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Bakgrund 
 
I oktober 2003 informerade LKAB att en markdeformation pågick som en 

konsekvens av gruvbrytningen under Kiruna stad. Deformationsområdets 
sträckning började alltmer närma sig stadskärnan, något som man menade inom 

kort skulle komma att påverka dess centrala byggnader som stadshus, 
järnvägsstation, kyrka men även infrastrukturen i form av järnväg, vägnät, 
elförsörjning och så småningom annan bostadsbebyggelse. Våren därpå kom nya 

rapporter från LKAB om att hastigheten på markdeformationens framfart ökat. I 
december 2004 beslutade därför kommunfullmäktige i Kiruna kommun att en 

fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort skulle utarbetas (Fördjupad 
översiktsplan för Kiruna centralort 2006). Syftet med den fördjupade 

översiktsplanen var att skapa en helhetsbild av vilka behov och förutsättningar 
som fanns för en flytt och omvandling av centralorten. Översiktsplanen 
betraktades både som ett beslutsunderlag och ett handlingsprogram. Under den 

tid som följde kom dessa planer att marknadsföras som flytten av Kiruna, något 
som skapade stora rubriker världen över. Detta framtidsscenario, något som 

stadsarkitekt Thomas Nylund menade var en paradoxal situation blev i den 
efterföljande massmediala såväl som den lokala debatten satt på sin spets. Å ena 

sidan blev det uppenbart att man var tvungen att agera relativt snabbt i 
planeringen och utförandet av t ex en omläggning av dragningen av 
järnvägslinjen och att vissa byggnader, t ex stadshuset inom loppet av bara några 

år skulle komma att behöva flyttas eller byggas upp på nytt någon annanstans. Å 
andra sidan fanns det ett betydligt längre tidsperspektiv för när andra delar av 

staden skulle komma att påverkas av markdeformationerna, om något alls. För att 
möjligen balansera synen på de förändringar som är i antågande i Kiruna stad 
talar man numera inte längre om flytten av staden utan istället om 

stadsomvandlingen. 

Projektet Nya GIRON 
 

Nya GIRON är ett projekt drivet av Luleå tekniska universitet som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket är förvaltande 

myndighet), Norrbottens Läns Landsting, Trafikverket och Luleå tekniska 
universitet. Projektet har som utgångspunkt den omvandling av Kiruna stad som 
är påbörjad och de av Kiruna kommun uttalade ambitionerna att hålla fast vid 

vissa faktorer som en gång gjorde Kiruna stad till en mönsterstad. Giron är en 
akronym för God Infrastruktur för Regional Omvandling och 

Näringslivsutveckling. Giron är samtidigt det samiska namnet för Kiruna, giron 
betyder för övrigt fjällripa. Projektet ”ska resultera i ett beslutsstöd som bidrar till 
hållbar tillväxt i Kiruna” (Projektplan för Nya GIRON 2008). I fokus för projektet är 

infrastruktur och bebyggelse eftersom detta har stor betydelse för upplevelsen av 
livskvalitet. Frågor om infrastruktur och bebyggelse knyts även till de sociala 
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aspekterna av en stadsomvandling men också till de frågor som har att göra med 
utvecklingen av näringslivet, sett som en viktig förutsättning för hållbar tillväxt.  

 
En annan viktig drivkraft i projekt Nya GIRON är att kunna peka på 

möjligheterna med att skapa en stad med attraktiva livsmiljöer, något som 
projektet menar kan bidra till en ökad inflyttning till staden. En ytterligare faktor i 

utgångspunkterna för projektet handlar om den utmaning som 
klimatförändringar kan innebära för staden och i vilka avseenden som aspekter av 
beredskap bör och kan integreras i utvecklingen av Kiruna som den hållbara 

staden. 
 

Nya GIRON riktar sig som projekt till näringslivets aktörer och kommunens 
medborgare med en ambition att spegla deras önskemål och behov av ett hållbart 
samhälle. Det betyder att en grundbult i projektet är att i hög grad lyfta fram och 

spegla medborgarnas intressen. Projektets resultat i form av kunskaper och förslag 
har också som målgrupp de aktörer som i mer direkt mening arbetar med att 

planera och utföra samhällsomvandlingen.  
 

Teman och delprojekt inom Nya GIRON 

 
Nya GIRON är uppbyggt omkring fyra teman och tolv delprojekt. Temana har sin 

huvudsakliga förankring runt argumentationen för hållbar tillväxt medan 
delprojekten mer är formulerade utifrån aktuella, specifika behov i Kiruna. Det 

första temat, Tema 0, kan sägas ha en sammanfattande målsättning, där syftet är 
att ge en samlad bild av de erfarenheter som dras inom alla teman och delprojekt 

inom Nya GIRON, avseende ett hållbart Kiruna och ett differentierat näringsliv. 
Målet är också att kunna generalisera resultaten så att de även kan användas i 
likartade kontexter. Tema 1 har det goda samhället som fokus med syfte att lyfta 

fram olika intressenters önskemål och tankar avseende den pågående 
stadsomvandlingen. Tema 2 syftar i huvudsak till att lyfta fram hållbar 

resursanvändning och där studeras i första hand energi, vatten, byggnader och 
kommunikation. Under Tema 3 fokuseras den anpassningsbara staden med syfte 
att arbeta med frågor om hur t ex byggnader och andra tekniska system kan 

anpassas för både förväntade och oförutsägbara förändringar. 
 

I projektet ingår som tidigare nämnts, tolv olika delprojekt. Namnen på 
delprojekten är Integrerad resurshantering med fokus på VA-systemen, 

Samer som möjlighet - delstudie 1 och 2, Vatten i varierande klimat, Risk- och 
säkerhetshantering i samhällsbyggandet, Generationsstudie, The Arctic 
Passive House, 4D-visualiseringsplattform som stöd i samhällsplanering, 

Integrering av bebyggelse- och trafikstrukturer, Flexibelt byggande, Modeller 
för energiförsörjning samt Näringslivet i Kiruna. Delprojektet om 

näringslivet, som beskrivs i denna rapport, hade sin upprinnelse i den 
konferens som Nya GIRON höll i Kiruna i slutet av maj 2010 tillsammans 

med kommunen och lokala företagare med temat Hållbar stadsomvandling i 
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kallt klimat. I anslutning till denna presentation och de samtal som följde 
ansågs det viktigt att även undersöka Kirunas näringsliv inom ramen för 

projektet Nya GIRON med inriktning på näringslivsutveckling och 
företagsklimat. 

 
 

 

Delprojektet Näringslivet i Kiruna 

 

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning med syfte att spegla 
det lokala företagsklimatet i landets olika kommuner.1 Frågan om företagsklimat 

definieras främst genom att låta företagsledare från kommunerna göra subjektiva 
bedömningar hur de upplever sin situation som företagare på orten och hur de 
uppfattar att andra lokala samhällsaktörer ser på företagande. Svaren 

sammanställs och publiceras kommunvis i en s.k. rankinglista.2 Vartannat år 
skickas enkäten även till kommunfullmäktigepolitiker vars resultat inte 

medräknas i rankingen men kan användas som ett verktyg i utvecklingen av 
företagsklimatet. Företagarnas egna omdömen om företagsklimatet utgör en 

tredjedel i viktningen av rankingen. En andra tredjedel hämtas från företagarnas 
bedömning av attityder, kommunservice, infrastruktur medan den sista 
tredjedelen bygger på statistik om nyföretagande, andel som arbetar inom privat 

näring, kommunalskattenivå, andel i arbete, m.m. Poäng utdelas efter ett bestämt 
system och den sammanlagda poängen anger sedan placering på rankinglistan 

utefter de olika faktorerna. Som ett nästa steg ges den kommun som placerar sig 
högst på rankinglistan 290 poäng, tvåan 289, osv. 

 
Den senaste rankinglistan presenterades den 4 maj 2010 med kommuner som 
Solna, Vellinge och Sollentuna i topp medan Norrbottenskommunernas 

medelplacering låg på 224. Förutom IKEA-orten Haparandas placering år 2007 
som nr 85 är det bara Boden av kommunerna i Norrbotten som varit bland de 100 

bästa under de fyra senaste åren. Det som är intressant för den här delrapporten 
och som också i någon mening kan ses som en utgångspunkt för den här studien 
är att Kiruna kommun placerade sig på 277 plats i den senaste undersökningen 

och deras medelplacering för de fyra senaste åren har legat på 270. Kiruna 
kommun har med andra ord haft mycket låga placeringar på denna rankinglista 

under de senaste åren. Om man tittar på de olika delarna som rankingen är 
uppbyggd av så ser man att företagarna i Kiruna t ex rankar attitydfrågor mycket 

lågt. När företagare bedömer attityder gentemot företagande hos allmänheten, 

                                                   
1 Information om enkäten finns på: 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-
rankingen_12679.html 
2 Totalt skickas enkäten under 2009 års undersökning till 66 134 företagare 
och hade en svarsfrekvens på 55 procent. Rankinglistan med resultat från 
2005 och framåt återfinns på: http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se 
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kommunpolitikerna, kommunala tjänstemän, media och skolan så visar detta på 
mycket låga resultat. Samma gäller när företagare bedömer kommunens service 

eller i frågor som rör uppfattningar om kommunens konkurrens med det privata 
näringslivet. Samma gäller även frågor som handlar om infrastruktur som t ex 

kommunikationsnät. Ifråga om statistikuppgifter får Kiruna inte på samma sätt 
lika dåliga resultat. När det gäller marknadsförsörjning, dvs. i vilken grad 

människor har sin försörjning från privata företag hamnar de på 74:e plats, när det 
gäller andel som förvärvsarbetar hamnar Kiruna kommun på 25:e plats och 
statistik över andel privata arbetsgivare ger plats 109. Kommunalskattenivån, 

kommunal verksamhet utlagd på entreprenad samt nyföretagande ger betydligt 
lägre placeringar för Kiruna.  

 
En annan bedömning av företagande som genomförs i Sverige är Företagarnas och 
UC - Affärs- och kreditupplysningsföretagets gemensamma undersökning av 

Årets företagarkommun.3 Till skillnad från Svenskt Närings enkätundersökning 
om det lokala företagsklimatet som kan sägas mer fokuserar på föreställningar och 

attityder om företagande så vill undersökningen om Årets företagarkommun 
istället visa på vilka kommuner där företagandet utvecklats mest under det 

gångna året (UC 2010). I undersökningen mäter man tillväxten i företag under ett 
enskilt år vilket innebär att placeringen på listan kan variera starkt från år till år.4 
Endast aktiebolag med en omsättning på minst 100 000 kr och högst 1 000 000 kr 

undersöks (något som för närvarande utesluter LKAB att inbegripas i 
undersökningen). Resultatet som presenterades 2010 visade på att i endast 29 

kommuner kunde mer än hälften av företagen visa på en ökande omsättning. 
Detta förklaras som en konsekvens av 2008 års lågkonjunktur. Resultaten för hela 

undersökningen visar att Norrbottens län placerar sig på 7:e plats och 11 av länets 
14 kommuner ligger på en placering bättre än 90. Kiruna hamnade på plats 174 för 
2010, endast Kalix och Arvidsjaur hade sämre resultat. Kiruna hade dock en 

betydligt bättre placering 2009 då de hamnade på plats 28, och 2007 var Kiruna 3:a 
och 2004 låg man på 2:a plats.  

