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Till läsaren 

Våren 1983 kom ett brev till det som då var Kvinnoforskningsseminariet vid 
Umeå universitet. Ulla-Britt Kruuka, ordförande i Kiruna kommuns jäm
ställdhetskommitté, skrev och frågade om det inte fanns någon forskare som 
var intresserad att ta reda på vad gruvkrisen och arbetslösheten bland männen 
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Tanken att återvända som forskare kändes utmanande men hade sannolikt inte 
blivit mer än en lockande tanke om inte Ingegerd Lundström och Gerd 
Lindgren, som då var knutna till Kvinnoforskningseminariet, drivit på och 
uppmuntrat. Tack för god starthjälp, Ulla-Britt, Ingegerd och Gerd! 

Mycket har hänt på vägen från brev till bok och arbetet har fått en annan in
riktning än den brev skriv erskan hade tänkt sig. Jag har fått stöd och hjälp på 
färden av många. Först och främst vill jag tacka alla kirunabor som på olika 
sätt deltagit i mitt arbete. Utan er generösa medverkan hade den här boken inte 
blivit skriven, och jag hade gått miste om mycket som varit och är betydelse
fullt för mig. Ett särskilt tack till de fältassistenter som administrerade ung
domslagsenkäten och till Ingegerd Tuveson som skötte arbetet med att i ett par 
omgångar distribuera, samla in och returnera gymnasie enkät erna. 

Jag har uppskattat den tjänstvillighet jag mött när jag varit i kontakt med 
myndigheter och institutioner i Kiruna, med Folkrörelse arkiv et i Luleå, med 
SCB i Luleå och Örebro och med Forskningsarkivet och Universitetsbibliote
ket i Umeå. Tack för den service jag fått! 

Arbetskamrater och vänner på mina arbetsplatser vid Umeå universitet -
Sociologiska insitutionen, Kvinnovetenskapligt Forum, Institutionen för SYO-
utbildning, som upplöstes i s amband med en omorganisation 1992, och 
Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägled
ning - h ar på många och olika sätt varit med på färden. Jag riktar ett varmt, 
kollektivt tack till er alla för givande samtal, råd och uppslag, praktisk hjälp i 
olika situationer, för samvaro, stöd och uppmuntran i det vardagliga. Tack! 

På varje arbetsplats har det funnits personer som varit mer delaktiga i arbe
tet än andra. Lars Dahlgren, min handledare, har tålmodigt läst och kommen
terat olika utkast och upplagor och gett många värdefulla synpunkter och upp
slag. Rune Åberg har särskilt under det senaste året bidragit med konstruktiva 
synpunkter och stimulerande samtal kring texten. Tack Lars och Rune! 

Kjell-Göran Holmberg har hjälpt mig med databearbetningen av enkätsva
ren. Mikael Stattin har redigerat manuskriptet, hjälpt mig med figurer och ta
beller och löst diverse mysterier på dataskärmen. Tack Kjell-Göran och 
Mikael! 

Samtal och samarbete med Nea Mellberg under den tid vi båda haft den 
Sociologiska institutionen som arbetsplats har varit en viktig inspirationskälla. 
Jag har vid många skilda tillfällen samtalat med Kerstin Norlander om teore
tiska och praktiska avhandlingsproblem och jag har fått goda uppslag och litte-



raturtips. Kerstin har även gett värdefulla synpunkter på delar av manuskrip
tet. Eva Erson och Else-Mari Staberg har i omgångar läst och diskuterat hela 
manuskriptet. Under våren 1993 har de lagt ner ett stort arbete på språk- och 
siffergranskning och gett mig mod att slutföra arbetet. Under sommaren 1993 
har Marianne Ekström korrekturläst och kommenterat manuskriptet. Tack 
Else-Marie, Eva, Kertsin, Nea och Marianne! 

Jan Robbins har granskat och förbättrat språket i den engelska texten. Tack 
Jan! 

Jag har fått ekonomiskt bidrag till kostnaderna för enkätundersökningarna 
från Linjenämnden för lärarutbildningen vid Umeå universitet och för inter
vjuresor till Kiruna från J C Kempes Minnesfond. Jag har fått statligt stöd 
förmedlat via Sociologiska institutionen i form av utbildningsbidrag och dok
torandtjänst. Tack! 

Svea Maria Kuoppa, min vän, arbetskamrat och nuvarande chef, har under
lättat arbetet på olika sätt, inte minst genom samtal om väsentligt och oväsent
ligt och genom det alldeles unika släktskap vi etablerat genom Johan och 
Henrik. Tack Svea! 

Tack till er alla som inte blivit omnämda med namn men som hjälpt till med 
arbetet i någon fas och tack alla vänner som berikat mitt liv under färden! 

Andreas, Anna, Mia, Vera och Erik B tackar jag för inspiration och in
tresse. Ett särskilt tack till Anna för hjälp med kodningsarbetet. Och Erik! Du 
har mer än någon annan tagit del av mina tvivel och min misstro, du har lyss
nat på berättelserna och alltid trott att det skulle bli en bok, och du har verkli
gen hjälpt mig att avsluta. Tack Du! 

Den här boken tillägnar jag min föräldrar, Linnea och Bengt Larsson, som i 
djupet av sina hjärtan alltid förblivit kirunabor oavsett var i landet de bott. 

Umeå 9 september 1993 
Kerstin Hägg 
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Prolog 
De va 1903 på sommaren då banan skulle invigas, som kungen kom till 
Kiruna också. 60 lärftsvävar var köpt o. av de gjorde dom kungens 
namn med krona och allt och ställde det på Berget (Kirunavaara). Men 
Vår Herre spela dom ett spratt, det regna, så det stod som spön i backen 
/.../ mamma o. jag hade köpt oss nya hattar, jag hade gula blommor i 
min, men det regna så det färga av sig och blev förstört /.../ men 
kungen fick vi se. 

Kirunaminnen 19411 

Vid Oscar II:s besök vakta vi på namnet hans på Berget så det inte 
skulle blåsa ihop /.../ flaggan stod på högsta toppen men den blåste 
sönder och 'det small i remserna som kanonskott' 

Kirunaminnen 19411 

Två minnesbilder från invigningen av Ofotenbanan, en av milstolparna som 
markerar den nya tidens genombrott i norra Lappland. Med Ofotenbanan ska
pades en förbindelse mellan österhav och västerhav, mellan periferin i norr 
och övriga Sverige, en förbindelse som var en nödvändig förutsättning för att 
det skulle bli lönsamt att bryta järnmalmen i Luossavaara och Kirunavaara. 

Innan beslutet om Ofotenbanan togs i riksdagen 1898 hade debatten varit 
intensiv mellan förespråkarna och de motståndare, som hellre ville satsa på 
förädlingsindustri i Sverige.2 Redan 1899 var banan färdig fram till dåvarande 
Luossavare, som var benämningen på det första samhället vid sjön Luossajärvi. 
Banan togs omedelbart i bruk för malmfrakter till Luleå. Det var nu den 
egentliga inflyttningen började till det samhälle, som fick namnet Kiruna i 
april 1900.3 

När järnvägen till Narvik blev färdig 1903, var det inte längre möjligt att 
kontrollera inflyttningen på det sätt som skett under de första åren. Många som 
arbetade med banbygget kom till gruvsamhället, även om långt ifrån alla stan
nade någon längre tid. Omsättningen av arbetare var stor och levnadsvillkoren 
mycket hårda.4 Perioden 1899 till 1903 utgör den första fasen av bebyggelseti
den, som kan sägas sträcka sig till början av 20-talet.5 

1 Kirunaminnen (KM efter citat fortsättningsvis) intervjuer utförda 1939-1947, Nordiska Museet. 
2 Brunnström (1981 del 1, s 32-33). 
3 Brunnström (1981 del 1, s 14). 
4 Det är svårt att få en samstämmig bild av de flyttströmmar som passerade Kiruna under den här tiden. Enligt 
Brunnström var flyttarna främst män, en stor grupp rörlig manlig arbetskraft. Han stöder sig bland annat på brev 
från pastor Juliebö till Hjalmar Lundbohm med uppgift om att det i a ugusti 1901 fanns 480 personer som var 
skrivna i K iruna men att sannolikt upp mot 3000 bodde där. Brunnström hänvisar även till en uppsats av Martin 
Fritz, Kirunagruvornas arbetskrafi 1899-1905. Enligt uppgift där var de ogifta arbetarna ungefär 70 procent av 
arbetsstyrkan vid LKAB de första åren. Flertalet av dessa torde inte ha mantalsskrivit sig i K iruna. 
5 Enligt Inspektionsberättelse år 1920från förste provinsialläkaren i Norrbottens län var förhållandena i K iruna 
välordnade vad gällde bostäder, vattenförsörjning etc. Vid jämförelse med många andra orter i Norrbotten 
framställs Kiruna här som ett mönstersamhälle. Renhållningen var 'osedvanligt god', slask och soptunnor var 
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Oscar II:s besök i Kiruna markerar således slutet på den allra första början, 
samtidigt som det kan betraktas som en symbolisk handling, som visade att lan
det längst i norr blivit en del av det nya Sverige och att verksamheten längs 
Malmbanan hade överhetens välsignelse.6 

Projektet Kiruna kan ses som en sinnebild för teknikens seger över naturen, 
ett tekniskt-kapitalistiskt företag av imponerande mått men också som ett so
cialt och kulturellt experiment, som trots en serie av kriser överlevt och bi
dragit till den svenska välfärden. Sett ur ett annat perspektiv kan kolonisation
en av samelandet i norr skildras som en vinstgivande rovdrift på naturen och 
särskilt under de första årtiondena också på människorna som kom dit. 

Malmfyndigheterna i Luossavaara och i Kirunavaara var orsaken till koloni
sationen längst i norr. Den tekniska utvecklingen, som möjliggjorde järnvägs
bygget och malmbrytningen, och finansieringen bl a genom upplåning av ut
ländskt kapital, brukar framhållas som förklaringar till att det alls blev möjligt 
att exploatera malmfyndigheterna.7 Med Ofotenbanan fanns en förbindelse 
mellan makthavarna i huvudstaden och människorna i norr. Det blev möjligt 
att utveckla olika former för statligt stöd och statlig kontroll, när tillgänglig
heten ökade i båda riktningarna. 

Nybyggarna kom från alla delar av Sverige, men de allra flesta härstam
made från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.8 Med kolonisatörerna 
följde också de sociala och politiska rörelser som växt fram i andra delar av 
Sverige under artonhundratalets senare del - arbetarrörelsen, nykterhetsrörel
sen och frikyrkan. Med nybyggarna trängde den nya tiden in i byarna runt 
omkring de nya gruvsamhällena Malmberget och Kiruna och bland samerna. 
Landet i norr har förblivit periferi i geografisk mening men gruvdriften har 
inneburit att det successivt blivit inlemmat i den politiska, sociala och ideolo
giska moderniseringsprocess som karaktäriserar Sverige under 1900-talet. 

Malmen skapade de arbetstillfällen, som blev den avgörande orsaken för 
många att flytta norrut. Den ekonomiska situationen på hemorten och de stora 
barnkullarna främst på landsbygden i de nordliga länen gjorde att möjlighet
erna till försörjning på hemorten var starkt begränsade för stora grupper. 

'snygga', på sjukstugan rådde 'den bästa ordning'. Med sin tids mått mätt var Kiruna väl försett med skolor och 
andra sociala inrättningar. 
6 När konungen skulle inviga järnvägen var det inte självklart hur de fackligt organiserade arbetarna skulle 
förhålla sig till evenemanget. På Gruv 12:ans möte i juni 1903 diskuterades ingående om det verkligen var 
lämpligt att hissa flaggan på Folkets Hus vid kungens besök. Att beslutet fattades med en viss vånda framgår av 
formuleringarna i protokollet : eftersom besöket skedde 'i samband med invigningen av järnvägen som ställer 
Kiruna i f örbindelse med det civiliserade Sverige' beslöt man 'att för denna gång hissa flaggan för att med detta 
visa utåt att Kirunas arbetare följa med sin tid' (Nyström 1940, s 40). 
Sverker Sörlin ger i uppsatsen Järnvägen som kulturbärare en mångsidig bild av järnvägens betydelse för den 
kulturella och sociala utvecklingen i Norrbotten. (Sörlin, 1988). 
7 Brunnström (1981 del 1, s 25-26). 
8 Brunnström (1981 del 1, s 49-50). 
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Kirunas tillkomsthistoria vilar på en förening av behov av arbetskraft och 
behov av arbetstillfällen. Kiruna utvecklades under det första kvartalet av nit
tonhundratalet till ett brukssamhälle med gruvdriften som ekonomisk bas. 
Samarbetet mellan Luossavara och Kirunavaara Aktiebolag, LKAB, och kom
munen har djupa historiska rötter. Under de första årtiondena bekostade 
LKAB en stor del av samhällsbygget.9 Samarbetet mellan kommunen och den 
dominerande arbetsgivaren LKAB har fungerat så att LKAB:s intressen blivit 
väl tillgodosedda samtidigt som LKAB på olika sätt stött kommunala verksam
heter. Detta har successivt förändrats under de senaste årtiondena. LKAB har 
inte nu längre några extraordinära kommunala åtaganden. 

Den man som mer än andra framstått som Kirunas skapare är Hjalmar 
Lundbohm. Hans insatser för Kirunas bebyggelsehistoria har dokumenterats på 
många sätt. En nutida besökare i Kiruna stöter på hans namn i olika samman
hang: Hjalmar Lundbohmsvägen, Hjalmar Lundsbohmsskolan, Hjalmar Lund-
bohmsgården. Hjalmar Lundbohm finns porträtterad i ord och bild i kirunalit
teraturen och han framställs ibland som en smått mytisk gestalt. Lundbohm 
framträder i olika texter som den idealiske ledaren, god och omtänksam, 
mångsidig och kunnig med stort intresse för människor i s in omgivning. Han 
var starkt influerad av socialliberala idéer och övertygad om nödvändigheten 
och nyttan av att bilda och kultivera 'folket'. Han visade på många sätt enga
gemang för 'sitt folk'. Han beskrivs som en vänlig patriark med moderliga 
omsorger om de sina.10 

När det gällde den konkreta planeringen och uppbyggnaden av samhället var 
Lundbohms främsta insats enligt Brunnström att välja skickliga medarbetare. 
En av dem var överingenjören i LKAB, Bengt Lundgren, som var bosatt och 
ständigt på plats i Kiruna. Han hade bolagets övergripande, vardagliga ansvar 
både för gruvdriften och samhället.11 

Lundbohm hade stor betydelse för den sociala och kulturella utvecklingen.12 

Han tog t ex redan 1902 initiativ till föreläsningsföreningen i Kiruna, han en
gagerande sig i uppbyggnaden av skolorna och han gav på olika sätt sitt stöd 
till kulturell verksamhet. Lundbohms ambition att förverkliga sina samhälle
liga idéer i Kiruna hade tvivelsutan stor betydelse för den tidiga utvecklingen 
där. 

Kiruna har i många avseenden utvecklats till en ort med extrema känne
tecken. Det geografiska läget, klimatet och den angränsande fjällvärlden utgör 
en viktig del i det unika. Ett annat särmärke är att den lokala arbetsmarknaden 
varit helt dominerad av malmhanteringen, vilket inneburit att konjunktur

9 Brunnström (1981), Frank (1950). LKAB planerade och byggde bostäder, bekostade lärarlöner och 
sjukvårdspersonal etc med stöd av staten som 1907 blev hälftenägare av gruvorna i Malmfälten. 
10 I Kirunaminnen förekommer Lundbohm ofta. Bilden av honom är entydigt positiv. Han var enkelt klädd, 
engagerad, talade med alla. I litteratur om Kiruna finns olika skildringar av Lundbohm och hans insatser. Se även 
Åström (1965). 
11 Brunnström (1981 del 1, s 63, s 67 ff). 
12 Andrén (1989, s 26-47). 
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svängningar på världsmarknaden varit mycket kännbara och ibland medfört 
perioder av arbetslöshet, ibland perioder av arbetskraftsbrist. Detta har i sin 
tur haft återverkningar på in- och utflyttningen till och från Kiruna. 

Många av de utvecklingstendenser som utgjort typiska drag i uppbyggnaden 
av det svenska välfärdssamhället har i hög grad präglat utvecklingen i Kiruna. 
Det jag främst åsyftar är tilltron till och satsningarna på teknisk utveckling och 
rationell planering samt en stark arbetarrörelse. Den lokala politiska arenan i 
Kiruna har helt dominerats av arbetarrörelsen. Kirunas särart kan beskrivas 
som en speciell kombination av det för orten unika och en lokal utformning av 
generella tidstypiska förändringsprocesser. 

Det s k postindustriella samhället karaktäriseras av en krympande industri
sektor och en växande produktion av information och tjänster.13 From mine to 
mind' är den slagordsmässiga formulering som någon myntat för att markera 
den utveckling som man idag eftersträvar i Kiruna genom satsningar på rymd-
och datateknologi.14 Ett differentierat näringsliv framstår idag som en absolut 
nödvändighet för Kirunas överlevnad på sikt. Beroendet av teknisk utveckling 
kan sägas vara ett grundläggande drag i Kirunas historia, en förbindelselänk 
mellan dåtid och nutid. Kirunas geografiska läge har gett en förutsättning för 
forskning och verksamhet inom rymd- och satellitområdet. Kommunikations
teknologin har gjort det möjligt att placera nya verksamheter i Kiruna och 
kommunen har gjort stora satsningar på gymnasial och postgymnasial utbild
ning på dataområdet. Inom LKAB pågår projekteringar som ska göra det 
möjligt att bryta malm på en nivå som ligger 1 045 meter under jord räknat 
från Kirunavaaras topp samt även under sjön Luossajärvi. Enligt prognoserna 
ska det därigenom bli möjligt att utvinna malm i Kirunavaaragruvan fram till 
omkring år 2020. Detta innebär att gruvbrytningen automatiseras och i stor 
utsträckning kommer att bestå av övervaknings- och reparationsarbeten. Den 
teknologiska utvecklingen medför således att gruvbrytningen kan fortsätta, att 
gruvarbetet ändrar karaktär och att behovet av arbetskraft inom gruvan min
skar. 

De kraftiga nedskärningarna inom LKAB under krisåren 1976-1982 inne
bar att den offentliga sektorn blev den största och gruvnäringen den näst störs
ta sektorn på arbetsmarknaden i Kiruna, vilket kan sägas vara en historisk 
vändpunkt. 

Gruvbrytningen har varit den verksamhet som i alla avseenden dominerat i 
Kiruna.15 Det är männen som varit gruvarbetare. Gatunamnen i Kiruna berät
tar om enskilda män som gjort insatser för orten eller om olika mansdomine-
rade yrkesgrupper och verksamheter. Det moderna projektet Kiruna framstår 
som ett manligt projekt, skapat av och för män. 

Jonsson (1990, s 25). 
14 Liljenäs (1986, s 169). 
'5 Olika aspekter av gruvbytning och gruvarbete har behandlats i v etenskapliga arbeten, se t ex Dahlström 
m fl (1971), Kronlund m fl (1973), Johansson (1986), Alalehto (1992). 
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Kvinnorna och det nya samhället 

Den 21 augusti 1899 föddes ett flickebarn i den lilla huskolonin vid Luossa-
järvis strand. Knappt två månader senare når de första provisoriska järnvägs
spåren fram till den ort som senare kallades Kiruna.16 Flickan, som var det 
första barn som föddes i gruvsamhället, döptes på förslag av Hjalmar Lund
bohm till Kiruna. Det finns ett fotografi från dopet med flickan Kiruna, 
hennes föräldrar, prästen, två ingenjörer och disponent Lundbohm utanför 
jordkojan där familjen bodde. 

Flickan Kiruna dog 1926 strax efter Hjalmar Lundbohm. Vid begravningen 
fanns blomstergärden från Lundbohms begravning kvar i kyrkan. I tidningsre
ferat från hennes begravning, som samlade upp mot 1000 personer, återges 
delar av officiantens tal, men där finns ingenting om Kiruna Forsbergs liv 
mellan dop och begravning. Det liv hon levde mellan 1899 och 1926 är okänt 
för omvärlden, vilket kan symbolisera att de kvinnor som deltog i uppbyggna
den av samhället mellan gruvorna - är osynliggjorda och bortglömda. 

Det finns skäl att fråga vad kvinnorna gjorde, när männen skapade historia, 
och vilken betydelse kvinnorna hade för utvecklingen under bebyggelsetiden. 
Dessa frågeställningar har utgjort en inspirationskälla för min studie. De har 
varit i samklang med mitt intresse för de processer i samhället som skapar det 
sociala och kulturella könet. Den individuella och sociala könskonstitueringen 
är komplicerad och i många avseenden ännu outforskad. Som jag redan fram
hållit hade Kiruna från början en starkt manlig prägel. Det jag velat få kun
skap om genom mitt arbete är hur villkoren för kvinnorna varit och hur det 
kvinnliga skapats och förändrats i denna extremt mansdominerade miljö. De 
övergripande frågorna har gett upphov till andra mera konkreta frågeställ
ningar: Vilka var villkoren för kvinnorna under den första tiden? Vad har det 
inneburit att vara flicka och växa upp på en ort som Kiruna? Skiljer sig vill
koren i Kiruna från dem i landet i övrigt? Finns det lokala inslag eller varian
ter av de förändringar i könsmönstren som kan sägas vara ett av de karaktä
ristiska dragen i utvecklingen i Sverige under 1900-talet? 

Efter en period av trevande funderingar kom riktades mitt sökande bakåt i 
tiden. Jag kunde med några enstaka undantag inte finna något skrivet material 
om kvinnornas levnadsvillkor under de första decennierna. För att få den bak
grunden började jag leta i arkiven. Men jag ville samtidigt få kunskap om de 
nutida villkoren för unga kvinnor på väg in i vuxenlivet Jag började arbetet 
genom att söka upp några gamla kvinnor, som kommit till Kiruna i början av 
1900-talet och samtala med dem samtidigt som jag förberedde några enkätun
dersökningar bland ungdomar. 

Det som stått i centrum under arbetets gång har varit de unga kvinnornas 
sätt att forma sina liv i förhållande till de materiella och sociala villkoren, som 
påtagligt förändrats under den tidsrymd som studien omfattar. Det har varit 

'6 Frank (1950, s 48), Brunnström (1981 del 1, s 14). 
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väsentligt för mig att ge beskrivande delar stort utrymme och särskilt så i den 
del som behandlar de första decennierna, för att på så sätt försöka synliggöra 
de livsmönster som utvecklades inom ramen för de villkor som då var för 
handen. För att få kunskap om flickornas och kvinnornas livsvillkor i denna 
särpräglade mansmiljö har det varit viktigt att relatera dessa till pojkarnas och 
männens. Det har också varit nödvändigt av ett annat skäl: genom att under
söka hur villkoren för samhandlingar mellan kvinnor och män förändrats un
der den tidsrymd som studien omfattar förväntar jag mig att få kunskap om 
vad denna förändringsprocess innebär och hur kvinnligt och manligt skapats i 
lokalsamhället Kiruna. 

Studien sträcker sig från början av 1900-talet till 1990. Det har varit nöd
vändigt att göra en rad avgränsningar i den mångfald som livet på en ort inne
bär. En sådan avgränsning är att de empiriska delarna består av beskrivningar 
av några avgränsade olika tidsperioder. Del I har rubriken Utgångspunkter, 
syfte och tillvägagångssätt. Där presenterar jag teoretiska utgångspunkter, 
syfte, material och metoder. Del II som omfattar tiden från 1900 till 1920 
kallar jag Bebyggelse och etablering. Del III, Depression - Högkonjunktur -
Gruvkris, innehåller tre tidsbilder från olika perioder mellan 1920 och 1982. 
Del IV, Efter krisen mot framtiden, handlar om unga människor i Kiruna på 
åttiotalet. I del V, Kön och vardag i förändring, knyter jag ihop trådarna från 
del II, III och IV med några sammanfattande reflektioner. Med epilogen sätter 
jag slutligen punkt. 
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I 

Utgångspunkter, syfte och 
tillvägagångssätt 

I första kapitlet anger jag de teoretiska 
utgångspunkterna för mitt arbete, som 
kan karaktäriseras som en ortstudie i 
ett könsteoretiskt perspektiv. I kapitel 
två presenterar jag det övergripande 
syftet och det material som utgör 
grunden för arbetet samt de metoder 
jag använt för att bearbeta och tolka 
materialet. 



1 Teoretiska utgångspunkter 

Det könsteoretiska perspektivet 

En central utgångspunkt för mitt arbete är att kön är en grundläggande social 
kategori som interagerar med andra sociala kategorier i många olika och 
komplicerade mönster.1 Under de senaste decennierna har det inom den femi-
nistiskt orienterade samhällsforskningen utvecklats konkurrerande och kom
pletterande teorier om könsförtryckets uppkomst, utveckling och uttrycksfor
mer.2 Ett gemensamt drag i alla dessa teorier är att de utgår ifrån att alla 
kända samhällsordningar är könsimpregnerade och att de samhälleliga köns
ordningarna eller könssystemen utformas olika historiskt och kulturellt.3 

Könsordningen i samhället påverkar det sätt på vilket människan handlar i 
världen och tolkar och förklarar sin tillvaro. Med könsmönster eller könsrela
tioner avser jag olika former för samhandlingar mellan individer och grupper 
av olika kön. Dessa är beroende av och utvecklas i relation till rådande mate
riella, sociala och kulturella förhållanden som klasstillhörighet, etnicitet och 
tradition.4 Den individuella utformningen av kön påverkas av förändringar i 
den dominerande könsordningen och i existerande könsmönster. Förändringen 

1 Walby (1986) har i Patriarchy at Work gjort en kritisk granskning av teorier om könsojämlikhet eller 
könsförtryck. Walbys kritik riktas dels mot de stratifieringsteorier som inte tar upp könsförtrycket, dels mot de 
teorier som enligt henne leder till felaktiga eller ofullständiga förklaringar. Dit räknas de teorier som enbart ser 
könsförtycket som en konsekvens av kapitalismen, teorier som förklarar könsförtrycket som ett självständigt och 
oberoende system, patriarkatet, samt de två-systcm-teorier, som ser könsförtrycket som en samverkan mellan 
patriarkatet och kapitalismen. Walbys egen ansats är att kapitalismen, patriarkatet och rasismen är de tre 
dominerande maktstrukturerna i samtida västerländska samhällen och att könsojämlikheten är ett resultat av en 
samverkan mellan dessa tre maktstrukturer. Enligt Walby är fundamenten för de materiellt grundade patriarkala 
relationerna i s amhället hushållsarbetet, lönearbetet, staten, det manliga våldet och sexualiteten. Bradley (1989) 
delar in de gängse sociologiska förklaringarna till könssegregationen i tre orienteringar, de 
produktionsorienterade, de reproduktionsorienterade och de både-och-orienterade, d v s de som omfattar såväl 
lönearbete som hemarbete, produktion och reproduktion, privat och offentligt. 
2 Se t ex Göransson (1987) om det könsteoretiska forskningfältet och Bradley (1989). Bradley framhåller att 
Walby anvisat vägen till en mera komplex analys av könsojämlikheten men att den inte vilar på användningen 
av patriarkatet som självständigt analytiskt begrepp. Bradley själv menar att patriarkatsbegreppet är 
problematiskt. Det kan användas om det traditionella patriarkatet, dvs om husbondens eller mannens makt i 
hushållet. När patriarkatsbegreppet används i andra historiska sammanhang kan det enligt Bradley leda till en 
form av ahistorisk universalism, men samtidigt är begreppet inarbetat och svårt att undvara. Jag uppfattar att 
Bradley säger ett ambivalent ja till patriarkatsbegreppet samtidigt som hon tar avstånd från strävan att formulera 
totala teorier, som gör anspråk på att förklara alla samhälleliga skeenden. Bradley hävdar att den mest fruktbara 
vägen för feministisk samhällsforskning i nuläget är att inte låsa sig teoretiskt i någon av de dominerande 
orienteringarna utan att eftersträva att såväl teoretiskt som empiriskt 'uppfatta social struktur som många 
samverkande relationer (klass, genus, etnicitet, politik och kultur) och analysera dem i s ina historiska 
sammanhang', (s 63). Om förståelsen av kön i so ciologisk teori se även Ve (1992), Leira (1992). 
3 Se Ve (1992, s 149 -169). Könsimpregnerad är det uttryck som jag använder som svensk motsvarighet till de 
mera lätthanterliga 'kjönnet' och 'gendered'. Olika forskare använder olika men näraliggande begrepp för den 
samhälleliga könsordningen. Några exempel: Lundgren (1992) använder begreppet könskultur och 
könsdikotomiseringssystem som anger gränser för kvinnligt och manligt. Kulturellt könssystem är en definition 
som återfinns hos Odegård ( 1991 ). I artikeln La Domination Masculine skriver Bourdieu ( 1990) om generella 
maktstrukturer som utgår från och är knutna till kön. 
4 Se t ex Åström (1986) om klassmässiga skillnader i u tformningen av kön, Åhlund (1991) om etnicitet och 
kön. 
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av den samhälleliga könsordning har Hanne Haavind sammanfattat som en rö
relse 'från ett samhälle med segregering mellan könen, till ett samhälle, där 
större integrering är idealet.'5 Den sociala åtskillnaden mellan kvinnor och 
män och den förståelse av kvinnligt och manligt, som varit norm och legitime
rat mäns makt i familj och i samhälle, har successivt kommit att betraktas som 
illegitim. 

Vilken innebörd har begreppet kön? I det svenska språket finns inte några 
särskiljande begrepp för olika dimensioner av kön. Vi använder samma ord 
för att beteckna det biologiska könet som för det psykologiskt, socialt och 
kulturellt förvärvade könet. 'Gender' används ofta i engelskan för att beteckna 
den psykologiska, sociala och kulturella dimensionen av kön, 'sex', för den 
biologiska. Kombinationen sex/gender används ibland för att markera såväl åt
skillnaden som kopplingen mellan biologiska och andra dimensioner av kön.6 

Som svensk motsvarighet till engelskans gender har bland andra Yvonne 
Hirdman förespråkat och använt begreppet genus.7 En fördel med genusbe-
greppet är att det i jämförelse med socialt och kulturellt kön är språkligt lätt
hanterligt och att parallellen till grammatik ger associationer till mönster och 
strukturer. En poäng med parallellen mellan kön och språkliga strukturer och 
språkhandlingar är, att när vi lärt oss språkets grammatiska regler kan vi i vår 
användning av språket utveckla nya former för tillämpningar och på så sätt 
aktivt medverka till den förändring av språket, som sker när vi använder 
språket.8 

Kvinnlig används på svenska både med biologisk betydelse (eng femaleness) 
och som samlingsnamn för en uppsättning kulturellt definierade karaktäristika 
som betraktas som kvinnliga egenskaper (eng femininity). Samma dubbla an
vändning har svenskans manlig. 

Enligt Sandra Harding är kön en mångdimensionell företeelse.9 Hon menar 
att feministiska analyser av samhälle och vetenskap visar att kön omfattar en 
individuell, en strukturell och en symbolisk dimension. Den individuella rör 
könsidentiteten, den strukturella arbetsdelningen mellan könen, den symboliska 
de samhälleligt accepterade och integrerade föreställningar om kvinnligt och 
manligt som kommer till uttryck i konst, litteratur och media men också i ve

5 Haavind(1985, s 18). 
6 Rubin (1975) har i s in klassiska text The Traffic in Women. Notes on the Political Economy of Sex präglat 
begreppet 'sex/gender power system', könsmaktsystemet. Rubin menar att basen för detta maktsystem är makten 
över den socialt organiserade sexualiteten och fortplantningen, d v s en funktion av biologiska processer och 
socialt och kulturellt skapade fenomen. 
7 Hirdman (1988). 
8 Yvonne Hirdman (1990) definierar genus som en mera mättad definition av kvinnligt och manligt i jämförelse 
med begreppen könsroll och socialt kön. Det omfattar en förståelse av hur kvinnligt och manligt skapas i olika 
sociala och historiska kontexter. Med genussystem avser Hirdman 'en ordningsstruktur av kön' med två bärande 
principer eller logiker. Den ena är isärhållandet mellan kvinnligt och manligt, den andra är hierarkin med mannen 
som norm. Mellan genus och genussystem som förmedlande länkar eller snarare som bärande element på olika 
nivåer opererar genuskontrakten, som kan ses som en nedärvd, osynlig överenskommelse, 'ett slags (tvångs)band 
mellan två enheter'. Hirdman särskiljer tre nivåer av genuskontraktet, en filosofisk, en social och en indiviuell 
nivå. 
9 Harding (1986, se t ex s 15-20, 52-57, 126-135). 
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tenskap och produktion av kunskaper. Till den symboliska nivån kan man även 
räkna språket. Symboler för kvinnligt och manligt uttrycks i dikotoma köns
metaforer. Dessa symboler behöver inte ha någon direkt koppling till kvinnor 
och män men uppfattas som knutna till dem. Exempel på sådana dualistiska 
metaforer är stark/svag, rationell/ irrationell.10 De tre dimensionerna av kön 
interagerar och de är föränderliga.11 Det som enligt Harding är gemensamt är 
att de är asymmetriska och att det manliga har högre värde än det kvinnliga. 

Ett huvudargument i Hardings text är att de tre dimensionerna av kön är 
sociala och kulturella konstruktioner. De biologiska skillnaderna mellan kvinna 
och man (female och male) kan inte förklara variationerna i arbetsdelningen 
mellan kvinnor och män i olika samhällen eller olika kulturella uttrycksformer 
för kvinnligt och manligt, men biologin används ändå fortfarande som ett ar
gument. För att markera sitt ställningstagande använder Harding 'gender', ge
nus, i alla sammanhang där hon inte direkt refererar till biologiska könsskill
nader. Harding skriver:12 

In summary, recent research in biology, history, anthropology and 
psychology has converged to make completely implausible the assump
tions that human gender and sexuality - identities, behaviors, roles, and 
desires - are determined by sex differences necessary for production. 

Till det socialt och kulturellt skapade könet hör det sätt på vilket sexualitet och 
fortplantning organiseras. Harding utvecklar inte närmare sin syn på sexualite
tens betydelse för utformningen av de tre dimensionerna av kön. I mitt arbete 
ställer jag frågan hur kön konstrueras i det vardagliga livet. Synen på sexuali
tet är i det sammanhanget viktig. Den intar en central plats i de normsystem 
som anger vad som är tillåtet för kvinnor och vad som är tillåtet för män och i 
föreställningar om kvinnligt och manligt. Sexualiteten ingår som en integrerad 
del i var och en av de tre dimensionerna samtidigt som den fungerar som en 
sammanhållande länk mellan dem. Det sätt på vilket sexualitetet och fortplant
ning organiseras socialt kan därför sägas vara ett kärnkriterium i definitionen 
av kön. 

Den utformning som sexualitet och fortplantning har i ett givet samhälle 
uppfattas ofta som något som står över eller utanför det socialt skapade, som 
något 'naturligt', bestämt av biologin eller en högre makt. Antropologisk, his
torisk och sociologisk forskning har visat att det inte förhåller sig så utan att 
sexualiteten i hög grad är socialt organiserad. Rita Liljeström formulerar detta 
på följande sätt: 

10 Om könsmetaforer se t ex Ekenvall (1966), Benckert & Staberg (1984), Slaberg (1992). 
11 Ett exempel Harding anför på historiska förändringar i könssymbolik är att metaforen kultur/natur inte 
generellt tolkats som manligt/kvinnligt utan att den innebörden tycks vara modern och västerländsk. 
12 Harding (1986, s 134). 
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Liksom varje samhälle har organiserat sin ekonomi, så har samhällen 
också organiserat sin sexualitet. De har bildat sociala arrangemang med 
vars hjälp biologins råmaterial av drift har infogats i ett kulturmönster. 
Människor föds så till rådande arrangemang och föreställningar om 
sexualitet och könstillhörighet. De anammar dem, och de tolkar sina 
handlingar i ljuset av dessa föreställningar. Så kan släktskapssystem 
ses som socialt organiserad sexualitet. Just det, organiserad sexualitet. 
För det är i själva verket inte mycket av sexualiteten som kan tas för ur
sprunglig eller given. Snarare visar sig våra föreställningar kring könen 
och sexualiteten vara grundade på socialt bestämda krav.13 

Den teoretiska ramen för analysen av kön under de olika perioder som min 
studie omfattar utgår från Hardings tredimensionella könsbegrepp. Jag använ
der begreppet kön, inte genus, av två skäl. Det ena är att jag uppfattar att kön 
är det begrepp i s venskan som kan innefatta alla dimensioner av kön, även den 
biologiska. Det andra att begreppet kön associerar till kvinnor och män. Det 
har således en kroppslig och konkret dimension som genusbegreppet saknar.14 

Kön är således en av grundvalarna både för den individuella identiteten och 
för organisationen av arbete och andra sociala relationer. I det följande textav
snittet redogör jag något mera ingående för hur jag uppfattar de tre könsdi
mensionerna och hur jag tänker använda dem i mitt arbete. 

