellt könsmönster och 

en könssegregerad arbetsmarknad. De som bedriver jämställdhetsarbete i 

kommunerna menar att detta är ett exempel på skillnader i beteende bland män 

och kvinnor som förstärker och (re)producerar den ojämställdhet som finns i 

samhället, orsakat av könsstereotypiska normer och utövar social kontroll i 

regionen.  
 

Ett antagande är att ekonomisk tillväxt till vilket räknas ett ökat antal 

företagsetableringar och i det ett ökat antal arbetstillfällen i kommunerna är 

viktiga för politikerna vilket i sin tur borde ingå som en del i 

jämställdhetsarbetet. Resultatet visar dock på att jämställdhetsarbetet inte 
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beaktas i förändringsprocessen i den utsträckning som vore önskvärt/rimligt med 

beaktande av jämställdhetslagen. Det har istället visat sig att jämställdhetsarbetet 

är något som koncentreras till ett internt arbete i organisationerna.  Det finns 

dock en tydlig individualisering, ett led i en ökad ny - liberalisering där den 

enskilde driver sina egna intressen. Här är det ungdomar, unga män, som 

tenderar att bryta könsrollsmönstret i större utsträckning än de äldre 

generationerna genom att bland annat arbeta inom handel och service i 

Haparanda.  
 

Flertalet av respondenterna har visat sig ha en uppfattning om att det är 

möjligheterna som avgör jämställdhet inte resultatet, det vill säga inte var män 

och kvinnor kategoriseras i statistik över yrken. Skillnader män och kvinnor 

mellan understryks och statens insatser att påtvinga jämställdhet i 

föräldraförsäkring uppskattas inte bland vissa respondenter. Även om det finns 

antaganden om att de könsmärkta strukturerna i samhället håller på att förändras 

om än långsamt anser tjänstemännen vilka arbetar med jämställdhet att intresset 

för jämställdhet och jämställdhetsarbete saknas bland politiker och gemene man. 
 

Jämställdhetsplaner finns i kommunerna, i enlighet med jämställdhetslagen, 

dessa planer är dock internt för kommunalt anställda. Lagstiftningen föreskriver 

att företag med fler än 10 anställda skall upprätta jämställdhetsplaner. De flesta 

småföretag har dock färre än tio anställda vilket leder till att jämställdhetsarbetet 

finns på en strukturell – och politisk nivå snarare än på grupp och individnivå.  

Resultatet har synliggjort att jämställdhet inte uppmärksammas i 

förändringsprocesserna, i Haparanda eller Kiruna. I överlag prioriteras tillväxt 

högre än jämställdhet.  
 

Avslutande kommentar 
Information är en fråga om makt och har därför en viktig funktion överallt i 

samhället. I Haparanda informerades invånarna om de förväntade positiva 

effekterna av Ikeas etablering och dess effekter på en positiv framtid för 
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kommunen och invånarna vilket majoriteten av respondenter instämde med. 

Resultatet har dock visat att det inte har skett några stora förändringar i 

Haparanda efter Ikeas öppnande. Brotten har inte ökat, en viss ökning av antalet 

bilolyckor på grund av en ökad tillströmning av kunder från andra orter har dock 

skett. Ökningen av bostadspriserna visade sig vara en tillfällig ökning år 2006 

och år 2008 fram till idag 2009 är bostadspriserna nere på samma nivå som år 

2005/2006 före beslutet om Ikeas etablering. Invånarantalet har minskat under 

de senaste tre åren, och den förväntade tillströmningen av inflyttade har inte 

infriats. Kommunalrådet Sven-Erik Bucht menar dock i en intervju i DN (2009-

09-17) att det beror på att det sker en stor inpendling till Haparanda och när 

dessa inpendlare tröttnar på att pendla tror han att de flyttar till Haparanda och 

då ökar befolkningen. Arbetslösheten har inte minskat som antogs utan har 

snarare ökat under dessa år, något som visserligen har skett över hela landet, 

vilket även påverkat Haparanda. Handelns utredningsinstitut pekar dock på att 

sällanköpshandeln under de senaste tre åren har ökat med 840 procent och 

livsmedelshandeln har ökat med 50 procent. Enligt Handelsinstitutets 

undersökning har det skapats ca 800 nya arbetstillfällen inom handel och service 

eftersom Ikeas etablering innebar att flera affärskedjor har etablerat sig i 

Haparanda (DN 2009-09-17).  Detta är att betrakta som unikt för Haparanda. 
 

För att öka jämställdheten, i regionen, behöver intresset för jämställdhet (åter) 

uppväckas, vilket handlar om att utmana de traditionella könsmärkta 

strukturerna. Denna studie har synliggjort att jämställdhetslagen inte är 

tillräcklig för att kunna bidra till att stärka jämställdheten mellan könen när 

kommunerna står inför förändringar (se även Gonäs 2005). Det behövs andra 

påtryckningsmedel eller incitament för att jämställdhet ska beaktas i stora 

förändringsprocesser. Den statistik som har samlats in för de båda kommunerna 

har väckt frågor som förutsätter fördjupade kvalitativa analyser för att 

därigenom möjliggöra och bidra till ökade kunskaper om de underliggande 
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strukturer som hindrar jämställdhet på mindre orter under förändring. I denna 

studie pekar resultatet på att de bibehållna traditionella 

arbetsmarknadsutbildningarna - vilka styrs av den lokala arbetsmarknadens 

efterfråga om arbetskraft - leder till ett vidmakthållande av traditionella 

könsmaktsstrukturer.  
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