 
Detta ger en intressant bild av Kirunas näringsliv om resultatet av dessa båda 

undersökningar ses i ljuset av varandra. Om vi ser till företagens tillväxt under de 
senaste sex-sju åren så har företagen i Kiruna generellt sett kunnat visa på goda 
resultat. Trots detta visar undersökningen av det lokala företagsklimatet att 

arbetsgivare i stort sett är rejält missnöjda med kommunens stöd och service till 
näringslivet i Kiruna samt att de föreställningar företagarna har om allmänhetens, 

                                                   
3 Information om denna återfinns på www.uc.se under fliken Statistik/Årets 
företagarkommun. 
4 Årets Företagarkommun bestäms av sex variabler. Bland annat ser man på 
andelen företag i en kommun som har ökat omsättningen under det år man 

mäter. Den genomsnittliga ökningen av omsättningen i kronor mäts också. På 
samma sätt mäts även resultatet. Även förändringen av antal företag i 
kommunen och förändringar avseende kreditvärdighet undersöks. 

http://www.uc.se/
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kommunpolitikernas, de kommunala tjänstemännens, medias och skolans 
attityder och föreställningar om företagande inte heller är särskilt höga. 

 
Vid en parallell session under seminariet den 25-27 maj i Kiruna om Hållbar 

stadsomvandling i kallt klimat redogjorde Kjell Rask vid Luleå tekniska universitet i 
Nya GIRON-projektet om sambanden mellan olika variabler i Svenskt Näringslivs 

undersökning (Rask 2010). Han menade att det inte finns något direkt samband 
mellan de olika faktorerna som statistikuppgifterna visar som t ex löneinkomster 
från privat sektor, kommunalskattenivå, andel i arbete, etc. utan att det är snarare 

företagarnas uppfattning och föreställningar om de attityder som finns till 
företagande, kommunens konkurrens som uppvisar samband med det 

sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Kiruna. Detta illustrerades av 
Kjell Rask i nedanstående figur: 
 

 
 

Figur 1: Källor för åsikter om företagsklimatet (Rask 2010) 

 

Företagsklimatet kan, utifrån undersökningens uppbyggnad, ses som ett resultat 
av de åsikter och föreställningar som företagarna har om dels andra aktörers 

attityder till företagande inom kommunen, dels åsikter som bygger på egen 
erfarenhet av t ex kommunens service och hantering av lagar och regler samt 
kommunen som näringslivskonkurrent. 
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Metod 
 
En viktig aspekt av Nya Giron-projektet handlar om kirunabornas medverkan och 

möjlighet till påverkan. Detta har även präglat delprojektet om företagsklimatet. I 
planeringen för delprojektet har vi metodmässigt sökt att inhämta det empiriska 

materialet från flera oberoende källor, i betydelsen att höra ett flertal 
representanter från olika delar av näringslivet i Kiruna. Inledningsvis med syfte 
att i en mer allmän mening sätta oss in i kommunalt näringslivsarbete sökte jag 

under oktober 2010 upp en bekant i min egen hemkommun, Erik Persson och 
intervjuade honom om hur man arbetar i Piteå med näringslivsstöd och service till 

företag. Detta gav en god inblick i vad som möjligen kan betraktas som ordinär 
näringslivsverksamhet men samtidigt också den bredd av ärenden och 

utmaningar som en kommun kan ställas inför i arbetet med att bidra till 
företagande och näringslivsutveckling. Det fanns vid planeringen och 
genomförandet av intervjun med Piteå Tillväxtavdelning inga tankar på att 

använda det material som togs fram vid detta tillfälle i en jämförelse med t ex 
Kiruna kommun utan mer som en möjlighet att sätta oss in i kommunalt 

näringslivsarbete. Generellt har samtliga intervjuer spelats in digitalt och 
transkriberats ord för ord, något som både ger en god möjlighet till detaljerad 

analys av vad som sagts och samtidigt möjliggör ordagranna citat, något som 
många gånger kan öka graden av både förståelse och inlevelse i de uppfattningar 
som redogörs av respektive respondent.  

 
Vid nästa intervjutillfälle den 19 oktober 2010 deltog biträdande kommunchef och 

tillika näringslivschef Mats Dahlberg och näringslivschef Carina Salomonsson i 
Kiruna kommun. Intervjun gjordes i Kiruna stadshus. Syftet var att från början av 
projektet få en inblick i kommunens näringslivsverksamhet, dels den nuvarande 

men också hur den förändrats och utvecklats under de senaste åren. Intervjun 
kom delvis också, med viss naturlighet, att uppehålla sig kring omvandlingen av 

staden och de möjligheter och utmaningar man ser i samband med detta. 
 

Den tredje intervjun gjordes med LKAB:s ekonomichef, Leif Boström, vid dennes 
kontor på huvudkontoret i Luleå den 29 oktober 2010. Intervjun gjordes 
tillsammans med Kjell Rask. Vid denna intervju var syftet i huvudsak att ställa 

frågor om hur LKAB såg på omvandlingen av staden och de möjligheter och 
utmaningar som utvecklingen av näringslivet stod inför. 

 
Intervju nummer fyra hölls den 24 november 2010 med två representanter från 

Företagarna, ordförande i Kiruna, Eilert Isaksson samt den förre ordföranden, 
Hans Sammelin. I projektet har en viktig del varit att kartlägga några av Kiruna 
näringslivsutvecklings centrala aktörer. Dessa har identifierats som Kiruna 

kommun, Progressum, Kiruna Lapland, Företagarna samt LKAB. Syftet med 
denna intervju var framförallt att få inblick i hur de dels såg på uppdelningen av 

ansvarsområden inom näringslivsutveckling och hur detta fungerade, dels hur 
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man såg på kommunens roll och verksamhet. Även i detta sammanhang dryftades 
frågor som hade att göra med stadsomvandlingen.  

 
Under 2011 är i nuläget intervjuer med representanter för Progressum och Kiruna 

Lapland inbokade samt med några arbetsgivare från verkstadsindustrin. I 
planeringen av datainsamling finns också några workshops medräknat. Tanken är 

att genomföra dessa i samarbete med kommunens näringslivslots Carina 
Salomonsson.  
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Resultat 
 
I de avsnitt som följer görs en analys med stöd av bland annat de genomförda 

intervjuerna. Fem centrala teman har identifierats, vilka analyseras och diskuteras 
nedan. Ett av dessa teman handlar om den centrala betydelse som malmen och 

därför också LKAB har haft och har i Kiruna. Ett annat berör de förändringar man 
menar att näringslivet i Kiruna har genomgått under senaste tid, både utifrån att 
det finns en ny generation företagare men också att förutsättningarna har 

förändrats, inte minst genom ändrade attityder till nätverk mellan företagare. Ett 
tredje teman beskriver företagsklimatet i Kiruna. Även inom detta tema beskrivs 

ändrade relationer mellan företagare men också den undersökning som gjorts av 
Svenskt Näringsliv avseende attityder och förhållningssätt till företagande. Det 

fjärde temat som beskrivs diskuterar stadsomvandlingens möjligheter för 
näringslivet, vilka förväntningar som finns och hur man ser på den process av 
planering och genomförande som pågår. Till sist är organiseringen av 

näringslivsutvecklingen i Kiruna med dess aktörer och de fora som finns för 
samtal och diskussion om dessa frågor ett femte tema som beskrivs. De teman som 

presenteras i denna delrapport kan senare under forskningsprocessen komma att 
utökas i antal med ytterligare datamaterial att tillgå, dock ses i huvudsak behovet 

av fördjupning av dessa teman som mest väsentligt i nuläget. 

 

Malmens logik 

 

Malmens centrala roll i Kiruna är något som ständigt återspeglas i intervjuerna på 
ett eller annat sätt. Det är intressant att tänka att det är tack vare dessa enorma 
malmfyndigheter som vi i Sverige har en stad så pass nordligt och, får vi säga, 

ödsligt beläget. De sista elva, tolv milen från Stenbron strax sydost om Gällivare 
slås man av hur långt borta Kiruna faktiskt ligger. Det är tack vare malmen som 

människor nu i över hundra år har levt sina liv och haft sin näring och utkomst av 
denna. I intervjuerna ges också uttryck för hur central malmen är för näringslivet i 

Kiruna. När nu, om vi talar bildligt, malmen rör på sig och staden behöver flyttas, 
är det få som inte i någon mening visar förståelse för konstaterat faktum. Mats 
Dahlberg, biträdande kommunchef och näringslivschef menar: 

 
Det är en process, i en mening är det en smärtsam process, det är en stad som skall flyttas, 
det är naturligtvis inte bara positivt, alla upplever det inte bara helt igenom positivt, men det 
som har varit förvånande är att det har egentligen inte varit några protester...[]…nej, så 
förutsättningarna innan var bostadsöverskott, hög arbetslöshet, nu har vi bostadsbrist, och 
Sveriges lägsta arbetslöshet just för att LKAB expanderar, så i den meningen så tror jag ändå 
att kirunaborna tycker att det är positivt 

 

Det verkar finnas en typ av logik, en malmens logik, som utgår från en förståelse 
att malmen utgör den livsnödvändiga källan för mycket av det arbete, 

entreprenörskap, innovation och aktivitet som Kiruna är så beroende av. Utan 
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denna skulle mycket avstanna. När konsekvenserna av malmbrytningen nu på 
både kort och lång sikt påkallar betydande förändringar av samhället har dess 

medborgare knappast några andra val än att som en av respondenterna menade, 
”gilla läget”. Samtidigt kan den positiva inställning som Mats menade att 

kirunaborna intar till omvandlingen också förklaras som en rationell och 
pragmatisk inställning till den uppkomna situationen. Flytten eller omvandlingen 

av staden kommer också i en tid när ”vi [har] bostadsbrist och Sveriges lägsta 
arbetslöshet just för att LKAB expanderar”. Det innebär att den gynnsamma 
arbetsmarknadssituationen till viss del kan ses som en kompensation för de 

olägenheter en flytt kan komma att innebära. Både malmen i sig, som råvara sett 
en symbol för framtidstro, tillsammans med den expansiva och progressiva 

situationen med höga malmpriser och stark internationell efterfrågan kan sägas 
utgör en motiverande och kompenserande faktor i förhållande till de utmålade 
scenarier för en stadsomvandling som står för dörren.  

 

Det nya och spännande 

 
Det kan finnas en särskild mystik eller spänning i att tala om en stadsflytt. Något 

nytt erbjuds, likt när den gamla datorn är förbrukad och chefen berättar att man 
skall få en ny. Det kan finnas en förväntan om att en del gamla funktioner eller 
områden som inte upplevdes som tillfredsställande, nu kommer att lösas och 

bättre lösningar på gamla problem kommer att presenteras. Det finns en begärelse 
efter spänningen i det nya, det mer utvecklade, nyare funktioner, modernare, 

snabbare, lättare, smartare osv. Detta menade man hade kommit till uttryck både 
inom kommunen och hos LKAB. Mats menade att: 

 
Jag tror att vi gjorde ett fel från början, ett fel som faktiskt också gav möjligheter när LKAB 
kom till kommunen och sa: Nu ser det ut så här och beskrev situationen. Utifrån ett 
hundraårsperspektiv så kommer det att se ut, det vet vi nu och med den här bryttakten så 
kommer vi också att öka takten. Då gjorde vi en pressrelease. Vi såg det som möjligheter, en 
fantastisk nyhet. Vi skall flytta en stad, vi gjorde en pressrelease, skickade ut den, och 
världens och Sveriges alla medier fokuserade på Kiruna. Det var otroligt, om man söker på 
stadsflytten så hittar man hur mycket som helst. Externt var det en fullständig succé, 
otroligt, så blev det på ett sätt ett trauma, eftersom vi aldrig sa när och hur och så där så 
förväntade sig folk…den allmänna känslan på stan är, varför händer det ingenting. Att vi 
har byggt en järnväg för fem miljarder och titta på E4:ans dragning och spillvattenledning, 
det är så stora investeringar att det knappt finns i stans historia och så säger folk att det 
händer ingenting, man ser inte huset som flyttas. 