Den individuella dimensionen - könsidentiteten 

Den första benämning ett litet nyfött barn vanligtvis får av sin omgivning är 
en kategorisering efter det biologiska könet. 'Det blev en flicka.' 'Det blev en 
pojke.' Den biologiska födelsen kan visserligen variera i längd men jämfört 
med den tid som det tar att bli en psykologisk och social varelse går det snabbt 
att födas. Könsidentiteten utvecklas under många år och förklaras på olika sätt 
med utgångspunkt från olika psykologiska och socialpsykologiska teoribild
ningar.15 Kroppen kan sägas vara den materiella basen för det socialt och kul

13 Liljeström (1981, s 10). 
14 Norlander (1991). Norlander vänder sig mot separeringen mellan genus och kropp. Hon skriver: 'Definieras 
kön (eller genus eller socialt kön) som socialt konstruerade skillnader mellan kroppar innebär det i si g ett 
antagande att det är via kroppen och en specifik sådan som enskilda individer blir kön. Kroppen kan därför inte 
antas vara neutral utan är intimt förbunden med den sociala förståelse som är kopplad till den'. 
'5 Ett exempel på en inlärningsteoretiskt och socialpsykologiskt orienterad text är Belottis Vad händer med små 

flickor (1977). Bjerrum Nielsens och Rudbcrgs Historien om jenter og gutter. Könssocialisering i ett 
utvecklingspsykologisk perspektiv (1989) tar utgångspunkt i objektrelationsteori men erbjuder läsaren en mycket 
omfattande presentation av forskning om könssocialisation. Hanne Haavinds studier av den relativa 
underordningen i p arrelationer och småbarnsfamiljer (Haavind 1982, 1987) och Eva Ethelbergs forskning om de 
strategier flickor utvecklar för att hantera konflikten mellan självkänsla och dold underordning (Ethelberg 1983) 
har gett viktiga bidrag till förståelsen av och kunskapen om kön och könsidentitet. En forskare som anlägger ett 
brett och teoretiskt gränsöverskridande perspektiv på könskonstitueringprocessen är Johnson (1988). I boken 
Strong Mothers, Weak Wives skriver hon: 'I adopt an inclusive approach that is compatible with object relation 
theory within psychoanalytic theory, with developmental theory and social learning theory within psychology, 
and with those symbolic interactionist approaches that have developed out of the work of George Herbert Mead 
within sociology and social psychology. My approach is inclusive and in this way fits within Talcott Parsons's 
theory of social action'(s 11). Det finns således inte någon enhetlig teori om könssocialisation och utveckling av 
könsidentitet utan en rad olika sinsemellan kompletterande teorier. 

19 



turellt skapade könet. Den får sin mening genom sociala processer.16 Kroppen 
och den sociala innebörd den ges har en grundläggande betydelse för identi
tetsutvecklingen. Ett ingående försök att synliggöra den process som det inne
bär att det sociala och kulturella könet integreras i kroppen och utvecklas till 
ett sätt att bete sig som känns naturligt, har genomförts av Frigga Haug och en 
grupp kvinnor som hon samarbetat med.17 Gruppen samlades kring olika te
man för att genom kollektivt minnesarbete erinra sig hur de lärde sig att upp
föra sig som flickor och därigenom i social mening bli flickor och unga kvin
nor. De kunde t ex komma ihåg hur vissa sätt att gå, sitta, arrangera håret hade 
en moraliskt anständig innebörd medan andra var utmanande, hotfulla, gräns
överskridande och otillåtna. Den sexuella innebörden i dessa normer och grän
ser uttalades aldrig tydligt men förmedlades ändå på ett indirekt sätt. Haugs 
bok visar att utvecklingen av individuella könsidentiteter är nära förbunden 
med det sexuella normsystemet. 

En aspekt av den individuella könsidentiteten är individens sexuella oriente
ring som hetero-, homo- eller bisexuell. Den heterosexuella orienteringen är 
det som i vårt samhälle utgör normen. Att vara heterosexuellt orienterad är 
'normalt', andra orienteringar uppfattas som olika grader av avvikelser från 
det 'normala' även om de numera tolereras i viss utsträckning. Modern repro
duktionsteknologi har skapat helt nya möjligheter för både kvinnor och män 
att bli biologiska föräldrar utan att befruktningen sker på traditionellt vis ge
nom samlag. Med vetenskapens hjälp kan gränserna för den heterosexuella re
produktionen på så sätt överskridas. Det är omöjligt att förutsäga vad ökad to
lerans för det som betraktas som avvikelser och nya vetenskapliga rön till
sammans kan komma att innebära för könssocialisationen i framtiden, men en 
tänkbar konsekvens är att möjligheterna till gränsöverskridanden och ambiva
lenser ökar; en annan att olika instanser i samhället - föräldrar, skola, media -
medvetet och omedvetet lägger större vikt vid att som ett mål för uppfostran 
upprätthålla åtskillnaden mellan kvinnligt och manligt även på de områden som 
inte direkt har med sexuell orientering att göra. 

Det som står i fokus i min studie är inte hur könsidentiteten utvecklas bio
logiskt, intrapsykiskt eller i relation till de första vårdarna under barnets för
sta levnadsår utan hur ramarna för könsidentiteten utformas i Kiruna under 
påverkan av arbetsdelningen mellan könen, det sexuella normsystemet och de 
symboliska uttrycken för kvinnligt och manligt. En fråga, som berör den in
dividuella dimensionen av kön, är vilka olika områden i kvinnors och mäns 
verksamheter utöver sexualitet och fortplantning som är betydelsefulla för 
könsidentitet och självuppfattning. En följdfråga är i vad mån det som utgör 
dessa andra fästen för individuella könsidentiteter är konstanta eller om - och i 
så fall hur - det sker förskjutningar och förändringar över tid. 

Holland m fl (1992). De empiriska materialet som presenteras i det kapitel jag hänvisar till illustrerar den 
konflikt som unga kvinnor upplever i f örhandlingar om sexuella möten med män. Den teoretiska diskussionen 
innehåller bl a en feministisk kritik av Foucaults syn på sexualitet. 
17 Haug (1987). 
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Den strukturetia dimensionen - arbetsdelningen mellan könen 

Arbetsdelningen mellan könen är enligt Harding den sociala konsekvensen av 
de dikotoma könsmetaforerna och den sociala organiseringen av könsidentite-
ter. Hon jämför arbetsdelningen mellan könen med den som utvecklades mel
lan kolonisatörer och koloniserade i Afrika. I båda fallen har det skett en upp
delning mellan dem som ger premisserna för arbetet och dem som utför det. 
När Afrika koloniserades överfördes de premissgivande och administrativa 
delarna i arbetsprocessen från invånarna i kolonierna till de koloniserande 
nationerna. På samma sätt menar Harding överfördes makten att definiera och 
kontrollera kvinnors sexualitet, reproduktion och arbete till männen långt till
baka i historien. Denna process har sedan fortgått och utvecklats i nya former. 
Harding visar i sin bok att naturvetenskapen och den ideologiproduktion som 
knutits till denna haft stort inflytande på den utvecklingen under de senaste tre 
seklen. 

Den vertikala och horisontella arbetsdelningen mellan kvinnor och män är 
forskningsmässigt väl dokumenterad.18 Som jag uppfattar Harding har hon en 
mycket vid definition av arbetsdelning mellan könen. Utöver fördelningen av 
allt samhälleligt nödvändigt arbete, oavlönat och avlönat, privat och offentligt, 
gäller det även värderingen av olika arbetsinsatser och fördelningen av eko
nomiska resurser samt andra former av arbetsdelning i politisk och social 
verksamhet. Arbetsdelningen omfattar med andra ord alla de processer där 
kön formas och reproduceras i det privata och offentliga livet, i familj, un
dervisning och forskning, i arbetsliv och politik. 

Den strukturella dimensionen av kön formas och reproduceras i konkreta 
möten och maktkonflikter, öppna eller dolda, mellan kvinnor och män, mellan 
män och män, mellan kvinnor och kvinnor. Olika normsystem för kvinnor och 
män utvecklas och fungerar som gränser mellan kvinnligt och manligt. Dessa 
gränser förändras genom att kvinnor och män får gränsöverskridande uppgif
ter och positioner och genom förändringar i normsystem och föreställningar 
om kvinnligt och manligt. 

Med den strukturella dimensionen avses således den sociala organisationen 
av kön i samhället. Den omfattar såväl den vertikala och horisontella arbets
delningen som olika former för samhandlingar mellan kvinnor och män. I 
skildringarna av livet i Kiruna kommer arbetsdelningen mellan könen att uppta 
stort utrymme och utgöra grunden för analysen av de normer och föreställ
ningar som är knutna till kvinnligt och manligt. 

'8 Jag hänvisar här till ett axplock av de studier som behandlar olika aspekter av arbetsdelningen mellan könen. I 
flera av dessa finns utmärkta forskningsöversikter: Holter (1973), Broch-Utne (1984), Lindgren (1985), Florin 
(1985), Walby (1986), Göransson (1988), Wikander (1988), Bradley (1989), Nyberg (1989), Friberg (1990), 
Staberg (1992). 
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Den symboliska dimensionen av kön 

För att skapa förståelse för hur den symboliska dimensionen av kön på ett 
subtilt sätt bidrar till att göra män hemmastadda i naturvetenskapen och ute
stänga kvinnor, hänvisar Harding bl a till hur en textkritisk läsning av veten
skapliga texter har synliggjort förekomsten av dikotoma begrepp som objek
tivitet kontra subjektivitet, förnuft kontra känslor, intellekt kontra kropp och 
hur dessa bidragit till föreställningar om naturvetenskapen som generellt pro
gressiv.19 Begreppen som associeras till manligt är objektivitet, förnuft, intel
lekt, till kvinnligt - subjektivitet, känslor, kropp. Framsteg och utveckling blir 
då synonymt med att det som associeras till manligt får dominans över det som 
associeras till kvinnligt. Harding visar hur könssymboliken använts som stöd 
för det naturvetenskapliga sättet att söka kunskap och hur naturvetenskapen i 
sin tur gett näring åt moderna former av könssymbolik. Harding pekar även på 
att det vetenskapliga språkbruket är könsimpregnerat.20 

Till den symboliska dimensionen av kön hör de föreställningar om kvinnligt 
och manligt som kommer till uttryck i s pråket, i bilder och i egenskaper som 
förknippas med kvinnligt och manligt. Med utgångspunkt från Wittgensteins 
språkspelsteori diskuterar Eva Erson den djupgående och svårfångade kopp
lingen mellan språk och kön.21 Språket utvecklas ur och bygger på antaganden, 
attityder och värderingar. Att behärska ett språk innebär att man tillägnar sig 
kulturen och lär sig det språkliga regelsystemet. Via språket tillägnar vi oss 
också våra föreställningar om kvinnligt och manligt, vilket bidrar till att vi 
uppfattar dem som naturgivna. 'Den starka ideologiska kraften i en sådan 
formning förklarar också varför vi inte ifrågasätter innehållet i den'.22 Våra 
föreställningar om kön är djupt rotade och svårgripbara och ingår som viktiga 
komponenter i vår uppfattning om oss själva och andra och i vårt sätt att tolka 
och förstå världen. 

Den symboliska dimensionen av kön är sannolikt den dimension som är 
svårast att få grepp om. På ett plan formas och uttrycks våra föreställningar i 
massmedias bilder och texter.23 På ett djupare och mera svåråtkomligt plan 
påverkas vi indirekt just av symboler som vi utan att reflektera lärt oss att för
knippa med det ena eller andra könet och som ofta associerar till sexualitet och 
till (manlig) dominans och (kvinnlig) underordning. Föreställningar om 
kvinnligt och manligt finns med som öppet uttalade och underförstådda värde
ringar i samtal och intervjuer. Genom en textkritisk läsning främst av inter

'9 Harding (1986, s 23-24, s 111-135). Enligt Harding är dessa dikotomier snarare uttryck för manliga - och 
möjligen främst västerländska och borgerliga manliga - behov och önskningar. 
20 Harding (1986, se särskilt s 119-121). 
21 Erson (1990, 1992). 
22 Erson (1990, s 7). 
23 Text och bild i t ex annonser i d agstidningar visar även med en mycket ytlig och osystematisk jämförelse att 
kvinnligt och manligt framträder på olika sätt vid olika tidpunkter under 1900-talet. På trettio- och femtiotalen 
framträder kvinnor ofta som husmödrar med rejäla förkläden, på åttiotalet som yrkeskvinnor och ofta, öppet eller 
antytt, som tänkbara (önskade?) sexualpartners. 

22 



vjuer men även av protokoll och annat arkivmaterial kommer jag att söka efter 
uttryck för bakomliggande föreställningar om kvinnligt och manligt för att på 
så sätt försöka få kunskap om den symboliska dimensionen av kön. 

Än en gång vill jag betona att de tre dimensionerna av kön samverkar och 
förutsätter varandra i de processer där kön skapas och att föreställningarna om 
kvinnligt och manligt är relationella. Analytiskt kan dimensionerna renodlas 
och studeras var för sig liksom kopplingarna mellan dem, men de praktiseras 
inte separat. När jag använder kön som analytiskt begrepp innebär det att jag 
fokuserar på hur kvinnligt och manligt skapas och förändras och hur grän
serna för kvinnligt och manligt legitimeras historiskt, socialt och kulturellt. 
Det redskap jag kommer att använda i den analysen är Hardings tredimensio
nella könsbegrepp med tonvikt på den strukturella och symboliska dimensio
nen. 

Vardagsliv och social förändring 

Konstitueringen av kön sker i det vardagliga livet. Olika former för samhand
lingar mellan individer och grupper utvecklas, identiteter utprövas, över- och 
underordningsrelationer utformas och olika former av utbyte mellan individer 
av samma och olika kön äger rum. Generationsförmedlade kunskaper, attity
der och värderingar konfronteras med förändrade levnadsvillkor materiellt, 
socialt och ideologiskt. Det gamla knådas mot det nya. Gamla och nya eller 
delvis nya sätt att leva och skapa mening uppstår i en ständigt pågående, svår-
fångad process. 

Frågeställningar om vad dessa förändringsprocesser innebär, hur de kan be
skrivas, förklaras och tolkas, vilket handlingsutrymme individer och grupper 
har i förhållande till system och struktur kan sägas utgöra sociologins omfat
tande forskningsfält. De frågor som formulerats och de svar som givits på 
dessa frågor har enligt Hildur Ve hittills huvudsakligen rört sig om förhållan
den mellan män. Hon skriver: 

Förståelsen av kj0nn innenfor hovedtradisjonene eller perspektiverne i 
sociologin gir en viss innsikt i 'den maskuline tenkemåten', dvs hvor-
dan mannlige sosiologer tenker om menn på besternte samfunnsmessige 
arenaer. Kvinner forekommer i tradisjonella (mainstream) sosiologiske 
analyser når de er synlige innenfor slike problemstillninger som man
lige sosiologer er opptatt av.24 

Problemet med sociologin anser Dorothy Smith vara att kvinnors vardagliga 
verksamheter faller utanför den traditionella ämnesramen.25 Själv vill Smith 

24 Ve (1992, s 149). 
25 Smith ( 1988, s 61-97). Jag har även tagit del av ett Minna Salmis inlägg vid den tredje Nordiska historiska 
arbetslivskonferensen, juni 1991, Vardagslivet som begrepp och forskningskontext: Manligt och kvinnligt i 
förståelsen av vardagen. 
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definiera sociologi som ett 'systematiskt utvecklat medvetande om samhället 
och om sociala relationer', vilket innebär att även vardaglig verksamhet kan 
sägas vara ett av sociologins forskningsområden. En central uppgift är enligt 
henne att hitta former för att 'skriva det sociala', att göra det synligt i socio
logiska texter på ett sådant sätt att det belyser det som är det grundläggande 
problemet i studiet av det vardagliga livet. 

Vardag och vardagsliv är begrepp som för tanken till rutin, nödvändiga 
måsten, det 'lilla livet', med en underförstådd antydan om att det finns något 
större och märkligare liv någon annanstans.26 Den filosofiska diskussionen om 
vardagen har enligt Dorothy Smith handlat om att begreppsliggöra, inte om att 
synliggöra den och att ha vardagen som utgångspunkt för studiet av den värld 
av erfarenheter och reflektioner den faktiskt är. Som titeln på boken The 
Everyday World as Problematic anvisar ser Smith det som en väsentlig uppgift 
för den sociologiska kvinnoforskningen att problematisera det vardagliga. 
Smith menar att vi kan åstadkomma detta genom att beskriva kvinnors vardag
liga liv och verksamheter med utgångspunkt från deras egna erfarenheter, med 
deras språkbruk och begrepp, att beskriva männens värld ur samma perspektiv 
och med samma metoder samt att beskriva relationen mellan dessa.27 Det som 
jag uppfattar som kärnan i Smiths kritik av den etablerade sociologin är dess 
objektifiering av de sociologiska subjekten, av forskaren och de personer 
hon/han studerar. En sociologi om och för kvinnor har enligt Smith som över
gripande syfte att synliggöra hur vardagliga processer är organiserade och hur 
de på olika sätt är integrerade i och uttryck för sociala och ekonomiska proces
ser i samhället. Smith texter har varit en viktig inspirationskälla för intervju
arbetet och för uppläggningen av min studie inte minst genom de många kon
kreta exemplen på hur vardagliga, till synes triviala händelser kan användas 
för att belysa sociala och ekonomiska maktrelationer. Vardagliga händelser är 
uttryck för maktrelationer och därigenom betydelsefulla i våra försök att ut
forska det sociala.28 

Det finns flera beröringspunkter mellan Dorothy Smiths analys och den mo
dell för analys av det vardagliga som Charlotte Bloch utvecklat och tillämpat i 

26 Livsformsbegreppet har använts i en rad studier för att beskriva och analysera det sätt på vilket människor 
lever sin vardag. Livsformsbegreppet har vanligtvis yrkesarbetet eller försörjningssättet som utgångspunkt för 
analyser om familjers eller kvinnors sätt att organisera vardagen. Undersökningar av livsformer är ofta närstudier 
av ett antal familjers eller kvinnors vardagsliv. Se t ex Löfgren (1988), Björnberg & Bäck-Wiklund (1990), 
Friberg (1990). Min infallsvinkel är orten, lokalsamhället och den utformning kön fått där. Bjeren (1991) 
förespråkar en använding av livsformsbegreppet som också tar in olika dimensioner av social förändring på ett 
sätt som manar till efterföljd, men det är försörjningssättet som står i f okus också hos Bjerén. Jag har därför valt 
att ha det vardagliga livet på orten som min utgångspunkt. 
27 I sin bok berättar Dorothy Smith om sin egen upplevelse av det konkreta och symboliska staketet mellan 
universitetet, där hon bedrev sin verksamhet som forskare och det privata liv hon levde utanför universitetet som 
ensamstående mamma. Innanför staketet fanns inga begrepp och teorier som omfattade hennes vardagliga 
erfarenheter (Smith 1988). Everyday and everynight world är en formulering som Smith använder i ett senare 
arbete som en markering av att det vardagliga omfattar hela dygnet (Smith 1989). 
28 En enkel vardaglig handling som t ex att rasta hunden innehåller handlingar och förhållningssätt som har 
sociologisk innebörd - det är ett av de exempel Smith ger på vad hon avser med att utforska och skriva det sociala 
(Smith 1988, s 155). 
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en studie av arbetslösa kvinnor.29 Det grundläggande hos dem båda är synen på 
vardagslivet, som i Blochs definition är den process där vi skapar vår tillvaro 
och på olika sätt bidrar till att återskapa samhället.301 sin analytiska modell 
skiljer Bloch på tre olika dimensioner: vardagslivets materialitet, vardagslivets 
mellanrum och vardagslivets subjektiva dimension. Materialitetsbegreppet är 
inspirerat av Foucaults teori om maktutövning genom en materiell struktur 
och genom kontroll av kroppen. Foucault använder Benthams samhällsmodell 
Panopticon för att illustrera den maktutövning som är avpersonaliserad och 
osynlig och som så att säga utövas av individerna själva.31 Bloch finner den 
bilden användbar också för att beskriva vardagslivets fysiska och normativa 
tvång. Materialiteten är t ex hus, gator, redskap, kommunikationsmedel. 'Et 
aiment traeck ved materialiteten er dennes handlingsforeskrivende karakter. 
Denne foreskrivende karakter er funderet i såvel en fysisk som i en normativ 
tvang'.32 

Materialiteten är inte neutral, den ingår i och påverkar våra handlingar och 
icke-handlingar. Det som karaktäriserar vardagstillvaron i det moderna sam
hället är att den är uppsplittrad tidsmässigt, rumsligt och socialt och att det 
finns olika former av normativa tvång i den uppdelningen. Enligt Bloch är 
makten i vardagslivet osynlig, utan ansikte som kontrollantens i Panopticon. Vi 
disciplinerar oss för att uppfylla de krav som materialiteten pålägger oss och 
deltar genom den processen i att återskapa den sociala ordningen. 

Den subjektiva dimensionen kan beskrivas som den syntetiserande länken. Vi 
skapar en subjektiv helhet av mängden av olikartade vardagliga aktiviteter, 
som vi deltar i, genom att utveckla bestämda rutiner och en bestämd struktur 
och genom att använda det spelrum, som finns inom ramen för de sociala 
normsystem, som vi lever i.33 Den subjektiva dimensionen är kroppslig. Det är 
genom kroppsliga handlingar, som vi får kunskap om världen och som vi 
tillägnar oss de normativa föreskrifterna. Bloch skriver: 'Hverdagslivets 
verden er både en individuelt skabt verden og en intersubjektivt skabt verden. 
En verden vi deler med andre i direkte sociale relationer.'34 Det är i det 
ständiga växelspelet i förhållandet mellan kroppen och tingen, mellan 
handlingar och icke-handlingar, i det normativa spelrummet och i våra tankar 
och föreställningar som könsmönster utformas och omformas. 

Ett centralt drag i Blochs analysmodell är att hon försöker konkretisera en 
process med flera olika och delvis motsägelsefulla dimensioner. När vi hante-

29 Bloch (1988, 1991). 
30 Bloch (1988, s 125). 
3' Benthams modell Panopticon var tänkt som en cirkelrund byggnad med små rum eller celler. Ett högt torn i 
mitten var konstruerat så att vakten i t ornet kunde se dem som befann sig i ce llerna utan att själv bli sedd. Det 
blev således nödvändigt för de bevakade att utöva självkontroll och alltid bete sig som om de var iakttagna. Se 
vidare avsnittet Panopticism i M ichel Foucaults Discipline and Punish. The Birth of the Prison. (Foucault 
1982, s 195-118). 
32 Bloch (1988, s 127). 
33 Bloch (1991, s 34). 
34 Bloch (1988, s 134). 
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rar de strukturella betingelserna skapas vardagen i en process som kan inne
hålla såväl anpassning till som ifrågasättande av och protest mot rådande 
normsystem. När vi lever våra vanliga, vardagliga liv bidrar vi både till att 
återskapa det sociala livet och att förändra det. 

Med vardagslivets mellanrum avser Bloch det som finns mellan de 
'institutionaliserade livssfärerna'. Bloch beskriver mellanrummen med tre 
termer: sprickor, som är fysiska mellanrum mellan olika livssfärer, över
gångar, som är mellanrum i individuella livshistorier och brott, som är de 
mellanrum som uppstår på grund av sociala förändringar och som medför att 
en grupp förlorar det som tidigare varit grunden för dess existens. 

Blochs modell för analys innehåller kopplingar mellan olika nivåer i sam
hället, mellan struktur och ramar och aktiva handlande subjekt. Bloch har som 
jag tidigare nämnt utformat sin modell för att studera en grupp arbetslösa 
kvinnor. Styrkan i modellen är just att den fokuserar på de handlande subjek
ten och förändringar i en individs eller en grupps liv. Min användning av 
Bloch gäller främst materialiteten och den subjektiva dimensionen: jag försö
ker gestalta materialiteten och dess förändringar genom att beskriva de mate
riella villkoren i Kiruna under olika perioder och belysa den subjektiva dimen
sionen av människornas handlingar och föreställningar genom att låta dem 
komma tills tals i intervjuer och i protokoll. Som jag uppfattar mellanrummen 
är de främst tillämpbara i analyser av enskilda personers och gruppers vardag 
under en begränsad tidsperiod. På en samhällelig nivå kan man se utbildnings
systemet som en viktig del av det som Bloch benämner vardagslivets mellan
rum. 

Arbete, fritid och utbildning - aspekter av det vardagliga i lokalsamhället 

Det jag efterstävar är att genom beskrivning och analys synliggöra några 
aspekter av förändringsprocesser och förmedlingar mellan generationer i ett 
lokalsamhälle. Lokalsamhället lever och utvecklas i e tt svårfångat brus av rös
ter och i ett myller av handlingar och beslut.35 Det vardagliga livet eller det 
vanliga livet med dess rutiner och händelser av olika slag som bryter dessa ru
tiner är det som utgör lokalsamhällets livsnerv. Att studera det vardagliga livet 
i ett lokalsamhälle av Kirunas storlek i s in helhet under en längre tidsperiod är 
en orimlig uppgift. Jag har valt att koncentrera min studie kring några teman 
som är centrala i våra vardagliga liv. Det ena är vissa aspekter av arbete, 
främst då kvinnornas arbete och det andra temat är fritid i vid bemärkelse, den 
tid som inte används för avlönat eller oavlönat arbete. Dessa två teman kan 

35 Om svårigheten att i en studie kunna fånga det sociala skeendet på en ort ens under en kort tidsperiod skriver 
Kjell Jonsscn i inledningskapitlet till studien Industrisamhälle i omvandling: 'Det är naturligtvis en omöjlig 
uppgift att lyssna till en stads eller samhällsklass utsagor och deras relation till texter och röster på andra 
geografiska och samhälleliga nivåer. Skulle man lyssna till och läsa allt, lyckas fånga in detta i en gigantisk 
bandspelare eller dator, vore det bara brus.' (Jonsson, 1990, s 13). Detsamma kan sägas om det vardagliga livet. 
Svårigheten är att beskriva och systematisera och samtidigt bevara essensen. Den problematiken behandlas från 
en rad olika utgångspunkter i a ntologin Sverige - vardag och struktur (Himmelstrand & Svensson 1988). 
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grovt sägas omfatta de verksamheter som utgör det dagliga livet. Villkoren för 
de sociala relationerna i ett givet samhället är knutna till arbete och fritid. 
Genom att studera villkoren för arbete och fritid kan vi få kunskap om den 
strukturella dimensionen av kön. Dessa två teman kan på så sätt sägas vara 
självklara i en studie som denna. 

Det tredje temat, utbildning, har jag valt av flera skäl. Det ena är att upp
byggnaden av skolväsendet var en viktig del av det moderna samhällsbygget 
under de första decennierna i Kiruna. Ett annat skäl är att en utveckling av 
utbildningssystemet och en förlängning av den obligatoriska utbildningstiden 
kan sägas vara något som generellt karaktäriserar moderna industrisamhällen. 
Ytterligare ett annat är att utbildning, inte arbete, har blivit den naturliga 
övergångsformen från barndom till vuxenliv för i princip alla ungdomar i 
Sverige under den andra hälften av 1900-talet. Utbildningssystemet har som en 
av sina funktioner att kvalificera för olika positioner i samhället. 

Den lokala utformningen av arbete, fritid och utbildning utgör en av grund
valarna för det sociala livets materialitet. Materialiteten, som i sig ständigt för
ändras, utgör både möjligheter och begränsningar för subjektens handlingar. 
Den ena dimensionen av de tre områden jag studerar handlar således om vad 
orten har att erbjuda. Den andra dimensionen är hur individer och grupper 
handlar, när de inordnar sig i och använder det som erbjuds, hur denna in
ordning och användning förändras och hur detta i sin tur bidrar till att förän
dra könsordningen i samhället. Drivkrafter och motkrafter i den processen är 
ett möte mellan traditionsförmedlade attityder, värderingar och förhållnings
sätt och nya attityder, värderingar och förhållningssätt, som utvecklas i rela
tion till förändringar i samtiden. 

Ett av skälen att fokusera på arbete, fritid och utbildning har som jag tidi
gare anfört varit att de tillsammans utgör en väsentlig del av det vardagliga 
livet. Ytterligare skäl är att dessa områden är betydelsefulla arenor för de mo
derniseringsprocesser som på många genomgripande sätt förändrat levnadsvill
koren i vårt land under 1900-talet och att de kan studeras utifrån och inifrån -
som materialitet och subjektivitet.36 

Teorier om kvinnor och social förändring 

Studiet av olika dimensioner av social förändring utgör sociologins kärna. Det 
är kring frågeställningar som rör förändringsprocesserna och dess sociala kon
sekvenser som de klassiska teorierna formuleras. Mikael Tåhlin och Rune 
Åberg använder begreppen anomiperspektiv och alienationsperspektiv för att 
särskilja huvudfårorna inom de klassiska tanketraditionerna om industrialism 
och social förändring.37 Teorier som hör hemma inom anomiperspektivet be
lyser de tendenser till normupplösning och brist på reglering som en ständigt 

36 Se t ex Dahlgren & Lindgren (1987) om tillämpningen av det dubbla perspektivet i o rtsstudier. 
37 Tåhlin & Åberg (1990, s 73-84). 
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ökande differentiering inom olika samhällsområden och snabba ekonomiska 
förändringar kan medföra. Alienationsperspektivet omfattar teorier som be
handlar den begränsning av självbestämmande och det krav på underordning 
som arbetsdelningen och inordningen i lönearbetet inneburit. Båda perspekti
ven omfattar även teorier om utvecklingsmöjligheter, som kan balansera och 
motverka hotfulla och negativa utvecklingstendenser. Normupplösning eller 
inordning, förtryck eller frigörelse är centrala teman i de klassiska teorierna. 
Även moderna teoribildningar om social förändring kan infogas i dessa tanke
traditioner. 

Några drag som brukar framhävas som typiska för den svenska varianten av 
den moderna samhällsutvecklingen är den höga levnadsstandarden, fördel
ningspolitiken, den sociala tryggheten, det samhälleliga ansvaret för stora delar 
av det reproduktiva arbetet och den höga förvärvsfrekvensen för kvinnor i 
allmänhet och för småbarnsmammor i synnerhet. Vad dessa och andra kon
kreta förändringprocesser i samhället innebär för olika grupper av med
borgare och hur de kan relateras till och vidareutveckla teorier om social 
förändring är centrala forskningsområden inom sociologin. Välfärdssamhällets 
framväxt och förändring har i hög grad påverkat levnadsvillkoren och däri
genom direkt och indirekt det sätt på vilket könsrelationerna utformas. 

I de klassiska teorierna om social förändring och i teorier om moderniteten 
upptar analyser av kön ett mycket begränsat utrymme eller inget utrymme alls. 
När könsaspekter behandlas i de dominerande teorierna har de som regel fått 
en legitimerande funktion. Detsamma kan sägas gälla, när könsaspekterna inte 
får något utrymme alls. I det ena fallet bekräftas rådande skillnader i l evnads
villkor för kvinnor och män av vetenskaplig teori, i det andra osynliggörs 
könsojämlikheter och könsförtryck. 

Ferdinand Tönnies klassiska text om de två idealtypiska samhällsformer som 
han benämner Gemeinschaft och Gesellschaft är exempel på en teori som inne
håller legitimerande ställningstaganden om kön och social förändring. Tönnies 
bygger sina antaganden på en idealiserad version av kvinnans ställning och 
funktion i Gemeinschaft och en skräckversion av vad som skulle hända med 
kvinnans sanna väsen om hon kastade sig eller kastades ut i Gesellschaft.38 

En diamentralt motsatt uppfattning har Rose Laub Coser.39 Hon ser huvud
sakligen det negativa i Gemeinschaft. Ett kapitel i hennes bok har rubriken 
'The greedy nature of Gemeinschaft'. Cosers tes är att den låga differentie
ringsgraden i samhällen av gemeinschaftskaraktär begränsar människornas ut
vecklingsmöjligheter på alla områden och därmed deras förmåga att hantera 
tillvaron på ett tillfredsställande sätt. Denna begränsning drabbar alla men sär
skilt kvinnorna. Coser hävdar vidare att moderna differentierade samhällen är 
en förutsättning för att flickor och kvinnor skall få möjlighet att utvecklas som 
individer. 

3^ Tönnies (1955). 
39 Coser (1991). 
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Det kan diskuteras om Coser har rätt i att det endast är samhällen av Gesell-
schaftstyp som tillåter människor och särskilt kvinnor att utveckla sina indivi
dualiteten Coser tycks i sitt sätt att tänka och skriva vara omedveten om att 
nya former för maktutövning utvecklas i moderna, starkt differentierade sam
hällen och att dessa kan vara förtryckande och begränsande på ett annat sätt än 
ensidigheten i odifferentierade samhällen. Jag uppfattar vidare att Cosers reso
nemang vilar på en outtalad värdering med den vite medelklassmannen och 
hans livsprojekt som norm för självförverkligande och utveckling. Det per
spektivet gör att hon enbart ser frigörande aspekter i en ständigt ökande diffe
rentiering och individualisering av samhället. 

Ett mera ifrågasättande och öppet förhållningssätt är att se på utvecklingen 
av det moderna som en process som kan vara både frigörande och begränsande 
på samma gång.40 Det förhållningssättet är mera fruktbart vid studiet av social 
förändring. Både-och-perspektivet är mera lämpat för att synliggöra olikheter, 
vare sig dessa rör faktiska förändringar eller upplevelser av förändringar. 
Utvecklingen i samhället har påverkat människors faktiska levnadsförhållanden 
på olika sätt och människorna upplever och tolkar de förändringar som påver
kar dem i deras vardag på olika sätt. Grupper och individer utvecklar olika 
stategier för att hantera förändringar vare sig dessa innebär förbättringar eller 
försämringar av levnadsvillkoren. 

Den frågeställning som blir vägledande i mitt arbete är hur villkoren för 
kvinnor, främst unga kvinnor, utformats och förändrats under det här seklet. 
Jag kommer huvudsakligen att koncentrera mig på några områden - arbete, 
fritid och utbildning - som ingår som centrala delar i det vardagliga livet. Det 
könsteoretiska perspektivet innebär att jag undersöker hur arbetsdelningen 
mellan könen utformas och vilka föreställningar om kvinnligt och manligt som 
dominerat under olika perioder samt hur de strukturella och symboliska 
dimensionerna av kön påverkat utformningen av individuella könsidentiteter. 