 

I Mats berättelse återfinns denna spänning efter det nya, utmanande och samtidigt 
omfattande förändringen som man plötsligt insåg vidden och nyhetsvärdet av. 
Samtidigt hade man kanske inte riktigt insett att förändringar av detta slag också 

skickar en stark våg av förväntan in bland medborgarna, en förväntan på, om än 
inte omedelbara åtgärder och insatser så efterfrågas åtminstone några synliga 

tecken på att processen är inledd. Att den sedan enligt Mats redan i flera 
avseenden var inledd innebar inte per automatik att det framstod som så för alla. 

Även LKAB:s ledning hade tagit det som i efterhand framstod som ett alltför 
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brådstörtat initiativ. Ekonomichef Leif Boström berättar om hur LKAB i samband 
med informationen om den nya staden också på egen hand lät rita upp förslag på 

hur den skulle kunna komma att se ut: 
 

Den nya vinterstaden och allt det där, och det där är väl en av dem saker som vi har lärt oss 
av processen, att man måste gå i takt med varandra. Där sprang vi iväg och tänkte oss inte 
för…[]…och så tog vi upp någon arkitekt som [gjorde en skiss], och det är ju klart att sitter 
man på kommunen så kan man tycka att: Varför gör man så här, varför pratar man inte med 
oss, det är ju ändå vi som skall…så vi har lärt oss av det, att vi gör inte om det misstaget, för 
det där var ett misstag.  

 
Även i detta fall hade man inte riktigt förstått reaktionerna och följderna av en, om 

än välvillig, avsikt att anslå en positiv ton för den nu aktuella framtidsbilden. I 
detta fall var det främst kommunen som hade reagerat menade Leif, i det att man 
hade menat att LKAB dels hade handlat på egen hand i en fråga som krävde 

samarbete och dialog, dels att LKAB hade agerat på ett område som i egentlig 
mening var att betrakta som en kommunal angelägenhet. Konsekvenserna av den 

läxa man hade lärt sig var, enligt Leif, att man nu bättre förstod vikten av att gå 
tillsammans i dessa typer av frågor. Mats menade att man från kommunens sida 

hade en bättre förståelse av behovet av information och kommuninnevånarnas 
medinflytande. 
 

Att bevara det gamla 

 

Som en slags motkraft till dragningen till det nya och moderna i 
stadsomvandlingen finns också mer konservativa och traditionsbundna 

föreställningar om densamma. Det framkommer i olika rapporter där människors 
åsikter i frågan om stadsomvandlingen uttrycks, professionella som 
lekmannamässiga, att det också finns värden som man inte utan vidare är beredd 

att lämna ifrån sig. Detta kan sammanfattas i två delar, som artefakter och 
föreställningar. När det kommer till artefakter så handlar det till stor del om 

byggnader som man vill skall bevaras. Det handlar t ex om stadshuset, 
gruvhotellet, Hjalmar Lundbohmsgården, kyrkan och en del byggnader till som 
man vill skall finnas kvar. Dessa ligger inom det område som förväntas bli utsatt 

för markdeformationer inom en 20-årsperiod.  
 

Den andra delen som handlar om föreställningar av en stadsflytt, och som i någon 
mening ansluter sig till det konservativa perspektivet på denna, bygger på de 

idéer som först presenterades av Hjalmar Lundbohm om Kiruna som 
mönsterstaden. De faktorer som ligger i detta är idéer om att Kiruna som stad 
skall byggas och planeras på ett sådant sätt att människor gärna vill bo där. Bland 

annat togs stor hänsyn till klimatet när staden byggdes för att t ex undvika 
vindtunnlar. Sammanfattningsvis visar både intervjuerna och rapporter som avser 

stadsomvandlingen hur central malmen är för Kiruna, något som i egentlig 
mening aldrig mycket diskuteras utan snarare ses som underförstått i det som 

uttrycks. I uttrycket ”Malmen var här först och ska nu malmen, ja men då flyttar vi 
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efter” kan denna malmens logik sägas ha blivit sammanfattad av näringslivslots 
Carina Salomonsson. 

 
I nuläget är en översiktsplan planerad till april 2011, vilken är tänkt att fastslå 

riktningen och placeringen för stadsomvandlingen. Väntan, och därmed också 
osäkerheten, på det slutgiltiga beslutet om var staden skall ligga är något som ofta 

återkommer i respondenternas berättelser, vilket mer i detalj kommer att 
redogöras för senare i rapporten. Detta omtalas måhända en aning otåligt av flera 
som något som skulle kunna utgöra ett sannolikt startskott för företagsetablering. 

Samtidigt verkar man från kommunens sida ha bestämt sig för att skynda 
långsamt i processen, främst avseende möjligheten att låta kommuninvånarna 

tycka till om olika aspekter av stadsomvandlingen, som t ex byggnader som 
behöver bevaras, samtidigt som man ständigt via kommunsidor informerar om 
alla steg i processen. På det sättet verkar man dels vilja rätta till de misstag som 

gjordes i början, dels möta en del av den kritik som ibland verkar uppträda 
avseende när stadsomvandlingen egentligen skall starta.  

 

En bruksortsmentalitet 

 
Det typiska för bruksorten kan sägas ha varit den starka centralisering som 
skapades kring en viktig industri i området, t ex järn- eller pappersbruket. 

Bruket eller industrin blev den tongivande arbetsgivaren i trakten och på det 
sättet en symbol för både trygghet och framtid för de människor som 

livnärde sig på denna verksamhet. Samtidigt innebar denna centralisering 
också ett starkt beroende till en enda arbetsgivare. Tidigare var det inte 

ovanligt att en viss monopolisering av den lokala arbetsmarknaden skedde 
genom att det dominerande industriföretaget med intressen för bevarandet 
av den egna brukskulturen och t ex lönebildningen sökte förhindra andra 

företagsetableringar (se Berggren m.fl. 1998). En bruksanda kan därför till en 
del sägas vara präglad av en viss misstänksamhet mot privat företagsamhet. I 

boken Kiruna, staden som ideologi beskriver en person detta:     
 

I Norrbotten finns en mental tradition av att vara anställd av ett stort bolag, 
kommun eller landsting. Nu kommer den nya iden med färre jobb, statliga 
bolag, kommun och landsting rationaliserar, så då tvingar det folk att bli sina 
egna. Och så ska man då som första i släkten börja starta eget! I det kvarter i 
Kiruna jag växte upp i, där var det fult att vara egenföretagare, alla hade jobb i 
gruvan eller någon omkringverksamhet… (initiativtagare till ett teaterprojekt, 
refererad i Nilsson, 2009) 

 

Något av denna bruksmentalitet menar Mats Dahlberg fortfarande finns kvar 
i Kiruna: 
 

…det utvecklas ju till ett brukssamhälle, det har ju varit den dominerande 
näringen, sen har man ju då startat med testverksamhet, den första var 1950, 
det finns några bilder, men i princip så var det ju gruvan som fanns och näring 
kring gruvan fram till femtiotalet och sen kom test, besöksnäringen och så där, i 
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den meningen kan man säga att vi har ju alla varit anställda i det stora bruket 
eller gruvan i det här fallet och på 70-talet började det förändras. Det har ju 
funnits åkerier och sånt här och privata verkstäder nära gruvan men större, och 
affärer naturligtvis, men 70- och 80-talet då började det förändras som andra 
städer, och riktigt drog det väl igång på 90-talet, en ny generation som kom, de 
hade en annan tanke, men jag tror att vi lever lite i brukssamhället, i tanken, 
både vi som har jobbat i kommunen och även de som är företagare själva, på 
något sätt så är det ju kommunen som skall göra det, en förväntan… 

 

Leif Boström från LKAB är inne på liknande tankegångar: 
 

Nej, jag tror att det är ungefär som på alla andra ställen, det blir ju lite av ett 
brukssamhälle, Kiruna är ju det och det finns ju en historia där som gör att det 
både finns mycket människor som vill träffa och starta företag och så finns det 
ett tänk om att bolaget eller LK, som man säger, skall ordna jobb, men jag tror 
nog att det ändrar sig också, 

 
Det verkar som om bruksmentaliteten i Kiruna präglas av en inre 

motsättning, något som respondenterna menar handlar om en generell 
förväntan att bruket (i detta fall LKAB) utgör en huvudkälla till försörjning, 

något som också till viss del inbegriper kommun och stat (se Berggren m.fl. 
1998). Denna inställning gör det samtidigt svårt att se andra (läs: privata) 

utkomstalternativ som möjliga. Kiruna som bruksort kan därför i generell 
mening sägas vara bärare av kollektivt värderade föreställningar om bland 
annat arbete, försörjning och samhällets organisering. Det historiskt ensidiga 

beroendet av LKAB menar representanterna för Företagarna också har lett till 
en misstänksamhet till privat företagsamhet. Eilert Isaksson berättar: 

 
…ja men det var ju i princip gruvan, det var ju näringen, det var bolaget 
kallade man det för, precis som alla andra bruksorter med järnverk och allt vad 
det har varit, i folks ögon och öron upplevde, och därmed i fullmäktige, alla de 
här personer som anställde, ’ja men företagare det är väl inte något viktigt, det 
viktiga är väl att vi har jobb i kommunen, de har ju jobb inom SJ, och gruvan 
och så vidare och sen behöver vi inget mer och ska det komma något mer så 
ska det komma något stort som kan anställa många människorna och inte, men 
vadå grannarna ska de starta något, ja men varför det, varför ska de tjäna 
pengar på oss’, alltså hela den här attityden till företagare, de flesta hade nog 
inte då heller, och framförallt inte nu en negativ syn på företag utan det var du, 
företagaren 

 
Här pekar Eilert också på denna bruksortspräglade motsättning mellan de 

storskaliga ”offentliga” lösningarna på arbetsmarknaden och de mer 
småskaliga privata initiativen. Hans Sammelin från Företagarna hade vid ett 
tillfälle argumenterat med ett av de tidigare kommunalråden om betydelsen 

av de privata företagen i Kiruna i relation till LKAB och då visat på att dessa 
tillsammans sysselsatte cirka 4 000 personer, något som hade förvånat denne. 

Samtidigt menar samtliga att mycket har förändrats i Kiruna avseende 
attityder till näringslivet men också näringslivets eget förhållningssätt till 

varandra. Mats Dahlberg menar att det är en ny generation som nu befolkar 
Kiruna, som inte längre hyser samma avoga inställning till företagande. 
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Ett förändrat företagande 

 
Det var också en ny tid för kvinnor på arbetsmarknaden i Kiruna. Leif 

Boström menade att man hittade allt fler kvinnor i LKAB:s organisation, 
särskilt inom administration, HR och ekonomi men även inom produktionen 
hade antalet kvinnor ökat. Carina Salomonsson menade också att dagens 

kvinnor klarade sig mycket bra i Kirunas näringsliv och visste hur man skulle 
hålla sig framme. På frågan om hur kvinnor tänker utifrån ett, historiskt sett, 

patriarkalt brukssamhälle svarade hon: 
 

Alltså, jag tänker ju så här, vi har ju ett otroligt bra snitt på kvinnliga företagare 
som startar, kvinnligt företagande och jag känner om man ser till LKAB, nu 
lyfter man ju fram mycket anställda man ser gärna mer kvinnor än män, och 
det är ju också betydelsefullt och det ger bra signaler i samhället. Jag kan känna 
att om man tänker från kommunens sida sett så var ju, vi har haft en teknisk 
chef som var en kvinna, så jag kan tänka att, alltså min generation vi tänker nog 
inte så, jag förstår att min mammas generation tänker att det är ett traditionellt 
manligt samhälle, jag ser det nog inte på det sättet, faktiskt, utan jag tror att 
man, mycket att LKAB i det här fallet, man är ju medveten att man vill anställa 
kvinnor, så jag känner inte riktigt att det är traditionellt på det sättet, faktiskt 
inte, utan vi har nog ganska mycket ett matriarkat där kvinnorna, jo men 
faktiskt lite grand så tänker att jag, jag ser nog att det finns och det är ju bara 
titta på antalet kvinnor som startar företag, vi ligger rätt bra till… 