40 Se t ex Berman (1983), Ziehe & Stubenrauch (1984). Berman är en bland många som beskrivit och analyserat 
framväxten av det moderna samhället. Tåhlin och Åberg (1990) refererar till Berman som en av dem som 
beskrivit moderniteten som både potentiellt frigörande och potentiellt ångestskapande. Bjerrum-Nielsen och 
Rudberg (1991) har i en artikel om kön, modernitet och postmodernitet utgått från Bermans tolkning av Goethes 
Faust. De resonerar kring det moderna och förändringarna i u tvecklingen av könsidentiteter. De menar att den 
process de benämner 1800-talets polarisering mellan manligt och kvinnligt lever kvar och är verksam i våra 
dagars könskamp. Det finns en parallell mellan Bermans modernitetsbegrepp och de habermasinspirerade teorier 
om kulturell friställning som utvecklats av Ziehe och Stubenrauch. Författarna utgår i sina analyser av nya 
läroprocesser och socialisationsmönster från dc förändrade sociokulturella ramar som omger ungdomar i sent 
nittonhundratal. Innebörden i den kulturella friställningen är att traditionella livsmönster löses upp i en allt 
snabbare takt och därmed också överföringen av normer och värderingar mellan generationerna. Drotner (1991) 
har som en del i s in kritik av Ziehe pekat på att denne inte uppmärksammat den traditionsförmedling som rör 
utformningen av kön. 
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2 Syfte och tillvägagångssätt 

Syfte 

Det övergripande syftet med mitt arbete är att undersöka hur betydelsen av 
kön förändrats i Kiruna under 1900-talet och sätta detta i relation till generella 
samhällsförändringar. För att uppnå det syftet avser jag att 

- beskriva och analysera hur mönster för samhandlingar mellan kvinnor och 
män utformades i Kiruna under bebyggelsetiden 1900-1920, 

- beskriva utvecklingen under perioden från 1920 till 1983 i form av tre 
tidsbilder samt 

- beskriva och analysera hur samhandlingsmönstren mellan unga kvinnor och 
män utformats efter gruvkrisen 1983. 

Material och metoder 

Det empiriska underlaget för avhandlingen är intervjuer, enkäter, arkivmate
rial och litteratur av olika slag. Jag inleder med en översiktlig presentation av 
de intervjuer och enkätundersökningar som utgör huvuddelen av det empiriska 
materialet. Därefter följer en mera ingående beskrivning och diskussion av 
material och metoder. 

Intervjuer 

A. Retrospektiva intervjusamlingar. 

Kirunaminnen (KMÌ 41 

Intervjuerna utfördes mellan 1939 och 1947 av Astrid Odstedt i samarbete 
med Hans Beskow. Informanterna var personer som deltog i järnvägsbygget 
och personer som kom till Malmberget och Kiruna i början av 1900-talet. 
Totalt finns drygt 200 samtal nedtecknade. Jag har använt nedteckningarna av 
alla de 120 intervjuer, 54 med kvinnor, 66 med män, som gjorts med kiruna-
bor. 

4' Kirunaminnen, Nordiska Museet, Stockholm. 
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Berättelser av gamla kirunabor (BK) 42 

Intervjuerna utfördes vid mitten av sjuttiotalet av Inger Paine. Informanterna 
var antingen födda i Kiruna eller inflyttade under sin barndom, och de växte 
upp i Kiruna under bebyggelsetiden. Samlingen omfattar 30 bandade och ut
skrivna intervjuer, 12 med kvinnor och 18 med män. 

B. De sextiofem intervjuerna jag genomfört är dels en typ som jag kallar 
ortsintervjuer, dels en som jag kallat subjektsintervjuer.43 

Ortsinterviuer 
15 intervjuer, 11 med kvinnor, 4 med män. 
De personer som intervjuats har varit yrkesverksamma på olika områden i 
Kiruna, främst inom skolan, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen. Till den 
här gruppen räknar jag även några intervjuer med kvinnor som varit/är poli
tiskt och fackligt aktiva. Dominerande teman i intervjuerna har varit förhål
landen i Kiruna. 

S ubj ektsinterv i uer 
50 intervjuer, 38 med kvinnor, 12 med män. 
Innehållet i dessa intervjuer är livshistoria och personliga upplevelser av, om
dömen om och synpunkter på livet i Kiruna. Intervjuerna har gjorts vid olika 
tidpunkter mellan 1985 och 1989. 
a/ generationsintervjuer: 
nitton intervjuer med kvinnor i olika åldrar, några av dessa med två eller tre 
generationer samma familj. Intervjuerna gjordes vid olika tidpunkter åren 
1988-1989. 
b/ anställda på LKAB: 
nio intervjuer, sju med kvinnor och två med män. Intervjuerna genomfördes 
1985. 
c/ ungdomsintervjuer: 
tolv intervjuer med unga kvinnor och tio med unga män. 
Intervjuerna genomfördes läsåret 1988/1989 med elever som gick i sista års
kursen i g ymnasiet och i några fall med personer som just slutat skolan. 

42 Berättelser av gamla kirunabor, Stadsbiblioteket, Kiruna. 
43 Gransdragning mellan ortsintervjuer och subjektsintcrvjuer är inte i a lla fall helt självklar, eftersom några av 
intervjuerna egentligen hör hemma i b åda kategorierna. En princip jag då följt är att jag kategoriserat utifrån det 
som varit den ursprungliga avsikten med intervjun. I några enstaka fall har jag intervjuat samma person vid två 
olika tillfällen och med olika syften, en ortsintervju vid det första och en subjektsintervju vid det andra tillfället. 
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Enkäter 

Ungdomslagsenkäten 
Enkäten besvarades av 188 ungdomar, 108 kvinnor och 80 män, som arbetade 
i s k ungdomslag i februari månad 1986.44 

Gymnasieenkäten 
Enkäten besvarades av 394 personer, 229 män och 165 kvinnor, som var ele
ver i sista årskursen i gymnsieskolan våren 1987. 

Intervjuer - insamling och bearbetning 

Initiativet till att genomföra intervjuerna i Kirunaminnen togs 1939 av dispo
nent Fagerberg och landsantikvarie Odencrantz i Luleå. De kontaktade 
Nordiska museet i syfte att få till stånd intervjuer med personer som kom till 
Kiruna vid sekelskiftet. Materialinsamlingen påbörjades sommaren och hösten 
1939 och avslutades 1947. 

Uppteckningsarbetet utfördes av Astrid Odstedt i samarbete med Hans 
Beskow. Resultatet blev drygt 200 nedteckningar. Ungefär fyrtio procent av 
informanterna var kvinnor. Uppgiftslämnarna representerar olika sociala skikt 
även om flertalet kan klassificeras som arbetare. I några fall har samma person 
intervjuats mer än en gång. En grupp informanter har lämnat uppgifter från 
Malmberget och en annan grupp har huvudsakligen beskrivit livet kring järn
vägsbygget. 230 namn finns angivna i materialsamlingen. Som grund för min 
text har jag de intervjuer som rör förhållanden i Kiruna, 120 nedteckningar av 
intervjuer av mycket varierande längd med 54 kvinnor och 66 män. Materialet 
innehåller mängder av anekdotiska skildringar av personer och händelser men 
också berättelser om osannolika livsvillkor. 

Att arbeta med material av den här typen medför en del speciella problem. 
En svårighet är att avgöra när texten är direkt citat och när det är referat. 
Ibland används citationstecken kring en mening i avsikt att markera ordagrant 
citat, men talspråksformer och varierat uttryckssätt i återgivningen av olika 
personers utsagor tyder på att även det som återgetts som sammanfattningar 
bygger på informanternas egna formuleringar. När nedtecknaren går in i text
en med egna kommentarer, märks det mycket tydligt. Några exempel: 

Trots fru Anderssons nu nära 70 år, med sjukdomar och andra livets 
vedervärdigheter, förstår man vilken kraftens och verksamhetens 
kvinna hon har varit, som ensam utan all hjälp klarat av sin barnaskara. 

kvinna, f 1870, KM 1941 

44 Ungdomslagen var en tillfällig, statsunderstödd sysselsättning inom statliga eller privata företag för ungdomar 
som fyllt 18 men ej 20 år. Ungdomslagen infördes 1984 och avskaffades 1989 då den ersattes av ett system med 
inskolningsplatser. 
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Trots de 77 åren är det lätt att se och förstå vilken flott rallare och sten
arbetare Mossberg varit. Stor och kraftig och stilig. Den som ändå hade 
fått se och höra honom i hans krafts dagar. Jag anar att hans språk på 
den tiden var synnerligen märgfullt. 

man, f 1863, KM 1941 

Arbetet med uppteckningarna har utförts med stor noggrannhet. När sakupp
gifter varit felaktiga eller tveksamma har nedtecknaren bifogat en not eller en 
parentes med korrekt uppgift eller kommentar som 'sannolikt minnesfel'. Det 
finns inte anledning att misstänka att det avsiktligt skett någon vinkling eller 
förvrängning av de uppgifter som nedtecknats. 

Intervjuerna har alla samma struktur, men uppgiftslämnarna har haft stora 
möjligheter att vidga ramarna. Innehållet styrs starkt av strukturen. Frågorna 
gäller resan till Kiruna, levnadsförhållanden vad gällde mat, bostäder och 
sjukvård, umgänge och nöjen, skolgång, i viss mån arbete, dock inte gruvdrif
ten. De som kom till Kiruna och gav sig av igen, de som inte uthärdade myg
gen, kylan, de hårda arbetsvillkoren har inte varit med och lämnat sin version 
av den första tiden i Kiruna. De som talat är de som överlevt och stannat kvar 
i Kiruna. Ett undantag utgör överingenjörens fru Eva Lundgren som flyttat till 
Stockholm. Det finns inte någon redogörelse för hur informanterna valts ut 
även om principen att fördela mellan kvinnor och män och mellan personer 
med olika bakgrund är tydlig. 

De människor som kom till Kiruna som pionjärer hade en gemensam histo
ria som de värnade om och som kom till uttryck bland annat i att de bildade 
föreningen 1900 års män och kvinnor. I Kirunaminnen betraktas livet i ny-
byggarsamhället i backspegeln. Här finns stort utrymme för minnesfel och 
glorifiering. Alla intervjuade är vid intervjutillfället gamla och ser sannolikt 
på det som varit med försonande blickar. Det som kan tänkas öka 
'mytologiseringen' i tillbakablickandet är behovet att skapa ärofyllda bilder av 
ett gemensamt förflutet, som utgjort grunden för det nya samhället och dess 
identitet. Ronny Ambjörnsson skriver i sin holmsundsstudie om behovet av 
historia i nya samhällen: 'Varje samhälle har en historia. Men för ett mycket 
ungt samhälle har historien en särskild betydelse, eftersom ett sådant samhälles 
identitet inte är given.'45 Det har av det skälet varit viktigt att hålla distans till 
texterna och sortera bort det starkt anekdotiska. I de citat som återgivits i text
en finns dock en del drastiska uttryck, som jag uppfattat både som exempel på 
ett språkbruk som uppskattades och som ett uttryck för den glorifiering 
Ambjörnsson skriver om. Kirunaminnen har på många plan tillsammans med 
annat material gett information om värderingar och föreställningar som levt 
och överlevt bland dem som var den första generationen kirunabor. 

Berättelser av gamla kirunabor består av 30 intervjuer med 12 kvinnor och 
18 män. Intervjuerna gjordes av Inger Paine i mitten av 70-talet. I samband 
med Kirunas 75-årsjubileum beslöt Fritids- och kulturnämnden på initiativ av 

45 Ambjörnsson (1988). 
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kultursekreterare Elin Andersson att kommunen skulle bekosta intervjuer med 
gamla kirunabor. Vid jubileumsbanketten berättade Inger Paine om de plane
rade intervjuerna och bad intresserade att anmäla sig. Intervjuerna genomför
des sedan hemma med de personer som velat delta.46 

De kvinnor och män som kommer till tals var barn eller ungdomar under 
bebyggelsetiden. De berättar om barndom och uppväxt, om utvecklingen i 
samhället, om arbete och familj och de får stort utrymme för personliga re-
flektioner, vilket bidrar till att ge berättelserna liv och djup. Också i dessa in
tervjuer är innehållet tillbakablickande och ibland reflekterat i l juset av de för
ändringar i livsvillkor och värderingar, som ägt rum under informanternas 
liv. De faktiska förhållanden som skildras i Kirunaminnen bekräftas i 
Berättelser av gamla kirunabor, som också innehåller skildringar av utveck
lingen på trettiotalet. 

Intervjuerna i Berättelser av gamla kirunabor är inte lika enhetligt struktu
rerade som i Kirunaminnen där varje person får svara på samma frågor. I 
Berättelser av gamla kirunabor flödar berättelserna fritt. I Kirunaminnen talar 
den första generationen kirunabor, i Berättelser av gamla kirunabor kommer 
nästa generation till tals. När jag arbetat med nedteckningarna har jag försökt 
förhålla mig till dem som till en kollektiv berättelse, individuellt förmedlad 
och belyst. Jag har arbetat med intervjuerna i flera omgångar för att komma 
fram till en tolkning och förståelse av kvinnors och mäns liv och de normsys
tem för kvinnligt och manligt som utgjorde ett av grundmönstren i det sociala 
livet. Med hjälp av intervjuerna har jag försökt fånga in det som varit gemen
samt för många. Min läsning av intervjutexterna följer två linjer. Den ena är 
de konkreta berättelserna som jag återger så kortfattat som möjligt. Den andra 
är en tolkning av de normer och värderingar och föreställningar om kvinnligt 
och manligt som kommer till uttryck direkt eller indirekt. 

Det har visat sig bli alltför otympligt att i n oter hänvisa till de enskilda in-
formanterna varje gång jag kryddat framställningen med citat. Jag anger di
rekt i anslutning till citaten vilken samling de hämtats från - KM resp BK - och 
om informanten är kvinna eller man. När citatet hämtats ur Kirunaminnen 
anger jag informantens födelseår samt det år intervjun gjordes. Är citaten ur 
Berättelser av gamla kirunabor anger jag informantens födelseår.47 

De intervjuer jag själv genomfört kan delas upp i två grupper. Den ena 
gruppen kallar jag ortsintervjuer. Jag har intervjuat olika befattningshavare i 
Kiruna och jag har huvudsakligen varit inriktad på frågor om villkoren för 
ungdomarna i Kiruna under åttiotalet och om situationen i Kiruna. Den 
intervjuade personens egna levnadsförhållanden har inte upptagit så stort ut
rymme i samtalet. I d en här gruppen ingår även några intervjuer med politiskt 
eller fackligt aktiva kvinnor, som berättat om sina personliga upplevelser och 

46 Information om detta har jag fått genom ett telefonsamtal med Inger Paine i ja nuari 1991. 
47 I några enstaka fall saknas uppgifter om informanternas födelseår i i ntervjuerna och följaktligen även i m in 
text. 
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erfarenheter av sådant arbete. Den gemensamma nämnaren för den andra 
gruppen, som jag kallar subjektsintervjuer, är just att det är den intervjuades 
livshistoria och personliga upplevelser av och uppfattningar om livet i Kiruna 
som står i centrum. Den gruppen omfattar tre undergrupper, generations
intervjuer, LKAB-intervjuer och intervjuer med ungdomar. 

Generationsintervjuerna är dels de intervjuer jag gjort med några kvinnor 
födda kring sekelskiftet, dels intervjuer med några kvinnor som var unga på 
tjugo-, trettio-, femtio- och sjuttiotalen. Några intervjuer sträcker sig över två 
eller tre generationer i en och samma familj, med mor, dotter och dotterdotter 
eller mor och dotter. Med hjälp av 'mun mot mun'- metoden lyckade jag 
komma i kontakt med kvinnor som var villiga att låta sig intervjuas i genera
tionskedjor.48 Ursprungligen hade jag planer på att göra en hel serie flergene-
rationsintervjuer med både kvinnor och män, med det visade sig vara svårge-
nomförbart av ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

Den inledande LKAB-intervjun hade karaktären av ett sonderande samtal 
med en tjänsteperson på personalavdelningen på LKAB:s kirunakontor. Med 
hennes hjälp fick jag sedan tillfälle att göra intervjuer på arbetstid med några 
kvinnor, som hade en arbetsledande funktion och med några som arbetade i e tt 
arbetslag med enbart män samt med ett par män som hade kvinnor som arbets
ledare. 

Under läsåret 1989/90 genomförde jag ett tjugotal intervjuer med ungdomar 
som gick eller gått i den sista årskursen i gymnasieskolan. Ett par av de kvin
nor jag intervjuade hade vid intervjutillfället avbrutit sina studier. Jag gjorde 
urvalet med utgångspunkt från skolkatalogen för läsåret 1988/89. Genom lott
dragning plockade jag ut klasser jämt fördelade på två - och treåriga linjer. Jag 
använde elevförteckningen och numrerade varje elev i d e utvalda klasserna. 
För varje klass gjorde jag lotter med siffror. I de klasser där det fanns både 
flickor och pojkar gjorde jag en numrering för flickorna och en för pojkarna 
och fick således två separata högar med lotter. När jag på så sätt genom lott
dragning fått en förteckning på tolv flickor och tolv pojkar, ringde jag upp 
och bad om en intervju. En av de tillfrågade, en pojke på vårdlinjen, ville inte 
bli intervjuad. De övriga accepterade. Av dessa uteblev en flicka och två pojk
ar trots tre överenskommelser om tider. Slutresultatet blev således tjugo in
tervjuer med elva flickor och nio pojkar. Tillsammans med dessa har jag i re
dovisningen använt två intervjuer som ursprungligen utgjorde andra ledet i ett 
par generationsintervjuer. Dessa två ungdomar hade just avslutat sina gymna
siestudier, när jag intervjuade dem augusti 1989. 

De intervjuer jag gjort kan bäst karaktäriseras som tematiska intervjuer el
ler samtalsintervjuer. Jag har hämtat den förra definitionen från Birgit 
Gerardsson.49 Gerardsson anser att begreppet djupintervju bör reserveras för 

48 Gullestad (1984). I st udien Kitchen Table Society har Gullestad utgått från en person och via henne fått 
kontakt med de andra informanterna. 
49 Gerardsson (1985, s 105). 
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terapeutiska sammanhang, intervjuer och samtal som har behandlande eller 
rådgivande syften. Det kan i vissa typer av studier vara svårt att dra en sådan 
gräns, men när det som i mitt fall rör sig om enstaka intervjuer som inte rör 
sig på djuppsykologisk nivå är tematisk intervju eller samtalsintervju en adek
vat benämning. Jag har valt ut olika teman eller områden som jag fört in i 
samtalen. Syftet har varit att så långt som möjligt ge den som intervjuas stöd 
att berätta om sitt liv och ge uttryck för åsikter, värderingar och tolkningar. 
Ordningsföljden och omfånget vad gäller olika teman växlar från samtal till 
samtal beroende på vad den intervjuade tar upp och betonar. 

Innehållet i varje intervju är således en unik berättelse om den intervjuades 
liv, men den ger också kunskap om de sociala sammanhang, där den enskildes 
erfarenheter ingår som en länk i en kedja av samband mellan grupper av 
människor och institutioner. De människor jag intervjuat har alla det gemen
samt att de bor eller har bott i Kiruna. De teman jag fokuserat på har haft an
knytning till förhållanden mellan kvinnor och män, mellan kvinnligt och man
ligt och till levnadsvillkoren i Kiruna. Jag har genomgående och avsiktligt in
tervjuat fler kvinnor än män. 

Längden på intervjuerna har varierat från fyrtio minuter till två timmar. De 
har genomförts i olika miljöer. Principen har varit att den intervjuade har fått 
välja plats. Med några undantag har jag intervjuat personerna en och en. Alla 
intervjuer utom tre har bandats.50 Jag har skrivit ut intervjuerna för hand och 
lyssnat på dem vid tre olika tillfällen. När jag citerar ur egna intervjuer har 
jag som regel uppgivit informantens kön och ålder, utom i de fall då det 
framgår av sammanhanget vem som citeras eller då kortare citat bakats in i 
texten. 

Mitt arbete vilar i stor utsträckning på texttolkning i vid mening, vilket är 
ett av den kvalitativa ansatsens kännetecken. Den textmassa som de utskrivna 
intervjuerna utgör ska struktureras, systematiseras och analyseras. Gerd 
Lindgren har beskrivit några av de svårigheter som möter forskaren i den här 
fasen av arbetsprocessen. Hon menar att två frestelser kan leda forskaren på 
villovägar.51 Den ena frestelsen är kvantifiering, den andra osorterad mång
fald. Lindgren redovisar hur hon funnit en lösning på detta problem genom att 
utgå från och omforma en metod för litterär texttolkning till en metod som är 
sociologiskt användbar. Mitt sätt att bearbeta och analysera mina intervjuer 
och de intervjusamlingar jag använt har stora likheter med den modell 
Lindgren beskrivit. Texterna ger flera dimensioner. Jag betraktar de inter
vjuer jag använt som texter som på en och samma gång berättar något om fak
tiska förhållanden och om hur verkligheten uppfattas och tolkas och hur dessa 
tolkningar legitimeras. Jag har arbetat med texterna på tre olika nivåer. Den 

50 Vid tre tillfällen har jag intervjuat två eller tre personer samtidigt. Tre intervjuer har inte bandats. I två fall 
ville de personer som intervjuades inte acceptera handspelaren, i ett fall var det praktiska problem som avgjorde 
att jag använde anteckningsblock och penna i stället för bandspelare. 
51 Lindgren (1986). 
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konkreta berättelsen omfattar den intervjuades egen livshistoria och beskriv
ning av livet i Kiruna. Det är subjektets nivå. En nivå i analysen koncentreras 
på de normer och värderingar som rör kvinnor och män och föreställningar 
om kvinnligt och manligt, en annan nivå rör de mönster av motsättningar eller 
konflikter som döljer sig i berättelserna. Analysen på dessa två nivåer är nära 
kopplade till varandra och kan göras parallellt. Konkret kan den här fasen i 
arbetet beskrivas om ett slags metaintervju. Jag har formulerat vissa teman el
ler frågeställningar och gått igenom texten, jag har 'intervjuat intervjuerna', 
antecknat de svar jag fått och sedan omformat dem till text. 

Reflektioner över intervjuerna 

Det som utgör både ryggrad och hud i mitt försök 'att skriva det sociala' är 
intervjuerna. Innehållet i intervjuerna har det gemensamt att de bygger på 
uppgiftslämnarnas versioner och upplevelser, deras sätt att tolka och förstå så
dant de varit delaktiga i. Uttryckt med andra ord innebär det att varje infor
mant delgett den som intervjuar en del av sin egen livshistoria eller sin orts 
historia så som hon eller han uppfattat den vid intervjutillfället. Innehållet i 
intervjuerna är bilder från verkligheten sedda och återgivna genom subjektiva 
filter. De personliga filtren innehåller värderingar som påverkar utform
ningen av berättelserna. Intervjuerna ger information om faktiska händelser 
och om de intervjuade personernas föreställningar och ställningstaganden i 
olika frågor. I de retrospektiva intervjuerna kan det vara svårt att avgöra vad 
som avspeglar det förflutna och det som är aktuellt vid tiden för intervjun. 
Flertalet av de s k generationsintervjuerna är även de till stora delar retro
spektiva. Informanterna berättar om de förhållanden som rådde under deras 
uppväxtår och om hur de levde som unga vuxna. Informanterna ser tillbaka, 
minns, berättar och reflekterar över det förflutna. Glömska, omtolkningar, 
reflektioner baserade på senare erfarenheter spelar in på olika sätt. 

I mitt material finns således intervjuer från fyrtio-, sjuttio- och åttiotalen 
med innehåll som omfattar perioden från 1900 till 1990. Innehållet i de retro
spektiva intervjusamlingarna passerar genom tre skikt. Längst bak finns de 
faktiska händelserna och upplevelser förknippande med dem. Nästa skikt är 
intervjutillfället, den version av en del av en livshistoria som informanten pre
senterar vid intervjutillfället styrd av intervjuarens frågor eller fritt berättande 
kring några teman. Det tredje är min läsning och tolkning av de nedtecknade 
och inspelade samtalen. Det är oundvikligt att 1980-talet kastar en skugga över 
det som berättades på 70- och 40-talen och som inträffade i början av seklet. 
Materialet är en form av muntlig historia. Insikten om att materialet är sociala 
konstruktioner av en alldeles speciell karaktär kräver intuition, inlevelseför
måga och varsamhet i tolkningarna. När likartade versioner återges i de retro
spektiva intervjuerna ökar sannolikheten för att det som berättas har nära an
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knytning till faktiska händelser eller att det utgör betydelsefulla delar av kol
lektiva tolkningar av händelser som inträffat. 

Det är således ett innehåll som berättar mycket om den tid som behandlas. 
Ett sätt att arbeta med det retrospektiva materialet har varit att ta fasta på det 
som återkommer i flera olika sammanhang och att relatera innehållet i inter
vjuerna till andra källor av olika slag. 

När jag arbetat med intervjuerna, oavsett vilken kategori det varit, har jag 
fokuserat på beskrivningar, tolkningar och förklaringar som rör livet i sam
hället. Jag har inte i detalj kunnat utforska vad som kan definieras som fakta 
och vad som är att betrakta som kollektiva myter. Bådadera är giltiga som be
skrivningar av hur de personerjag intervjuat ser på livsvillkoren i Kiruna. 

Presentation av enkäterna 

Den första enkäten genomfördes i samarbete med fältassistenterna i Kiruna och 
riktades till alla som arbetade i ungdomslag under februari månad 1986 (bilaga 
1). Den andra enkäten besvarades av elever i avgångsklasserna vid gymnasies
kolan i februari 1987 (bilaga 2). Enkäterna utgör tillsammans med mina in
tervjuer materialet till del IV om tiden efter 1983. 

Syftet med ungdomslags enkät en var för fältassistenternas del att ta reda på 
vad ungdomarna visste om villkoren för arbetet i ungdomslag och hur de såg 
på sina ungdomslagsplatser ur olika aspekter. De frågor jag ansvarade för var 
både av generell och personlig karaktär och rörde bakgrund, inställning till 
yrkesval och arbete och till orten. Fältassistenterna delade ut och samlade in 
enkäterna med hjälp av kontaktpersoner på de olika arbetsplatserna. Samman
lagt distribuerades 253 enkäter. Av dessa besvarades 188. Bortfallet var 
således 26 procent. 

I d e besvarade enkäterna finns kommentarer om att det var alltför många 
frågor att besvara. Det kan vara en av förklaringarna till det stora bortfallet. 
En annan kan vara att ungdomarna inte litade på att deras svar skulle förbli 
anonyma utan delges kontaktpersoner på arbetsplatserna och fältassistenterna. 

Enkäterna besvarades av 108 kvinnor och 80 män, vilket innebär att 43 pro
cent av de utdelade enkäterna har besvarats av kvinnorna, 32 procent av män
nen.52 Jag har inte lyckats få fram exakta uppgifter om hur många kvinnor och 
män som fick enkäten. Det uppskattade månadsmedeltalet för antalet anställda i 

52 När blir flickor kvinnor och pojkar män? Den mest adekvata benämningen på de personer som besvarat 
enkäterna vore unga kvinnor och unga män. Den som är 17-20 år är inte längre barn men som regel inte heller 
vuxen i social bemärkelse. Jag har utgått från att samhället betraktar den som fyllt 18 år som vuxen juridiskt och 
politiskt. Jag har av den anledningen funnit det mera motiverat att använda 'kvinna', 'man' än 'flicka', 'pojke', 
när jag avser unga vuxna. I relation till klass har jag oftast använt 'flicka', 'pojke' som en markering att jag 
relaterar till personens bakgrund. Någon gång kan dock 'flicka' eller 'pojke' smugit sin in i t exten i an dra 
sammanhang och har då fått stå kvar som en illustration till svårigheten att sätta gränser med utgångspunkt från 
ålder. 
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ungdomslag i Kiruna under 1986 var 256, 106 män och 150 kvinnor.53 

Andelen kvinnor i ungdomslag var således i genomsnitt 58 procent. Särskilt i 
gruppen 19-åringar arbetade fler kvinnor än män i ungdomslag, vilket till en 
del kan förklaras av att många män kunde påbörja militärtjänstgöring innan de 
fyllt 20 år. Om jag utgår från att könsfördelningen var densamma under fe
bruari månad som i månadsmedeltalet för hela året är bortfallet större bland 
kvinnorna än bland männen. 

Det interna bortfallet är mycket stort på de frågor som rör föräldrarna. 
Kommentarerna visar att många tog avstånd från dessa frågor. 

I u ngdomslagsenkäten fanns endast frågor om föräldrarnas utbildningsbak
grund och typ av anställning. Någon direkt fråga om deras nuvarande 
yrke/arbete saknades däremot, vilket var en allvarlig brist i frågeformuläret. 
Jag har därför inte kunnat koda svaren efter klassbakgrund. Det jag i stället 
använt är föräldrarnas utbildningsbakgrund, men det stora interna bortfallet 
på just dessa frågor har inneburit att jag endast redovisar svaren i ungdoms
lagsenkäten uppdelade efter kön. Många frågor har haft fyra svarsalternativ. 
När jag redovisar i löpande text har jag som regel slagit samman svaren till två 
kategorier. 

Gymnasieenkäten innehåller delvis andra, delvis samma frågor som ung
domslagsenkäten. Ett första försök att genomföra enkäten våren 1986 miss
lyckades. Av olika skäl var frånvaron så stor att det inte var meningsfullt att 
bearbeta de besvarade enkäter som samlades in. I februari 1987 gjordes ett 
nytt försök. Enkäten besvarades då av 394 elever, 165 kvinnor och 229 män. 

I katalogen för läsåret 1986/87 finns 493 elever upptagna i avgångsklas
serna.54 Det faktiska elevantalet i februari 1987 var något lägre eftersom en 
del elever hade avbrutit sin skolgång under året. Då det var svårt att få uppgif
ter om det exakta elevantalet i varje klass vid undersökningstillfället, har jag 
valt att utgå från kataloguppgifterna. Det totala bortfallet var med den beräk
ningsgrunden 20 procent. 

En jämförelse mellan antalet besvarade enkäter och elevantal på olika linjer 
har visat att bortfallet är störst på tre linjer, vårdlinjen (Vd), distributions- och 
kontorslinjen (Dk) och social servicelinje (Ss). Grupper av elever från dessa 
linjer hade praktik utanför skolan, när undersökningen gjordes, vilket innebär 
att svar från 38 flickor och 5 pojkar saknas. Det resterande bortfallet om 53 
enkäter kan betraktas som en följd av av normal frånvaro vid det lektionstill
fälle då enkäten skulle besvaras. 

Enligt skolkatalogen fanns 280 män och 219 kvinnor i avgångsklasserna vid 
höstterminens början. Av dem som besvarat enkäten var som tidigare nämnts 

53 Uppgift enligt brev från Anders Pekkari Länsarbetsnämnden i L uleå. En brist i u ndersökningen är att jag inte 
kunnat få Irani siffror om hur många kvinnor resp män som tog emot enkäten. 
54 Här finns då åk 3 och åk 4 på den tekniska linjen. Det hade varit önskvärt att jag begränsat undersökningen 
till eleverna i åk 3 för att inte ge extra utrymme åt eleverna på den enda fyraåriga linje som finns i 
gymnasieskolan. I enkätsvaren finns ingen uppgift om klass och årskurs, endast om linje. Jag har därför inte 
kunna plocka bort enkäterna från åk 4-eleverna. 

39 



229 män och 165 kvinnor. Andelen kvinnor som besvarat enkäten är således 
något mindre än i hela elevgruppen. 

Det interna bortfallet på enskilda frågor är med några få undantag mycket 
litet. Av de frågor som skulle besvaras av alla saknas 0-2 svar på 45 frågor, 
5-14 svar på 67 frågor. Tolv frågor har ett något större internbortfall bero
ende på att svaren inte gått att koda, eftersom de som svarat valt fler än ett al
ternativ. Det är endast på de frågor som rör föräldrarnas yrken som det in
terna bortfallet är stort. Bortfallet på frågan om pappans yrke är tjugoåtta 
procent (112 svar saknas) och på mammans tjugosex procent (102 svar sak
nas). En tänkbar förklaring till en del av bortfallet kan vara att det varit svårt 
att hitta en enkel benämning på föräldrarnas arbete och att själva frågekon
struktionen bidragit till att skapa osäkerhet och att man därför inte svarat på 
frågan. Den mest sannolika orsaken till det stora bortfallet är dock att man inte 
vill lämna ut den uppgiften. 

Vid kodning av föräldras yrken har jag använt SCB:s socioekonomiska in
delning (SEI) och sedan har jag sammanfört dessa i sex kategorier: ej fack
lärda resp facklärda arbetare, tjänstemän på låg, mellan- och hög nivå samt 
egna företagare.55 Föräldrar som studerar, som är arbetslösa eller pensionärer 
har bildat en särskild grupp. 

Som utgångspunkt för bestämning av ungdomarnas klassbakgrund har jag 
använt faderns yrke. Bland de heltidsarbetande papporna var antalet högre 
tjänstemän och egna företagare litet. Jag gjorde först en indelning i tre grup
per, arbetarklass som omfattar alla kategorier arbetare, mellanklass samt en 
grupp med pappor, som står utanför arbetsmarknaden. Den sistnämnda grup
pen blev så liten att jag lämnade den utanför analysen av klass och kön. 
Avsikten med benämningen mellanklass är att markera att jag inte gjort någon 
uppdelning i olika typer av tjänstemän eller småföretagare. Andelen högre 
tjänstemän är som tidigare nämnts liten. I hela materialet rör det sig om tju
gotvå personer. Gruppen egna företagare är mindre än så. Det rör sig om ett 
fåtal små företag som skogsjordbruk, åkeri, kioskbutik. En kritisk punkt i den 
här tudelningen mellan arbetare och mellanklass är att kategorin lägre tjänste
män har levnadsvillkor som i många avseenden har mera gemensamt med vissa 
grupper av arbetare än med tjänstemän på andra nivåer. Om avsikten varit att 
göra en djupgående analys av klassbakgrund skulle det krävas att de olika yr
kesgrupperna analyserades separat och att resultatet av en sådan analys fått 
ligga till grund för en mera sofistikerad kategorisering. På grund av det stora 
bortfallet på frågor om föräldrarnas yrke har jag inte gjort någon sådan analys 
och begränsat min användning av det klassindelade materialet. 

Jag har också gjort en klassindelning efter moderns yrke och då använt tre 
kategorier, arbetare, mellanklass, hemarbetande. Jag har jämfört svarsfrekven
serna mellan de två olika klassindelningarna men inte funnit några betydelse
fulla skillnader. 

55 SCB (1982). Socioekonomisk indelning. Meddelanden i samordningsfrågor, 1982:4. 

40 



Vid bearbetningen av enkätsvaren har jag jämfört svarsfrekvenserna efter kön 
i båda enkäterna, efter kön och klass i gymnasieenkäten. Jämförelserna har 
gjorts med proportionsanalys och när jag redovisar skillnader mellan grup
perna är de endast sådana som är signifikanta på fem procentsnivå. 

Som framgått av det här kapitlet har jag använt mig av många olika typer av 
material. I de beskrivande avsnitten har jag då det rör sig om protokoll och 
intervjuer hållit mig nära källtexterna innehållsligt och språkligt. Det jag ef
tersträvat genom att arbeta på det sättet har varit att i någon mån också språk
ligt synliggöra den förändring som skett under den tidsperiod som studien om
fattar. 
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Bebyggelse och etablering 

Den här delen av avhandlingen omfattar 
perioden från 1900 till 1920. I kapitel tre 
beskriver jag i grova drag bosättningen un
der de första åren och de materiella villko
ren för vardagen under de första decenni
erna. Arbete och fritid är de teman som 
behandlas i kapitel fyra och fem. Kapitel sex 
består av två delar. Den ena rör huvudsakli
gen utvecklingen av skolor i Kiruna, den 
andra arbetet i kvinnoföreningen Morgon-
rodnaden. Det som dessa till synes helt åt
skilda verksamheter hade gemensamt var 
framtidsperspektivet, viljan att skapa bättre 
villkor för barnen, för Kiruna och för 
Sverige. Det avslutande kapitlet innehåller 
reflektioner över bebyggelsetiden. 