 

Nya generationer företagare 

 
Flera av respondenterna menade också att samarbetet mellan företagen i 

Kiruna hade fördjupats under senare år. Relationen mellan förtagen hade inte 
alltid varit bra. Hans Sammelin berättar: 

 
Jag har ju historia från verkstadsindustrin när man inte talade med varandra 
annat än när man hade SAF-möten, och åt en god middag och tyckte att det var 
kul, sen gick man hem och offererade på exakt samma förfrågningar och då 
förstod man att man var ganska tillknäppt när det gällde kompisen och 
grannen för man konkurrerade om exakt samma jobb 

 
 
Denna situation har till stora delar förändrats i Kirunas näringsliv menar man 

på Företagarna. Eilert och Hans menar: 
 

Eilert: Nu köper man av varandra, du har den här svarven, du har den här 
utrustningen, varför ska jag investera, du får göra det här åt mig, och så 
kommer vi överens om ett pris, det är mycket mer vanligt idag, sen kan det 
utvecklas mycket, mycket mer 
 
Hans: Det är en ny generation, som umgås med varandra, man kan sätta sig på 
krogen och ta sig en öl och ändå vara konkurrenter, vi är bittra konkurrenter 
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men vi är kompisar också, det är en ny företeelse, och det tror jag är livgivande 
och om man ska ut på en ny marknad, 
 

Skillnaden i jämförelse mot förr är att företagen arbetar tillsammans om 
större beställningar. Carina berättade om hur hennes pappa inom 
verkstadsindustrin varit utlånad till ett annat företag under ett år, något som 

både hon och Mats menade hade varit omöjligt för tio år sedan. De pekade 
också på betydelsen av initiativ som t ex North Gate, en ekonomisk förening 

inom verkstadsindustrin med syfte att nå utanför Kiruna med sina produkter. 
Även inom turistverksamheten fanns det samarbeten. Carina berättade om 

ett tillfälle: 
 

…tror jag faktiskt det är samma inom besöksnäringen då vi hade 
lågkonjunkturen, då ändrades det från grupper och konferenser, till mer 
privata bokningar. Det tycker jag är en styrka i Kiruna, och det är kanske för att 
det inte är så många som bor här utan många som känner varandra, i de här 
nätverken att man snabbt kan ställa om, och då gjorde man så och då var det 
Ice Hotel som tog initiativ och sa, snabbt behöver vi ställa om nu och via 
Kiruna Lapland så kallade man till hotell- och reseföretag och sa nu måste vi 
vrida om marknadsföringen, så snabbt (viftar snabbt med handen) gick det, 
från den ena dagen till den andra, för att man försöker vrida om så det finns ett 
bra…  

 
Sammanfattningsvis var alla intervjuade inne på att det fanns något av en 
bruksortsmentalitet i Kiruna som dels starkt kopplade sina förväntningar till 

LKAB och kommunen, dels visade en viss misstänklighet till privat 
företagsamhet. Detta menade samtidigt alla var något som hade förändrats 

med en ny generation av människor som inte på samma sätt ställde sig avoga 
till att starta företag eller att arbeta för privata arbetsgivare. Förändringar 

hade också skett bland företagen själva genom att en utveckling av nätverk 
och samarbeten om olika beställningar och arbeten hade blivit alltmer synlig 
bland näringslivets olika aktörer. 

 

Företagsklimatets historiska förankring 

 
I avhandlingen ”Kvinnor och män i Kiruna” beskriver Kerstin Hägg de 
människor som kom som pionjärer till Kiruna vid det förrförra sekelskiftet 

(Hägg 1993). Här beskrivs hur många av de människor som etablerade sig i 
den nya gruvstaden var människor med starka entreprenöriella egenskaper 

som inte backade för hårt arbete. Mats Dahlberg berättade: 
 

Ur ett historiskt perspektiv, människan i Kiruna så kom man hit i slutet av 
1800-talet och det fanns ett talesätt att om mer än två personer, kirunabor, 
träffas i en gatukorsning så bildas en förening, så 1904 fanns det fyrtio 
föreningar i Kiruna, varav 20 var kulturföreningar. Man hade redan haft sin 
första internationella konstutställning, byggt ett bibliotek och en konsertlokal 
och, så vidare så det fanns ju en fantastisk entreprenörsanda bland de 
människor som kom hit och många kom ju från fackföreningar och var 
svartlistade och vana att kommunicera och så där… 
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Den bild som ges av företagsklimatet av respondenterna är komplex till sin 

karaktär. I en generell översikt över begreppet företagsklimat slås man över 
hur ofta det likställs med kommuners attityd, stöd och service till de lokala 

företagen och så sällan riktar in sig på andra relationer och företeelser i det 
lokala samhället. Företagsklimat blir på det sättet ett ideologiskt behäftat 

begrepp som beroende på vem som använder det ges skilda betydelser. En av 
frågeställningarna i delprojektet handlar om företagsklimat. Det kan därför 
vara på sin plats att problematisera definitionen av begreppet och fundera på 

vilka faktorer som bidrar till det som människor benämner som 
företagsklimat. I förra avsnittet beskrevs något av de föreställningar som 

informanterna hade om kirunabornas attityd till företagande, arbetsmarknad 
och delvis också något om samhällets organisering. Dessa beskrevs som 
historiskt förankrade sedan lång tid genom den betydelse gruvbrytningen, 

gruvarbetet, bruksorten, både som fenomen och föreställning, haft. Samtidigt 
menade man att detta förändrats, en ny generation såg annorlunda på dessa 

frågor om bruksortens karaktäristika i relation till privat entreprenörskap. 
Det är med andra ord andra tider. 

 

En ny generation företagare 

 

Förklaringar till dessa förändringar kan bland annat återfinnas i en allmän 
individualisering av samhället och dess strukturering. Det finns på ett annat 

sätt än förr en mer allmän förväntan att människor väljer fritt från traditioner 
och kollektiva värderingar i sina val av utbildning, yrke, boplats osv., även 

om vi samtidigt inte får tänka att detta helt förlorat i betydelse (Giddens 1991; 
Bauman 2002). Det betyder att ”typiska” bruksortsvärderingar av kollektiv 
karaktär tunnas ut i mötet med mer individualistiska synsätt, t ex synen på 

företagande. Av den anledningen kan det vara problematiskt att ensidigt 
betona kommunens förhållningssätt gentemot näringslivet som en 

bedömningsgrund för företagsklimatet i en kommun. Å andra sidan kan 
också kommunens agerande och förhållningssätt gentemot sina 
kommuninvånare och deras angelägenheter generellt ses som trendkänsliga, 

inte minst med tanke på att dess beslutande organ är politiskt valda men 
också att det ofta finns ett starkt behov av legitimitet för en organisation som 

en kommun, i betydelsen att organisationen behöver ha sina väljares stöd och 
tilltro i de frågor de driver (se Beetham 1991). På det sättet kan vi också förstå 

att kommunens förhållningssätt i en viss mening kan ses som en spegling av 
kommuninvånarnas egna attityder.  
 

Behovet av kompetensutveckling 

 

En annan aspekt av företagsklimat kan också sägas handla om relationer 
företagare emellan. Som beskrevs ovan menade alla som blev intervjuade att 
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det hade skett stora förändringar i hur företagare och entreprenörer 
samarbetade i olika typer av formella och informella nätverk. Detta yttrade 

sig inte minst i hur företagare umgicks och såg på varandra som 
konkurrenter. Vad som kan vara orsaken till denna förändring och hur den 

processen har sett ut kan i detta läge endast resas som en fråga. Det kommer 
att vara föremål för vidare undersökning. En aspekt som särskilt 

framkommer i samtalet med ekonomichef Leif Boström från LKAB kan ses 
som viktig. Detta handlar om den expansiva fas som LKAB är inne i just nu 
och som också betyder en stark efterfrågan på olika typer av kompetens. Leif 

berättar: 
 

Ja, utifrån oss är det oerhört viktigt att vi har ett starkt näringsliv i Kiruna för att 
gruvan och verken och all verksamhet vi har, och så den expansion som vi har 
nu och investeringar. Visst det går alltid att köpa in utifrån, fly in och fly out 
men i den vardagen måste det finnas firmor runtikring och ett starkt näringsliv 
som kan ge support, och det är oerhört viktigt för oss, för ibland händer det så 
att man måste ha dem på både kort och lång sikt 

 
Här menar Leif att LKAB har ett stort behov av att det övriga näringslivet 

expanderar i samma takt som LKAB gör det. Det räcker inte med att bara 
kunna beställa produkter eller tjänster utifrån, i betydelsen att företaget som 
levererar inte är stationerade i Kiruna utan levererar varor eller skickar upp 

arbetare. För LKAB är det viktigt att det byggs upp en kader av kunskap och 
kompetens som finns tillgänglig, ibland på kort varsel. Det finns också ett 

aktivt arbete riktat från LKAB:s sida att få företagen att komma upp och 
etablera sig i Kiruna. Leif berättar: 

 
Ja, vi jobbar mycket med det, de måste etablera sig och finnas där för annars blir 
det bara det här att in och göra jobbet och iväg, det blir som att bygga en bro ute 
i ödemarken, man är där i sex månader och sen far man därifrån, och det är 
inget bra för näringslivet,  

 
Samtidigt menade Leif att detta även fordrar insatser från kommunen som 

infrastruktur, t ex det behövs bostäder och inte bara husvagnsplatser samt 
bra förbindelser. Bland företagarna i Kiruna har det också i och med den 

stora efterfrågan på varor och tjänster som LKAB har både betytt att tidigare 
konkurrenssituationer mellan företagen minskat och att det har uppstått ett 

behov av samarbete, inte minst avseende behovet av kompetens.  
 

Leif Boström: I den efterfrågeboom som har varit så finns det samarbetsformer 
[mellan företagen], problemet har varit att man har inte egna resurser, man 
måste själv köpa in, i flera led bakåt, för efterfrågan har varit så stor,  
 
Kjell Rask: Så det är egentligen inte någon konkurrens mellan företagen? 
 
Leif Boström: Ja, nog finns det konkurrens, det är så men när det blir ett sådant 
stort efterfrågetryck så suddas det där till slut, 
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Efterfrågeboomen har skapat behov av andra, nya samarbetsformer mellan 
företagen därför att företagen inte själva förmår utveckla eller rekrytera den 

kompetens som efterfrågas, något som Leif menar har börjat sudda ut 
tidigare konkurrenssituationer. Detta är en intressant iakttagelse som också 

leder oss mot företagsklimat och vilka faktorer som påverkar detta. Just detta 
faktum att man som företagare i realiteten har mer order än man har personal 

och kompetens att ta hand om, kan innebära att man blir tvungen att 
tillsammans med andra företagare utveckla nätverk, samarbeten, något som 
också bekräftas av bland annat näringslivslots Carina Salomonsson som i sitt 

arbete mötte många företagare och på närmare håll betraktat denna 
utveckling. Utifrån den här aspekten av företagsklimat finns det också mer 

att undersöka, något som vårens datainsamling kommer att vara inriktad på. 
 

Företagsklimatundersökningen 

 
Den undersökning som Svenskt Näringsliv årligen genomför med lokala 

företagares svar på hur man bland annat upplever attityder riktat mot 
företagande ses med nödvändighet som ett viktigt instrument att mäta 

företagsklimat på, särskilt bland företagare. Detta eftersom det definierar 
företagsklimat som i första hand kommunens och i andra hand det 
omgivande samhällets attityder och förhållningssätt till företag och 

företagande. Detta kan därför ses som ett ideologiskt och politiskt verktyg i 
första hand riktat till kommunerna för att underlätta företagande. Eilert 

Isaksson menar: 
 

…då har vi ju haft det näringspolitiska uppdraget att vara blåslampa i rumpan 
på kommunala företrädare till att börja med, du vet ju säkert, ur ett 
riksperspektiv så är vi ju också en blåslampa, dvs., lobbyverksamhet gentemot 
riksdagen och regeringen och beslutsfattare som har med lagar och 
förordningar att göra och företagande. Vi skall alltså göra det lättare att vara 
företagare, bara det är ju vår huvudmission att starta, driva företag, det ska 
vara lättare, inget regelkrångel, inte i form av så att säga orättvis beskattning, 
hämmande regler för beskattning, eller andra typer av regler, så det är väldigt 
många sådana frågor som vi driver på riksplanet och det regionala planet och, 
så att säga lokala planet 

 
Samtidigt som undersökningen i princip kan sägas ha en ensidig riktning, 

kan den inte betraktas som oväsentlig av vare sig kommunen eller andra 
eftersom den ger uttryck för en hel del invånares åsikter i en för kommunen 
viktig fråga. De som uttalar sig om företagsklimat utifrån aspekter av hur 

man bland annat uppfattar attityder, kan också i hög grad förväntas tala av 
egen erfarenhet. Denna grupp av respondenter är dessutom arbetsgivare för 

en mycket stor del av Kirunas befolkning. I den bemärkelsen är 
undersökningens resultat väl värt att beakta, även om det som beskrivs inte 

kan sägas beaktar alla faktorer som kan förstås i begreppet företagsklimat. 
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Vartannat år görs även enkätundersökningar bland lokalpolitiker, vars 
resultat för Kirunas vidkommande visar på ganska stora skillnader jämfört 

med arbetsgivarnas. Generellt skattar kommunalpolitikerna de attityderna 
till företagande väsentligt högre än företagarna själv, däribland frågan om 

hur politikerna ser på företagande. I frågan om hur allmänheten ser på 
företagande och hur man uppfattar att företagarna själva agerar för att 

förbättra företagsklimatet uppger man liknande värden som företagarna 
själva. Det är antagligen svårt att dra alltför stora växlar omkring detta 
material annat än att det bland företagare finns en väsentligt mer negativ syn 

på hur man som företagare uppfattas av det övriga samhället än hur politiker 
ser på detta. Några av förklaringarna till skillnaderna i svar mellan dessa två 

grupper kan antagligen återfinnas i ideologiskt präglade skäl. T ex att det för 
företagare finns skäl att hålla nere siffrorna med argumentet att detta sätter 
extra tryck på politikerna och kommunens tjänstemän att möta krav från 

företagarna. För politikerna kan det finnas en benägenhet att hålla uppe 
resultaten med anledning av att man uppfattar att man bär ett visst ansvar för 

de svar som ges. Det är dock troligt att det föreligger faktiska skillnader i 
uppfattningarna bland dessa två grupper. En intressant anmärkning i 

sammanhanget är att det med säkerhet bör finnas personer i Kiruna som 
befinner sig i båda dessa grupper. 
 

När man från kommunen kommenterade undersökningen menade man att 
den i första hand betonade de mjuka frågorna, dvs., attityder, något den 

också gör. De pekar samtidigt på att även andra frågor som t ex 
handläggningstider tas upp i undersökningen. Detta kan tolkas som om att 

man från kommunen anser att det kan vara mer viktigt att fokusera på de 
hårda frågorna, något som handläggningstider kan exemplifiera. Detta kan 
bero på en föreställning om att attityder är av mer komplex natur och svårt 

att förändra medan handläggningstider kan ses som en mer konkret fråga 
som kan vara lättare att få till stånd en förändring av. Enligt Carina är detta 

också något som redan påbörjats. Mats försöker också förklara 
undersökningens resultat: 

 
Jag tycker att utvärderingen speglar hela samhället, för media och det är klart 
då är ju hela brukssamhället med, sen finns det ju förbättringsområden… 

 
I detta svar återfinns en del av det som beskrivits tidigare av bruksortens 

mentalitet, att undersökningens resultat generellt kan förklaras av detta 
historiska faktum. Detta skall inte tolkas som ett uppgivet konstaterande utan 

mer som en generell analys av hur det faktiskt är i Kiruna. Å ena sidan är det 
litet som det är, å andra sidan finns det också förbättringsområden, något 

som bland annat uttrycks som handläggningstider. När Företagarna 
diskuterar undersökningen förhåller man sig naturligt mer raljant till dess 
resultat. Eilert menar att: 

 
…största anledningen att man svarar så negativt, det är ju att man upplever 
attityden från den offentliga sidan inte direkt är företagarvänligt, utan man 
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upplever bara att de j-vlas med oss, (skratt) och driver inte företagarfrågor, 
näringslivsfrågor, viktiga frågor för näringslivet, det är inte prio ett 

 
Hans Sammelin från Företagarna forsätter: 

 
i mitten på åttitalet när jag började, det var ju inte så vackert att ha en sån tjänst, 
nja, lite suspekt, och det kommer jag ihåg från SAF, då blev man ju bara 
utskälld, men det har ju skett en otrolig förändring, under den här tiden men 
det som företagen är väldig negativ till, det är handläggningstiderna, och där 
inbegriper även detta med inte få mark, byggloven tar förskräcklig tid och 
därför drev företagarna den här frågan om en företagarlots 

 

Det som i detta avsnitt har beskrivits som olika faktorer som bidrar till 
företagsklimatet så ansluter sig Eilert och Hans från Företagarna till Mats och 

Carinas från kommunens analys av att det både handlar om mjuka aspekter 
som attityder i samhället, med starka historiska kopplingar till tidigare 

förhållanden främst på arbetsmarknadens område, men också mer hårda, i 
betydelsen faktiska förbättringsåtgärder i kontakten och kommunikation 
mellan företag och kommun. Det finns därför anledning att i projektet titta 

närmare på dessa aspekter av företagsklimatets ”uppbyggnad”, dvs., vilka 
faktorer som konstituerar ett företagsklimat, och vad som därför i en annan 

mening kan förändra densamma. 
 

Stadsomvandlingens möjligheter 

 
I talet om Kiruna näringslivs möjligheter till utveckling och expansion så kan 

detta generellt knytas till två större pågående processer, dels den expansiva 
fas som gruvnäringen för närvarande befinner sig i, dels den påbörjade men 

ännu gryende stadsomvandlingen. När det gäller den förra verkar de 
intervjuade främst mena att utmaningen för näringslivet för närvarande 
handlar om avsaknad av kompetens samt företagens alltför låga 

tillväxtförmåga. Ifråga om den senare ses utmaningarna till största delen vara 
knutna till beslutet om den geografiska utbredningen av staden samt en 

förväntad stark efterfrågan på olika typer av byggföretagstjänster. I enlighet 
med devisen om att det är svårt att sia och särskilt om framtiden är 

beskrivningarna över stadsomvandlingsprocessen också mer återhållsamma. 
Mats Dahlberg gör en beskrivning över den aktuella näringslivsutvecklingen: 
 

Det vi ser just nu det är ju att gruvnäringen utvecklar med ett antal nya gruvor, 
vi har en gammal stängd gruva, Viskariagruvan, vi har tre nya i Svappavaara. 
Det skapar ju väldigt mycket möjligheter men sen har vi också väldigt mycket 
handelsetableringar som finns i Kiruna. Och sen har vi ju rymdverksamheten, 
den växer kanske inte just nu men den har ju vuxit ganska ordentligt, de har 
varit väldigt lyckosamma i sina affärer, de har stora kunder, ökat sin 
omsättning ganska ordentligt, forskningssidan är väl hyfsat bra men den växer 
inte men den finns i alla fall, och där pågår det också samtal med universitet 
hur man skall hantera det där, annars, ja det är väl det som expanderar, 
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tjänsteföretagen naturligtvis kring gruvnäringen, väldigt mycket 
konsultverksamhet 

 
Mats framhåller gruvnäringen och de tjänsteföretag som växer upp kring 

denna som de viktigaste inslagen av den expansion näringslivet nu befinner 
sig i. Rymdverksamheten nämns också även om den inte befinner sig i en 

expansiv fas för närvarande. Enligt Företagarna startas det cirka hundra nya 
företag varje år i Kiruna och man menar att det finns många positiva 

utvecklingsområden i Kiruna, särskilt runt de behov av tjänster som LKAB 
har. Carina Salomonsson märker även i sitt arbete som näringslivslots att 
många av de tjänsteföretag som har LKAB som kund startas och drivs av 

kvinnor. Det finns med andra ord mycket positivt att säga om näringslivet 
och den tillväxt man för närvarande upplever i Kiruna. Ekonomichef Leif 

Boström från LKAB är också medveten om den centrala betydelse 
gruvnäringen har för det övriga näringslivet i Kiruna men pekar samtidigt på 

behovet av kompetensutveckling och utveckling av nya marknader för de 
företag som är kopplade till LKAB. Leif menar att: 
 

…många är ju väldigt kopplade till gruvan till allt det som händer där. Det 
finns ju många åkeriföretag, mekföretag, svets och så vidare, men det vi 
däremot har sett när vi jobbat ihop med IT-sidan, att där har vi haft svårt att 
hitta kvalificerad personal. Där har vi många sådana företag som har försökt att 
bygga [egen kompetens] och vi har gått in som delägare, i Logica Norr för vi 
outsourcar vår IT-avdelning dit, och då är vårt krav att de växer som bolag men 
vad som ofta händer då är att de ofta ingår i en större Sverigekedja och då finns 
det inte så mycket IT att sälja i Kiruna eller Norrbotten och då måste de söka sig 
ut men då har det här större IT-företaget delat in världen eller Sverige så… 

 

Nödvändigheten av expansion 

 

De utmaningar som man ser från LKAB:s sida handlar till stor del om det 
omedelbara behov av arbetsinsatser och tjänster från skilda branscher, behov 

som man i vissa fall har svårt att svara upp mot, både ifråga om kvantitet 
men också avseende kvalitet. Här menar Leif att det från LKAB:s sida finns 
ett generellt intresse av att företagen expanderar, i betydelsen etablerar andra 

affärsområden än den nuvarande, breddar och utvecklar den egna 
kompetensen i företaget, i vissa fall etablerar samarbeten med andra 

konkurrerande företag för att på så sätt öka kompetensnivån. Förhoppningen 
om att företagen skall vända sig utåt och expandera för att på så sätt bredda 
kompetens och öppna upp för nya innovativa tankesätt uttrycks även från 

Företagarnas sida. På frågan om LKAB:s involvering i 
näringslivsutvecklingsbolaget Progressum svarar Eilert och Hans: 

 
Eilert: Vi måste ha ett levande näringsliv vid porten där vi verkar för att kunna 
köpa den här servicen, och att också få fler än utanför den här byn att köpa av 
varorna av de här företagen så att de kan skaffa sig kompetens och så får vi in 
högre kompetens på vår leverans, i köpen, det var deras syften 
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Hans: Också en ambition att man har en 80-20 regel när det gäller 
kundrelationen, leverantören, man levererar alldeles för mycket till LKAB, och 
blir väldigt sårbar och beroende då LKAB vill man nå ett mål att i företagen att 
femtio procent så fakturerar man någon annan leverantör än LKAB eller kund 
och man tittar på verkstadsindustrin och såg att det var ju förskräckligt vad 
beroende man var av LKAB och idag så är man precis lika beroende men å 
andra sidan, det är klart att man ska leverera till den närmaste kunden, det vore 
ju dumt att säga att vi tar inte av er utan från företagen från Piteå eller Örebro, 
men LKAB:s ambition var ju samtidigt att man letade nya marknader, det är 
väldigt svårt, man orkar inte, idag går man ju på knä, och så har man ingen 
personal, den finns inte att rekrytera, personal… 

 
Här beskriver man Företagarnas sida i stort samma sak som Leif Boström 

pekat på, nämligen svårigheten för många Kirunabaserade företag att 
utveckla affärskontakter utanför Kiruna, och kanske i första hand, utanför 
LKAB. Det Leif Boström är inne på är att risken är att man kommer upp till 

en viss nivå eller volym för att sedan bli nöjd. Samtidigt kan det ligga en risk i 
att investera på nya marknader utanför Kiruna och det man redan känner till, 

investeringar som kan vara osäkra. Det kan också finnas organisatoriska 
begränsningar för lokala företag att expandera, lokalkontor som är en del av 

större rikstäckande organisationer och som har tilldelade distrikt. Samtidigt 
kan man tänka att det inom dessa organisationer finns en hög ackumulerad 
nivå av kompetens som kan tillföras vid behov, även om det på 

lokalkontorsnivå skulle saknas kompetens. Sammanfattningsvis verkar man 
mena att utebliven expansion, i varje fall i det långa loppet, även kan 

innebära utebliven kompetensutveckling. De fördelar med affärsutveckling 
som Företagarna pekar på handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg, 
att inte som när LKAB hade sin stora nedgång bli tvungen konstatera att alla 

intäktsmöjligheter försvunnit. En annan fördel med att rikta in sin 
affärsverksamhet utanför det egna området är den nytta som tillkommer 

samhället, inte minst i form av skatteintäkter.  
 