3 Om villkoren för det vardagliga 

Resan norrut 

Den 15 oktober 1899 nådde järnvägen fram till den dåvarande boplatsen 
Luossavare. De människor som kommit till Luossavare tidigare hade använt 
banan så långt det var möjligt och sedan fortsatt till fots eller med häst. Med 
järnvägen började den egentliga inflyttningen till Kiruna, som redan den 1 juli 
1903 hade en kyrkoskriven folkmängd på 2 198 personer, 996 kvinnor och 
1 202 män.1 Men järnvägen var huvudsakligen avsedd för godstrafik.2 Att resa 
från Gällivare till Kiruna var ett mödosamt företag, som under gynnsamma 
förhållanden kunde genomföras på tolv timmar. Storm och snöfall kunde i 
värsta fall tvinga tåget att bli stående eller återvända till Gällivare. Vagnar för 
persontrafik var sällsynta. Dynamitlådor och annat fraktgods var de sittplatser 
som stod till buds förutom golvet och där fanns ofta inte plats att sitta. 
Vanligtvis fanns inte andra värmekällor än stearinljus, som passagerarna tura
des om att hålla. 

Myndigheterna ville förhindra att Kiruna skulle bli ett nytt Malmberget. 
Polisen kontrollerade därför noga de personer som ville följa med tåget 
norrut.3 Kontrollen av kvinnorna innebar att de antingen måste ha en biljett 
som intygade att de hade rätt att resa till Kiruna eller att 'någon svarade för 
dem', att de var gifta eller nära släkt med någon av de manliga passagerarna.4 

Man försökte dock på olika sätt att kringgå bestämmelserna. Män som inte 
ville skaffa kontrollbiljett försökte komma med tåget genom att vandra en bit 
efter banan och sedan hoppa på tåget eller genom att argumentera med polis

' Brunnström (1981 del 1, s 14). 
2 Brunnström (1981 del 1, s 34). 
3 I Malmberget förekom en omfattande illegal spritförsäljning och prostitution. 1 den s k kåkstaden var de sociala 
problemen stora. En konsekvens av detta blev spridningen av veneriska sjukdomar som blev så omfattande att det 
föranledde särskilda åtgärder som rapporterades av förste provinsialläkaren i N orrbottens län och återgavs i 
sammanställningen över år 1900 (Sveriges officiella statistik. Häiso- och sjukvården, Medicinalstyrelsens 
underdåniga berättelse för år 1900). Den kontroll av resanden som utövades av polisen hade sitt lagliga stöd i 
tjänstehjonstadgan, som formellt gällde fram till 1926. 
4 Biljetten som utfärdades till en av de unga lärarinnorna som skulle tjänstgöra i Kiruna hade följande 
utformning: 

Statsbanan Gellivare-Riksgränsen 
Södra distriktet 

Fribiljett å arbetståg 
för ett fruntimmer 

(Lina Hjort) 
från Gellivare till Kiruna 

o åter. 
Arbetschefen 

Gäller för den 22/8 1900. 

KM 1939 
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erna och försöka prata omkull dem. Kvinnor som inte kände till reglerna och 
gav sig av utan manligt beskydd fick lita till de andra passagerarnas välvilja. Så 
här kunde det gå till: 

På morron skulle vi fara till Kiruna och jag minns att jag tänkte att 'nu 
har man gett sig ut på farliga stråt'. Nere vid station var det bara karlar, 
det var mycket rallare, bl a en som hette Öström /.../och han var halv-
full. Vi hade hoppat in i finkan redan, då Öström fråga oss om vi hade 
någon 'som svara för oss' för polisen kommer. Men va hjärtat bulta på 
mig. Han förklara för oss att inga fruntimmer fick fara till Kiruna, om 
dom inte hade någon som svara för sig. Men då sa Öström 'var inte 
rädd flicker, jag ska svara för er'. 

kvinna, f 1875, KM 1941 

Kontrollen av både sprit och kvinnor försvårades efter 1903, då Ofotenbanan 
var färdigbyggd. Då kom resenärer till Kiruna från båda hållen. Arbetslösa 
rallare passerade. Sprittillgången ökade och ogifta kvinnor försökte få arbete 
som kokerskor i ungkarlsbarackerna, möjligen också för att få extra inkomster 
på annat sätt 

...annars var det ju som censur på kvinner den första tiden, det var 
mycket noga med, att det inte skulle komma lösa kvinner hit. Men hur 
det var kom 'reskoner'. Det var norskor. Dom hölls i skogen då det var 
sommar och i 'vissa dåliga hus' fick dom komma. 

kvinna, KM, 1941 

Detta tolererades inte av ordningsmakten. Särskilt omtalas en polis som den 
som höll efter 'norskorna'. Han var för övrigt omtyckt och känd för sitt sätt 
att skipa rättvisa direkt med knytnävarna och för sin stora alkoholkonsumtion. 
Några uppgiftslämnare betecknar åren närmast efter 1903 som en orolig pe
riod. 

Låt oss återvända till den första tiden då män, kvinnor och barn kom till 
Kiruna i godsfinka. Förhållandena vid ankomsten är ett återkommande tema i 
Kirunaminnen. För att illustrera detta har jag valt två skildringar, en från 
1899 och en från 1900. 

Det var själva midsommarafton vi kom till Kiruna. Det var fint kälkföre 
midsommarafton -99. Då vi ordnat för oss i rummet (ett kök utan farstu 
med genomgång för 4 män som bodde i rummet) så gick hustrun ut och 
köpte svagdricka och då gick hon mellan höga oppskottade snövallar, 
då grät hon, då hon kom hem, för hon tänkte på att där hemma i 
Värmland (Fryksände) var högt gräs då. 

man, f 1860, KM 1939 

Efter en lång och ansträngande resa med två små barn i en godsvagn som var 
fylld med material och med rallare som hämtat sin lön och använt den så att 
'dom var fulla och präktiga och fyllesjuka' kom fru Skoglund fram till Kiruna: 
'på många timmar fick jag inte sitta. Barna fick ligga på golvet hos bromsarn.' 
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På Ön skulle vi bo. Vägen dit var bara dy och myr men det var spångat. 
Innan jag reste hade alla tala om hur fint det var och jag hade klätt mig 
fin i lågskor. Och bäst som det var trampade jag ner bredvid spången 
och ena skon blev kvar i myren. En stormas grävde upp skon och sen 
tog han helt enkelt och bar mig över dikena och andra bar ungarna. Då 
jag kom fram till kåken, där vi skulle bo, satte jag mig på bron och grät. 
Och alla undra varför jag grät, när jag väl kommit fram, men påfrest
ningen hade väl varit för starkt, antar jag. Jag skulle också snart få 
barn. 

kvinna, fl 875, KM 1939 

Fru Skoglund berättar vidare vilka levnadsförhållanden som väntade. En liten 
kåk, 3x3 meter, utan grund. 'Fuktigt var det i alla fall inte, för alla vindar 
blåste överallt. Vattnet höll inte på golvet, då vi skulle skura, så otätt var det.' 

Bristen på bostäder, vatten och mat 

Bostadsbristen under de första åren är ett återkommande tema i Kirunamin
nen. I sin avhandling redogör Brunnström för Kirunas bebyggelsehistoria på 
ett utomordentligt sätt. Jag återger endast flyktigt några detaljer. En byggplan 
för Kiruna fastställdes redan 1900, varigenom den 'vilda' bebyggelse som ka
raktäriserat Malmberget skulle förhindras, men man kunde inte bygga bostä
der i den takt och den omfattning som krävdes för att ge alla de nyinflyttade 
drägligt husrum.5 Avsikten från LKAB:s sida var att försöka rekrytera arbe
tare som var ungkarlar eller gifta män som väntade med att ta upp sina famil
jer, men detta lyckades man inte genomföra. 'Precis som i Malmberget blev 
därför kåkbyggandet inte bara en frihetsyttring utan en tvingande nödvändig
het i den prekära bostadssituationen'.6 De bostäder som byggdes utan tillstånd 
var antingen olika typer av torvkojor eller så kallade fläsklådor, små kåkar 
som sammanfogats av spillvirke och material från fläsk- och dynamitlådor. 

Från 1900 var det planerade byggandet intensivt. Under de första fyra åren 
blev resultatet upp mot 300 byggnader.7 Eftersom LKAB inte byggde bostäder 
i d en omfattning som hade krävts för att häva bostadsbristen, kunde de privata 
hyresvärdarna pressa upp hyrorna trots att kvaliteten på deras bostäder ofta 
var sämre än bolagets. 

Den som hade egen bostad, om aldrig så primitiv, fick dela med sig och åt
minstone erbjuda golvyta till sovplats åt bostadslösa. I Kirunaminnen berättas 
t ex hur man fick ställa ut möblerna utomhus, för att alla i hushållet, familjen 
och inneboende, skulle få plats att ligga och att bord och stolar fick skottas 
fram ur snödrivorna efter oväder. Ett annat extremt exempel är en berättelse 
om en torvkoja som var så liten att barnmorskan fick stå utanför huset och 
sköta en förlossning genom dörröppningen. 

5 Brunnström (1981, del 1, s 14, s 54). 
6 Brunnström (1981, del 1, s 111). 
7 Brunnström (1981, del 1, s 184). 
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Bristen på sängplatser drabbade inte bara arbetarna. Även om förhållandena 
inte är jämförbara vad gäller trångboddhet, så var den också ett problem för 
Eva Lundgren, ingenjör Bengt Lundgrens hustru, som under de första åren 
skötte representationen åt LKAB, enligt henne själv som en hotellrörelse utan 
ersättning. 'Var ska jag lägga honom? Vad har jag för mat hemma?' var fru 
Lundgrens första tanke när någon gäst kom. När gästrummen inte räckte till 
fick hon ordna 'fullständig kasernering' i rummen, och pigorna fick ibland 
flytta in i köket och upplåta pigkammrarna till gäster (KM, 1939). 

Bostadbristen finns också dokumenterad i provinsialläkarrapporterna som 
ett påtagligt problem med olyckliga konsekvenser för invånarnas hälsa. Den 
första rapporten från Kiruna behandlar förhållanden år 1904.8 Där uppges att 
en vanlig bostadsform för arbetarna och deras familjer var ett rum som också 
var kök. Att flera familjer bodde i e tt köksrum, en bostad som bestod av ett 
enda rum som även fungerade som kök, var enligt rapporten 'en vana' särskilt 
bland 'finnbefolkningen', dvs bland människor som flyttat in från byarna 
runt Kiruna och från Tornedalen. Det som här rapporteras som en märkvärdig 
sedvänja bland finsktalande var för dem som praktiserade den en tvingande 
nödvändighet. 

Provinsialläkarrapporten från 1905 meddelar att bland de arbetare som 
bodde i LKAB:s bostäder disponerade 117 gifta arbetare med 488 familjemed
lemmar ett rum och kök, 136 arbetare med 327 familjemedlemmar ett köks
rum.9 De som lyckades få bostad hos bolaget hade bättre bostadsstandard än de 
som bodde 'på stadsplan'. 

I årsrapporten för 1909 påtalar förste provinsialläkaren i Norrbotten att de 
många uthyrningsrum som inretts i källare i bostadshus i Kiruna var hälsovåd
liga och att det 'icke minst på grund av den trångboddhet som förekommer i 
samhället' finns behov av sjukhem för vård av kroniskt sjuka.10 Årsrapporten 
för 1912 innehåller en särskild bilaga om överbefolkningen i bostäderna.11 

Där får vi bl a veta att 472 familjer av varierande storlek bor i ett rum som 
också är kök. 

Tabell 1. Antal familjer och familj e storlek med ett köksrum som bostad enligt provinsialläkar-
rapport 1912. 

Antal personer Bolagsområde Samhället/stadsplan 

2 25 76 
3 48 99 
4-11 36 188 
Summa 109 363 

8 Årsberättelse om Kiruna extra provinsialläkardistrikt 1904. 
9 Årsberättelse från provinsialläkaren i Kiruna 1905. 
10 Årsrapport från l:e provinsialläkaren i N orrbotten för 1909. 
11 Årsrapport från l:e provinsialläkaren i N orrbotten för 1912. 
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Bostadbristen ökade 1912 och 1913 för att sedan långsamt minska.12 I rappor
ten för 1918 meddelar provinsialläkaren i Kiruna att de familjer som varit sär
skilt trångbodda har uppmanats att söka större bostad och underförstår på så 
sätt att sådana fanns att tillgå.13 Normen för 'särskilt trångboddhet' anges inte 
men i 1919 års rapport meddelas att 14 familjer i Kiruna var särskilt trång
bodda.14 Antalet 'normalt' trångbodda familjer anges heller inte, men eftersom 
bolagets lägenheter främst bestod av ett eller två rum och kök, hade familjer 
med flera barn inte särskilt stor bostadsyta per person. 

Ytterligare ett problem med bostäderna var vägglus och först i början av 
trettiotalet lyckades man i kommunen vidta åtgärder som gjorde att den plågan 
i stor sett utrotades.15 

Sammanfattningsvis kan sägas att under de första åren var bostadssituationen 
mycket svår. Trots omfattande byggnation ökade trångboddheten 1912 och 
1913 för att efter den tidens mått vara under kontroll 1920. 

Oavsett bostadsform, sysselsättning eller plats i samhällshierarkin var 
vattenbrist ett problem som särskilt drabbade kvinnor. Vatten till matlagning, 
personlig hygien, vatten till städning och tvätt, vatten till husdjur. Sjövattnet 
var sommartid 'lusigt' och måste silas om det skulle användas. De pumpar som 
borrades gav lite vatten. Det förekom köer vid pumparna till och med nattetid 
och ibland blev det slagsmål om vattendropparna. För att få vatten i pumpen 
måste två pigor som arbetade hos ingenjör Lundgren hjälpas åt att pumpa. 

Pumpa fick man en halvtimme innan det kom vatten, en stråle som ett 
finger. Och då man bytte av varann vid pumpningen, fick man skynda 
sig så att det inte sluta rinna, för då var det att börja på nytt igen. 

kvinna, f 1881, KM 1943 

Så här berättar en annan informant: 

Så var det vattnet. /.../. Vid gamla idrottsplatsen fanns en pump, där 
man fick dra och dra och det kom en stråle som en flaskhals. Det var 
många, som drog på sig missfall där. 

kvinna, f 1876, KM 1943 

Att förse hushållet med det vatten som behövdes var ett mycket slitsamt kvin
noarbete. Problemen med vattenförsörjning bekräftas i provinsialläkarrappor-
terna. 'Man kan säga, att gott vatten till dryck och matlagning i Kiruna i all
mänhet är svårtillgängligt och under vintern är bristen därpå mycket känn
bar'16 

Det rapporterades också att man under övervakning av 'sundhetspolisen' 
höll vakar öppna på Luossajärvi vintertid och att man börjat installera vatten-

^ Årsrapport från l:e provinsialläkaren i Norrbotten för 1913. 
13 Årsberättelse från provinsialläkaren i K iruna 1918. 
14 Årsrapport från provinsialläkaren i Kiruna 1919. 
15 Frank (1950, s 205). 
16 Årsberättelse från provinsialläkaren i Kiruna 1905. 
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och avloppsledningar.17 1916 hade upp mot fyrtio procent av alla bostäder 
vattenledning. 1,916 hade vattenklosett installerats i 67 egendomar.18 Eftersom 
det blev problem med utsläpp från avloppsledningar, dröjde det dock till fyr
tiotalet innan alla fastigheter i Kiruna fick vattentoaletter.19 

Under de första åren var inte matfrågan lika problematisk som vattenfrågan, 
även om det fanns många familjer som fick nöja sig med mycket ensidig kost 
och få färskvaror. 

Maten bestod av amerikanskt fläsk, falukorv och sill, som varierades i 
det oändliga. Någon gång fick man färskt kött. Mjölk var sällsynt, men 
'milken' (torrmjölk, min anm) fick man till leda. Potatis fanns alltid, 
fast den var dålig, grönsaker och rotsaker fanns ej.' 

kvinna, fl 887, KM 1939 

Redan 1900 hade de första handlarna etablerat sig i Kiruna. Att kvaliteten på 
de varor som erbjöds där inte alltid var förstklassig framgår av följande. 

Allt kött var nersaltat i tunnor. Det amerikanska fläsket måste saltas om 
på våren, varvid det dåliga fläsket skars bort. Det luktade ohyggligt, när 
man var sysselsatt med detta arbete. 

man, f 1895, KM 1939 

Mellan Kiruna och de kringliggande byarna, främst Kurravaara och Jukkas-
järvi, knöts ömsesidiga handelsförbindelser. Byborna kunde proviantera en del 
basvaror i Kiruna och människorna i Kiruna kunde i viss utsträckning få köpa 
kött, mejerivaror och bröd av byborna. Via handelsfirmorna, främst Hannu 
och Green, men också privat, ofta med Eva Lundgren som aktiv mellanhand, 
kunde samerna saluföra renkött, fisk och fågel till butiker och restauranger 
söderut. Det förefaller som om handelsutbytet, med undantag för handlarna 
Hannus och Greens rovdrift på samiska varor, var betydelsefullt när det gällde 
att etablera goda relationer mellan den ursprungliga befolkningen och 
nybyggarna.20 

Nybyggarna hade goda möjligheter att fiska och jaga. Under den allra första 
tiden kunde man tom skjuta ripor stående i dörröppningen till kåken eller 
kojan. Luossajärvi och andra vattendrag gav stora fångster av ädelfisk. 

Att brister i kosthållet ansågs inverka på hälsotillståndet i befolkningen 
framgår tydligt i provinsialläkarrapporterna. Kronisk gastrit var den mest 
frekventa diagnosen 1904. De sjukdomar som genomgående anges som vanli
gast är magkatarr, blodbrist och muskelreumatism. Den senare anses orsakad 

17 Årsberättelse från provinsialläkaren i K iruna 1907. 
18 Årsberättelse från provinsialläkaren i Kiruna 1916. 
19 Frank (1950, s 136-37). 
2° Kirunas tillkomst och järnvägsbygget innebar dock ett stort ingrepp i r ennäringen och medförde betydande 
förluster och inskränkningar för den samiska befolkningen. Se Brunnström (1981 del 1, s 34-35). 
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av utearbete i hårt väder medan de två förra tillskrivs brister i mathåll
ningen.21 

Barnen drabbades hårt. Tarmkatarr och andra sjukdomstillstånd tillskrivs i 
rapporten 1904 'svårigheten att erhålla god mjölk åt de späda barn, som måste 
artificiellt uppfödas'.221 rapporten tio år senare hävdas det att det är mödrar
nas okunnighet i fråga om barnavård som är den troligaste orsaken till späd
barnssjukdomar och död.23 

Under första världskriget var tillgången på mat mycket begränsad. I BK 
finns flera berättelser om matbristen. 

Jag minns när kriget bröt ut 1914. Och jag minns från den tiden när 
man kom hem från skolan, att det luktade sura kålrötter som mamma 
hade kokat, och sur potatis hade hon också kokat, som hon blandade i 
brödet då hon bakade och sedan var det ju ont om allt möjligt annat. 

kvinna, f 1897, BK 

Krigsåren blev bistra, därför att ransoneringarna var otillräckliga. /.../I 
slutet av 1918 började det bli bättre. Vi kunde till och med få potatis. 
Mor kokade en stor gryta med potatis och vi åt bara potatis, ingenting 
annat, och hela grytan gick åt. 

man, f 1902, BK 

Gruvarbetarnas fackförening föreslog att man skulle bygga upp en kommunal 
ladugård för att förse kirunaborna med nödvändiga mejeriprodukter, men det 
förslaget realiserades inte.24 

Under en amerikaresa köpte disponent Lundbohm in matvaror, som frakta
des till Narvik. Han lyckades genom sega förhandlingar förmå myndigheterna 
i Stockholm att acceptera att dessa varor skulle distribueras utan att räknas in i 
de knappt tilltagna ransonerna.25 

Det som var mest problematiskt för kosthållet de första åren var bristen på 
mjölk. Milk, torrmjölk, fanns att tillgå men uppskattades inte. Efterhand kom 
många som bodde på privat mark att hålla sig med husdjur, kor, getter och 
får. Mjölk fraktades också med järnväg och såldes direkt från vagnen. 

Mjölkhämtningen var intressant! Man försökte hålla utkik på tåget, man 
visste aldrig när det skulle komma, om det blev klockan två, tre eller 
fyra. Det berodde alldeles på omständigheterna det. Och rätt som det 
var gick budet från den ene till de andre: Tåget kommer, tåget kom
mer!' Och tåget kom in till station, men kunde backa genast och vi 
sprang efter och så körde det in till station igen och vi efter och så 

21 Årsberättelse om Kiruna extra provinsialläkardistrikt 1904. 
22 Årsberättelse om Kiruna extra provinsialläkardistrikt 1904. 
23 Årsberättelse från provinsialläkaren i K iruna 1915. 
24 Nyström (1940). 
25 Åström (1965, s 162). 
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kunde det hålla på. Men till slut kastades mjölkkrukerna av. Och 
'Mjölk-Sara' hon mäta ut mjölken ute i det fria vid banan. Mest hade 
mjölken hunnit bli sur. Och lika glad var man, då man gick hem utan 
mjölk, för man var inte annat van än att bli utan. 

kvinna, f 1873, KM 1943 

Priserna på matvaror var höga i Kiruna. 1902 försökte Lundbohm förhandla 
med landshövdingen om att få sänka mjölkpriserna i Kiruna. Produktionsvill
koren för bönderna i Norrbotten var ogynnsamma och bristen på kontanta 
medel bland bönderna mycket stor. Landshövdingen förklarade detta för 
Lundbohm och avslog hans begäran men föreslog att man skulle bilda en koo
perativ förening för att sänka försäljningskostnaderna. Den mjölkförening som 
bildades fem år senare kom till på initiativ av kvinnor, som också var i majori
tet bland andelsägarna.26 

Om det var svårt att få tag på mjölk, så var det något år in på 1900-talet 
desto lättare att köpa öl. Öltapparna växte snabbt i antal. Uppgifterna om anta
let öltappar varierar, men det fanns tidigt minst ett tjugotal. Ölet kunde köpas i 
hinkar direkt från tunnorna eller i hel tunna. Redan 1903 demonstrerade god-
templarna mot ölförsäljningen. 1905 togs ölbryggeriet i bruk och några år 
längre fram började Hannu ocn Green att sälja vin i sin affär. Spritlangarna, 
som hade fått ordentligt fäste i Malmberget hade däremot svårt att komma in 
på marknaden i Kiruna. 

Länsman Olsson höll ett öga på dom. Langarna sa att lagen och böterna 
var dom inte rädda för, men länsman Olssons käpp. 

man, f 1871, KM 1941 

1909 konstaterar provinsialläkaren att allvarligt alkoholmissbruk minskat men 
att det förekommer s k 'droppmissbruk', missbruk av Hoffmans droppar och 
andra hostmediciner.27 Kampen mot tillverkning och användning av alkohol 
var en framträdande del av det sociala livet i Kiruna under bebyggelsetiden. 

De första åren hade många nybyggare stora svårigheter att ordna det var
dagliga. Av naturliga skäl har förhållandena aldrig senare varit så svårhanter
liga som då. De första åren i Kiruna kan karaktäriseras som en ständigt pågå
ende kamp för överlevnad och en strävan mot ordning och kontroll. De hinder 
som skulle övervinnas var både naturgivna och sociala. Det gällde att klara av 
naturen och klimatet. Ett medel i den kampen var det rationellt planerade sam
hällsbygget. Superi och lösaktighet var ett av hoten mot ordningen i nybyggar-
samhället, fattigdom ett annat. Det motstånd människorna mobiliserade var att 
arbeta. Nästa kapitel ägnar jag åt arbetet och arbetsvillkoren under bebyggel
setiden. 

26 Åström (1965, s 79-80). 
27 Årsberättelse från provinsialläkaren i Kiruna 1909. 
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4 Arbetet 

Arbete i vid mening är den verksamhet som pågår för att säkra överlevnaden, 
materiellt, socialt och symboliskt. En traditionell distinktion är åtskillnaden 
mellan produktivt och reproduktivt arbete. Arbetsdelningen i industrisamhället 
karaktäriseras av att arbetet i den produktiva sfären avskildes från det repro-
duktiva arbetet och att ersättning för detta arbete vanligtvis betalades i pengar. 
Det produktiva arbetet är enligt den marxistiska teorin det mervärdesskapande 
arbetet. Feministiska marxister har ingående debatterat frågan om hushållsar
betets relation till kapitalet. Jag lämnar den debatten utanför mitt resonemang 
och ansluter mig till den ståndpunkten att hushållsarbetet inte är produktivt i 
strikt marxistisk mening men att hushållsarbetet likväl har en central funktion i 
den process som leder till att mervärde skapas.28 

När jag använder begreppet reproduktivt arbete avser jag det arbete som di
rekt är kopplat till reproduktionen av mänskligt liv. Det är ett arbete som kan 
utföras oavlönat inom familjen, lönat och oavlönat utanför familjen och som 
omfattar olika typer av produktion av varor och tjänster. 

Den tidsperiod som behandlas i den här delen av avhandlingen kan i många 
avseenden karaktäriseras som en omstruktureringsfas, en övergångsperiod 
mellan agrarsamhälle och industrisamhälle. Begrepp som arbete, arbetstid, lön 
får sina olika innebörder av den produktionsform som dominerar.29 Ett gene
rellt fenomen under övergångsperioder är att den föregående organisations
formens materiella villkor och de innebörder, tolkningar och meningar som 
tillskrivs dessa, lever kvar på olika sätt, samtidigt som nya materiella villkor 
och olika förståelseformer som tillhör dessa växer fram. Varptrådar och inslag 
från det föregående finns alltid med i den väv som vävs i nuet, men bland
ningen blir särskilt påtaglig när de strukturella förändringarna är stora. När 
jag längre fram försöker tolka den mentalitet som jag tycker mig skönja i in
tervjuerna får jag anledning att återkomma till detta. 

Flertalet av de människor som kom till Kiruna hade sina rötter på landsbyg
den, främst då i Norrbotten och Västerbotten. Det arbete som upptog det mesta 
av deras vakna tid var antingen arbete som resulterade i l ön eller arbete som 
på annat sätt var nödvändigt för överlevnaden. Jag föreställer mig att det var 
självklart för nybyggarna att överlevnaden krävde långa och slitsamma arbets
dagar. Det nya för dem som vuxit upp som barn till torpare och småjordbru-

28 Gayle Rubin har formulerat sin uppfattning om relationen mellan hushållsarbete och mervärdesproduktion på 
följande sätt: "A lot of the debate on women and household has centered around the question of whether or not 
housework is "productive" labour. Strictly speaking housework is not ordinarily "productive" in the technical 
sense of the term. /.../ But this distinction is irrelevant to the main line of argument. Housework may not be 
"productive" in the sense of directly producing surplus value and capital, and yet be a crucial element in 
the production of surplus value and capital " Rubin (1975, s 162). Jag delar hennes uppfattning. 
29 Folke Fridells roman Död mans hand innehåller en åskådlig skildring av motsättningen mellan torparens och 
fabriksarbetarens förhållningssätt till arbete. Den form av rationalitet som driver huvudpersonen att arbeta extra 
under matrasten för att försöka avsluta det arbete han ålagts den första dagen på fabriken väcker 
arbetskamraternas vrede. Det som var en dygd i arbetet på torpet var osolidariskt på fabriken. 
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käre var den uppdelning i olika typer av arbete mellan å ena sidan lönearbetet i 
gravan och å andra sidan det oavlönade arbetet på fritiden. Nybyggarna förde 
med sig kunskaper från bondesamhället som var nödvändiga för att de skulle 
klara sin försörjning. De ägnade sin fria tid åt byggnadsarbete, jakt, fiske, till
verkning av kläder, skor. De kom på så sätt att kombinera sina erfarenheter 
från naturahushållningen på landsbygden med lönearbetet i det nya samhället. 

Det gemensamma för såväl kvinnornas som männens oavlönade och avlö
nade arbete var att det ofta var fysiskt krävande kroppsarbete, som måste ut
föras under ogynnsamma förhållanden och som förutom uthållighet och styrka 
också krävde förmåga att lösa de nya problem som ständigt uppstod. Den som 
inte var uppfinnigsrik hade svårt att klara de nya levnadsvillkoren. 'Aldrig 
blev man rådlös. Hade man blivit det hade man inte kunnat stanna här' (kvinna, 
f 1873, KM 1943). 

Yrken och titlar i Kirunaminnen 

För att få en uppfattning om vad arbetet omfattade och hur arbetsvillkoren 
var, har jag gått igenom intervjuerna i Kirunaminnen och granskat de olika 
typer av arbete som omtalas där med avseende på om det var avlönat eller 
oavlönat arbete och om det utfördes av kvinnor eller av män. Jag har koncen
trerat mig på det oavlönade arbetet och på kvinnornas lönearbete och endast 
flyktigt berört den aspekt av arbete som vanligtvis står i fokus - männens löne
arbete. 

I registret över uppteckningarna i Kirunaminnen finns en kolumn för ti
tel/yrke. Jag har gjort en grov kategorisering med den som utgångspunkt och 
kompletterat med uppgifter som kommer fram i intervjuerna för att på så sätt 
få en uppfattning om vilka olika arbeten de intervjuade hade under bebyggel
setiden.30 Flera män hade under en tid arbete som rallare. Detta framgår 
ibland av registret, ibland av intervjun. Några berättar i intervjun att de haft 
andra typer av arbete under den första tiden i Kiruna. Jag har i de fallen an
vänt dessa uppgifter, eftersom det som angivits i registret ofta har varit infor-
mantens yrke eller titel vid intervjutillfället. Det jag kom fram till var att 74 
män hade haft arbetarklassyrken, 29 hade varit tjänstemän och 25 egna företa
gare, typ åkare, målarmästare eller bybor med egen gård. 

Kvinnornas titel vid intervjutillfället anger vanligtvis civilstånd - fröken, 
fru, hustru, änka. Av de 54 kvinnorna hade elva egna yrkestitlar - fem lärar
innor, två fotografer, en kocka, en baderska, en föreståndarinna och en sjuk
gymnast. Detta är sannolikt helt adekvat för den situation som gällde, när in
tervjuerna gjordes, men det ger en missvisande bild av de förhållanden som 
rådde under de första åren. 

30 Vid kategoriseringen har jag använt SEI som utgångspunkt. Många av yrkesbenämningarna i KM finns 
upptagna i SEI. När jag behandlat dessa har jag försökt att följa de principer som används i SEI. 
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Några få informanter utgör undantag. De benämns varken efter yrke eller 
civilstånd utan med sin etniska tillhörighet. Det gäller tre samer som regi
strerats som 'lappkvinna' och 'lappman'. 

Om lönearbetet 

Som jag tidigare framhållit finns det egentligen inte några beskrivningar av 
gruvdriften i Kirunaminnen. Då och då gör uppgiftslämnarna jämförelser 
mellan då och nu och berättar på så sätt indirekt något om villkoren för gruv
driften. Förutom det tunga arbetet att bygga upp gruvan och bryta malm var 
det krävande att ta sig till och från arbetet. Det fanns inga kommunikationsme
del. Arbetarna måste gå till berget och sedan klättra upp och dessutom bära 
med sig arbetsredskap och mat. 

Först var jag i jordschaktningsarbeten. Men sen kom jag till gruvan 
1903. Vi hade inte för grant där när vi börja. Gå fick vi upp för berget 
och redskapen fick vi bära med oss. Nedför Berget halka vi, för vi var 
idrottsmän allihop! Ibland åkte jag nedför Berget på matsäcklådan. 

man, f 1874, KM 1945 

Arbetet var tungt och farligt på många sätt och många arbetsuppgifter var en
formiga. Omsättningen av arbetare var mycket stor under de första åren.31 

Klimatet var en utmaning. I Kirunaminnen berättar en kusk om hur kläderna 
frusit fast på kroppen under en arbetsresa. 

Då jag drog av mig kläderna följde skinnet med och det blev sår över 
hela kroppen. Och en veckas tid var jag alldeles döv. 

man, f 1887, KM 1939 

Arbetet i gruvan satte påtagligt sin prägel också på hemmen. De första åren 
gick gruvarbetarna till och från arbetet i sina arbetskläder och bytte om 
hemma. Mannens kläder måste torkas inne i bostaden för att vara användbara 
till nästa arbetsskift. Detta var särskilt besvärligt på grund av trångboddheten 
och de bristfälliga bostäderna.32 

31 Brunnström (1981, del 1, s 119-120). 
32 När LKAB byggde bastu med tvättrum för att arbetarna skulle ha möjlighet att tvätta sig och byta kläder på 
arbetsplatsen, väckte den nyordningen protester bland arbetarna, eftersom det innebar att de var tvungna att vistas 
på arbetsplatsen en stund längre om de skulle byta om där. Stadsingenjör Lenander skriver i sina 
minnesanteckningar: "Arbetarna som inte ville ha en förändring framförde sitt missnöje till Lundbohm men han 
svarade: - Ni skall vänta ett slag och höra vad hustrurna har att säga." 
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I Greens backe /.../ minns jag fanns det en torvkoja. Jag var in där nå
gra gånger, det var jordgolv och någon fönsterglugg och där bodde 
folk, som hade barn. Tolv till tretton personer var inte ovanligt på den 
tiden/.../ Till på köpet måste mannens gruvkläder torka inne över nat
ten, då kan man förstå hur luften var. 

kvinna, f 1891, KM 1943 

Gruvarbetet tillsammans med olika typer av anläggningsarbeten var det vanli
gaste lönearbetet för männen. Jag nöjer mig med att konstatera detta och ägnar 
mig fortsättningsvis åt andra former av arbete, som visserligen var beroende 
av gruvdriften men som samtidigt utgjorde en nödvändig förutsättning för att 
verksamheten i gruvorna skulle komma till stånd och fortgå. 

Kvinnorna behövde någon som ' svarade för dem', för att de skulle få 
komma till Kiruna. För många var det maken. Hon kom som hustru och hen
nes främsta uppgift var att sköta om familjen. De män som inte hade någon 
hustru hade problem. 'Matfrågan var svår, särskilt för ungkarlar' (man, f 
1869, KM 1939). 

Många gifta kvinnor bidrog på olika sätt till familjens försörjning med mer 
eller mindre regelbundet avlönat arbete. Vanligast var att ha inneboende, att 
ordna mat och husrum åt andra män. Den som hade golvplats att upplåta som 
sovplats förväntades göra det mot viss ersättning. Den verksamheten kunde bli 
'storskalig'. När en man vid namn Petrus Eriksson byggde ut sin kåk, ordnade 
han två resanderum med fyra kökssoffor i varje rum. Varje soffa gav två 
sovplatser. Dessutom fick den som kom sist lägga sig på köksgolvet om rum
men var upptagna. Logi och morgonkaffe, som hustrun ombesörjde, kostade 
en krona per natt. 

Vi låste aldrig dörrn, för de va så att tåget kom på natten och då kom 
dom bara in fast vi låg. Det kunde vara så fullt på golvet så det gick inte 
komma fram till spisen på morgonen, då måste dom sätta sig upp först. 

man, f 1860, KM 1939 

Kvinnornas arbetsinsats kunde vara villkoret för att familjen skulle få bostad 
eller material att bygga en kåk. 

Då jag kom var det värsta att det inte fanns nån särskild vrå för oss. Vi 
hade ju en liten flicka också. Jag skulle ju hushålla i Statens barack./.../ 
det var 9 karar utom oss själva. Kararna höll maten själva. /.../ För mitt 
arbete fick jag 3 kr i månaden av varje man. 

kvinna, KM 1941 

Vi hade hela ett rum och kök. Vi hade fått virket till stugan av staten, 
bräder, dörrlås o fönster för att jag åtagit mig att hålla kuskarna med 
mat och kaffe. 

kvinna, f 1870, KM 1941 
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Det fanns andra möjligheter för kvinnor att ägna sig åt avlönat arbete. Det 
kunde gälla tillfälliga sysslor. Maria Taavenikku, som var den första kvinnan i 
Kiruna berättar hur hon fiskade tillsammans med sin 'gubbe', skar myrhö till 
hästarna den första sommaren, när de inte kunde skaffa hö men också hur hon 
arbetade som kusk: 

/.../jag körde plank o. timmer i Rouksidalen. Planken skulle bli till ba
racker åt folket. Jag kuska mycket.' /.../ man tjänade 8 kr. häst och 
man om dag den tiden.' 