Behovet av externa företagsetableringar 

 
För de företag som har en typ av ”fly-in-fly-out-närvaro” uttrycks också 

önskemålet av några av de intervjuade om geografisk etablering Kiruna. När 
Erik Persson vid Industri- och energienheten, Tillväxtavdelningen vid Piteå 

kommun intervjuades pekade han på den centrala frågan hur man får 
företagen att etablera sig på orten med syfte att stanna. Samma sak var Leif 
Boström inne på när han pekade på vikten av att få företagen att etablera sig 

på orten: 
 

…jag tror att det vore nyttigt för hela samhället, att aktivt få dem att bli 
kvar…[]… jag är ansvarig för inköp inom LKAB. Vi har till exempel 
inköpsdagar då vi bjuder in alla och beskriver framtida möjligheter men vi 
jobbar ju också med att bjuda in företagsledningar. Nu tittar vi på att försöka få 
hit Skanskas Sverigeledning och helt enkelt visa dem att det finns en rejäl 
marknad här uppe. Varför har ni inget kontor i Kiruna? 
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Leif Boström menade att det fanns stora vinster att göra hela samhället 

engagerat i att dra till sig företag. Själv agerade de riktat till vissa större 
företag och ställde då frågan om varför de inte hade etablerat sig lokalt i 

Kiruna. Samtidigt menade han att det fanns ett ansvar hos kommunen att 
också se till att det finns den infrastruktur som behövs, inte minst bostäder, 

som kan underlätta den lokala etableringen. Om boendet upplevs positivt så 
kan detta också vara bidragande orsaker till att människor stannar på orten. 
En annan viktig faktor handlar om att som företagare komma in i nätverk och 

etablera kontakter bland andra företagare, något som också kan bli 
bidragande orsaker till att företag stannar på orten. Erik Persson från Piteå 

betraktade mycket av näringslivsenhetens verksamhet som en ”positiv 
koppleriverksamhet” i förståelsen att de inte själva kunde göra affärerna men 
de kunde koppla ihop människor och företag med varandra och underlätta 

med stöd och service i frågor om boende, medföljandes jobb, osv.  
 

…men där får vi också tillfälle för företagen att få träffas, för det är något som 
man inte tänker på så mycket kanske, vi känner ju ganska många företagare 
men de känner inte kanske alltid varann, jag har ju själv suttit, jag har inte själv 
ägt företag men själv suttit i ledning för företag tidigare och man är så inne i 
sitt, man har väl vissa kontakter, underleverantörer och kunder givetvis och 
kanske transportföretag och annat men i övrigt så hinner man ju inte med att 
upprätthålla något sånt och det kan faktiskt finnas såna sammanförningar som 
är ganska bra, som man kan sammanföra företag så kan de samarbeta och 
kanske ta större order, och sånt där som de annars kanske inte skulle klara, ja, 
sånt som jag kallar positiva koppleriverksamhet ägnar vi oss delvis åt. 

 
Dessa tankar kan också knytas till Hans Sammelin över den utveckling av 

nätverken mellan företagarna, där han menade att de som tidigare inte haft 
nära kontakt och i hög grad sett sig som konkurrenter, numera umgicks och 

som en konsekvens av detta, också samarbetade. Från kommunens sida 
nämner även Mats Dahlberg deras insatser i denna fråga och benämner detta 
som ett jobb att ”kratta i manegerna”, i betydelsen att ta hand om företag som 

vill etablera sig och genom olika typer av stöd underlätta denna process. 
Detta ser jag som en högst väsentlig fråga att fortsätta att undersöka. På vilket 

sätt har företagsklimatet förändrats avseende samarbetet och 
nätverksverksamhet mellan företagare och på vilket sätt har Kiruna kommun, 

genom näringslivslotsens arbete haft betydelse på det området? 
 

I väntan på ”startskottet” 

 
Ifråga om stadsomvandlingen och de möjligheter som den kunde innebära 

för näringslivets och företagande i Kiruna hade de intervjuade som sagt 
svårare att ge direkta svar på hur en framtida utveckling skulle komma att 

gestalta sig. Sammantaget kan man säga, som också tidigare framhållits, att 
frågan om var centrum kommer att förläggas ses som ett startskott för 
byggandet. Det är uppenbart att det finns olika perspektiv på 
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stadsomvandlingen, både utifrån det ansvar man har i frågan men också 
utifrån de intressen man har. De signaler som kommer från den breda 

allmänheten verkar i hög grad ha synliga resultat för ögonen, något som kan 
ses högst naturligt. I så måtto verkar de intervjuade mena att man från det 

hållet inte tycker att stadsomvandlingen har startat. Från kommunens sida, 
med det slutgiltiga ansvaret för planeringen av stadsbilden och med ansvar 

för infrastruktur som elnät, tåg- och vägnät, busskommunikationer, vatten 
och avloppsfrågor, m.m. menade man å andra sidan att arbetet med 
stadsomvandlingen redan är igångsatt, bland annat genom den nya 

dragningen av järnvägen som snart står klar. Leif Boström menade att det är 
viktigt att betona att det är Kiruna kommun som är ansvariga och som också i 

någon mening måste få arbeta i lugn och ro med de här frågorna: 
 

…det är som att sitta och titta på Luleå Hockey, det finns mycket experter i 
publiken. Det är samma här. De som skall spela måste få spela. Det tycker jag 
att kommunen gör på ett bra sätt för de är inga lätta frågor, men om man tittar 
på näringslivssidan, så tror jag att det är jätteviktigt att man ser det här som en 
möjlighet, för jag menar om jag skulle äga ett litet byggbolag idag så tror jag att 
jag skulle etablera mig uppe i Kiruna redan nu och börja ta en del småjobb för 
att sedan åka med på den här resan som kommer. Det kommer att byggas nytt 
och det kommer att rivas, ja det kommer att göras mycket där. 

 
Samtidigt pekade han på vikten av att informera och bjuda in företag att 
etablera sig i kommunen, inte minst byggföretag, med tanke på den byggrush 

som förväntas. Detta var ett arbete man redan påbörjat, menade Mats 
Dahlberg: 

 
Vi kan ju säga att vi redan har intressen från byggföretag för att de vet att, ett 
håller på att etablerar sig, och Carina har haft kontakt med ett annat, det 
kommer ju att skapa en massa arbetstillfällen 

 
En intressant av aspekt av betydelsen av att få in kompetens till staden gav 

också Leif Boström när han menade att även om bara två av tio företag 
stannar, så är det ändå två som stannar. Han pekade också på vikten av att få 
dit ”de bästa”. Även om de inte stannar, så kan deras närvaro under några år 

betyda viktiga inspel, idéer och initiativ för de områden de verkar inom. 
Eilert Isaksson från Företagarna betonade också vikten av ett kommunalt 

politiskt beslut om var stadens centrum och andra olika delar skall flyttas.  
 

Det är de [kommunen] som måste bestämma, det går dit och de måste ta 
initiativet till det första huset, det finns ingen annan som kan riskera det, man 
kan inte kräva att en privat aktör skall börja bygga där borta nedanför 
kyrkogården om inte kommunen säger att här bygger vi också, 

 
Samtidigt pekade Eilert på att flera privata initiativtagare börjat bygga på det 
som benämndes Coopområdet, i östra delen av staden. Han menade att de 

resonerade att även om byggnaderna är placerade på malmen, så kan vi tjäna 
pengar här under några decennier. Om det kommer ett ras, så är det då det. 

Han menade att det inte fanns riktigt tid att invänta beslut om var centrum 
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skulle komma att bli från dessa företagares sida. Hans Sammelin menade att 
detta möjligen kan ses som en färdvisare: 

 
Det är ganska typiskt att handeln, börjar bygga någonstans, det är där samhället 
etableras, det blir bara så, 

 

Sammanfattningsvis befinner sig Kiruna i ett intressant läge med låg 
arbetslöshet, många nuvarande och framtida arbetstillfällen samt en 

förväntan om ytterligare företagsetableringar när den geografiska 
placeringen av stadsomvandlingen tar form och byggandet tar fart. Från 
näringslivet, som från det övriga samhället, finns det ett stort intresse av var 

staden skall ligga. Samtidigt så verkar det inte hindra att 
näringslivsverksamhet fortskrider utan att detta är känt. De reflektioner som 

görs över kommunens ansvar inför stadsomvandlingen verkar handla om en 
förståelse över det komplexa uppdrag som tillkommer kommunen avseende 

detta och behovet av tid för att kunna ta fram de bästa lösningarna. Samtidigt 
finns det klara önskemål och förslag riktade till kommunen om ett proaktivt 
agerande i frågor som främst handlar om företagsetableringar och 

bostadsbygge för att som man menar vara förberedda när omvandlingen väl 
startar. En del av dessa reflektioner riktas även till företag på ort såväl som 

utanför. De frågeställningar som detta delprojekt i Nya Giron främst ställer 
avseende omvandlingen är hur både näringslivet själv och kommunen ser på 
stadsomvandlingens möjligheter och hur man förbereder sig för detta. 

 

Organiseringen av näringslivsutveckling i Kiruna 

 
Ett viktigt område som i hög grad berör Kirunas näringsliv är hur den 

organiserade verksamheten rörande näringslivsutveckling ser ut. De främsta 
och viktigaste aktörerna på detta område, främst utifrån ett kommunalt 
perspektiv, är förutom kommunen själv, även Progressum, Kiruna Lapland 

och Företagarna. LKAB bör också nämnas i sammanhanget även om mycket 
av detta arbete kanaliseras via Progressums verksamhet. Sammanfattningsvis 

kan man säga att några av respondenterna anser att organiseringen eller skall 
vi säga fördelningen av verksamhetsområden kan tyckas vara lite 

besynnerlig men man uttrycker samtidigt att man tycker att fördelningen av 
näringslivsutvecklingsfrågor är bra och att samarbetet i stort sett fungerar 
bra.  

 
I en överblick av andra kommuners upplägg av 

näringslivsutvecklingsverksamhet kan man konstatera att detta tar sig många 
olika uttryck. Liksom i Kiruna verkar många kommuner ha ett särskilt 
näringslivsutvecklingsbolag där mycket av arbetet med nya 

företagsetableringar är förlagt medan andra kommuner väljer att lägga 
ansvaret för den verksamheten på den näringslivsenhet som finns inom 

kommunens verksamhet. Samma kan sägas om den verksamhet som riktas 
till nystartande av företag. I Kiruna är denna verksamhet i stort sett helt 
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utlagd på entreprenad till Företagarna, medan andra kommuner har valt att 
lägga ansvaret för detta på någon avdelning inom näringslivsenhet. Under 

våren 2011 är planen att inom detta delprojekt i Nya Giron översiktligt spegla 
några kommuners organisering av näringslivsutvecklingsverksamhet. De 

frågor som kan vara aktuella handlar främst om hur arbetet fördelas mellan 
de olika aktörer som befinner sig inom detta fält, hur deras inbördes 

relationer fungerar, vilka kommunikationsredskap som används och hur 
koordineringen av verksamheten hanteras. 
 