KM, 1941 

Fru Taavenikku hade ytterligare en inkomstkälla som hjälp med hushållsarbete 
hos disponenten vid särskilda tillfällen. 

Kvinnorna arbetade mot lön för att lämna bidrag till familjeekonomin, en 
form av deltidsarbete som inte registrerades, eftersom arbetsgivarna var en
skilda personer och arbete av det här slaget inte definieras som lönearbete, 
kanske inte ens som arbete. Detta var inte unikt för Kiruna utan snarare ett 
traditionellt mönster som funnits i bondesamhället och som var vanligt långt in 
på 1900-talet. 

Av de kvinnor som intervjuats i Kirunaminnen kom ungefär hälften till 
Kiruna tillsammans med sina män. De ägnade sig åt hushållsarbete i familjen, i 
varierande grad kombinerat med olika former av arbete mot betalning som bi
syssla. Detsamma gällde sannolikt också generellt för andra som kom till 
Kiruna de första åren. Det förekom även att kvinnor sökte sig till Kiruna för 
att få sin utkomst. Den gruppen utgör knappt tjugo procent av de kvinnor som 
intervjuats i Kirunaminnen.33 

Det som dominerade var arbetsuppgifter med anknytning till den reproduk-
tiva sfären. Det gällde olika typer av anställningar som rörde matlagning och 
hushållning som kokerska, hushållerska och piga eller serviceyrken som bod
biträde, frisör. Det fanns också stickerskor och sömmerskor och andra små
företagare. Ett exempel: Fröknarna Aronsson hade matservering redan 1900. 
För anställda och arbetsgivare sammanföll arbete och fritid på ett mycket 
påtagligt sätt. Så här berättar en av de kvinnor som var anställd hos fröknarna: 

/.../ de köpte själva en stuga på 'Tippen' på ett rum i vanlig storlek och 
en garderob inreddes till kök 80 fasta spisgäster var det och extra hade 
vi en 30-40, det var då rallarlagen kom. Begärde rallarna mat var det 
inte att neka, var det så mitt i natten. Vi bodde förstås i samma stuga. 

kvinna, f 1881, KM 1941 

Det fanns även andra typer av arbete som utfördes av kvinnor. En arbetsskil-
dring med pregnans rör tegeltillverkning. 

33 Jag har analyserat 62 intervjuer där kvinnor intervjuats. 25 av dem uppgav att de kom till Kiruna som gifta, 
12 att de kom med sina föräldrar. 11 kvinnor uppgav yrke eller anställning. I 14 fall saknas uppgift om såväl 
civilstånd som ev anställning. 

56 



Jag var omkring 16 år då jag första gången kom till Kiruna. Jag skulle 
dit och slå tegel. Och jag ville så gärna tjäna pengar, till ett och annat. 
Pengarna fick vi hämta på kontoret /.../.Ungefär 3 kr om dagen tjäna vi 
o folk tyckte det var 'en fruktansvärd förtjänst'. Men det var hårt arbete. 
Vi - de tre kvinnor som bildade laget - hade en lång låda o leran krossa 
vi med träklubbor o så blanda vi i sand och vatten o så trampa vi degen 
med bara fötter så det blandade sig noga. Sen tog vi upp degen i hinkar 
o så fyllde vi tegelformar. Vi hade var sin form. Man skulle vara noga 
med arbetet, så det blev väl packat - somliga fuska med det så det blev 
luftrum o då gick det sönder i bränningen. 

kvinna, fl 883, KM 1943 

Kiruna erbjöd även vissa arbetsmöjligheter för kvinnor med utbildning. När 
Bolagshotellet var färdigt 1901 anställdes en föreståndare. Redan 1904 fanns 
tre barnmorskor anställda och antalet kvinnor som arbetade inom vården 
ökade successivt. 1914 arbetade t ex fem barnmorskor och sex sjuksköterskor i 
Kiruna.34 

En yrkesgrupp som snart blev förhållandevis stor utgjordes av lärarinnorna. 
Vid höstterminens början 1901 fanns 120 småskolebarn i Kiruna som alla 
skulle undervisas av den första lärarinnan. Kort efter terminsstarten kom yt
terligare en småskollärarinna, men antalet barn ökade snabbt under året så en 
stor del av läsåret fanns omkring 70 barn i varje klass. Lärarinnornas arbete 
försvårades inte bara av de stora klasser utan också av de undermåliga loka
lerna och barnens levnadsvillkor i stort. Barnen hade en besvärlig skolväg. I 
klassrummet var det hett vid kaminerna och iskallt på motsatt sida. När bar
nens kläder tinat upp blev det fuktigt och unket i klassrummet. Inredningen 
var mycket enkel. Under 1902-03 användes gamla kyrkan som skolsal. Den 
första skolan, Bolagsskolan, blev klar 1903, men var redan från början för li
ten. 

De yttre villkoren för de kvinnor som tjänstgjorde som lärarinnor var 
svåra. Det som gjorde arbetet i Kiruna attraktivt trots de bistra förhållandena 
var lönen. 'Det var lönen som lockade mig till Kiruna. 100 kr. i månaden, det 
var förfärligt mycket då, 700 om året hade jag i Byske.' (kvinna, f 1876, KM 
1941).35 

Det oavlönade arbetet 

Det finns som jag tidigare framhållit ytterst få redogörelser för männens löne
arbete i Kirlinaminnen. Skildringar av kvinnors och mäns oavlönade arbete får 
däremot stort utrymme i intervjuerna. Männen byggde bostäder och tillver

34 Uppgiften är hämtad hån Årsberättelse om Kiruna extra provinsialläkardistrikt 1914. 
35 Redan 1903 fanns 10 lärare och lärarinnor i K iruna. De kom att utgöra en del av överheten i K iruna och deras 
särställning markerades bl a av att disponent Lundbohm bjöd dem på middag efter lärarmöten i sitt hem eller på 
Bolagshotellet. Lundbohms intresse för utbildningsfrågor innebar att han markerade lärarnas betydelse för 
samhället genom att på olika sätt värna om dem. Lärarnas positiva inställning till LKAB och till disponenten 
omvittnas på olika sätt bl a i f orm av högstämda hyllningsdikter som tillägnades Lundbohm vid olika tillfällen. 
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kade möbler av det virke som fanns att tillgå. De tog hand om körslor av olika 
slag. Det kunde gälla flyttlass, ved- och virkesfrakter, matvaror m m. 
Begravningsplatsen fanns under de första åren i Jukkasvärvi och det var män 
som skjutsade eller bar kistorna dit.36 Männen jagade och fiskade och plockade 
bär. Vid sidan om lönearbetet utförde män sådana sysslor som av tradition ut
förts av män på landsbygden. Arbetsdelningen var traditionell, men när män
nen inte räckte till kunde även kvinnor utföra manssysslor. Kvinnorna ansva
rade för det dagliga, elden, maten, tvätten, städningen. Det var deras uppgift 
att sköta om och fostra barnen och hålla ordning på männen. Centralt i kvin
nornas berättelser är bristen på vatten. Ett av de största problemen var tvätten. 
Sommartid kunde kokning och sköljning ske utomhus. Då var tvättarbetet ett 
trevligt inslag i vardagen - flera kvinnor tvättade och umgicks samtidigt. 
Tvätten kunde torkas utomhus. Under vintern fanns två möjligheter. Antingen 
att sköta hela tvättprocessen utomhus eller att koka tvätten hemma, frakta den 
till sjön och skölja i vakar och sedan hänga inomhus. 

Skölja kläder i vakar glömmer man nog aldrig. Händerna blev nästan 
förfrusna och kjolarna var så stelfrusna så dom såg ut som krinoli-
ner.Och då man kom hem måste kläderna tinas opp i varmt vatten, in
nan dom skulle hängas. Så hängde man ute och tog in eftersom och 
torka inne och jag minns det blev så kallt och fuktigt då man hängde i 
rummet. 

kvinna, f 1881, KM 1941 

De hemarbetande kvinnornas arbetsplats var de bristfälliga bostäderna. En stor 
del av deras möda ägnades åt att hålla kylan borta så att barn och vuxna inte 
förfrös sig. 

Vi var fyra som skulle bo i rummet utom lillflickan som föddes där. 
Hon hade ingen säng. Henne linda jag in i en stor fårskinnsfäll o la 
henne i sängen. Vi hade två sådana fållar, annars hade vi aldrig levt 
igenom, så kallt som det va. 

kvinna, f 1875, KM 1939 

Så här berättar en annan kvinna, som bodde med sin familj och en inneboende 
i ena halvan av en lada, vars andra halva hyrdes av en stickerska och en söm
merska: 

Den var delad av en vägg av tunna bräder och det var tapeter på den 
väggen. Och då det sprack och gick sönder kunde vi titta in till varan
dra. /.../ Golvet var nytt men det var ingen trossbotten, därför var det 
kallt och dragit, det var inte roligt för barnen som ju bara var 3 år och 

36 En stor förmån för anställda vid LKAB och SJ under de första åren var att det ingick i a nställningsvillkoren 
att företagen skulle ombesörja begravning vid eventuella dödsfall. Jordfästning för Bolagets folk skedde i 
Gällivare, för SJ-anställda i Tornehamn. Andra fick ordna begravning i Jukkasjärvi, dit kistan fick bäras eller 
forslas med häst när föret tillät. 
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det andra 1/2 år. På morron fick vi ta skyffeln och kasta ut snön som 
drivit in genom dörrspringan på natten men den hade blivit kram. 
(Symaskinen blev rostig där den stod). 

kvinna, f 1871, KM 1941 

En viktig uppgift för kvinnorna var att hämta vatten och stå för kosthållet. 
Även om det inte var lika svårt att få tag på mat som på vatten, var det en 
tidskrävande och mödosam uppgift. Under de första åren förekom ingen 
plogning. Man trampade upp stigar. Periodvis var det svårt att ta sig fram. Vid 
snösmältningen blev snösörjan meterdjup. Vintertid var det mörkt en stor del 
av dygnet. Det var lätt att gå vilse inne i samhället. 

Jag minns när jag gick och handla hos Nilssons var det svårt att hitta. 
Ibland hade jag nån av pojkarna, som lyste mej med lykta. Men man vet 
ju hur lyktan är, fläktar och skuggar så man ser ingenting. 

kvinna, f 1877, KM 1942 

Ett problem för kvinnorna var att hitta olika metoder för att bevara maten. 
Genom att gräva gropar ner till tjälen och bygga provisoriska lådor av bräd
stumpar kunde man ordna kylrum sommartid. Vintertid kunde mat som tålde 
kyla förvaras utomhus. Då var problemet att hindra köldkänsliga matvaror 
från att frysa nattetid. Att laga mat, sköta disk och bära slask var ständigt åter
kommande inslag i det dagliga arbetet och det var mycket tidskrävande. 

Barnen föddes i hemmen. Nativiteten var mycket hög.37 Barnmorskan var i 
bästa fall med vid förlossningen. Unga ogifta kvinnliga släktingar kom och 
bodde hos familjen för en tid för att hjälpa till med hushållsarbetet. Det före
kom också att unga flickor fick tillfälligt arbete som 'barnsängsflickor' tiden 
efter förlossningen.38 Kvinnor organiserade nätverk för att hjälpa varandra i 
samband med förlossningar om det behövdes. 

När man fött barn, var det vanligt att kvinnorna runt om i grannskapet 
kom med mat. Dom kom med välling med plommon i, och dom kom 
med sockerkakor och köttbullar, makaroner och jag minns inte vad. 
Den som hade fått barn skulle bli frisk fort och behövde allt det goda. 
Man fick också tygbitar av flanell t ex. Man lindade barnen då och det 
behövdes mycket tyg. I två månader ungefär låg barnet hårt lindat o 
skulle inte få sparka av sig. Dels skulle det vara varmt och skönt, och 
dels var det lättsamt så att barnet inte smutsade ner sig så mycket. Det 
blev mycket tvätt. Grannkvinnorna brukade också komma och hjälpa 
till att tvätta upp blöjorna och allt annat som hörde till utrustningen. 

37 Att nativiteten var hög är väl dokumenterat bl a i provinsialläkarrapporterna. Där framgår tydligt att antalet 
små barn som avled per år var lägre i K iruna än på något annat håll i N orrbotten med undantag för Arjeplogs 
kommun. 1904 var nativiteten rekordhög i K iruna med 61,8 promille. I Norrbottens län var den 36,6 promille 
samma år. 1910 var nativiteten 42,02 promille, 1915 värden 32,05 promille. 
38 En av de äldre kvinnor jag intervjuat berättade livfullt om sitt arbete som barnsängsflicka i o lika familjer i 
Tuolluvaara. Hon blev förvånad, när jag inte omedelbart förstod vad en "barnsängsflicka" var och vad hon hade 
haft för uppgifter. 
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Dom som inte hade någon som kunde sköta om hemmet under barnföd
seln, fick hjälp utav grannkvinnorna, som turades om att vara i barna
föderskans hem. 

kvinna, f 1912, BK 

I det köksrum eller den enrummare med kök som var bostad för flertalet fa
miljer tillbringade många små barn hela dygnet. Det hårda klimatet och bristen 
på kläder särskilt bland familjer med många barn gjorde att de små barnen inte 
kunde vara ute. Kvinnorna vistades också mycket i hemmen. 

Jag var inne o skötte barnen. Gick ut o handlade när mannen kom från 
jobbet. /.../. Annars var jag aldrig ute på dagarna, och jag var aldrig ute 
på några nöjen heller. Vi husmödrar gick väl inte ut på vintrarna. 

kvinna, f 1878, BK 

De gifta kvinnornas ansvar för barnen och för männen gällde inte bara värme, 
mat och kläder. Det förefaller som om hustrur till de äkta män som gärna be
sökte de s k kortspelsbackarna och öltapparna hade en direkt påverkan på till
gången på arbetskraft. 

De kvinner, som börjat här i Kiruna, dom har fått lära sej. Nästan alla 
män var ute på 'ölväsendet'. Det vart en svår tid. /.../ Kvinnorna fick 
bära småbarnen och söka dom i ölbackarna. Dom måste se till att dom 
kom därifrån, så dom inte skulle sluta sitt arbete 

kvinna, f 1873, KM 1941 

De gifta arbetarna ansågs vara en mer pålitlig arbetskraft än de ogifta. 
Kvinnorna bidrog under den första 'vilda' tiden till att kontrollera arbetskraf
ten, eftersom det låg i deras och barnens intresse att männen skötte sina arbe
ten och tog sitt ansvar för försörjningen. Kvinnorna arbetade hårt på många 
sätt. 'Dom som kommit efter oss kan nog inte förstå vad vi fick slita, dom kan 
aldrig förstå det' (kvinna, f 1881, KM 1941). 

Arbetsdelningen mellan könen 

Arbetsdelningen mellan kvinnor och män framträder tydligt. Männens uppgift 
var att bryta malm, bygga bostäder, sköta transporter, jaga och fiska. LKAB 
var den arbetsgivare som dominerade och vid sidan om LKAB fanns 
SJ som den andra stora arbetsgivaren. LKAB:s och SJ:s organisationsstruktu
rer utgjorde en av grundprinciperna också för samhällets konkreta utform
ning. Bostäder byggdes enligt den rådande hierarkin.39 Kiruna byggdes som ett 
brukssamhälle. Det gjordes åtskillnad på bostäder för arbetare, förmän och 
tjänstemän både i fråga om placering och utformning och samma principer 
gällde för de bostäder som byggdes av SJ. Männens lönearbete var således 

39 Brunnström (1981, del 1, s 186). 
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konkret och påtagligt grunden för den sociala strukturen i boendet för alla som 
bodde i företagsägda bostäder. Kvinnorna inlemmades i männens ordning. 

Kvinno- och manssysslorna var åtskilda både i fråga om avlönat och oavlö
nat arbete, men när arbetskraft saknades var det mera legitimt, att kvinnor 
övertog mäns oavlönade arbetsuppgifter än tvärt om.40 Det reproduktiva arbe
tet var kvinnornas vare sig det skedde på familjebasis eller som lönearbete. 
Kvinnornas uppgift var att hålla sig själva, männen och barnen vid liv. 
Kvinnornas arbete i familjerna, deras hel- eller deltidsarbete utanför den egna 
familjen utgjorde en väsentlig del av den totala arbetsinsats som gjorde projek
tet Kiruna möjligt. Det är inte någon överdrift att påstå att kvinnornas arbete 
var en viktig förutsättning för att gruvdriften blev möjlig och lönsam. 

40 Föraktet för kvinnoarbetet eller rädslan för att manligheten skulle ta skada av kvinnogöra kommer fram i 
några av mina intervjuer. En kvinna, född 1914, berättar:' Det fanns en man som jag hörde talas om mycket när 
jag var barn. Dom kallade honom 'jungfru Lundgren' och var ganska nedlåtande mot honom. Han var änkeman 
och han tog hand om sina två döttrar. Han var vägare, så han satt i en sådan där vågkur och i m ellantiden satt han 
och handarbetade./.../ Han hade med sig strumpstoppning och sådant och i st ället för att hedra en sådan man fick 
han släpa på namnet jungfru Lundgren.' 
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5 Den arbetsfria tiden 

Trots långa och krävande arbetsdagar fanns utrymme för andra verksamheter 
än arbete. Berättelserna i Kirunaminnen innehåller många uppgifter om friti
den. Den sociala skiktning som hade arbetsdelningen som grund visade sig 
också tydligt i nöjes- och sällskapslivet. 

Kortspel var en mycket vanlig fritidssysselsättning bland arbetarna. På någ
ra ställen i samhället fanns s k kortspelsbackar, där man samlades, drack öl och 
spelade. Insatsen var hög och kortspelet kunde hålla männen borta från arbetet. 
'Överallt i backarna låg kararna och spela kort och i kojerna. Det var många, 
som spela bort sina avlöningar'( kvinna, KM, 1941). 

De ingenjörer och andra tjänstemän, som kom till Kiruna var som regel 
ungkarlar. Tidigt bildades efter engelskt mönster en ungkarlsklubb, Bachelor's 
Club, med särskild matsal och eget klubbrum på Bolagshotellet. En vanlig sys
selsättning var 'att spela vira och poker' även om det fanns 'bröder' som aldrig 
tog i en kortlek.41 

Slagsmål 'mest för att mäta krafterna' (man, f 1975, KM 1939) var ett van
ligt inslag i arbetarnas umgänge. Slagsmålet hade inte bara karaktär av lek utan 
betraktades som ett sätt att markera dominans och som ett medel att avgöra 
konflikter.42 Det berättas om slagsmål mellan svensktalande och finsktalande, 
mellan rallare och andra grupper eller individer som bröt mot rallarnas 
oskrivna lagar eller som på något annat sätt förolämpade dem. Det kunde gå 
mycket våldsamt till.43 

Under åren 1900-02 användes Brusk och Froms dansbana till danstillställ
ningar, sång-, musik- och teaterframträdanden och politiska möten. Dansbanan 
hade 'tak över banan och enkla väggar. Utanför en vattenpöl och blev 
gubbarna för bråkiga kastade ordningsman dom i pölen' (man, f 1875, KM 
1939). Där var det så kallad blådans, dans utan annan underhållning, varje lör-
dags- och söndagskväll till en timme efter midnatt. Inträdet för männen var 50 
öre.44 Flickorna fick komma in gratis. 

4 ' Lenander, Minnesanteckningar (omfattar tiden 1875-1914) LKAB:s arkiv. 
42 En person med kommunalpolitiska förtroendeuppdrag berättar i K M:'Intresset för de kommunala var alltid 
stort och kommunalstämmorna voro livligt besökta. Emellertid gick det ibland onödigt livligt till och det 
beslöts, fast efter en livlig diskussion, att man ej skulle få uppträda berusad på kommunalstämmorna. Dispyter 
fortsatte ofta med slagsmål efter stämman, men man var i regel ganska behärskad. Det var mer av gammal vana 
som man tog till knytnävarna. I en sak var man överens, och det var folkbildningen, som alltid befrämjades.' 
43 En episod som illustrerar detta berättas i en intervju i K M. Uppgiftslämnaren hade en bekant som på en 
'biljard' kom i gräl med en rallare och smällde till honom. 'Han måste dock skyndsamt taga till flykten till det 
lilla hus som han bebodde strax intill X. Då kom rallarna efter. Först försökte de lyfta bort huset, men sedan 
beslöt man sig för att köpa och riva det. Ägaren hotade då att kalla på polis, och då drogo rallarna sin väg. Men 
huset måste repareras.' 
44 Kostnaden för en biljett kan jämföras med inkomsterna. Arbetsförtjänsten per dag var enligt Otto Thålin (KM 
1939) 2,24 år 1900 och 1,90 år 1901. Brunnström uppger att inkomsten i K irunagruvorna låg mellan 4,15 och 
7,56 per dag 1902 (Brunnström, 1981 del 1, s 49). 
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När man gick för att dansa skulle man vara uppklädd, 'så snobbig som möjligt 
med storstövlar, hatt och ett särskilt fint bälte' (man, f 1887, KM 1941). 
Rallarna var dansbanans överhet både vad gällde elegans och rätten att be
stämma vilka regler som skulle gälla. Om det blev slagsmål ställde sig flick
orna på bänkarna och väntade tills det var slut, så att dansen kunde fortsätta. 
Flickorna fick inte tacka nej, när de blev uppbjudna även om kavaljeren som 
ville dansa var berusad, och de fick absolut inte dansa med en annan kavaljer 
om de nekat någon en dans. Vid ett tillfälle ville en förorättad rallare 'döpa' en 
flicka som brutit mot detta, dvs doppa henne i vattenpölen utanför, men han 
lät bli tack vare de andra flickornas vädjanden. Flickan fick dock lämna dans
banan, sedan hon gråtande fått tillstånd att gå in och hämta sin kappa. Den man 
som berättar om detta försvarar rallarnas agerade. 'Det där var inget dåligt 
sätt av rallarna, dom ville bara visa hur man ska uppträda på en dansbana' 
(man, f 1877, KM 1941). 

Det var männen som var normgivande. De kvinnor som besökte dansbanan 
blev uppvaktade av männen, men de måste ovillkorligt underkasta sig deras 
ordning. 

När järnvägsbygget avslutats och Folkets Hus blivit danslokal var det de 
'hederliga arbetarna' som dominerade vid danstillställningarna. Kontorister 
och andra snobbar var inte välkomna. 

Det var en djupt svalg mellan arbetare och kontorister. Även järnvägs
tjänstemännen 'svarta gardet' tåldes ej, emedan de uppträdde i uniform i 
sitt arbete. De hade ej heller den slängiga gång, som var den verklige 
arbetarens adelsmärke. 

man, f 1882, KM 1939 

Godtemplarlogen användes också som dans- och festlokal från 1902. Där var 
kravet att man skulle vara nykter. För att freda sig mot intrång från berusade 
eller på annat sätt oönskade personer organiserade man en särskild 
'utkastarkommitté'. En uppgiftslämnare berättar med stolthet att en liga som 
försökte störa ordningen efteråt konstaterat att 'godtemplarstryk var det värsta 
stryk dom fått' (man, f 1871, KM 1941). Köpmanna- och lärarfamiljerna or
ganiserade privata fester, men 'ingenjörsfamiljerna höll sig för sig själva.' 
Herrarna i Bachelor's Club hade egna tillställningar och inbjöd rätt ofta da
mer. 

Skolköksflickorna voro kära gäster. 'De fyra Majorna' varav en hette 
Elsa. Det var Maja Pettersson (bra på dragspel), den glittrande glada 
Maja Åkerström och den lilla dockan Elsa Hoflund. Mera sällan hade vi 
besök av våra yngre fruar.45 

45 Lenander, Minnesanteckningar ( s 52) LKAB:s arkiv. 
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När järnvägen blivit färdig anordnades baler på bolagshotellet 'varvid damer 
eftertelegraferades från Narvik' och många av dessa damer kom sedan att gifta 
sig i Sverige (man, KM 1939). 

Sällskapslivet i de högre kretsarna innehöll frestelser, som hotade den eta
blerade ordningen. De unga ingenjörsfruarna utsattes av och till för uppvakt
ning av de många ungkarlar som fanns anställda i Bolaget. Den som höll upp
sikt över de unga fruarnas vandel var överingenjörens fru. Hon berättar att 
många ogillade henne för att hon var alltför moralisk, men även om hon själv 
höll med om det, så ansåg hon det som sin plikt att 'hålla igen'. Fru Lundgren 
ingrep och talade med dem som var på väg in i äventyr.'Sedan var vi nog 
osams en tid, men efteråt ha många tackat mig. Men det var ju lätt till, så 
många trevliga ungherrar, som där fanns.' (KM 1939). 

Den bild som framträder är att överheten inom LKAB utgjorde en stor 
familj med en modersgestalt, som tjänade som värdinna för gäster som kom på 
besök och som bevakade de döttrar inom familjen som inte var helt pålitliga, 
så att de inte äventyrade familjens goda rykte. 

I umgänges- och nöjeslivet markeras gränserna mellan olika sociala grup
per. Sällskapslivet var en del av den privata sfären på gruppnivå. Det var en 
mötesplats för kvinnor och män, ett socialt fält där deltagarna kunde förväntas 
etablera lämpliga parrelationer. Det socialt skiktade umgänget kan ses som en 
strategi mot social deklassering och som ett stöd för gruppens reproduktion. 
Sett i det perspektivet är det förståeligt att umgängeslivet utvecklades efter 
principen: ju högre upp i den sociala hierarkin desto mera privat och slutet. 

Fritiden användes inte bara till slagsmål, kortspel och dans eller privata fes
ter. Vid utflykter av olika slag kombinerades nytta med nöje, friluftsliv och 
umgänge.46 Tidigt inrättades en teknisk aftonskola som gav intresserade arbe
tare möjlighet att studera och höja sin kompetens, vilket kunde öppna vägen till 
mera kvalificerade arbeten. Redan 1902 bildades en föreläsningsförening som 
syftade till att höja kirunabornas bildningsnivå mera generellt.47 

De offentliga lokalerna var naturliga mötesplatser och viktiga för informa
tionsförmedling under en tid, då det ännu inte fanns telefon eller radio och då 
tidningsutbudet var starkt begränsat. Det fanns ett fyrtiotal olika föreningar i 
Kiruna redan 1903, ekonomiska, fackliga, religiösa, kulturella klubbar, nyk
terhetsföreningar.48 Med undantag för fackföreningarna och uttalat enkönade 
manliga sammanslutningar som Manskören, Arbetarföreningens messingssex-
tett, Ungkarlsklubben och Skytteföreningen, fanns kvinnorna med, i synnerhet 
inom nykterhetsrörelsen, i de frireligiösa församlingarna och i arbetarrörel
sen. De deltog aktivt i de sång- och teatergrupper som bildades inom de olika 

46 En man berättar i KM: Varje söndagsmorgon samlades vi för skidutflykter./.../ Vi for till Luossavaara, 
Kirunavaara och Sandslensberget. Vem som ville fick följa med./.../Ibland värdet stora sällskap. De hade börjat 
bygga vid Professorn och innan folk flytta in så hade vi dans där. Där tog vi in och drack kaffe. Munspel hade vi 
med. Vi dansa slängpolska och hambo. Ibland var det skidtävlingar också med start och mål vid laboratoriet. 
47 Andrén (1989). 
48 Frank (1950, s 113). 
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föreningarna. Genom lotterier och basarer, genom att ordna servering och ar
rangera olika fester var kvinnornas medverkan av grundläggande betydelse för 
föreningarnas ekonomi. Utbudet av fester, basarer, teaterföreställningar av 
amatörer eller gästande teatersällskap, konserter, föreläsningar, filmvisningar 
var stort.49 Man arrangerade också politiska möten och religiösa samman
komster. 

I föreningslivet och i olika kulturella sammanhang deltog både kvinnor och 
män. Kvinnornas insatser var omfattande. De deltog på många olika sätt, dels 
genom direkt aktivitet, dels genom att göra det möjligt för männen att ägna sig 
åt politiskt, fackligt och annat utåtriktat arbete. Kvinnorna hade stor delaktig
het i det ideella och politiska arbetet.50 

Den arbetsfria tiden ägnades både åt friluftsliv, nöjen och åt att göra insatser 
för att bygga upp olika verksamheter som syftade till att göra Kiruna till det 
goda samhället för nybyggarna och deras barn. Det är problematiskt att dra en 
skarp linje mellan fritid och den form av politiskt och socialt samhällsarbete 
som utfördes på den arbetsfria tiden. Det fanns en gemensam nämnare i upp
byggnaden av skolorna och i den första socialdemokratiska kvinnoorganisatio
nen i Kiruna. Detta behandlas i nästa kapitel. Det jag syftar på är övertygelsen 
om att det goda samhället skulle skapas genom att kunskap, utbildning och 
fostran blev tillgänglig för alla. De var de byggstenar som skulle utgöra grun
den för hemmen i framtidslandet. 

49 Se t cx Andren (1989, s 35 IT ) o m Lundbohms stöd till kulturell verksamhet. 
50 En mera ingående kartläggning av kvinnornas insatser i olika grenar av folkrörelserna i K iruna med det 
könsteoretiska perspektiv som Karin Nordberg anlagt i si n Holmsundsstudie finns inte (Nordberg 1988, 1990). 
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6 Att skapa framtid 

Kiruna - en del av framtidslandet 

Norrlands roll i den sverigebild som växte fram under 1800-talet och den 
norrländska moderniseringsprocessen behandlas ingående av Sverker Sörlin i 
avhandlingen Framtidslandet.511 den debatt som fördes om hur landet i norr 
skulle kunna utvecklas i framtiden, var det framför allt två föreställningar som 
dominerade: Norrland som jordbruksland och Norrland som industriland. För 
Kirunas del kom det senare av naturliga skäl att dominera. Tilltron till och be
roendet av teknisk industriell utveckling har dominerat utvecklingen i Malm
fälten och detta har varit mycket påtagligt i Kiruna.52 

Norrland benämndes ibland 'Sveriges Amerika'. Sörlin betonar att det var 
en retorisk formel, att jämförelsen inte bör tolkas bokstavligt. Den negativa 
valören i denna formel var främst knuten till de missförhållanden som uppstod 
i de nybyggarsamhällen, som växte upp kring den rörliga arbetskraft, som lade 
grunden till industrialiseringen i norr.53 

I Kirunaminnen framträder föreställningarna om Kiruna som en del av 
framtidslandet. Trots de hårda livsvillkoren genomsyras berättelserna av op
timism och förnöjsamhet. Även med förbehållet att det i viss mån rör sig om 
efterkonstruktioner, minnesbilder som färgats av stoltheten över att ha genom
fört något som i efterhand föreföll näst intill omöjligt, kvarstår det faktum, att 
de personer som intervjuats förmedlar positiva upplevelser trots alla svårighe
ter. Man slet ont men det man åstadkom blev värdesatt därefter.54 Ett sätt att 
möta motgångar och svårigheter var att skämta. 'Det var som om ingenting bet 
på folk då och alla var nöjda' (man, f 1876, KM 1941). 

Att människorna i Kiruna var unga bidrog enligt några uppgiftslämnare till 
att skapa en alldeles speciell stämning och det var sannolikt en viktig förkla
ring till att de nybyggare, som stannade kvar, kunde klara av det hårda arbetet 
och de svåra villkoren. Kiruna tillhörde de unga människorna. 

En annan rimlig förklaring till den optimistiska undertonen i berättelserna 
är att det nya livet bedömdes i ljuset av det man lämnat bakom sig och att livet 
på hemorten för många inneburit stora svårigheter utan att inge något hopp 
om en dräglig tillvaro i framtiden. En episod, som en kvinna berättade om sin 

51 Sörlin (1988). 
52 Intresset för tekniska utbildningar visade sig tidigt bl a genom att man inrättade en teknisk aftonskola. 
Gruvan, som varit den helt dominerande arbetsplatsen, har genom åren genomgått en rad omfattande förändringar, 
vilket även dokumenterats vetenskapligt. Se t ex Johansson (1986). Ny teknologi har en framträdande plats i de 
nyetableringar som blev aktuella i a nslutning till gruvkrisen 1978. Se t ex Liljenäs (1986). 
53 Sörlin (1988, s 19). 
54 En av de intervjuade i Kirunaminnen formulerade sin förklaring till det goda humör och den förnöjsamhet, 
som människorna visade under de första åren på följande sätt: 'Människan är på det viset, bara hon får ha det 
lagom dåligt, är hon på bästa humöret. Hästarna är bra lika. Får man tag i e n mager usel krake är han så snäll 
och god tills man stillt upp den, sen börjar den sparka om man inte är nog punktlig att passa den.' 
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mamma i en av mina intervjuer, kan illustrera detta. Mamman kom som ung 
till Kiruna en bit in på 1900-talet för att hjälpa sin bror och svägerska med de
ras stora familj och att arbeta som hemsömmerska. Redan som nioåring hade 
hon börjat tjäna som piga. Lönen betalades in natura. När hon vid ett tillfälle 
slutade en anställning, blev hon tvungen att sprätta lös lappar, som hon fått för 
att laga sin kjol och återlämna dem till husbondsfolket. Livsvillkoren i Kiruna 
var visserligen hårda men för många var det ändå bättre där i jämförelse med 
de alternativ som erbjöds på hemorten. I intervjuerna jämförs Kiruna både 
med Amerika och med det förlovade landet. 

Hemma tyckte dom att det var förfärligt att jag skulle fara. 'Stanna 
hemma du, vad ska du till fjället att göra Dom tyckte det var som 
att fara till urskogen, värre än Amerika. 

kvinna, f 1880, KM 1941 

Folk prata i alla tider om Kiruna som ett Kaanans land och det var som 
om dom varit i Amerika, när dom varit i Kiruna. 

kvinna, f 1882, KM 

Brunnström har visat att förtjänsten för arbetarna var god i jämförelse med 
vad som gällde på landsbygden i Norrbotten.55 1902 var dagsinkomsten för en 
diversearbetare i gruvan 4,15, för en ortdrivare 7,60, medan en jordbruksar
betare hade en genomsnittsinkomst per dag om 2,75. En dräng som ingick i 
husbondens hushåll tjänade 300 kronor per år. Den sannolikt viktigaste orsa
ken till att man flyttade till Kiruna var förhoppningar om en framtid där ar
betsinsatserna skulle ge större ekonomisk utdelning. Nyfikenhet och även
tyrslusta var för många ytterligare ett motiv. 