En historisk tillbakablick 

 

Kiruna kommun slöt 1994 ett avtal med Företagarna om att köpa deras tjänster 
avseende all nyföretagarverksamhet. Vid den tidpunkten hade kommunen en 
näringslivsenhet med en näringslivssekreterare och i samband med 

avtalsskrivningen med Företagarna lades viss näringslivsverksamhet hos 
kommunen ned och överfördes till Företagarna. I uppdraget låg att stödja 

företagare vid nystart med ansökningar, utbildning men också med 
ansökningar och hantering av regionalpolitiskt stöd från bl.a. Länsstyrelsen, 

NUTEK, ALMI, Företagspartner, Norrlandsfonden, osv.  
 
Ungefär vid samma tid startades ett kommunalt bolag, Kiruna Turism AB. I 

kommunen fanns då även en turistnämnd. I en utredning framhölls besöks- 
och turistnäringen som ett framtida utvecklingsområde i Kiruna och man 

beslutade därför att satsa ytterligare på att samla och engagera 
turistföretagen i detta arbete. Som en konsekvens av detta startades den 

ekonomiska föreningen, Kiruna Lapland. Förutom Kiruna kommun och LKAB 
är en stor andel av Kirunas besöks- och turistföretag medlemmar. 
Kommunens verksamhet runt turism och marknadsföring av staden, t ex 

Turistbyrån förlade sin verksamhet i samband med detta. VD för Kiruna 
Lapland blev också kommunens turistchef. 

 
Progressum startades 1996 som ett näringslivsbolag i samarbete med 
Esrange, Trolltjänst, LKAB och Kiruna kommun. Allt 

näringslivsutvecklingsarbete i kommunen flyttades då från kommunens 
näringslivsavdelning och koncentrerades till den verksamhet som bedrevs 

hos Progressum. I samband med detta förändrades Företagarnas avtal, dock 
inte själva uppdraget, med kommunen avseende nystartsverksamhet till att 

bli ett underavtal med Progressum.  
 
Ett beslut om inrättandet av en egen näringslivsenhet i kommunen med en 

näringslivschef i spetsen togs politiskt omkring 2005. Samtidigt togs beslut 
om tillsättande av en näringslivslots med uppdrag att i huvudsak arbeta med 

kontakten mellan företag och kommun. Under samma tid hade även en 
utvecklingsavdelning startats där verksamheter runt utvecklingsarbete, 
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näringslivsarbete, frågor som rör eftergymnasial- och vuxenutbildning 
samsades.  

 
En näringslivskonstellation som tidigare fanns och som nu har återupptagit 

sin aktivitet är Fyrklövern. Detta är i huvudsak ett forum för information om 
näringslivsutveckling i Kiruna och i gruppen träffas kommunens 

näringslivschef, Progressums VD, Kiruna Laplands VD samt Företagarnas 
verksamhetschef. I gruppen diskuterar man aktuella frågor inom 
näringslivet. 

 

Företagarna 

 
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 
70 000 företagare, med 260 lokalföreningar (Företagarna 2011). De beskriver 

sig som ett näringslivspolitiskt organ med uppgift att arbeta för sina 
medlemmars intressen som i huvudsak handlar om att underlätta 

förutsättningarna för företagande. Eilert Isaksson är styrelseordförande för 
Företagarna i Kiruna och lokalföreningen samlar cirka 300 företagare. I 

samband med den stora nedgången på arbetsmarknaden under 1990-talet 
med EU-finansierade satsningar på företagande expanderade Företagarnas 
verksamhet i Kiruna. Ungefär vid samma tid köpte man en lokal av Kiruna 

kommun och startade ett Företagarcentrum. Företagarna i Kiruna har en 
styrelse och för närvarande två anställda. Dessa två arbetar heltid inom ett 

EU-projekt som kallas Nyföretagarcentrum. Mycket av deras verksamhet 
handlar om utbildning och information till medlemmar och till nystartade 

företagare i stort på uppdrag av kommunen. Företagarnas relation till Kiruna 
kommun kan i så måtto sägas vara motstridig till sin karaktär med tanke på 
att de verkar näringslivspolitiskt som motpart till kommunen i många 

näringslivsfrågor, samtidigt som de arbetar med nystartsverksamhet på 
uppdrag av kommunen. I intervjuerna påpekar kommunen och Företagarna 

den komplexa situationen men menar att samarbetet under har åren fungerat 
mycket bra. Företagarna har varit med i bildandet av både Kiruna Lapland 
och Progressum. I den senare har man även en stor aktiepost. I början av 

1990-talet la Köpmannaföreningen i Kiruna ned sin verksamhet och deras 
medlemmar valde då att ingå i Företagarna. Det medförde att Företagarnas 

verksamhet kom att mer rikta in sig på handlare än tidigare då man i 
huvudsak hade en större andel verkstadsföretag bland sina medlemmar. 

 

Kiruna Lapland 

 

Kiruna Lapland beskriver sig som en paraplyorganisation för Kirunas 
turismföretag men även en del andra företag ingår i föreningen (Kiruna 

Lapland 2011). Visionen är att få: ”fler besökare till Kiruna genom ett vinnande 
värdskap!” Föreningens tillförordnade VD och tillika turistchef är Erica 
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Carlsson. Verksamheten är indelad i tre områden; Turistbyrån, Event och 
Marknad. Turistbyrån bedriver ordinär turistbyråverksamhet. Event jobbar i 

huvudsak med arrangemangen kring de två stora festivalerna i Kiruna, 
Kirunafestivalen och Snöfestivalen. Marknadsavdelningens uppgift är att 

marknadsföra Kiruna som stad ute i världen. De driver även EU-finansierade 
projekt med några av medlemsorganisationerna.  

 
 

Progressum 

 
Progressum drivs av 33 medlemsorganisationer med syfte att: aktivt bidra till 

att utveckla näringslivet i Kiruna för ökad tillväxt och lönsamhet (Progressum 
2011). Bland ägarna återfinns bl.a. LKAB (med den största aktieposten), 
Kiruna kommun (som på senare år minskat den finansiella insatsen 

betydligt), Företagarna, Radiotjänst samt en del andra företag av varierande 
storlek. Officiellt beskrivs Progressum som näringslivets eget 

utvecklingsbolag medan många har uppfattat det som kommunens 
näringslivsutvecklingsbolag. Progressum har fem anställda och VD i 

företaget är Tony Järlström. Ordförande i styrelsen är Thomas Björnström. 
Under förra mandatperioden ingick ett av kommunalråden, Kenneth 
Stålnacke i styrelsen samt Anders Kitok som också sitter i LKAB:s 

koncernledning. Enligt Hans Sammelin var det i huvudsak LKAB som tog 
initiativ till uppstarten av Progressum med syfte att utveckla 

verkstadsindustrin eftersom man menade att branschen inte expanderade. 
Progressum arbetar i princip inte med enskilda företag utan jobbar mot 

branscher som rymdbranschen och verkstadsbranschen i syfte att stödja 
utvecklingen av dessa. 
 

Kiruna kommun 

 

Mats Dahlberg har sedan inrättandet av näringslivsenheten runt 2005 varit 
dess näringslivschef med undantag för två år. Han är även biträdande 
kommunchef. Det praktiska arbetet inom näringslivsenheten i form av 

kontakter med företagare sköts av näringslivslotsen Carina Salomonsson. 
Inrättandet av en näringslivslots verkar ha varit ett gammalt politiskt 

önskemål enligt Mats Dahlberg. Företagarna menar också att det har varit en 
sedan länge viktig punkt på deras kravlista gentemot kommunen. I den 

dagliga verksamheten och kontakten med företag är Carina ansiktet utåt och 
enligt Företagarna såg de hennes arbete och engagemang som värdefulla 
bidrag till utvecklingen av företagsklimatet i Kiruna. Nystarten av 

intressegruppen Fyrklövern med Kiruna kommun, Företagarna, Progressum 
och Kiruna Lapland var ett initiativ av Mats Dahlberg. 
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Utmaningar 
 

Kommunens tydlighet som beslutande organ 

 
I organiseringen av näringslivsutveckling, i vilken LKAB, kommunen och 

andra aktörer haft centrala roller, syns det finnas vissa faktorer som mer än 
andra har haft stor betydelse. En av dem är behovet av kompetensförsörjning, 
något som i generell mening kan uppnås genom internutbildning, 

företagsutveckling och företagsetablering. Behovet av kompetens, både i 
betydelsen tillräcklig och tillgänglig, har från LKAB:s sida setts som så pass 

viktiga att det har varit motiverat att t ex kraftigt finansiera Progressums 
verksamhet. Eilert Isaksson från Företagarna beskriver detta: 

 
Avsikten var ju att driva på näringslivsutvecklingen, tillföra lite medel så att 
man kunde jobba systematiskt med egen organisation osv., av ren 
självbevarelsedrift naturligtvis, från LKAB:s sida 

 
I och med bildandet av Progressum verkar också kommunen ha sett detta 
som en möjlighet att helt flytta över ansvaret för utvecklingen av näringslivet 

till Progressum, något som Mats Dahlberg är inne på kan ha minskat 
möjligheterna för kommunen att mer tydligt agera som part i 

näringslivsutvecklingsfrågor: 
 

…då Progressum, ett utvecklingsbolag och då flyttade man, då lade man 
[kommunen] ned sin egen näringslivsenhet och flyttade hela arbetet till 
Progressum, hela ansvaret, och det låg kvar ganska länge, jag tror att det var i 
elva år, på ett sätt kan man säga att det där har aldrig fungerat, och det har 
aldrig funnits någon speaking partner för kommunen, och det är kanske också 
en orsak till att vi har en ganska dålig, eller att företagen inte kanske tycker att 
det finns, ja, har en del kritik mot oss, utan det där låg väl, som en liten, liten 
del hos dåvarande kommunchefen och administrativa chefen men i princip så 
sa vi om ni vill tala näringslivspolitik så skall ni gå till Progressum, ja men vi 
har problem med kommunen, vi vill ha någon speaking partner, det är inte vår 
fråga men det är trots allt så när det blir kritik så måste vi ändå ha någon som 
tar hand om det och då blev det ofta kommunchefen, som inte alls hade tid 
att… 

 

Det här berör ett område som det fortfarande verkar finnas en del oklarheter 
omkring. Om det är så som Mats är inne på kan starten av Progressum ha 
blivit ett slags alibi från kommunens sida för att man faktiskt har en 

näringslivsutvecklingsverksamhet medan de aspekter som rör företagens 
etablering där kommunen rent praktiskt måste agera, t ex i markfrågor, 

tillstånd, andra infrastrukturfrågor, det man från kommunen brukar 
benämna för hygienfaktorer, inte på samma sätt har utvecklats och i den 

meningen till viss del förbisetts. I det seminarium som hölls i maj 2010 mellan 
kommun, LTU och företagare om bl.a. företagsklimat framhölls också detta 
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informations- och kommunikationsbehov med kommunen avseende t ex 
handläggningstider och andra faktorer i samband med markärenden (se bil 

1). Även om kommunråden har varit representerade i Progressums styrelse 
och i den meningen kunnat delge kommunens åsikter och intressen avseende 

näringslivsutveckling, så är ändå svårt att se hur kommunens intresse av att 
utveckla näringslivet enbart kan tillgodoses genom detta. 