Kiruna kom under de första decennierna av 1900-talet att framstå som ett 
exemplariskt modernt samhälle i många avseenden, ett resultat av en lyckad 
kombination av ekonomisk och teknisk utveckling, rationell planering av be
byggelse och en snabb utveckling på det sociala och kulturella området. 
Andrén har i sin licentiatavhandling reflekterat över varför samtiden fick en så 
positiv bild av Kiruna. Hennes slutsats är att 'där redan från början fanns en 
klart formulerad idé om hur samhället skulle utformas. Det fanns en samlande 
kraft, Hjalmar Lundbohm, och ekonomiska möjligheter hos bolaget att skapa 
ett gott samhälle.'56 

I Kirunaminnen berättas ofta att Hjalmar Lundbohm var en god människa, 
en människovän, att han intresserade sig för alla, även för barnen.57 

55 Brunnström (1981 del 1, s 49). 
56 Andrén (1989). 
57 Som ett exempel på Lundbohms omsorger om 'de sina' kan nämnas undersökningen av 
lungtuberkulosfrekvensen bland befolkningen i K iruna. Gustaf Neander genomförde undersökningen i fe bruari 
och mars 1910. Ett av resultaten var att "tuberkulosfrekvensen bland barnen i K iruna synes vara afsevärt lägre än 
bland folkskolebarnen i S tockholm, äfvensom skillnaden mellan gossar och flickor, som i Stockholm iakttagits, 
icke återfinnes i K iruna." Neander (1910, s 36). 
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Lundbohms insatser på det kulturella och sociala området var obestridligen 
mycket betydelsefulla. Han var starkt influerad av socialliberala idéer. Det var 
hans övertygelse att konst och bildning var viktiga för folket och för det mo
derna samhället. Lundbohm bjöd sina konstnärsvänner till Kiruna, han engage
rade sig i den konstnärliga utsmyckningen av kyrkan, han köpte konst och ini
tierade konsertverksamhet.58 

Utbildningen var ett område som Lundbohm ägnade särskilt intresse. Han 
var mycket angelägen om att skapa utbildningsmöjligheter för ungdomar i 
Kiruna. I skriften Kiruna 7 juli 1910 redogör Lundbohm för samhällets upp
komst och utveckling och som en illustration till samhällets utvecklingshistoria 
redovisar han hur många barn som skrivits in i skolan från 1900 till 1909.59 

Han berättar vidare om den Högre Folkskolan, som tillkom för att ge ungdom
arna i Kiruna möjlighet att fortsätta teoretiska och praktiska studier efter 
folkskolan. Lundbohm såg utbildning som en förutsättning för utveckling. 
Skolväsendet var en viktig angelägenhet för honom, vilket också betonas starkt 
i den skrift om skolan han gav ut 1914.60 När Emil Björkman utsågs till rektor 
i Kiruna hade Lundbohm lyckades värva en medarbetare som kunde förverk
liga de lundbohmska intentionerna. 61 

I Redogörelser för skolorna berättar Björkman om de idéer, som inspire
rade till utvecklingen och uppbyggnaden av fortsättningsskolan.62 Små- och 
folkskolan var obligatorisk, men fortsättningsskolan tillkom på initiativ av 
Lundbohm och hade ett klart uttalat ideologiskt och praktiskt syfte. Från att ha 
varit en fortsättningsskola med sammanhållen undervisning omorganiserades 
Kiruna Högre Folkskola 1910. Från och med höstterminen detta år fanns tre 
olika linjer, en teoretisk, mellanskolan, som ledde fram till realexamen, samt 
två praktiska linjer, en fyraårig yrkesskola för gossar och en tvåårig husmo
derskola för flickor. 

Yrkesskolan för gossar utgjorde kärnan i Kiruna Högre Folkskola och den 
var en av de första i sitt slag i landet. Arbetsplanen för skolan utarbetades efter 
studieresor till Tyskland, USA och Holland. I Holland fann man det som blev 
det mest mönstergivande, men planerna anpassades till de behov som fanns i 
Kiruna. Skolan gav utbildning i snickeri- och metallarbetaryrken. Under
visningen var både teoretisk och praktisk. För den praktiska delen byggdes 
särskilda verkstäder inom skolan. 

Yrkesskolan gav en grundlig yrkesutbildning och stora möjligheter till an
ställning efter avslutad skolgång, antingen i Kiruna eller på någon annan ort. 
Vidare gav den teoretiska kunskaper, som var en tillräcklig grund för vidare 
studier inom det tekniska området. Som namnet angav hade Husmoderskolan 

58 Andrén (1989, s 28-29). Lundbohms stora intresse för konst och konstlivet i K iruna har även behandlats av 
andra. Se t ex Brunnström (1981), Sörlin (1988), Åström (1965). 
59 Lundbohm (1910, s 11 ff). 
60 Lundbohm (1914). 
61 Andrén (1989). 

Björkman (1916 s 10 ff). 
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till uppgift 'att under en tvåårig kurs bibringa lärjungar, som efter avslutad 
folkskolekurs önskade utbilda sig till goda husmödrar, de kunskaper, som för 
en god husmoder äro viktiga. Härav följer, att tillträde till skolan bör vara öp
pet ej blott för flickor, som nyss avgått från folkskolan, utan även för äldre.'63 

Flickorna skulle huvudsakligen få en praktisk utbildning i sådana sysslor, som 
förekommer i ett enkelt hem. 

På de praktiska linjerna i den Högre Folkskolan var den könsliga arbetsdel
ningen påtaglig och självklar. I Husmoderskolan angavs regler för hur ett hem 
borde skötas. De praktiska färdigheterna tränades i stor utsträckning i form av 
beställningsarbeten från välbeställda i samhället och resultatet av elevernas ar
bete blev kritiskt granskat av lärarinnorna. Eleverna skolades i renlighet, flit 
och noggrannhet - hushållsarbetes ideologi som förmedlades till blivande 
hembiträden och hemmafruar. 

Varje år lämnades redogörelser för verksamheten med en detaljerad upp
räkning av allt eleverna producerat, ibland illustrerat med bilder. På detta sätt 
synlig- och offentliggjordes skolans verksamhet. Redovisningen av skolans 
produktion skedde på ett sätt som bidrog till att ge skolan företagsprägel. Att 
vara elev i yrkesskolan för gossar var således ett sätt för dem att successivt in
lemmas i Bolaget. 

En annan ingång till Bolaget fanns också. Många pojkar fick börja med 
okvalificerade arbetsuppgifter vid LKAB, vilket ofta innebar att de fick mera 
kvalificerade arbeten inom företaget när de blivit vuxna. 

Och år 1908 steg jag in på LKAB:s Mekaniska verkstad. Jag var fem
ton år gammal - pojkar från 14 år värmde vatten, hissade röda flaggan, 
när det skulle bli skjutning. Kanske ett tiotal pojkar som gick med full 
arbetstid på nio timmar. 

man, f 1893, BK 

Det fanns även andra arbetsuppgifter i gruvan och den som fyllt 15 år kunde 
få börja arbeta under jord. SJ och andra arbetsgivare i mindre företag hade 
också behov av billig okvalificerad arbetskraft. Även om det periodvis var 
mycket ont om arbete för pojkar var utbudet och variationen större än för 
flickor, som oftast var hänvisade att ta tjänst i familj. Någon möjlighet att 
komma in i Bolaget hade de inte, varken som kontorister eller städerskor, ef
tersom även dessa arbetsuppgifter utfördes av män.64 

Nästa omorganisation av den Högre Folkskolan skedde 1921. De teoretiska 
klasserna övertogs då av Jukkasjärvi kommun och blev kommunal realskola. 
Yrkesskolan för gossar och Husmoderskolan drevs av LKAB och fick namnet 
Kiruna praktiska ungdomsskola, KPU.65 

63 Björkman (1916, s 13). 
64 Änkor som hade varit gifta med män som arbetat i g ruvan kunde dock undantagsvis få arbete som 
gruvstäderskor, om de inte klarade sin och ev barns försörjning på annat sätt. 
65 Frank (1950, s 280). 
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Vilka var eleverna i den Högre Folkskolan och vilken betydelse fick skolan för 
utvecklingen i samhället under bebyggelsetiden? I kommunens arkiv i Kiruna 
finns skolkataloger från 1912/13 och framåt med undantag för läsåret 1919/20 
samt verksamhetsberättelser för samma tid. Jag har gått igenom katalogerna 
för fem läsår, vartannat år med början 1912/13, för att få en uppfattning om 
elevernas klassbakgrund. I katalogerna finns uppgifter om faderns och i några 
enstaka fall moderns yrke eller arbete. Det har således varit möjligt att på basis 
av de uppgifterna bestämma eleverna klassbakgrund. Yrkesbenämningarna är 
vanligtvis mycket precisa och i sig en fascinerande läsning, en indirekt be
skrivning av den mångfald av arbetsuppgifter, som var knutna till de stora ar
betsplatserna LKAB och SJ. Dessa yrken var hierarkiserade i olika grupper av 
okvalificerade och kvalificerade arbetare, förmän och chefer, ex vagnskarl, 
vagnsförman, lokförare, lokmästare, överlokmästare. 

Jag har grupperat eleverna i två kategorier efter bakgrund, arbetare och ej 
arbetare (se bilaga 3 och 4). Det finns inte några tillgängliga uppgifter om den 
klassmässiga fördelningen i befolkningen som helhet.66 Jag kan inte uttala mig 
om hur stor andel av arbetarbarnen som fick utbildning efter den obligatoriska 
folkskolan. Det jag kan visa är den klassmässiga sammansättningen bland dem 
som faktiskt började i H ögre Folkskolan och jämföra antalet utbildningsplatser 
som fanns i Kiruna och i riket. 

Ungdomar med fäder som var arbetare var i majoritet på samtliga linjer. 
Fler flickor än pojkar var elever på den teoretiska linjen, den s k Mellan-
skolan, och drygt hälften av alla flickor hade pappor som var arbetare. Mellan 
25 och 43 procent av eleverna i Mellanskolan under den här perioden var 
flickor med arbetarklassbakgrund. I Yrkesskolan utbildades pojkarna för 
yrkesverksamhet och lönearbete. Pojkarna fick en utbildning som utgjorde en 
grund för fortsatta studier. Husmoderskolan kvalificerade inte för något yrke 
och inte heller till högre utbildning. Det kan vara en av förklaringarna till att 
fler arbetarklassflickor än pojkar valde Mellanskolan. En annan kan vara att 
det var mera förenligt med föreställningen om kvinnligt och manligt bland ar
betare att flickor ägnade sig åt bokliga studier.67 

Svaret på frågan om vilka elever det var som gick i d en Högre Folkskolan 
blir således att arbetarklassungdomar fanns på samtliga linjer. De dominerade 
starkt på de praktiska utbildningslinjerna och de var fler än hälften på den teo
retiska linjen. Relaterat till klassammansättningen i b efolkningen var sannolikt 
andelen barn till fäder som var arbetare underrepresenterade i Mellanskolan. 
Barn till högutbildade fäder, ingenjörer, lärare, gick inte i Yrkesskolan utan i 
Mellanskolan. 

66 Samtal med SCB i L uleå har övertygat mig om att den undersökning som krävs för att fä fram tillförlitliga 
uppgifter om klassammansättningen i befolkningen under denna tidsperiod skulle kräva insatser i tid och pengar 
som inte står i p roportion till den betydelse resultatet skulle få för mitt arbete. Jag är övertygad om att arbetarna 
och deras familjer utgjorde den allra största delen av befolkningen under den här perioden. 
67 Bland arbetarklasspojkarna fanns enligt en uppgiftslämnare en föreställning om att det bara var grabbar, som 
inte dög till praktiskt arbete, som var tvungna att välja en teoretisk utbildning. 
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Jag kan inte ge något exakt och uttömmande svar på frågan om Högre Folk
skolans betydelse för utvecklingen av det sociala livet i samhället, men jag kan 
göra några jämförande reflektioner. Jag använder året 1916 som underlag för 
jämförelsen mellan tillgången på utbildning efter folkskolan i Kiruna och i 
riket. I riket var antalet invånare per utbildningsplats drygt 253.68 

I Kiruna fanns 8 741 invånare och 216 platser efter den obligatoriska 
skolan, ungefär 40 invånare per utbildningsplats.69 Den här typen av jäm
förelser har stora begränsningar bl a genom att den inte säger någonting om 
förhållandena i Kiruna i jämförelse med orter av samma storlek och med 
samma typ av ålders- och klassfördelning i befolkningen. Trots den bristen kan 
den tjäna som ett exempel på att de styrande i Kiruna på kort tid lyckades 
bygga upp möjligheter till studier efter folkskolan och som ett kriterium på att 
Kiruna snabbt utvecklades till ett modernt samhälle vad gäller utbildnings
möjligheter. Skolan blev en symbol för den nya tiden och bidrog till att skapa 
känslan av att det var något alldeles särskilt att bo i Kiruna. 

Vad som kanske var det mest märkliga i Kirunas historia var att vi här 
hade en av de bästa undervisningsmetoderna, som fanns, när jag bör
jade skolan. Vi hade tack vare disponent Lundbohm, en framsynt man 
och mycket intresserad av ungdom, redan på min tid möjligheter till 
utbildning i hu shållsgöromål. De som hade möjlighet kunde gå realvä-
gen och för pojkarna fanns yrkesskolan 

kvinna, f 1903, BK 

Arbetarklassflickorna var i majoritet i d e teoretiska klasserna 1914, 1916 och 
1918. Andelen arbetarklassflickor blev något mindre från och med läsåret 
1916/17 och sjönk ytterligare 1920, vilket sannolikt kan kopplas till den eko
nomiska nedgången under krigsåren. Det är dock rimligt att anta att till
komsten av den Högre Folkskolan innebar att arbetarklassflickor, som hade 
ekonomiska möjligheter att få sin försörjning av föräldrarna också några år 
efter folkskolan, hade goda möjligheter att ta realexamen alternativt att få en 
grundlig praktisk utbildning i hushållsarbete jämfört med förhållanden på 
många andra håll i l andet vid samma tid. 

I Berättelser av gamla kirunabor ger informanterna uttryck för olika upp
fattningar om skolan. Några ansåg att det var en förmån att bo i Kiruna på 
grund av de lokala utbildningsmöjligheterna. Skolan var viktig, utbildning nå
got värdefullt att ta vara på. 

68 1916 fanns 47 högre folkskolor i Sverige. I dessa undervisades 1 99 1 elever (54 procent flickor). Samma år 
var elevantalet i de 32 kommunala mellanskolorna 2 609 (48 procent flickor). I realskoleklasserna vid de högre 
allmänna läroverken undervisades 18 124 elever (5 procent flickor). Sammantaget blir det 22 724 elever. Antalet 
invånare i riket var 5 757 566. Uppgifterna är hämtade ur Statistisk Årsbok 1919. Utöver de utbildningsplatser 
som tas med i m in beräkning fanns flickskolorna, som inte tas upp i S tatistisk Årsbok. Antalet 
utbildningsplatser per invånare var således något högre än den siffra jag räknat fram. 
69 1916 fanns 1419 skolpliktiga barn i Kiruna. (Frank 1950, s 450-53). En grov skattning ger Vid handen att 
det bör ha funnits omkring 200 elever i en årskurs. I Mellanskolan fanns 104 elever fördelade på fyra årskurser 
läsåret 1916/17. Ungefär var åttonde elev från folkskolan kunde förväntas fortsätta i M ellanskolan och ungefär 
lika många på någon av de praktiska utbildningarna. 
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Skolan var bra. Pappa ville att vi skulle lära oss och förkovra oss. Ett 
tag var vi sju stycken i familjen i skolan. På rasterna skulle vi springa 
hem för att äta. Mamma hade en stående rätt, sill och potatis. /.../ 
Skolmaterial fick vi också betala själva. Ingenting var gratis då. Vi var 
rädda om pennor och kautschuk. 

kvinna, f 1897, BK 

Skolan bidrog på olika sätt till att synliggöra klasskillnader. Genom skolan 
kom barn som levde under knappa förhållanden i kontakt med dem som hade 
det bättre. En av de intervjuade berättar t ex hur avundsjuk hon blev, när hon 
fått följa med rektorns dotter hem och se alla hennes leksaker. För den som 
inte hade möjlighet men ville fortsätta i skolan var det svårt att acceptera att 
inte få göra det. 

Jag har själv fått slita mycket ont. Hade väldigt gärna velat fortsätta i 
skolan. Jag grät hela vägen hem den dagen när jag gick från skolan den 
sista dagen. 

kvinna, f 1907, BK 

Den som fått möjlighet att fortsätta i skolan kunde bli tvungen att avbryta sina 
studier om familjesituationen förändrades genom dödsfall eller sjukdom, vilket 
några av de intervjuade fick erfara. Skillnaderna i livsvillkor var tydliga och 
det var som regel familjens ekonomiska förhållanden som avgjorde, om 
barnen skulle få gå i skolan eller ej. Det var dock inte alltid enbart de 
ekonomiska faktorerna som bestämde vem som skulle få utbildning. 

Jag minns att man skulle sträcka upp händerna den dagen det var fråga 
om att anmäla sig till tentamen (till realskolan/husmoderskolan). Skulle 
jag ha sträckt upp handen så hade nog lärarinnan höjt ögonbrynen. 
Först och främst var det sådana som var mest klyftiga som skulle ten
tera och sedan var det så att ingenjörsbarn hade liksom en förmån att få 
komma in vid de högre skolorna här och gruvarbetarbarnen, ja, dom 
skulle väl inte behöva högre utbildning. 

kvinna, f 1903, BK 

Lärarkåren utgjorde en kärna i medelklassen. Den hade som jag tidigare nämnt 
goda relationer till det ledande skiktet i LKAB genom disponent Lundbohm 
och bidrog till att bära upp det kulturliv som disponenten värnade om. Deras 
roll som fostrare, ideologiförmedlare och normgivare var betydelsefull både i 
små- och folkskolan och i den Högre folkskolan.70 

Under sommaren gav LKAB omkring 150 gossar anställning med lättare ut-
omhusarbete i så kallade småpojkslag. Syftet var att 'ungdomen redan under 
skoltiden skall vänjas vid nyttig verksamhet'. Småpojkslagen är ett exempel på 

70 Det ingick i l ärarnas uppgifter att kontrollera barnens hygien och matvanor och att göra hembesök. En av 
mina informanter berättade t ex om hur Fröken kom hem och begärde att hennes pappa skulle ge henne stryk för 
en stöld, som hon inte begått, men som Fröken anklagade henne för. Ett sätt för barnen att klara 
matvanekontrollen var att lära sig att ge Fröken det svar hon ville ha för att slippa bannor för sådant som 
familjens ekonomi och inte barnet själv kunde råda över. 
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hur Bolaget ingrep i syfte att fostra blivande arbetare och utöva social kon
troll, samtidigt som pojkarna och deras familjer fick ett ekonomiskt tillskott, 
som var välkommet och som gjorde pojkar mera lönsamma än flickor, som 
inte hade samma möjlighet till feriearbete. Med småpojkslagen anordnade 
LKAB en verksamhet, som slog igenom i Sverige på 70-talet, då kommunalt 
sommararbete för ungdomar blev vanligt över hela landet. 

För befolkningen i Kiruna blev det tidigt naturligt att Bolaget och senare 
kommunen gick in och tog ansvar för verksamheter på en rad olika områden. 
Den process av församhälleligande av utbildning och barnomsorg som varit ett 
utmärkande drag i Sverige efter 1945 blev förhållandevis omfattande i Kiruna 
redan under bebyggelsetiden, men då i en form där LKAB och kommunen 
samarbetade och delade ekonomiskt ansvar.71 Skolorna var till för alla barn 
och kom på så sätt att bli en verksamhet som direkt eller indirekt också be
rörde merparten av den vuxna befolkningen. Sett i det perspektivet framstår 
kvinnoföreningen Morgonrodnaden som en angelägenhet för en liten grupp ki-
runabor. Det utrymme föreningen får i den här texten motiveras av att före
ningens protokoll är det dokument från bebyggelsetiden där kvinnor kommer 
till tals och ger sin version av sina egna villkor och utvecklingen i samhället.72 

Kvinnoföreningen Morgonrodnaden 

Den första socialdemokratiska kvinnoföreningen bildades i maj 1904 och upp
löstes i början av tjugotalet. Föreningen hade möte en till två gånger i måna
den. Protokoll från dessa möten finns bevarade från maj 1904 till mars 1919 
med några luckor åren 1905 och 1906.73 Det konstituerande sammanträdet 

7 ' Det döljer sig en särskild historia bakom det samhällsengagemang som LKAB visade under bebyggelsetiden. 
Genom beslutet 1909 att göra Kiruna till ett municipalsamhälle, som inte omfattade gruvområdet, blev LKAB 
inte skyldigt att betala skatt till municipet. Som kompensation åtog sig LKAB att bekosta sjukstugan och att 
anlägga gator och vatten- och avloppsledningar, vilket var ekonomiskt mycket fördelaktigt för LKAB. Om detta 
skriver Frank ( 1950, s 155) och Johansson i B acke ( 1977, s 51 ). 
72 Här vill jag helt kort erinra om några av de lagändringar, som genomfördes under senare delen av 1800-talet 
och under de första decennierna av 1900-talet och som berörde kvinnors myndighet och sexuella 
självbestämmande. Det var en del av den juridiska ramen för den övergripande könsordningen i Sverige under den 
aktuella perioden: 1858 blev ogift kvinna myndig vid 25 års ålder. Mannen förlorade sin lagliga rätt att aga sin 
hustru 1864. Myndig kvinna fick rätt att bestämma om sitt giftermål, den s k giftorätten avskaffades 1872. 1884 
blev ogift kvinna myndig på samma villkor som mannen. Gift kvinna fick rätt att själv deklarera sin inkomst 
1908. Reglementering av prostituerade avskaffades 1918. 1920 blev gift kvinna myndig och samma år fick gift 
kvinna rätt att ta anställning utan makes medgivande. Under bebyggelsetiden var mannen i ett äktenskap således 
fortfarande formellt sin hustrus målsman. En gift kvinna kunde inte vara förmyndare för sina barn. Abort och 
preventivmedel var i la g förbjudna och det fanns inget straffrättsligt skydd mot våldtäkt i äktenskap. Offret för 
incest, inte förövaren straffades. Den unga kvinnan var underordnad sin far eller förmyndare till 21 års ålder, den 
gifta kvinnan sin man. I äktenskapet hade mannen juridiskt och ekonomiskt makten. Den vuxna, ogifta kvinnan 
levde i en frizon. Hon var inte i juridisk mening direkt underställd någon enskild man i s itt privata liv. 
Uppgifterna hämtade ur Dahlberg m fl (1990). 
73 Protokollen från kvinnoföreningen Morgonrodnaden finns på Folkrörelsearkivet i L uleå. I samlingen finns 
närmare 300 protokollsanteckningar med mycket varierande längd och innehåll. Som mest hade föreningen 
mellan 50 och 60 medlemmar med omkring 40 aktiva. De personer som refereras i p rotokollen växlar men under 
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öppnades av en herr W. Lindkvist, som också redogjorde för kvinnoförening
ens syfte och ändamål. Samme herr Lindkvist valdes till mötesordförande. 
Malmbergets kvinnoförenings stadgar antogs som stadgar för kirunaföre-
ningen. Tjugoåtta kvinnor blev medlemmar, man valde styrelse och beslöt att 
hålla möte två gånger i månaden, ' 1 :a och 3:je Fredagen i hvar månad kl 9 
em'. Sedan herr Lindkvist avtackats avslutades mötet med sången Arbetets sö
ner. Allt detta framgår av det första protokollet. 

Vid medlemsmötet i s eptember 1904 beslöts att kvinnoföreningen skulle an
sluta sig till Kiruna Socialdemokratiska Arbetarkommun, som bildats ett år ti
digare som samlande organ för vänsterpolitiska och fackliga sammanslut
ningar.74 Kvinnoföreningen blev därigenom en del av den organisation som 
representerade arbetarna och som kom att få en viktig roll i utvecklingen av 
samhället.75 

Syftet med arbetet med protokollen har varit att ta reda på vilka frågor 
kvinnorna debatterade och vilka ställningstaganden de gjorde, för att på så sätt 
få en uppfattning om intressen, åsikter och värderingar bland den här gruppen 
kvinnor. Jag har särskilt försökt att få grepp om de föreställningar som rör 
kvinnor och män och kvinnligt och manligt. 

Jag har sorterat innehållet i f yra grova kategorier med vissa underavdel
ningar: lokalpolitiska aktiviteter, intern föreningsverksamhet, sociala aktivite
ter, som dels omfattade olika typer av utåtriktade arrangemang, dels social 
hjälpverksamhet samt slutligen allmänpolitiska och ideologiska frågeställ
ningar. Eftersom min kategorisering inte syftar till att kvantitativt bestämma 
det utrymme olika frågor fått, har det inte vållat några större problem att det i 
några enstaka fall har varit svårt att bestämma kategori. Vissa paragrafer i 
protokollen hör hemma i mer än en kategori eller kan tolkas på olika sätt. En 
diskussion kan till exempel börja med en generell frågeställning men utmynna 
i lokalt förankrad praktisk politik. 

Möten och medlemmar 

De första protokollen från 1904 visar att män deltog i kvinnoföreningens mö
ten och att männens mötesformer blev mönsterbildande för kvinnorna. Den 
praxis som efter hand utvecklades var att till vanliga medlemsmöten endast 

en och samma period rör det sig om ett begränsat antal. Det förefaller som om föreningens styrelse ofta har haft 
stort utrymme på medlemsmöten. Mötets längd framgår oftast av anteckningarna och det varade vanligtvis två 
till tre timmar. Alla diskussionsinlägg har sannolikt inte återgiviis. Protokollen avspeglar snarare några 
huvudargument som framförts, inte omfånget på olika yttranden och heller inte det antal debattinlägg olika 
medlemmar haft. Vid partisplittringen 1917 anslöt sig många arbetare i K iruna och medlemmarna i 
kvinnoföreningen till det vänstersocialdemokratiska partiet. 1923 bildades den socialdemokratiska kvinnoklubb 
som fortfarande är verksam i K iruna. 
74 Kiruna socialdemokratiska arbetarkommun bildades 1903. Fackförbunden anslöt sig kollektivt. 
Arbetarkommunen blev ett betydelsefullt forum för fackliga och vänsterpolitiska grupper och fungerade som en 
politisk plattform för arbetarna. Frank (1950, s 127 ff, 345 ff), Nyström (1953). 
75 Se Nyström (1953). 
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kalla föreningens medlemmar. Vid interna fester var män ibland medbjudna. 
Ungdomsföreningen, kamrater från arbetarkommunen och från andra före
ningar, t ex någon av nykterhetslogerna, blev inbjudna när vissa frågor skulle 
diskuteras. Utöver detta anordnades offentliga möten. 

De kvinnor som var med och bildade föreningen var arbeterskor eller dött
rar och hustrur till arbetare.76 Hjördis Levin har undersökt rekryteringen till 
Stockholms allmänna kvinnoklubb under perioden 1892 - 1930.77 Det finns 
inga skäl att anta att det föreligger någon principiell skillnad vad gäller rekry
teringen till aktivt deltagande i arbetarrörelsen, vilket talar för att kvinnorna i 
Kiruna också var döttrar eller hustrur till män som var politiskt aktiva. När 
jag via protokollen fått inblick i d e krav som ställdes på kvinnoföreningens 
medlemmar har jag fått stöd för mitt antagande. Mötena var vanligtvis för
lagda till sen kvällstid, 'kl 8 eller 9 em' och avslutades ofta inte förrän vid 
midnatt. Enbart detta kunde vara ett hinder för mycket trångbodda familjer 
med skiftarbetande män. Medlemskap var vidare förknippat med utgifter både 
för kontingenten, dvs medlemsavgiften, och kostnader i samband med möten 
och utflykter. När föreningen bildades hade kvinnorna, och i synnerhet då de 
gifta, mycket begränsade politiska rättigheter. Kvinnor som levde tillsammans 
med män, som inte fann det lämpligt att hustrur eller döttrar deltog i politiskt 
arbete, hade sannolikt mycket små möjligheter att sätta sig emot familjefaderns 
åsikter. Många kvinnor ansåg att politik inte var något som de borde eller 
kunde ägna sig åt. 

Lokalpolitiska frågor 

Kvinnornas första lokalpolitiska aktion gällde hyran för bolagets lägenheter. 
Den 18 aug 1904 beslöt föreningen att skriva till LKAB och begära att hyran 
för två rum skulle sänkas från 12 till 4 kronor, för ett rum från 7 till 2 kro
nor. Skrivelsen sändes till fackföreningen 'för instämmande', men Avdelning 
12 avslog och hänvisade till pågående förhandlingar om 'förhöjning av en del 
arbetspriser'. Det ansågs inte lämpligt att komma med krav på hyressänkning 
medan förhandlingarna pågick. Svaret meddelades vid mötet den 16 oktober. 
I början av december lät disponent Lundbohm hälsa genom en medlem, att det 
vore mycket orättvist att sänka hyror och vedpriser i Bolagets fastigheter, 
eftersom han inte kunde påverka hyrorna för de arbetare som bodde på 'stads
plan'. Disponenten var däremot intresserad av att vara med och upprätta en 

76 Jag har försökt identifiera de tjugoåtta kvinnor som var med och bildade föreningen i m antalsböcker för 1904, 
1905 och 1910.1 protokollen finns endast deras namn angivna, inte adress eller födelseår, vilket gör att det 
föreligger viss risk för sammanblandning av kvinnor med identiska namn. 
77 Levin (1988). Hjördis Levin har gått igenom medlemslistor från Stockholms allmänna kvinnoklubb för åren 
1897, 1902 och 1907 och tagit reda på medlemmarnas civilstånd, antal barn, bostadsförhållanden etc. Levins 
slutsats är att föreningens kärna var stabil men att många medlemmar lämnade klubben efter kort tid och att 
majoriteten av kvinnorna var gifta, hade förhållandevis få barn, bodde i l ägenhet utan eller med endast en 
inneboende. De flesta av de gifta kvinnornas män var kvalificerade arbetare eller hantverkare. 
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hushåll skola. Det bemötande kvinnorna fick kan tolkas som att de fick en 
anvisning om att de gjorde fel om de blandade sig i LKAB:s och männens 
angelägenheter. Det förefaller som om de tog lärdom. Frågan om hyror kom 
upp endast en gång till. Det var 1910, året efter storstrejken, som var ett stort 
nederlag för gruvarbetarna och bl a ledde till stora ekonomiska problem för 
många familjer och till och med emigration till Brasilien för en grupp 
kirunabor. Föreningen föreslog vid det tillfället LKAB att Bolaget skulle stå 
för mellanskillnaden mellan hyrorna i Bolagets bostäder och hyrorna på 'stads
plan', eftersom de familjerna som bodde i Bolaget hade lägre hyror. Någon 
uppföljning av det förslaget finns inte i något senare protokoll. 

De lokalpolitiska frågor som togs upp de kommande åren var inte sådana att 
de kunde inkräkta på löneförhandlingarna utan rörde en rad andra områden. 
Här följer några exempel. På det ekonomiska området var det sådant som di
rekt berörde hushållsekonomin, t ex priser på svagdricka och mjölk eller re
kommendationer till kvinnor att handla kooperativt för att på så sätt pressa ner 
matpriserna. 

I protokollen noterades att föreningen tog avstånd från en rad olika företeel
ser i samhället, t ex 'den moderna välgörenheten', som kvinnorna i de högre 
samhällsskikten ägnade sig åt, och 'det otyglade droppkrögeriet som florerar å 
härvarande Apotek'. Det som åsyftas är missbruket av Hoffmans droppar. 

Vid några tillfällen formulerades upprörda protester mot samhällets åkare, 
som lånade ut sina hästar för luståkning nattetid till berusade personer och på 
så sätt plågade hästarna som hade använts till körningar hela dagen. Kvinnorna 
ansåg att hästarna behövde få vila mellan de långa arbetsdagarna. 

Förhållanden som berörde barnen i samhället behandlades i olika samman
hang och ur olika perspektiv. Föreningen protesterade mot majblommeför
säljningen, som lärarna ville införa i skolan. Det var ett uttryck för 'den mo
derna välgörenheten'. Man protesterade också mot den borgerliga indoktrine
ring, som barnen utsattes för om de tvingades delta i G ustaf Adolfsfesten, som 
anordnades i skolan. Föreningen beslöt vid några tillfällen att genom annons i 
Norrskensflamman uppmana föräldrar att inte tillåta barnen att delta. Särskilt 
markerades detta avståndstagande 1914 med argumentet att det inte fanns nå
gon anledning att fira minnet av en krigisk konung, när arbetarklassens söner 
slaktades på slagfälten i borgarklassens krig. 

Skolans ansvar för barnens fostran diskuterades och föreningen tog initiativ 
till möten mellan lärare och föräldrar vid flera olika tillfällen trots att rektor 
för skolan initiait var negativt inställd till en sådan inblandning i verksamhe
ten. Vid ett föreningsmöte avslutades en diskussion om fostran av de unga till 
goda samhällsmedborgare med en uppmaning till alla mödrar att se till att barn 
inte vistades ute för sent på kvällarna. En annan gång när fostran av de unga 
stod på dagordningen framförde en 'talarinna' att barnen måste få lära sig att 
'tala sanning' och att 'gossen skall utföra samma arbete i hemmet som flickan'. 
Av protokoll från november 1914 framgår att nyttan med skolköksundervis

76 



ningen var ett diskussionsämne i samhället. Föreningen behandlade frågan och 
kom fram till att klubbens medlemmar 'voro eniga om skolkökens nytta'. 
Argumenten i diskussionen var bland annat att den kunskap som barnen fick i 
skolan var det enda arv arbetarna kunde ge sina barn, att kunskap är makt och 
att barnen i skolköket fick lära sig 'ordningssinne och mycket annat som var 
till nytta i deras framtid'. 

De 'oäkta barnen' borde enligt en protokollsanteckning få bättre tillsyn och 
samhället borde ingripa om fadern försummade att göra sin plikt. Vid ett möte 
diskuterades om föreningen borde ingripa när barn vanvårdades i hemmet. 
Frågan hänsköts efter diskussion till föreningens sjukvårdskommitté. 

Alkoholfrågan och frågan om kvinnornas politiska organisering 

Två problemområden, som berörde situationen i samhället och som också var 
av mer generell karaktär, återkommer ofta i protokollen, nämligen nykterhets
frågan och frågan om kvinnor och politisk organisering. Nykterhetsfrågan be
handlades efter två dominerande linjer i något varierande former. Den ena var 
praktiskt orienterad, den andra hade moralisk karaktär. De kan sammanfattas i 
två frågor: 
-Vad kunde göras för att främja nykterheten i samhället? 
- Vem eller vad bar ansvaret för superiet, som också benämndes 'den sociala 
frågan' eller 'det onda i samhället'? 

Föreningen ville begränsa ölförsäljningen. Vid ett möte antogs förslaget, att 
man skulle uppmana kvinnorna i samhället att inte tillåta att många män samla
des i hemmen för att spela kort och dricka öl. Den 2 mars 1908 beslöts att 
medlemmarna skulle göra en insats för att 'bekämpa det onda i samhället' ge
nom att inte delta i eller anordna offentliga baler. Det skulle vara ett sätt för 
klubbmedlemmarna att visa goda exempel. Vid samma möte gjordes ett utta
lande mot kortspel och 'att detta aldrig fick komma ifråga bland oss kvinnor'. 
Den 7 september samma år rev man upp beslutet från mars angående baler. 
Föreningen hade skulder, och man ansåg sig vara tvungen att ordna upp eko
nomin genom att anordna just baler för allmänheten. Vid en diskussion om 
kortspel 1916 framhöll någon att kortspel kunde accepteras som sällskapsspel, 
men att det var skadligt om man spelade om pengar. Kortspel kopplades inte 
längre direkt samman med fylleri, vilket möjligen avspeglar att kombinationen 
kortspel och fylleri inte längre var ett lika stort problem som under de första 
åren. 

I analysen av orsakerna till och ansvaret för spritmissbruket framkom att 
medlemmarna ansåg att 'den nuvarande samhällsordningen' hade det yttersta 
ansvaret. Sprit- och öltillverkare som tjänade stora pengar på missbruket var 
också skyldiga. Därutöver konstaterades återkommande i protokollen att kvin
norna hade stor del i att det inte gick att få bukt med superiet, eftersom det 
fanns kvinnor, som inte var nykterister. Vägen till nykterhet bland männen var 
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att först och främst få kvinnorna att sluta med rusdrycker, eftersom man ansåg 
att det inte var rimligt att begära att män skulle avstå från att dricka så länge 
det fanns kvinnor som drack. Kvinnorna var ansvariga för moralen i högre 
grad än männen. Frågan om nykterhet kopplades i i deologiska diskussioner till 
frågan om vad som krävdes av en sann socialdemokrat. Eftersom 'det fordras 
en klar hjärna och ett ädelt uppträdande om man ska kunna vinna någon för 
sina idéer' menade många att nykterhet var en förutsättning för den som ville 
vara demokrat. Det politiska och det privata livet var i det avseendet helt och 
odelbart. 