 

Speaking partner 

 

En aspekt av uttrycket speaking partner och en faktor i detta är det som redan 
har nämnts om behovet av kommunikation runt den kommunala 

beslutsgången. En fråga kan vara på vilket sätt företag med inriktning att 
etablera sig i kommunen i ett tidigt skede inbjuds och involveras i den 
kommunala handläggningsprocessen, i betydelsen att det kan skapas en 

förståelse över vilka ramar besluten kan tas inom, vilka tidsramar som finns 
och vilka resurser kommunen har att tillgå. Inom detta område är naturligtvis 

också den pågående utvecklingen av kvalitetsdeklarationer, en variant på 
tjänstegarantier i kommunen en viktig faktor. Dessa innebär att man från 

kommunens sida bl.a. ämnar tydliggöra tidsramarna för ett 
handläggningsärende.  
 

En annan aspekt av att som kommun se sig som en speaking partner, handlar 
om det som rör förståelsen av kommunen som det organ som till syvende og 

sidst tar det slutgiltiga beslutet i vissa viktiga frågor som t ex när det gäller 
stadsplanering. I den frågan betonades det starkt av Leif Boström att det 

fanns en respekt från LKAB:s sida att dessa typer av frågor, som t ex var 
staden skall ligga, är något som kommunen ensamt har att besluta om. Denna 
del av att vara en speaking partner handlar om att som kommun ge tydliga 

signaler utåt, t ex i form av beslut, inviter, information, osv., till både företag 
och allmänhet. Den oklarhet som råder bland företagare och kanske också 

allmänheten avseende Progressums roll kan ses som ett uttryck för en 
otydlighet avseende vad kommunen vill och ämnar göra i en del frågor. Det 
verkar som att det inte räcker med att kommunen driver 

näringslivsutveckling genom ett näringslivsbolag, det är också viktigt att man 
tydligt redovisar den egna näringslivspolitiken som man ämnar bedriva. Det 

bör ses som en i sak annan uppgift som kommunen är skyldig att utföra. 
Detta är som jag ser det ett viktigt område att ytterligare undersöka 

ytterligare aspekter av.  
 

Samverkansmöjligheter 

 
Ett annat intressant område som lyfts fram i intervjuerna och som också kom 

upp på förra årets seminarium (se bil 1) handlar om nätverk, samarbeten och 
dialog mellan kommun och näringsliv. I undersökningen av Kirunas 
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näringsliv i Nya Girons delprojekt har det hittills framkommit några viktiga 
foran för nätverkande och samverkan mellan kommunen och näringslivet. 

Både Progressum och Kiruna Lapland kan i någon mening sägas vara sådana, 
där både kommunen ingår som partner tillsammans med ett stort antal 

företag. Här finns möjligheter att både samla och ge uttryck för idéer från 
både kommun och företag med syfte att tillsammans verka för näringslivets, 

och därmed också kommunens, utveckling. Ett annat forum där 
näringslivsfrågor diskuteras är Fyrklövern där representanter från kommun, 
Progressum, Företagarna och Kiruna Lapland deltar. I detta sammanhang 

förstår jag att det i första hand är frågor som rör den praktiska hanteringen av 
nystart och etablering av företag som behandlas. Det är antagligen också ett 

utmärkt tillfälle när samtliga parter kan samla upp de intryck som 
framkommer i respektive verksamhet av både möjligheter och utmaningar i 
näringslivet. Detta är som jag förstår det i huvudsak ett forum för fördelning 

av arbetsuppgifter mellan fyra viktiga utvecklingsaktörer inom näringslivet, 
men i så måtto kan detta forum också bidra till tydlighet utåt avseende 

rollfördelningen mellan aktörerna. En annan verksamhet vars syfte har varit 
att överbrygga brister avseende information och kommunikation mellan 

näringslivet och kommunen har varit de olika träffar, workshops, seminarier 
där kommunrepresentanter träffat företagare på olika platser inom 
kommunen. Det har varit tillfällen när dels kommunen getts möjlighet att 

lyssna in behov och frågor från näringslivet men också att kommunicera ut 
viktiga budskap, t ex i frågor om stadsomvandlingsprocessen, 

handläggningsärenden, osv. 
 

Om man studerar Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet, och 
då särskilt Kirunas placering och de svar som företagare ger avseende 
attityder och jämför den med den sammanställning (se bil. 1) av åsikter och 

förslag som framkom under det förra årets seminarium med kommun och 
näringsliv kan man konstatera att det i första hand verkar finnas behov av att 

förändra både föreställningar om attityder och attityder bland olika 
samhällsaktörer avseende företagande. Lägg märke att det kan vara en 

skillnad mellan föreställningar om attityder och attityderna i sig själv. I 
intervjuerna verkar många mena att mycket av tidigare negativa reaktioner 
och attityder gentemot företagare och företagande har förändrats till mer 

positiva tongångar, något som förklaras med de generationsskiften som 
gjorts, förändrade yttre omständigheter som en förbättrad marknadssituation 

men också att vi helt enkelt lever i en generellt annan förståelse av den 
betydelse som marknad, företagande och entreprenörskap och dess 
samverkan med omvärlden har för tillväxt och välfärd. Det kan alltså finnas 

fog att anta att tidigare föreställningar om attityder gentemot företagande 
förändrats och inte på samma sätt lever kvar. Samtidigt är föreställningar 

många gånger grundade i vad man kan anta är genuina upplevelser som t ex 
generella nedlåtande uttalanden, uttryckt misstänksamhet och liknande men 

även mer handgripliga bemötanden som kan ha att göra med upplevelsen av 
bristande respons i t ex ärendehantering. Det budskap som förmedlas från 
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företagarna kan med andra ord också tolkas som att attityder gestaltas i 
handling men det betyder samtidigt också att de, eller rättare sagt 

föreställningarna om attityder, kan förändras genom handling. 
 

I seminariesammanställningen (se bil. 1) ges också uttryck för behov av 
ytterligare arenor för dialog och samarbete mellan näringsliv och kommun. 

Detta kan tolkas som att det fortfarande finns områden där man upplever att 
man inte ännu till fullo förstår varandras handlande och/eller behov. 
Samtidigt verkar det finnas en förståelse av att man har ett ömsesidigt behov 

av varandra avseende näringslivsutveckling. Detta område om mötesplatser 
för kommun och näringsliv där dessa frågor kan behandlas är områden som 

ytterligare behöver belysning framgent.  
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Kommande forskning 

 

De frågeställningar som i denna första delrapport har lyfts fram har till stor 
del handlat om företagsklimat. Vilka är de faktorer som påverkar detta och 

vad kan antas vara förändringar som den senaste tiden påverkat 
företagsklimatet är en ingång som betonats i rapporten. Det framgår att den 
expansiva fas som man bland annat gruvnäringen befinner sig i till stor del 

har påverkat företagsklimatet till det bättre med hänvisning till att det finns 
en bit av kakan för alla och därför också mindre skäl till konkurrens. Andra 

faktorer handlar om de nätverk och samarbeten mellan företagare i olika 
kluster som vuxit fram under senare tid. En del av detta beskrivs som att det 

är en ny generation av företagare med delvis andra attityder till företagande 
och relationer till andra företagare. Runt denna fråga om företagsklimat finns 
det mer att undersöka och få belyst under den tid som kvarstår av detta 

delprojekt. 
 

En annan central fråga har varit frågan om organiseringen av 
näringslivsutveckling. Det finns ingen anledning att anta att Kiruna skiljer sig 

från många andra kommuner i den frågan men det finns ändå intressanta 
frågeställningar, inte minst avseende kommunens möjligheter att vara en 
speaking partner och tydligheten runt detta.  

 
En tredje fråga som också synliggjorts i rapporten har med nödvändighet 

handlat om stadsomvandlingen och de möjligheter som denna kan innebära 
för kommunen och näringslivet. Här har främst frågor om kommunens 

ansvar för infrastruktur lyfts fram men också behovet av företagsetableringar 
och kompetensutveckling och företagsexpansion bland de befintliga 
företagen. Dessa är de tre stora områden som kommer att undersökas vidare 

under 2011. 
 

I början av 2011 har intervjuer gjorts med ytterligare företrädare från den 
verksamhet av riktad näringslivsutveckling som finns i Kiruna, Progressum 
och Kiruna Lapland. Även några intervjuer med företagsledare har gjorts. En 

workshop med representanter från Kiruna kommun och en grupp företagare 
hölls i början av februari 2011 där frågor om företagsklimat och kommunens 

näringslivsutveckling diskuterades. Det finns planer att fortsätta med både 
intervjuer, främst med företrädare från näringslivet men även kommunen 

under våren. Det finns även planer på en uppföljning av den workshop som 
hölls i februari. Huvudinriktning i forskningen under våren kommer dock att 
vara inriktad på en jämförande studie av fem kommuner, Gällivare, Boden, 

Luleå, Piteå och Skellefteå i syfte att spegla andra kommuners sätt att 
organisera näringslivsutveckling. Arbetet med att ta in datamaterial avseende 

detta kommer att göras genom studier av dokument på Internet samt 
intervjuer med personer från respektive kommun. 
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Bilaga 1. Seminarium Näringslivsklimat i Kiruna 2010-05-26 
 

Sammanställning av synpunkter 

 
1. Kommunens handläggning/attityder 
- Mötas av ett positivt bemötande 

- Bättre kommunikation/dialog 
- Mer kundkänsla bland handläggarna 
- Bättre attityder, kommunen är en servicefunktion 

- Fixa hygienfaktorerna, t.ex. bygglov, mark 
- Fler bygglovsgranskare 
- Högre service 

- Långsiktiga strategier för bygglov, detaljplaner, bostäder 
- Handläggningstid av bygglov måste bli bättre 
- Fixa kommunens service, handläggning 

- Bygglov – bättre handläggningstider 
- Bättre och snabbare handläggning av bygglov 
- Långsiktig markplanering 

 
2. Mötesplats/dialog 
- Vi behöver varandra 

- Fler arenor behövs för företagare, tjänstemän och politiker 
- Vi behöver umgås mer 
- Fler arenor där företag, tjänstemän kan mötas 

- Skapa en naturlig mötesplats mellan kommun och företagare 
- Mötesplatser/arenor behövs t.ex. frukostmöten 
- Öka dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare 

- Aktiviteter så vi hamnar i samma lag 
- Information om planarbete, ansökningar, lagar och regler, bygglov 
- Fler företagsbesök 

- Glapp i näringslivets kunskap om kommunen och 
lagstiftning/lagtolkning 

 

3. Politiken/Vision 
- Glapp mellan politikers visioner och tjänstemännen 
- Gemensam vision och mål behövs, näringslivspolicy 

- Politiken ska visa stolthet över sina företagare 
- Näringslivsvision 
- Strategivästen på, i alla led 

- Acceptera listan och gör något åt den 
 
4. Näringslivsorganisation 

- Mer samarbete mellan näringslivsorganisationerna 
- Satsa på Nyföretagarcentrum 
 
5. Stadsomvandling/byggande 

- Skapa förutsättningar för boende i Kiruna – bygg 
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- Få ordning på stadsflytten 
 

6. Media/ Profilera 
- Profilera Kiruna som studentstad. Behövs inventera kompetens och 

arbetskraftsbehov 

- Skapa en positiv mediabild av Kiruna 
 
7. Upphandling/Kommunal Konkurrens 

- Välj lokalt vid upphandling 
- Kommunen ska anta en modell för beräkningsunderlag vad gäller 

kommunal konkurrens 

 
8. Övrigt 
- Nya kommunala tjänstemän ska bosätta sig i stan och inte pendla 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



Institutionen för Energi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap

Forskningsämne Industriell produktionsmiljö

ISBN 978-91-7439-372-9

Luleå tekniska universitet 2011