Frågor som rörde kvinnorna och det politiska arbetet togs ofta upp till be
handling. Föreningen engagerade sig vid några tillfällen i de förhållanden som 
rådde för olika yrkesgrupper. I september 1913 gällde det 'tjänarinnorna', de 
kvinnor som arbetade i familjer som hembiträden och hushållerskor. Frågan 
var om och i så fall hur föreningen skulle agera för att de skulle få någon le
dighet varje vecka. '... om en tjänsteflicka var som hon borde vara i e tt hem' 
så kunde hon väl få lite ledighet under förutsättning att hon ej blev 'en plåga i 
hemmet som så ofta var fallet' enligt ett av inläggen i d ebatten. Det var inte 
självklart att kvinnoklubben skulle solidarisera sig med den här gruppen kvin
nor. Man beslöt dock efter diskussion att rekvirera ett formulär i tjänarinne-
frågan och börja verka för att alla tjänarinnor skulle få viss rätt till egen tid. 

Vid ett möte i januari 1914 diskuterade man villkoren för de unga flickor 
som utbildade sig till sömmerskor. De arbetade helt utan ersättning. Frågan 
bordlades, men de flesta som yttrade sig 'voro ense om att allt vad utbildning i 
något särskilt yrke är, kostar både tid och pengar och att således ej sömmer
skor kan vara något undantag'. 

Föreningen initierade facklig organisering bland kvinnor. Vid olika tillfäl
len och särskilt under strejkåret 1909 försökte föreningen samla 
'självförsörjande kvinnor i samhället till diskussion om deras gemensamma 
intressen'. När man efter upprepade försök inte lyckades, publicerades en 
skarp notis i Norrskensflamman med en fråga om varför de inte kommit till de 
annonserade mötena. 'Anser de självförsörjande kvinnorna å platsen att de icke 
äga några intressen att bevaka eller vad är orsaken till att de ej infunnit 
sig?'(15.3.1909). Kvinnoföreningen ville trots det ringa intresset fortsätta att 
arbeta för att organisera de självförsörjande kvinnorna. Vid mötet beslöts att 
man skulle kontakta styrelsen för Svenska Grov- och Fabriksarbetarförbundet 
med förfrågan om förbundet kunde bilda en sektion för självförsörjande kvin
nor, så att de skulle kunna bilda en gemensam fackförening för kvinnor över 
yrkesgränserna. 

Det var en angelägen uppgift för föreningen att försöka engagera kvinnorna 
i det partipolitiska arbetet. Man ordnade offentliga möten med eller utan in
bjudna agitatorer. Försäljning av tidningen Morgonbris var ett viktigt och 
ständigt återkommande inslag i den utåtriktade upplysningsverksamheten. 
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De unga kvinnornas bristande engagemang i arbetarrörelsen ägnades livliga 
diskussioner. Männen tillskrevs 'stor skuld' i att kvinnorna inte deltog i det 
politiska arbetet i den omfattning som man skulle önska, eftersom männen ofta 
inte insåg att om kvinnorna också fick kunskap om den rådande samhällsord
ningen och gjordes delaktiga i kampen, så skulle man snabbare nå målet, arbe
tarklassens frigörelse. Kvinnorna kunde dock inte fritas från ansvar. De visade 
liknöjdhet och ägnade sig hellre åt nöjen än åt de föreläsningar och möten som 
föreningen anordnade. Som hinder för mobiliseringen av kvinnor såväl fack
ligt som politiskt framhölls ofta nöjeslystnad, som tolkades som ytlighet och 
brist på mognad. Av protokollen att döma uppfattade man inte kvinnornas 
faktiska levnadsförhållanden och/eller föreningens arbetssätt som tänkbara or
saker till det bristande politiska engagemanget. 

Vad kunde föreningen göra för att mobilisera den stora grupp arbetarkvin
nor som var husmödrar? Den frågan stod i fokus vid ett par möten i oktober 
1910. Inspirationskälla var en inledning hämtad ur Morgonbris. Kvinnorna 
behövde mera tid 'till intellektuell utveckling och aktiv medverkan i f rigörel
sekampen'. Protokollsanteckningarna visar att man ville värna om familjen i 
första hand. Alla var t ex eniga om att kvinnorna borde laga maten 'inom 
hemmet' och inte kollektivt. Den väg som anges för arbetarklassens husmödrar 
är en noggrann tidsplanering, ett slags hemarbetets rationaliserings- och tids
studiemodell. Den hemarbetande kvinnan borde 'så ordna det att minsta möj
liga tid åtgår för varje saks utförande' och använda den insparade tiden till att 
'söka den upplysning hon behöver.' Kvinnorna skulle själva av egen kraft och 
individuellt åstadkomma den förändring, som gjorde att de kvalificerade sig 
för den politiska kampen. Vägen dit var bl a en rationalisering av arbetet i 
hemmet. Här kan man spåra tankegångar, som uttrycktes mera programmatiskt 
några årtionden längre fram.78 

Politiskt medvetna kvinnor uppmanades att kräva att deras män skulle enga
gera sig i det fackliga arbetet. Nu var det så att okunniga kvinnor inte accepte
rade att deras män gick på möten. En viktig uppgift för föreningen var att få 
fler kvinnor att förstå att de måste stödja männen i deras politiska arbete. 

De trådar som bildar ett återkommande mönster i alla diskussioner om 
kvinnornas brist på engagemang i det politiska arbetet var att kvinnorna måste 
förkovra sig. Om de blev mera insatta i samhällsfrågorna skulle de både kunna 
uppfostra barnen till goda demokrater och stödja männen i deras kamp. 
Därigenom skulle de uppfylla sin plikter som kvinnor och indirekt tillgodose 
sina egna politiska intressen. 

78 Se t ex Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan (Myrdal 1934) och Yvonne Hirdmans Lägga livet 
tillrätta (Hirdman 1989) Hirdman har bl a lyft fram att rationalisering av hemarbetet var ett av de centrala 
budskapen i A lva Myrdals familjepolitiska program på trettiotalet. Se även Margareta Gisselbcrgs avhandling Att 
stå vid spisen och föda barn om rationaliseringideologin (Gisselberg 1985). 

79 



Intern verksamhet 

Det inre arbetet i föreningen var i stor utsträckning inriktat på att upplysa och 
bilda. En stycke ur en debattartikel i Morgonbris eller en frågeställning som 
presenterats där, användes ofta som inledning till olika diskussioner. Åter
kommande inslag på mötena var uppläsningar av skönlitterära verk. Under de 
perioder då föreningen hade svårt att locka de egna medlemmarna till möten, 
diskuterade man behovet av mera lättsamma inslag, vilket vanligtvis resul
terade i beslut om kaffeservering vid nästa möte och större utrymme för 
någon form av underhållning. Föreningen ordnade 'lustresor' till Malmberget 
och Narvik. I samband med större helger på våren ordnades utflykter och 
familjefester. När uppslutningen vid något tillfälle var dålig formulerades 
skarp kritik vid nästa medlemsmöte. 

I september 1907 diskuterades om kvinnoföreningen var en allmän kvin
noklubb eller avsedd för ett fåtal. Man kunde inte ta ställning och därför 
bordlades frågan. 

Vid ett möte hösten 1908 beslöts enhälligt att medlemmarna i klubben skulle 
lägga bort fru- och frökentitlar. Detta genomfördes dock inte konsekvent i 
protokollen. Tituleringsfrågan återkom ur ett annat perspektiv några år längre 
fram. Den fråga som då diskuterades löd: 'Bör kvinnorna finna sig i a tt när de 
blir presenterade för någon, uppge i vilket förhållande hon står till det andra 
könet?' Frågan bordlades, återkom och vållade livlig debatt. Man framhöll det 
orättvisa i att bara kvinnan och inte mannen måste 'genom titeln tillkännage' 
sitt civilstånd. Trots att det kanske kunde framstå som löjligt att kalla unga 
flickor 'fru', var det något man kunde övervinna och fru var den bästa gemen
samma kvinnotiteln. Frågan hänsköts till ett offentligt möte. Trots att en talare 
framhöll att det kunde uppstå 'komplicerade situationer' om männen ej visste 
huruvida kvinna var fri, enades man slutligen om att vuxna kvinnor borde ha 
en gemensam titel. Detta tillämpades dock inte i protokollen framöver. 

Vid några tillfällen hade föreningen att ta ställning till konflikter som rörde 
det inre arbetet. Att jag tar upp detta och ägnar det relativt stort utrymme be
ror på att det pekar på att medlemmarna ställde mycket höga krav på sig 
själva. 

I september 1905 framställdes frågan hur 'skvaller och förtal' skulle kunna 
utrotas bland medlemmarna. Beslutet blev att den som bröt mot föreningens 
regler genom att berätta för utomstående vad som diskuterades på möten eller 
som på annat sätt motarbetade föreningens syften, skulle uteslutas ur före
ningen med omedelbar verkan. 

Vid ett höstmöte två år senare återkom frågan om medlemmarna hade rätt 
att tala med utomstående om det som hände på mötena. Den konkreta orsaken 
till den här frågan togs inte upp i protokollet och ärendet bordlades efter dis
kussion. 
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'Hur skall vi kunna få i stånd ett verkligt kamratskap?' Vid ett möte i maj 
1910 ägnades den frågeställningen en livlig diskussion. Inledningen refererades 
i p rotokollet. Medlemmarna uppmanades dels att inte framhålla sig själva på 
andras bekostnad utan värdera varandra lika, dels att inte uttala kritik bakom 
ryggen utan framföra den direkt till den person det gällde. Frågan bordlades 
och togs upp igen vid nästa möte. Samtliga 'talarinnor' instämde i de tanke
gångar som uttalats i inledningen och 'diskussionen fick utgöra svar på frågan'. 

Att det var viktigt att värna om kamratskapet i klubben framgår tydligt av 
några protokollsanteckningar från sommaren 1911. Ett yttrande inom klubben 
har medfört att en medlem känt sig förolämpad. Detta diskuterades och man 
beslöt att särskilt inbjuda den medlem det gällde till nästa möte. Vid det mötet 
upplästes ett brev som innehöll en ursäkt för 'ett uttryck som blivit fällt'. Som 
avslutning fattades beslutet att det här skulle vara 'sista skvallret, då klubben 
eljest kunde komma i v anrykte'. 

Kvinnorna i klubben krävde av sig själva och varandra att de skulle leva upp 
till sina ideal i al la avseenden. Målsättningen för de socialdemokratiska kvin
norna formulerades vid ett möte på våren 1908. Kvinnorna i klubben skulle 
vara förebilder för de unga och detta kunde bäst ske genom att var och en 
'först försökte att fostra sig själv, och sedan gå som föredöme för sina barn'. 

Vid ett par tillfällen ifrågasattes samarbetet med de manliga kamraternas 
organisationer. Under strejken 1909 fick kvinnoföreningens medlemmar inte 
delta i s trejkmöten. Detta ansågs felaktigt och strejkstyrelsen informerades 
med ett protokollsutdrag. Sommaren 1910 diskuterades medlemskapet i a rbe
tarkommunen, eftersom det innebar stora kostnader. Kvinnoföreningen före
slog att kontingenten skulle sänkas och om så inte skedde skulle man begära 
utträde. Förslaget kunde inte accepteras, och frågan om utträde föll. 

Medlemskap i k vinnoföreningen innebar att vara innesluten i ett socialt 
skyddsnät, som visserligen inte var särskilt finmaskigt eller omfångsrikt, men 
som kunde aktiveras i svåra situationer. En första och vanlig åtgärd var att 
medlemmar, som hade ekonomiska problem, befriades från medlemsavgifter. I 
samband med en diskussion om sjukkassa för medlemmarna beslöts vid mötet 
den 1 maj 1905 att föreningen skulle stå för begravningskostnader om någon 
medlem avled. Det framgår inte av protokollen om detta beslut någonsin 
verkställdes. Enligt senare protokoll verkar det som att begravningshjälpen 
övergick till traditionella hedersbetygelser i samband med jordfästning. Man 
gjorde insamlingar till förmån för medlemmar, som var långvarigt sjuka eller 
som av andra skäl fick ekonomiska svårigheter. När någon medlem vårdades 
på sjukhus eller sanatorium på annan ort, kunde föreningen ge stöd och hjälp 
till den sjukas familj, sända insamlade pengar, gåvor och hälsningar till den 
som var sjuk och mobilisera kvinnoklubbister på orten att göra sjukbesök. 
Föreningen fungerade i dessa sammanhang som en utvidgad familj. 
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Utåtriktade aktiviteter 

Det sociala engagemanget gällde inte bara de egna medlemmarna. Föreningen 
tog starkt och enigt avstånd från 'den moderna välgörenheten' och förde åter
kommande en diskussion om hur man skulle förhålla sig till de familjer, som 
levde i stort armod. En linje i den debatten var att man på alla sätt borde 
hjälpa nödställda och att kvinnor och barn i en familj inte skulle behöva lida 
för att mannen misskötte sig. En annan linje var att noggrant undersöka om 
orsaken till misären var 'dåligt leverne'. Om eländet var självförvållat, skulle 
man vara restriktiv med hjälp. Enskilda familjers hjälpbehov och levnadssätt 
undersöktes och diskuterades öppet på medlemsmöten, innan man fattade beslut 
om insatser. 

I mars 1909 tillsattes en sjukvårdskommitté, som fick i u ppdrag att 'öva till
syn till fattiga och sjuka, biträda diakonissan och hålla kontakt med fattig-
vårdsstyrelsen'. Detta är det första exemplet i mitt material på organiserat 
samarbete mellan kvinnoföreningen och företrädare för institutioner, kommu
nen och Bolaget.79 När frågor om socialt hjälparbete kom upp, hänsköts de i 
fortsättningen vanligtvis till denna kommitté. 

Under våren och hösten 1917 engagerade sig kvinnoföreningen i missförhål
landen som påstods råda vid Barnhemmet.80 Man tillsatte en kommitté, som 
fick uppdraget att som första åtgärd tala med de föräldrar som hade barn på 
Barnhemmet. Kommittén rapporterade att det förekom att barnen fick gå halv
nakna, trasiga och hungriga, att föreståndaren utdelade 'olämplig kroppsaga' 
och att han bedrev frukt- och grönsakshandel vid sidan av sitt arbete som barn
hemsföreståndare. Man beslöt att kontakta Barnhemmet och göra ett besök där. 
Vid nästa möte avfärdades klagomålen som ryktesspridning, eftersom kom
mittén inte sett några tecken på vanskötsel. Detta var ytterligare ett exempel på 
ett embryo till lokal samverkan mellan en samhällelig institution och företrä
dare för arbetarrörelsen. 

Under perioden 1914-1918 behandlades frågor som var kopplade till kriget 
ideologiskt och praktiskt. Man anordnade fredsmöten i samhället och man utta
lade sig på olika sätt mot det krig som innebar att arbetarklassens söner offra
des på slagfältet. De socialdemokratiska kvinnornas plikt var att motarbeta 
scoutrörelsen, som fostrade pojkar till militarism. Man kritiserade uttalanden 
från Kvinnokongressen 1917. Dessa uppfattades som motsägelsefulla. Sam
tidigt som kongressen sade sig vilja arbeta för avväpning, hade den uttalat sin 

79 För dc hjälphehövande kunde det vara särskilt svårt att "deras egna", representanter för arbetarna och 
arbetarkommunen var de som skulle bedöma behovet av fattigvård. I en intervju i BK berättas som exempel på 
en djupt kränkande erfarenhet att en av fattigvårdsstyrelsens ledamöter vid ett hembesök ifrågasatte behovet av den 
hjälp som modern bett att la, när hon som änka inte klarade av att försörja sina barn. Mannen trodde inte att det 
"kunde råda fattigdom i ett hem som var så rent och snyggt." 
80 Kiruna Barnhem öppnades i december 1908. Redan under den första månaden togs 38 barn in. Vid slutet av 
1909 fanns 57 barn inskrivna. Medelåldern var nio och ett halvt år. Orsaker till omhändertaganden var antingen 
fattigdom eller att barn som inte var 'vanartiga' ansågs vara 'i sedligt avseende försummande'. Frank (1950, s 
224-225). 
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glädje över den ökade försvarsviljan inom partiet. När uttalanden från kon
gressen diskuterades i Kirunaföreningen ville majoriteten av mötesdeltagarna 
inte ställa sig bakom de militaristiska idéerna. 

I de första protokollen från 1915 refererades debatten om de krigsfartyg 
som 'kanonkvinnorna' tiggt ihop.81 En talarinna framhöll det beundransvärda i 
att dessa kvinnor verkligen gjorde något för det de trodde på till skillnad från 
de socialdemokratiska kvinnorna som var 'ganska liknöjda' i f örhållande till 
sina mål. En annan synpunkt var att dessa 'kanonkvinnor' hade bättre 
kunskaper, mera tid och pengar och att detta var orsaken till deras 
framgångar. Föreningen beslöt att ta avstånd från hela projektet och aktivt 
varna alla, särskilt tjännarinnorna, för att lämna surt förvärvade slantar till 
insamlingen. 

Ransoneringen och matbristen under Första världskriget drabbade i synner
het kvinnorna, eftersom de hade ansvaret för matlagningen. På medlemsmötet 
i ap ril 1918 fattades beslut om en hemställan till disponent Lundbohm om att 
den indragna grynransonen skulle ersättas med mjöl och om en skrivelse till 
Konungen om utökade ransoner med anledning av de svåra levnadsvillkoren 
norr om Polcirkeln. Ett särskilt problem var att kvaliteten på många varor var 
mycket dålig. Hälften av den snålt tilltagna potatisransonen kunde vara helt 
otjänlig som föda. Folkhushållningskommissionen avslog dock begäran om ut
ökade bröd- och potatisransoner med hänvisning till den knappa tillgången. 
Parallellt med försöken att arbeta för bättre villkor lokalt, engagerade sig 
kvinnoföreningen i olika insamlingar för nödlidande i krigshärjade länder. 

Allmänpolitiska och ideologiska frågor 

De allmänpolitiska och ideologiska diskussionerna, som ofta fördes ner till 
konkret lokal nivå, var många och hade mycket varierat innehåll. Några ex
empel på frågor som behandlades: 'Vilken är den största hemskon på den so
ciala rörelsen?' 'Ar kooperationen nödvändig i klasskampen för proletariatets 
befrielse?' 'Är det arbetarklassens skyldighet att reproducera släktet?' 'Vad är 
kapitalisternas starkaste stöttepelare, Religionen, Militarismen, Rusdrycks
hanteringen?' 'Vad är viktigast att förverkliga först, frihet, jämlikhet eller 
broderskap?' Jag har valt att ta upp diskussionerna om kvinnans rösträtt och 
om 'kvinnan som samhällsvarelse'. Frågan om kvinnans politiska rösträtt fanns 
med på dagordningen första gången i f ebruari 1905. Då bordlades frågan till 
fru Kata Dahlströms besök senare på våren. Rapporteringen från det besöket 
innehåller ingenting om rösträttsfrågan. Katas tal behandlade främst 
alkoholmissbruket. 

Med 'kanonkvinnorna' avsågs troligtvis de kvinnor som varit med och samlat in pengar till en pansarbåt för 
Svenska pansarföreningen eller nationalinsamlingen för pansarbåt. Båten fick namnet 'Sverige' och sjösattes i 
maj 1915. 
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På hösten 1907 beslöt man att anordna ett allmänt möte kring följande frå
geställningar: 'Hvarför kräfva kvinnorna allmän rösträtt?' och 'Bör kvinnorna 
få allmän rösträtt?' Protokollen berättar inte om något ställningstagande. 
I februari 1910 uppmanades alla arbetarhustrur såväl inom som utom kom
munen att 'självdeklarera sig', för att därigenom få kommunal rösträtt. Samma 
uppmaning återkom vid det första medlemsmötet 1911. 

Ett ställningstagande, om än ett något dunkelt sådant, gjordes i september 
1909. Hur skulle arbetarkvinnorna förhålla sig till de borgerliga rösträttsför
eningarna? Den som ville gå med som enskild medlem kunde göra det, men 
borde då framföra de idéer som fanns inom de socialdemokratiska kvinnoför
eningarna och tala för arbetarkvinnorna. Helst borde dock medlemmarna hålla 
sig till den egna föreningen, för att undvika splittring. Vid ett möte senare 
samma månad diskuterades hur kvinnorna skulle kunna använda rösträtten på 
rätt sätt 'så vi vet var vår plats är och icke låter värva oss af vem som helst.' 
Här anslogs ett tema som återkom i de många diskussionerna om rösträtten. 
Man var orolig för att medlemmarna i f öreningen var för slöa för att 'rätt ar
beta för saken' och arbetarkvinnorna för oupplysta för att kunna rösta så som 
de borde (maj 1912). Var det månne bättre att inte införa politisk rösträtt för 
kvinnan 'så länge kvinnan var slö och liknöjd inom sin organisation och före
ning?'(nov 1912). 

Rösträtten diskuterades ingående under våren 1914. Om kvinnorna, som 
ännu var så politiskt omogna, fick medborgarrätt var inte risken då stor att 
kvinnorna, som också var känslovarelser, skulle sälja sina rättigheter för lite 
gunst och lite kaffe? Andra argument mot rösträtten var att många kvinnor i 
Kiruna inte ville ha rösträtt, eftersom det skulle medföra att de blev förlöj
ligade av männen i s amhället. ' ...di äro rädda för att mista männen genast, ty 
om en kvinna vågar uppträda lite självständigt, blir hon oftast utskrattad av 
mannen, ty naturligtvis har man då kastat bort sin kvinnlighet.' 

Föreningsmedlemmarna kritiserades vid upprepade tillfällen för lättja. De 
var inte aktiva med agitation. De uppmanades att utnyttja den kommunala rös
trätten och delta i kommunstämmor, rösta eller lämna fullmakt. Med någon 
enstaka reservation tog föreningen i ap ril 1914 ställning med uttalandet att den 
svenska kvinnan var mogen för medborgarrätt. 

Diskussionen fortsatte dock. Farhågor för negativa konsekvenser av kvinnlig 
rösträtt uttalades vid ett möte i mars 1916. Kvinnorna skulle kanske sälja sin 
röst för en kopp kaffe till högern, familjerna skulle splittras. Kvinnornas låga 
kunskapsnivå i politiska frågor skulle kunna få negativa konsekvenser. Mot 
detta framfördes att kvinnor hade skyldigheter, men inga rättigheter och att 
det hade visat sig i Norge, att det inte hade haft några negativa effekter på 
familjen att kvinnan fått medborgarrätt. Slutligen tog kvinnoföreningen ställ
ning för allmän rösträtt. 

Jag har refererat olika turer i rösträttsdebatten tämligen ingående, eftersom 
den visar att rädslan för ett negativt utfall periodvis var större än övertygelsen 
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om att de demokratiska rättigheterna också borde omfatta kvinnorna. Den 
stora osäkerheten låg uppenbarligen i att man inte visste hur arbetarkvinnorna 
skulle använda sin röst. Allmän rösträtt var av godo om kvinnorna skulle 
stödja det övergripande målet, som var arbetarklassens befrielse, av ondo om 
de valde att rösta på något borgerligt parti. 

Christina Carlsson har i s in avhandling kartlagt och inträngande analyserat 
kvinnosyn och kvinnopolitik inom den socialdemokratiska rörelsen vid sekel
skiftet i Sverige.82 Inom den tidiga socialistiska rörelsen särskiljer Carlsson två 
motsatta synsätt på klasskamp och könskamp. Enligt det ena finns en egen dy-
nanamik i könsförtrycket. Enligt det andra är könsfrågan underordnad klass
frågan. Carlsson kartlägger den svenska socialdemokratiska rörelsens ideolo
giska och praktiska ställningstaganden genom att analysera debatterna kring 
rösträttsfrågan och nattarbetsförbudet. Inom partiet fanns ställningstaganden 
för och emot kvinnlig rösträtt och för och emot nattarbetsförbud för kvinnor 
bland medlemmar av båda könen. De ledande kvinnorna inom partiet före
språkade olika ståndpunkter såväl ideologiskt som i k onkreta ställningstagan
den. Om dessa polariseras kan man säga att den ena ytterligheten företrädde 
åsikten att klassfrågan var den som borde prioriteras och att könsfrågan var 
underordnad i k ampen mellan klasserna. Den motsatta ytterligheten ville ge 
köns- och klassfrågan samma tyngd och utrymme i d et politiska arbetet. 
Mellan dessa poler fanns olika kombinationer av kompromissande ståndpunk
ter. 

I de diskussioner som fördes i k vinnoklubben i Kiruna hade klassfrågan 
högsta prioritet. Den könsliga arbetsdelningen med mannen som familjeförsör
jare och kvinnan som maka och mor var en självklarhet liksom kvinnornas un
derordande ställning i förhållande till männen inom den lokala arbetarrörel
sen. Diskussionerna visar också på den kluvenhet i kvinnosyn, som på olika sätt 
kommer till uttryck i protokollstexterna och som framträder än tydligare när 
kvinnans ställning som samhällsvarelse tas upp till diskussion. 

Vad betyder ordet kvinna? 

Ordet kvinna med olika sammansättningar är ett mycket frekvent ord i proto
kollstexterna och förses med skiftande betydelser och med en rad olika epitet. 
Det finns dels en konkret betydelse, kvinnor som hustrur och mödrar, kvinnor 
som medlemmar av olika samhällsklasser, kvinnor som kirunabor, dels en 
mera abstrakt, där ordet kvinna används om kvinnlighet eller föreställningar 
om det kvinnliga. Kvinna förekommer i å tminstone tre teman i protokollstex
terna. Det första temat är kvinnans väsen eller essentiella vara, det andra kvin
nor i relation till klasskillnader och kvinnor med annan klasstillhörighet och 
det tredje kvinnor i relation till män i den egna klassen. I d iskussionerna om 
kvinnor och olika samhällsfrågor finns ofta en glidning mellan den konkreta 

82 Carlsson (1986). 
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definitionen och den abstrakta, dvs kvinnans väsen, den kvinnliga essensen, 
som något annorlunda än den manliga. Den uppfattning som då kommmer till 
uttryck är att kvinnan hade en annan kallelse än mannen som mor och ansvarig 
för nästa generation och som den moraliskt mera högstående. Kvinnan är på så 
sätt i grunden olik mannen. Den som har det någorlunda drägligt materiellt 
har möjlighet att 'vara som en ängel', medan den som är fattig har svårt att 
uppfylla kraven som ställs. För att det essentiellt kvinnliga skulle kunna upp
fylla sin bestämmelse, krävs ett visst mått av materiellt välstånd. 

I en protokollsanteckning från mars 1908 betonas att kvinnoklubbarnas vik
tigaste syfte var att kvinnorna skulle lära sig förstå nyttan av arbetarrörelsen 
och få inblick i arbetarorganisationen för att kunna delta i politiken och bevaka 
sina egna intressen som samhällsmedlemmar. 

I andra målformuleringar betonas att kvinnan skulle utöva sitt politiska ar
bete som maka och mor. Kvinnoföreningens viktigaste uppgift var enligt en 
protokollsanteckning på våren 1909 att 'kvinnorna skulle bli förstående för 
sina mäns kamp för sina ekonomiska intressen'. Kvinnorna skulle vidare ge
nom föreningen 'stödja sina män, då de gå ut i kampen för sina rättigheter' och 
få 'bildning och upplysning' så att de skulle kunna fostra sina barn till klass
medvetna medborgare. Det är tydligt att man i många diskussioner utgår från 
att kvinnans naturliga samhällsposition var i fa miljen som maka och mor. De 
självförsörjande kvinnorna fanns, men deras situation belystes inte, när man 
talade om 'kvinnan som samhällsvarelse'. Texterna ger intrycket att kvinno-
klubbisterna betraktade det som en avvikelse eller ett övergångsfenomen att 
vara ensamstående och självförsörjande. 

Vid några tillfällen ställdes frågan om hemmen skulle ta skada om kvin
norna engagerade sig för mycket i föreningslivet. Svaret blev nej. Det var 
tvärt om så att det var nödvändigt med politisk skolning om kvinnorna skulle 
lyckas med sin fostrargärning. Religiösa engagemang och nöjen höll redan nu 
många kvinnor borta från hemmen ibland, utan att det ansågs skadligt, fast det 
kanske kunde vara det. Dessutom skulle det 'vara mycket trevligare om man 
och kvinna kunde resonera i de politiska frågorna gemensamt' (1.11.1915). 

Min tolkning är att debattörerna hade svårt att hålla isär de sociala och ma
teriella villkoren för kvinnor i arbetarklassen och de föreställningar om 
kvinnlighet som dominerade i s amhället. Glidningar mellan olika aspekter och 
nivåer utmärker diskussionerna. Det förefaller som om de försökte hitta en 
plattform för sig själva som politiskt medvetna och aktiva arbetarklasskvinnor 
och samtidigt reda ut en trasslig härva av motsägelsefulla krav och föreställ
ningar utan att hitta en garnände att börja nysta i. När betydelsen av ordet 
kvinna togs upp till behandling i mars 1915 formulerade en medlem att 'denna 
fråga borde kunna uppta ett helt möte men det var svårt att kläda sina tankar i 

ord'. Kvinnorna saknade redskap för den analys de ville göra. De hade inga 
användbara begrepp som kopplade samman politik och vardagserfarenheter. 
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I den här diskussionen kan man skönja ansatsen till en konflikt mellan den po
litiska ideologin och de egna livsvillkoren, men den linje som partiet valt gav 
inte kvinnorna något stöd att utveckla frågor om könsförtryckets särskilda dy
namik. Det var klass som gällde, inte klass och kön.83 

I protokollen görs en tydlig åtskillnad mellan borgar- och arbetarkvinnor. 
De senare benämns ofta bara kvinnor. Det fanns inte något utrymme för kvin
nosamarbete över klassgränserna, även om man kan skönja en viss osäkerhet i 
förhållandet till den borgerliga rösträttsrörelsen. Man tog vanligtvis kraftfullt 
avstånd från de borgerliga kvinnornas aktioner och aktiviteter. De borgerliga 
kvinnorna representerade en annan kategori, men det framkommer inte i tex
terna, om och när man syftar på borgerliga kvinnor i Sverige mer generellt 
och abstrakt eller på de kvinnor som inte räknades som arbetarklasskvinnor 
lokalt. Det är däremot uppenbart att klass har högre prioritet än kön i alla 
sammanhang där borgerliga kvinnor diskuteras. Kvinnorna stod tydligt klass 
mot klass. 

Omdömen om arbetarklassens kvinnor var vanligtvis mycket kritiska. Om 
föreningens egna medlemmar kunde det heta att de var 'slöa eller likgiltiga för 
saken' och kvinnor gjordes ofta helt eller delvis ansvariga för allvarliga miss
förhållanden i samhället. Man hade relativt liten förståelse för kvinnornas 
hårda livsvillkor. Idealet var de kvinnor som arbetade rationellt i hemmet, 
som levde sunt och nyktert och hade tid och kraft över till politiskt arbete. Det 
ledande skiktet inom kvinnoföreningen eftersträvade att leva så att de skulle bli 
förebilder för andra arbetarkvinnor. Deras hårda krav på sig själva och andra 
kan ha haft en avskräckande effekt på de kvinnor som föreningsmedlemmarna 
ville vara förebilder för och fungerat som ett hinder för engagemang i den 
socialistiska rörelsen. 

Männen i arbetarklassen omtalas i två kategorier, kamrater, dvs skötsamma 
män, som var engagerade i arbetarrörelsen och män som misskötte sig, vilket 
framförallt innebar att de drack för mycket och att de inte tog sin del av an
svaret för sexuella handlingar, om ett förhållandet ledde till att kvinnan blev 
gravid. Män med omfattande dryckesvanor fördömdes dock inte i l ika hårda 
ordalag som de kvinnor som drack alkohol. Män ur borgarklassen omnämns 
inte alls i protokollen. 

Vilken inställning till de manliga kamraterna kan utläsas i protokollstex
terna? Det som dominerade och som tydligt kommer till uttryck i protokoll 
från de första åren är beundran. Männen lärde kvinnorna att hålla möten och 
den manliga modellen blev norm också för hur man skulle eftersträva att vara 
som en 'sann demokrat'. Det var kvinnor, som inte kunde kontrollera sina 
känslor, som skvallrade och tog åt sig av småsaker. Det framhölls att kvinno
föreningens medlemmar måste lära sig att uppträda så att de inte blev till åtlöje 
i samhället eller inför de manliga kamraterna. Kvinnorna var okunniga. De 
borde sätta sig in i samhällsfrågor på samma sätt som männen gjorde. Det be

83 Carlsson (1986). 
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tonades om och om igen att detta var viktigt, eftersom kvinnorna hade ansvaret 
för barnens fostran och målet var att fostra de unga till aktiva socialdemokra
ter. Kvinnorna ställde stora krav på sig själva och andra kvinnor utan att sätta 
kravet i relation till det faktum att deras möjligheter till politisk skolning och 
verksamhet i många fall skilde sig från männens. De hade t ex inte gemen
samma arbetsplatser och de var hårt bundna till hemmen av barntillsyn och 
praktiska göromål. 

Protokollen vittnar således vanligtvis om att kvinnorna kände sig under
lägsna männen i det politiska arbetet och att kvinnofrågorna var underordnade 
klasskampen. Detta är dock inte helt entydigt i alla texter. En protokollsan
teckning från december 1907 är ett sådant avvikande exempel. Diskussionen 
gällde om kvinnor var den svagare parten i samhällsfrågan. 'Alla voro eniga 
om att kvinnan ingalunda är den svagare utan tvärt om i många fall.' Man till
satte en kommitté för att utarbeta svar, men senare protokoll har inga note
ringar om resultatet, och det är oklart vad som avsågs med samhällsfrågan. 
Citatet är dock det första uttalandet som kan tolkas som uttryck för en positiv 
syn på kvinnor och kvinnors förmåga. 

Det finns även enstaka exempel på kritiska uttalanden om männen inom rö
relsen. Frågor som rör fördelning av ansvar mellan kvinnor och män i hem
men och i d et politiska arbetet berörs vid några tillfällen. I augusti 1912 fram
fördes åsikterna att 'mannens ansvar är lika stort i hemmet som kvinnans och 
att han mera borde upplysa och uppliva henne att vara vaken i s in kvinnliga 
rörelse', genom att hjälpa till att få kvinnorna att arbeta i kvinnoföreningen. 
'Huru ställa sig våra manliga kamrater till Frågan om mannens och kvinnans 
likställighet?' var en punkt på dagordningen i oktober 1911. De åsikter som 
kommer till uttryck är dels att eftersom mannen är så 'inskränkt' att han ej 
hjälper kvinnan med barnen, så kan hon inte bli upplyst, dels att kvinnan på 
egen hand måste arbeta för sin frigörelse. 

I februari 1913 citeras ett inlägg om att föreningen borde arbeta för att få 
de manliga kamraterna att inse nödvändigheten av kvinnlig rösträtt, underför
stått att männen inte kom till den insikten på egen hand. I november samma år 
gjordes ett skarpt uttalande mot den nya äktenskapslagen, som man ansåg var 
'stiftad af mannen gentemot oss kvinnor /.../ det är en skam att vi kvinnor all
tid stå på lägre nivå än mannen'. Ett viktigt mål var att arbeta för att allt tvång 
inom äktenskapet skulle avskaffas 'och vi kvinnor få vår frihet'. Tidigare har 
jag citerat ett uttalande i rösträttsdebatten om att kvinnor inte hade några rät
tigheter, endast skyldigheter också i det politiska arbetet. 

Frågor som direkt har anknytning till sexualitet behandlas i relation till 
fortplantning och prostitution. En livlig diskussion kring frågan om det är ar
betarklassens skyldighet att reproducera släktet (7.2.1910) ledde till följande 
slutsats: 'Mötet anser det omoraliskt att folkproduktionen fortgår under nuva
rande samhällsförhållanden, när arbetarbarnen endast är till för att fylla de 
svenska kapitalisternas grottekvarnar. Utan anser att det är nödvändigt med 
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upplysning i hygieniskt afseende mera intensivt bedrives bland det växande 
släktet.' Vid ett möte i september 1909 kom man fram till att en annan sam
hällsordning krävdes för att kvinnan inte skulle drabbas av hårdare straff än 
mannen i moraliskt hänseende. Båda parter borde ta lika stort ansvar för följ
derna av ett förhållande. Samhället borde ingripa och ge de ogifta stöd om 
'fadern försummade sitt faderskap' eftersom mödrarna oftast inte hade till
räckliga resurser för att kunna fostra barnen till nyttiga familjemedlemmar 
(10.12.1907). 

Den 'nuvarande samhällsordningen' ansågs vara orsaken till barnamord. 
Föreningen uttalade vid något tillfälle protester mot den pågående tvångsregis-
teringen av prostituerade. Det förekommer inte några protokollsanteckningar 
som mera direkt berör villkoren för sexualitetens och reproduktionens organi
sering i samhället eller i klubbisternas egna liv. Kvinnornas privata erfarenhe
ter stod inte på dagordningen. 

Min slutsats är att kvinnorna milt uttryckt ställde stora krav på sig själva och 
de hade en moraliserande inställning till de arbetarklasskvinnor som inte del
tog i det politiska arbetet. De var kluvna i s in syn på kvinnor. Klassfrågan var 
överordnad andra frågor och kvinnorna såg sig själva som underlägsna män
nen och accepterade som regel detta, men det fanns också ansatser till protest 
mot underordningen. 
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7 Reflektioner över bebyggelsetiden 

I det föregående kapitlet har jag lyft fram några av de faktorer som bidrog till 
att Kiruna kom att framstå som ett modernt samhälle, som i många avseenden 
sågs som ett föredöme. Den samverkan mellan LKAB, municipet och arbetar
rörelsen som utvecklades i Kiruna, och de insatser, som vidtogs för att tillgo
dose invånarnas behov av kultur och utbildning, gör att utvecklingen i Kiruna 
under bebyggelsetiden i många avseenden framstår som ett tidigt exempel på 
ett folkhem i vardande. Detta har sin giltighet trots att det särskilt under åren 
1914-18 var svårt både med mathållningen och möjligheterna att få arbete. 
Kanske var det till och med så att det sätt, på vilket Bolaget och Kommunen 
sökte dämpa de svårigheter som lågkonjunktur och krig orsakade, bidrog till 
att förstärka föreställningen om Kiruna som en del av framtidslandet. 

De kvinnor och män som kommit till tals i referat och citat har infogat sina 
berättelser i de föreställningar om verkligheten som utgjorde deras ideologiska 
och moraliska referensramar. Indirekt har de således förmedlat de normer och 
värderingar som varit styrande i deras liv. De finns invävda i berättelserna och 
i reflektioner kring olika händelser. De har varit medskapande i deras tolk
ningar av olika skeenden. Genom de konkreta berättelserna kan vi således få en 
uppfattning om det värderings- och normsystem, som legitimerar den sociala 
ordningen. 

Ett utmärkande drag i Kirunaminnen är att man framhöll likhet också mel
lan folket och överheten. Ofta betonades att disponenten och prästen var lika 
enkelt klädda som vanligt folk. Skötsamma arbetare kunde få hjälpa polismak
ten att hålla ordning. Den polis som uppskattades mest, gjorde helst upp direkt 
på platsen med lagöverträdare med hjälp av käppen eller knytnävarna som en 
vanlig karl. 

I Berättelser av gamla kirunabor möter vi den första generationen unga som 
växte upp i brukssamhället Kiruna, där en grundläggande princip var åtskill
nad mellan olika grupper som befann sig på olika nivåer i s tatushierarkierna. 
Detta visade sig i s tadsplanen, i bostadsområden, i k lassrum, vid inträde på ar
betsmarknaden och på fritiden. 

Olikheten i villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män är påtaglig i be
rättelserna i båda intervjusamlingarna men det är i B erättelser av gamla kiru
nabor som uppgiftslämnarna reflekterar över klasskillnader och könsmönster. 

På den tiden var det ju så att man skilde på olika människor såtillvida att 
disponenten och ingenjörerna bodde tämligen avskilt. De lägre ingenjö
rerna oeb förmännen och så bodde på vissa områden och arbetarna i ar
betarbarackerna. /.../ Vi var stor familj - sju barn och en flicka- (åtta 
barn, min anm.) Man räknade otroligt mycket på pojkar och nästan ing
enting på flickor 

man, f 1906, BK 
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Jag har valt det här citatet för det belyser hur ett retrospektivt material återger 
och speglar det förflutna i ljuset av den utveckling, de normer och värderingar 
som råder vid det tillfälle då intervjuerna görs. Detta är en viktig förklaring 
till att en mera kritisk hållning till det förflutna kommer till uttryck i de in
tervjuer som gjordes på sjuttiotalet jämfört med dem som gjordes på fyrtiota
let. En annan förklaring kan vara just skillnader i informanternas erfarenhe
ter. För pionjärerna var Kiruna en stor satsning, som krävde sammanhållning 
och uthållighet. Med i bagaget hade de erfarenheter från den eller de platser de 
valt eller varit tvungna att lämna. Tillsammans lyckades de med stora uppoff
ringar skapa det nya samhället. Den generation som kommer till tals i 
Berättelse av gamla kirunabor hade inte själva valt att bli nybyggare, och de 
kunde inte se på svårigheter som var en del av vardagslivet i det nya samhället 
på samma sätt som pionjärerna. 

Protokollen från föreningen Morgonrodnaden har skrivits av och om en be
gränsad grupp kvinnor, som betraktades sig själva som pionjärer och som fö
rebilder för arbetarklassens kvinnor. Protokollen innehåller information om 
det sociala livet i Kiruna, reaktioner på aktuella händelser och exempel på den 
lokala receptionen av idéströmningar på de områden, som engagerade dessa 
kvinnor. Kvinnoföreningen fick socialpolitiska uppdrag. Kvinnorna kom ge
nom sitt samarbete med företrädare för fattigvårdsstyrelsen och andra kom
munala instanser att vara med och skapa grunden för det intima samarbete 
mellan arbetarrörelsen och den kommunala förvaltningen, som varit ett karak
täristiskt drag i det politiska livet i Kiruna. Kvinnoföreningen fick ett visst in
flytande på områden som ansågs passa kvinnor. Under de första åren fanns inte 
några givna former för det civila samhället, inga lokala politiska traditioner. 
Behovet att få det sociala livet att fungera i Kiruna gjorde det sannolikt lättare 
för Kvinnoföreningen att få uppdrag i d et offentliga livet jämfört med andra 
förhållanden på många andra orter, där det fanns etablerade former för det 
politiska och sociala livet. Kvinnorna i f öreningen deltog genom sitt arbete i 
att utforma samhället trots att deras formella politiska rättigheter var starkt 
begränsade. 

Diskussionerna om spritmissbruket visar, liksom ställningstaganden i många 
andra frågor, att kvinnorna bar större ansvar för moralfrågor i vid mening än 
männen. Kvinnornas moralansvar kan sägas utgöra en av de föreställningar om 
kvinnlighet som var så självklar att den aldrig granskades eller ifrågasattes. 
Det var en föreställning som fanns bortom det som det var möjligt att reflek
tera över. Den utgjorde grunden för kvinnoföreningens högt ställda krav på 
kvinnor, den starka självkritiken och de kraftiga fördömanden av dem som 
inte levde på det rätta sättet. 

I protokollstexterna framträder kravet på helhet och enhetlighet fram. Liv 
och lära skall gå hand i h and. Ord och gärningar, liv och övertygelse skall 
vara oupplösligt förenade. Kristendomens troslära, som kvinnorna i kvin
noklubben med kraft tog avstånd från, ersattes av en politisk och social moral 
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med religiösa övertoner. En sann socialist skulle leva sin lära. Det finns en 
stark och aldrig ifrågasatt koppling mellan moral, politisk ideologi och socialt 
liv. Det sanna var rätt och rationellt i vardagen och i den politiska kampen. 
Alla och särskilt kvinnorna måste söka kunskap om samhället och bilda sig för 
att de skulle kunna förstå vad som var rätt och sant och för att kunna bidra till 
att skapa en bättre framtid. 

Den könsliga arbetsdelningen var under hela perioden tydlig och traditio
nell. I vardagen krävdes av både kvinnor och män att de kunde arbeta hårt, 
tåla påfrestningar och på olika sätt aktivt försöka hitta lösningar på olika pro
blem. Det ansågs förnedrande för män att utföra kvinnoarbete, vilket talar för 
att kvinnornas arbete hade lägre status än männens. Kvinnorna kunde över
skrida gränserna för den könsliga arbetsdelningen när nöden krävde det, men 
de skulle inte framträda öppet på männens områden. Männens omsorgsbero
ende legitimerades av deras försörjaransvar. Kvinnornas omsorgs- och mo
ralansvar innebar att de skulle vara tillgängliga för de män som försörjde dem. 

Överingenjör Bengt Lundgrens hustru kallades i folkmun 'ingenjör Eva' el
ler 'Bengta', eftersom hon inte alltid lyckades hålla sig inom ramen för hur 
mycket en kvinna fick lägga sig i de t män skulle sköta om. Vid ett tillfälle då 
fru Lundgren försökte få arbetarna vid ett husbygge att ändra färgen på det 
tak, som skulle målas, kom Hjalmar Lundbohm och talade om hur det skulle 
vara. Episoden återberättas i några intervjuer som exempel på att Lundbohm i 
alla avseenden var en pålitlig och storslagen person. Kvinnor skulle, oavsett 
social position, veta sin plats. Det hade varit förnedrande för arbetarna att ta 
order av en kvinna. Detta förstod människovännen Lundbohm. Han omtalas 
med vördnad och beundran. När Eva Lundgren omtalas i Kirunaminnen kriti
seras hon direkt eller indirekt för sitt sätt, men man framhåller inte hennes ar
betsinsatser, som var betydelsefulla för utvecklingen i samhället. 

Det var en del av den naturliga ordningen att kvinnor ansågs vara under
lägsna män i en rad avseenden. Pojkar värderades högre än flickor. Den köns
liga arbetsdelningen i sa mhället återspeglades i de n praktiska delen av den 
högre folkskolan. 

Arbetsdelningen mellan kvinnor och män framträder tydligt i d et material 
jag använt. Sexualitetens sociala former, det sociala system som relationerna 
mellan kvinnor och män var inordnade i, är svårare att få grepp om. De nor
mer som går att avläsa i materialet är att kvinnorna skulle vara återhållsamma. 
Den ogifta kvinnan skulle hålla på sig och inte bli gravid utan att vara trolovad 
eller gift. Den gifta kvinnan skulle också hålla på sig och inte intressera sig för 
andra män. Gifta kvinnor omtalas som hushållerskor och mödrar. Nativiteten 
var mycket hög. Kvinnorna väntade och födde barn under svåra förhållanden. 
Graviditeter och förlossningar var något som kvinnorna skulle klara av utan 
alltför stora åtbörder. Barnadödligheten var lägre i Kiruna än på många andra 
håll i Norrbotten och sett i d et perspektivet var villkoren bättre i d et nya sam
hället än i det man lämnat bakom sig. 
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Direkta uttalanden eller anspelningar på kvinnor och sexualitet förekommer 
endast i negativa sammanhang. Det handlar då om 'reskoner', 'dåliga fruntim
mer', som lever tillsammans med ungkarlar, deltar i langning och prostituerar 
sig. Kvinnornas uppgift i den sexuella organisationen var att värna om mora
len och ta hand om de barn som föddes. Den idealiska hustrun födde barn men 
inte för många. Det hade en avgörande betydelse för familjeekonomin att fa
miljen inte blev för stor. 

Kvinnorna kontrollerade och kontrollerades. För de ogifta kvinnorna kunde 
den kontrollfunktionen fungera som ett skydd. Vad som drabbade de kvinnor 
som bröt mot det sexuella normsystemet och de som blev offer för män som 
förgrep sig på dem och vad som försiggick i familjerna har vi mycket lite kun
skap om - vi kan bara ana. 

Kvinnligheten hade två poler, en positiv och en negativ. Den positiva kvinn
ligheten omfattade ansvar för det reproduktiva arbetet och för moralen, i syn
nerhet för sexualmoralen. Den negativa kvinnligheten var motsatsen. En dålig 
kvinna var slarvig, slösaktig och en dålig husmor. Som ogift hade hon lösa 
förbindelser, födde oäkta barn, använde alkohol. Hon deltog i langning. Hon 
prostituerade sig. 84 

Den positiva kvinnligheten har tydliga likheter med traditionella föreställ
ningar om madonnan och modern, kryddade med stränga arbetsideal. Den ne
gativa kvinnligheten är den traditionella horan kopplad till brister i förmåga 
att sköta hushåll. De två polerna kan benämnas 'den ärbara' och 'den omoralis
ka' . Föreställningarna, som delades av både kvinnor och män, var klart och 
tydligt dikotomiserade. 

Den positiva manligheten omfattade två kategorier, 'den skötsamme' och 
'karlakarlen'. En gemensam grund för den positiva manligheten var att en man 
skulle ha kraft och styrka, uthållighet i a rbete och slagsmål, förmåga att ta för-
sörjaransvar och vara familjens överhuvud utåt. Den skötsamme var nykterist 
eller 'smakade', dvs drack måttligt vid enstaka tillfällen, var hederlig i a lla 
avseenden och tog ansvar för eventuella följder av ett förhållande, var ofta en
gagerad politiskt och fackligt i nykterhetsrörelsen eller i något religiöst sam
fund. Karlakarlen stod för sitt ord i relation till andra män, var s k fruntim
merskarl, hade avancerade dryckesvanor och tålde mycket sprit, var aldrig 
svarslös och krusade inte för överheten. Han kunde vara fackligt och politiskt 
engagerad. Det som skilde den skötsamme och karlakarlen åt var förhållandet 
till sprit och kvinnor. Det är huvudsakligen i männens berättelser som karla
karlarna omtalas i accepterande och tom beundrande ordalag. Av protokollen 
från föreningen Morgonrodnaden framgår tydligt att medlemmarna där inte 
förknippade karlakarlarnas sätt att leva som något positivt, men de urskuldade 

84 Kriminaliseringen av kvinnors sexualitet har djupa historiska rötter. Se t ex Taussi Sjöberg (1986, 1988). 
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männen genom att i stor utsträckning göra kvinnorna ansvariga för männens 
levnadsvanor.85 

I Kirunaminnen har de män som bar upp de positiva manlighetsidealen stort 
utrymme. Den negativa manligheten är mera undanskymd. Det som förknip
pades med negativ manlighet var att inte göra rätt för sig i arbetet eller eko
nomiskt, att snylta och sko sig på andras bekostnad och att överge hustru och 
barn. Den man som inte var en riktig karl var en 'smitare' i ett eller flera av
seenden. 

Den ärbara kvinnan i Kiruna levde idealt tillsammans med den skötsamme 
mannen, men hon kunde också vara hustru till karlakarlen. I det senare fallet 
var det hennes uppgift att ta ansvar för och om möjligt överlista honom, så att 
han inordnade sig och blev någorlunda skötsam. Om hon lyckades med detta 
ökade det hennes status. De kvinnor som levde tillsammans med en 'smitare' 
var utsatta. Om dessa kvinnor trots sina män lyckades ta hand om sig själva 
och sina barn blev de högaktade av omgivningen och de kunde på det sättet i 
viss mån rädda även barnens anseende. De ärbara kvinnorna respekterades av 
männen i samhället. En viktig uppgift för uppfostrare och ansvariga släktingar 
var att se till att unga kvinnor höll sig innanför ärbarhetens gränser. Det var 
framför allt kvinnorna som på olika sätt var gränsvakterna, det sociala livets 
kontrollerade kontrollanter. 

85 I sin studie av nykterhets- och arbetarrörelsen i H olmsund har Ronny Ambjörnsson (1988) visat att 
skötsamhets idealen inom frikyrkan, nykterhetsrörelsen och den tidiga arbetarrörelsen var nära besläktade med 
varandra. I Holmsund etablerades nykterhetsrörelsen och frikyrkan redan på åttiotalet, arbetarrörelsen först 1917, 
vilket torde ha bidragit till att ge nykterhet och bildning stor utrymme också i U meå skärgårds arbetarekommun, 
som bildades efter partisplittringen och omedelbart anslöts till SAP. I K iruna etablerades olika folkrörelser 
samtidigt och mycket tidigt under bcbyggelsctiden. Alltför stora krav på skötsamhet i d en fackliga och politiska 
verksamheten hade sannolikt utestängt en stor del av arbetarna från organisering. 
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I l l  

Depression - högkonjunktur - gruvkris 
Tre tidsbilder 

Den här delen innehåller tre tidsbilder. De 
är tänkta som hållplatser på färden mellan 
då och nu, mera precist mellan 1920 och 
1982 Avsikten med dessa tidsbilder har varit 
att stanna upp på varje hållplats för att 
försöka få syn på något av det som karaktä
riserar den period det gäller. Arbete, ut
bildning och fritid är teman som återkom
mer i varje kapitel. Jag har vidare eftersträ
vat att med hjälp av intervjuer i någon mån 
knyta an till vardagslivet utan att göra kapit
len alltför omfångsrika. Konjunkturförän
dringarna på världsmarknaden, den direkta 
inverkan dessa haft på efterfrågan på järn
malm och den indirekta på förhållanden i 
Kiruna har påverkat valet av tidsbilder: 
trettiotalet, femtiotalet och perioden fram 
till krisåren 1976 och 1982. 



8 Depressionen på trettiotalet 

Från tjugotal till trettiotal 

Den 31 december 1920 fanns 8 482 personer - 48 procent kvinnor - mantals
skrivna i Kiruna samhälle.1 Tio år senare hade befolkningen ökat till 12 884 
personer - 49 procent var kvinnor. Den återhämtning efter krigsåren som på
gick under tjugotalet kom även att innebära en kraftsamling inför nedgången 
på trettiotalet. Levnadsförhållandena förbättrades på många områden bland 
annat genom att kommunen utökade sina generella åtaganden. Några exempel 
som visar detta kan nämnas.2 Anställda på LKAB fick gratis vård och behand
ling på LKAB:s sjukstuga. Från och med 1924 betalade kommun och landsting 
huvuddelen av kostnaderna för vården på sjukstugan för dem som inte var an
ställda av Bolaget. 1921 infördes ett frivilligt sjunde år i folkskolan och 1923 
blev det obligatoriskt.3 1922 fattades beslut om att förbrukningsmaterial och 
böcker skulle vara kostnadsfria i folkskolan. Om- och tillbyggnad av Central
skolan genomfördes 1923 och 1927 installerades kvartslampa vid skolbadet 
där, så att skolbarnen kunde få ett tillskott av D-vitamin under vintermåna
derna. Aren 1928-30 byggdes Östermalmskolan som utrustades med lokaler 
för skoltandvård. 

Servicen på andra områden blev också bättre. 1926 hade exempelvis antalet 
telefonabonnenter blivit 500, vilket medförde att telegraf- och telefonstationen 
hade öppet även nattetid. Samarbetet mellan LKAB och kommunen bestod och 
fördjupades under tjugotalet. Kiruna framstod i många avseenden som ett fö
redömligt exempel på ett modernt och framtidsinriktat samhälle. Bilden förän
drades dock drastiskt och påtagligt under de sista åren på tjugotalet. 

Gruvkrisen och vardagslivet 

I Kiruna blev år 1928 en inkörsport till depressionsåren. Den 23 januari gick 
arbetarna ut i s trejk.4 Det var en sympatiaktion för de lockoutade gruvarbe
tarna i Mellansverige. Strejken varade i å tta månader och fick ett mycket blyg
samt resultat. För många gruvarbetarfamiljer i Kiruna innebar strejken själv
klart att det blev svårt att klara försörjningen, eftersom strejkersättningen var 

1 F rank (1950, s 452^53). Med Kiruna samhälle avses dels municipet, d v s Kiruna C, dels områdena 
utanför municipets gränser, bl a järnvägsområdet. Kiruna C eller municipet var således en del av det större 
geografiska område som kallades Kiruna samhälle. Huvuddelen av befolkningen bodde inom municipet, d v s 
Kiruna C. 1930 bodde 12 884 personer i s amhället och av dessa var I 1 33 8 bosatta i m unicipet. 
2 Frank (1950, s 124, s 264-72, s 343-44). 
3 Övergången till obligatorisk sjuårig folkskola i Sverige skedde under åren 1936—48. Kiruna var således 
tidigt ute i detta avseende. 
4 Nyström (1940, s 120-124). 
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låg, särskilt för de arbetare som var anslutna till SAC men också för LO:s 
medlemmar. 

Pappa var med i LS. Dom fick sämre understöd. Dom fick i alla fall 
bröd och socker - jag minns inte varifrån - torra varor som dom dela ut 
åt medlemmarna. Och mamma sa att nog har jag varit fattig i hela mitt 
liv, men jag går inte och tar emot mat./.../ Jag var och hämta några 
gånger. Men genom att mamma hade den inställningen att det var all
mosa, så tyckte jag att det var hemskt obehagligt. 

kvinna, f 1916 

Enligt Frank var första delen av trettiotalet ett mycket kritiskt skede i Kirunas 
historia.5 Under de första åren kunde dock krisens effekter på arbetslösheten 
mildras något av den byggverksamhet, som kommunen planerat och även re
serverat pengar för under senare delen av tjugotalet. 

På hösten 1930 blev LKAB:s svårigheter att sälja malm på världsmarknaden 
kännbara i vardagslivet i Kiruna. Arbetstiden begränsades först från sex till 
fem dagar och efter en tid till fyra. Det var inledningen till en kraftig nedgång 
i malmbrytningen. Kulmen nåddes 1932 då produktionen sjönk till 1902 års 
nivå. Arbetstiden begränsades ytterligare först till tolv och sedan till nio och 
en halv arbetsdagar per arbetare och månad. Arbetslösheten var mycket hög. 
Många flyttade från Kiruna. Antalet invånare sjönk med drygt 1 400 personer 
under de första åren av trettiotalet. Trots detta ökade arbetslösheten kraftigt. 
1933 fanns närmare 1 400 anmälda som arbetslösa.6 Arbetstidsförkortningen 
medförde stora ekonomiska problem för samhället och för enskilda. 

Jag tror att pappa var nere i arbete två dagar i veckan och att hans lön 
för en månad var 70 kronor. Den siffran är jag inte säker på, men så 
minns jag det. Med tre tonårsbarn så var det inte mycket att leva på, så 
hade dom inte haft lite undanstoppat och mata på med så. Det var en 
hård tid /.../. Men vi behövde aldrig svälta och inte frysa heller. 

kvinna, f 1920 

Det säger sig självt att svårigheterna var mest kännbara för familjer med 
många barn som inte hade några besparingar, men vid jämförelser med förhål
landena under första världskriget var tillgången på mat bättre under trettiota
let. 

Det ställdes stora krav på hushållning för att få pengarna att räcka till mat 
och hyra. De som hyrde privat hade de största utgifterna. De som bodde i 
Bolagets bostäder fick under en period reducerad hyra eller ingen hyra alls 
mot att de själva bekostade uppvärmningen. Männen var hemma mer än van
ligt. Det var svårt att finna utrymme och sysselsättning för dem. 

5 Frank (1950. s 241 ). 
6 Frank (1950, s 236). 
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Ett problem under 30-talet var att gubbarna hade för lite jobb /.../ pappa 
byggde radioapparater och han gjorde fiskflugor, ja han gjorde nästan 
allt möjligt. Men han hade ju ingenstans att vara. Det var ju inte så lätt. 

kvinna, f 1920 

Skillnaden mellan arbetare som hade ackordslön och tjänstemän med månads
lön blev mycket tydlig under krisåren och bidrog enligt en uppgiftslämnare till 
att öka medvetandet om sociala orättvisor i samhället. 

De första åren av trettiotalet har i hög grad satt sin prägel på bilden av hela 
decenniet, vilket gör att det är lätt att glömma den omsvängning, som ägde 
rum under de sista trettiotalsåren och som var mycket påtaglig i Malmfälten. 
Aren före krigsutbrottet var goda år. 'Aldrig har pengarna varit så mycket 
värda som då' (kvinna BK). 

Arbetslösheten 

Det fanns en helt annan organisation för att möta arbetslöshetskrisen på trettio
talet jämfört med hur förhållandena varit på tiotalet. De årligen återkommande 
sammanställningarna över kommunens verksamhet innehåller detaljerade 
uppgifter om arbetslöshetens omfattning och om de åtgärder som kommunen 
vidtog för att bereda arbetslösa sysselsättning eller dämpa effekterna av arbets
lösheten.7 De arbetslösa registrerades som 'försörjningspliktiga' resp 'ej för
sörjningspliktiga' . De åtgärder som rapporterades var arbeten inom kommu
nen samt från och med 1931 statliga reservarbeten, s k AK-arbeten. De senare 
riktades de första åren till 'ej försörjningspliktiga' men fr o m 1933 även till 
familjeförsörjare. 1932 anordnade kommunen kurser i metallarbete och snick
eri. För ynglingar fanns under några år möjlighet att delta i frivilliga arbetslä
ger. Varje år fördelades kontant eller in natura olika typer av statliga och 
kommunala bidrag. 

De högsta arbetslöshetsiffrorna noterades vid årsskiftet 1933/34. I december 
1933 var 1 765 personer registrerade som arbetslösa. Av dessa var 658 för
sörjningspliktiga. Motsvarande siffror för janunari 1934 var något lägre -
1 6 94 respektive 730. Under 1934 sändes 1 1 50 män till statliga reservarbe
ten. 

Situationen på arbetsmarknaden var sådan att det svårt för ungdomar att få 
ett arbete i Kiruna. 1934 inrättades en arbetskoloni för 'manlig ungdom' i 
Stjärnsund. Arbetslösa unga män fick där både en yrkesutbildning och erfa
renheter av jordbruksarbete. Arbetskolonin flyttades senare till Näs kungs
gård.8 För den 'kvinnliga ungdomen' fanns inte något motsvarande. 

Från och med 1936 redovisas hur många biljettrekvisitioner arbetsförmed
lingsombudet utfärdade till platssökande som erhållit arbete på annan ort. 

7 Ur Redogörelse i sammandrag från kommunens olika förvaltningsgrenar för åren 1930-1940. 
8 Frank (1950, s 241-245), Nyström (1953, s 32). 
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Uppgifter om hur många platser som förmedlats genom ombudet finns från 
och med 1938. Männen var i stor majoritet men ett litet antal kvinnor fick 
också sådana rekvisitioner.9 

Ett karaktäristiskt drag i Kirunas historia är svängningarna i in- och ut
flyttningsströmmarna. Fram till 1910 var antalet inflyttade högre än antalet 
utflyttade. Under åren efter storstrejken, 1910 och 1911 flyttade fler från än 
till Kiruna. 1912 var inflyttarna dubbelt så många som utflyttarna. 1915 hade 
det svängt till motsatsen. 

Under tjugotalet var inflyttarna fler än utflyttarna, särskilt markant var 
detta 1925. 1931 började folkmängden att sjunka och fortsatte att göra det un
der de följande tre åren.10 (Se bilaga 5). Trenden vände 1937, det första året 
på trettiotalet då antalet inflyttare var högre än antalet utflyttare. 

Under hela trettiotalet lämnade fler kvinnor än män Kiruna och fler kvinnor 
flyttade till Kiruna. Kvinnorna var rörligare i båda riktningarna. Intervjuerna 
tyder på att många kvinnorna flyttade söderut under en period men att de se
dan återvände. Det var lättare att få hembiträdesplatser i Stockholm och på an
dra större orter än i Kiruna. De kvinnor som sökte arbete söderut registerades 
som utflyttade men de män som sändes till olika typer av reservarbeten regis
trerades inte, vilket är en av orsakerna till de registrerade skillnaderna i flytt-
mönster mellan kvinnor och män. 

Kvinnor och arbete 

Åtgärderna mot arbetslösheten var som framkommit helt inriktade på den 
manliga ungdomen och männen. Kvinnorna fick hålla till godo med det som 
fanns på den reguljära arbetsmarknaden. Hur såg möjligheterna där ut? Det är 
svårt att finna tillförlitliga uppgifter om kvinnors förvärvsarbete på trettiota
let. Inger Jonsson har gjort en studie av kvinnors arbete på industriorten 
Ljusne under trettiotalet.11 Författaren har använt mantalslängd, församlings
bok och taxeringslängd från 1930 samt företagsräkning från 1931. Dessa käl
lor har kompletterats med intervjuer. I Ljusne dominerades arbetsmarknaden 
av industri för manlig arbetskraft, men det visade sig att 44 procent av kvin
nor över 15 år var registrerade som förvärvsarbetande och att det var vanligt 
bland gifta kvinnor att ha olika former av arbete som inte registrerades.12 

9 1938 förmedlades platser till 231 män och 28 kvinnor, 1939 till 427 män och 54 kvinnor. Av de 28 
förmedlade platserna till kvinnor 1938 var 22 hembiträdesplatser, 2 arbeten i i ndustrin. Av 54 förmedlade arbeten 
1939 var 37 hembiträdesplatscr. Totalt förmedlades 75 platser till kvinnor 1940, 35 som hembiträden, 11 som 
industriarbetare och 2 som biträden inom sjukvården. 
10 Frank (1950, s 452-453). 
1 1 Jonsson (1987 s 96-113). 

Av 764 kvinnor i L jusne som var över 15 år förvärvsarbetade 338 enligt mantalslängd och folkbokföring. Av 
dessa var 289 registrerade som yrkesverksamma i m anlalslängden. Av intervjumaterialet framgår att de gifta 
kvinnorna arbetade som extrahjälp med tvätt, städning och matlagning i a ndra familjer, hemma i de n egna 
bostaden med sömnad och vävning och bakning på beställning åt andra. Dessa bisysslor finns inte registrerade. 
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Jag har gått igenom 1931 års mantalslängd för Kiruna C.131 analogi med 
Jonssons studie antar jag att det angivna antalet förvärvsarbetande i mantals
längden är något lägre än det faktiska. Eftersom mitt syfte är att göra en grov 
skattning av omfattningen av kvinnornas förvärvsarbete, har jag begränsat min 
granskning till ett år och till mantalslängden. Utöver detta har jag hämtat in
formation från intervjumaterialen. 

Jag har registrerat alla kvinnor födda mellan 1900 och 1915 boende i 
Kiruna C, totalt 1 8 78 personer. Enligt uppgifter om civilstånd och titel/yrke 
var 604 kvinnor ogifta hemmadöttrar, 714 gifta eller änkor med titeln 'h hu' 
dvs 'hans hustru'. I mantalslängden fanns uppgift om yrke eller arbete för 
537 ogifta kvinnor och 19 gifta kvinnor samt för tre änkor och en frånskild 
kvinna. 

Något färre än en tredjedel (30 procent) av alla kvinnor i åldrarna 16-31 år 
var yrkesverksamma, en dryg tredjedel (38 procent) var hemmafruar och en 
tredjedel (32 procent) var hemmadöttrar. Hemmadöttrarna var en heterogen 
grupp. Här fanns de som helt eller delvis skötte familjens hushåll. Så var san
nolikt fallet om dottern tillhörde de äldsta i en stor syskonskara, om modern 
var död eller sjuk. Studerande unga kvinnor fanns även med i gruppen hem
madöttrar. Uppgiften om att någon är studerande finns endast med i n ågra få 
fall. Slutligen kan antas att det bland gruppen hemmadöttrar fanns de som hade 
någon form av förvärvsarbete och bodde kvar i hemmet. Jag antar att diffe
rensen mellan registrerat och faktiskt arbete främst finns i denna grupp. 

I gruppen gifta med titeln 'h hu' var de flesta hemarbetande men några få 
kan ha registrerats som hans hustru trots att de hade någon form av eget för
värvsarbete. 

Andelen gifta kvinnor i Kiruna som förvärvsarbetade heltid hela året 1930 
var liten, i mitt materiel ungefär en procent. Motsvarande siffra i hela riket 
var knappt 9 procent, i Stockholm 28 procent.14 Det i sä rklass vanligaste löne
arbetet för unga kvinnor i Kiruna var att arbeta som hembiträden.15 

Hemmafruarna var ofta f d hembiträden. Hembiträdesanställningen fungerade 
som lärlings- eller praktikantplats. 

'3 Manlalsboken tor Kiruna 1930-31. Kiruna C omfattade cj järnvägsområdet eller andra områden som 
gränsade till municipet men det var inom municipet d v s i K iruna C som det stora flertalet bodde. 

Folkräkningen 1930. Anita Nyberg (1989) har i si n avhandling uppmärksammat hur de principer som 
legat till grund för uppgifter om förvärvsarbetande i de olika folkräkningarna påverkat vår uppfattning om 
kvinnors förvärvsarbete. 1930 registrerades endast den som förvärvsarbetade heltid hela året. Som jämförelse 
kan nämnas att i F oB 1970 registrerades alla som under räknings veckan arbetade mot lön under minst en 
timme. I FoB 1985 räknades alla som haft anställning enligt kontrolluppgift i n ovember månad och haft mer 
än 200 kr som genomsnittlig månadslön. Om kriterierna för 1970 använts 1930 hade antalet förvärvsarbetande 
gifta kvinnor varit betydligt större såväl i r iket som i K iruna. Med hjälp av tillgänglig statistik kan jag dock 
visa att förvärvsfrekvensen enligt den norm som användes var lägre för kvinnor i K iruna jämfört med i r iket 
som helhet. 
'5 Drygt 300 kvinnor arbetade som hembiträden. Dessa och en mindre grupp med anställning som husa eller 
hushållerska var den absolut den största gruppen. Tillsammans med köksbiträden, kokerskor och 
serveringspersonal utgjorde de två tredjedelar av av alla ogifta förvärvsarbetande kvinnor. Affärsanställda och 
sömmerskor och stickerskor var andra lite större grupper. Som kuriosum kan nämnas att en kvinna hade titeln 
skönhetsexpert i M antalsboken. 
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Arbetsmarknaden för kvinnorna i Kiruna var mycket begränsad. Det fanns 
inte något industriellt arbete för kvinnor. Det som erbjöds fanns inom den re-
produktiva sfären. Ungefär en tredjedel av alla mellan 16 och 30 år var för
värvsarbetande 1931, men endast en liten grupp hade anställningar som inte 
direkt var knutna till en familj. Arbetsförhållandena för hembiträden skilde sig 
markant från andra lönearbetares och hade flera likheter med den hemarbe-
tande kvinnans. Hembiträden hade t ex inte reglerad arbetstid eller semester 
och deras arbetsuppgifter var mycket omfattande. 

Dan efterjag gick ut skolan började jag där / en namngiven familj / och 
jag var där i 5 1/2 år och skötte huset. Jag fick t o m stå på en vedtrave 
och såga vedklabbarna från timmerskogen och elda ångpannan med. 
Jag var allt i allo. Hon var ju på syföreningen, husmoderföreningen och 
koka kaffe åt dom./.../ Hon var klämmig men gubben var otrevlig, snål 
och jäklig. 

kvinna, f 1915 

Det fanns också betydelsefulla skillnader i villkoren. Den hemarbetande hus
trun kunde själv administrera sitt arbete inom de ramar, som mannens in
komster och arbetstider utgjorde. Hembiträdet däremot var direkt underställd 
sin husmor och möjligheten för henne att själv organisera arbetet var direkt 
beroende av husmors inställning. Hembiträdet kunde sluta sin anställning med 
kort varsel, om hon fann situationen ohållbar, men hon riskerade att bli upp
sagd på samma villkor, om hon inte skötte sina uppgifter till belåtenhet. Hon 
fick en kontantlön som vanligtvis var mycket låg. En vanlig ingångslön i 
Kiruna var 15 kr i månaden och mat. Lönen kunde möjligen förhandlas upp 
efter en lång anställningstid.16 Kontantlönen i St ockholm kunde bli mycket 
högre. Ingångslönen där var mellan 25-30 kronor 1932. Arbetstiden för 
hembiträden var helt anpassad efter familjens behov och omfattade söndagar 
och storhelger.17 

Unga kvinnor som ville ta plats 'söderut' kunde få resebidrag från kommu
nen på 30-35 kronor under förutsättning att de hade arbete och att anställ
ningen skulle vara i minst sex månader. Det systemet gjorde det möjligt att 
byta arbetsplats då och då och göra besök hemma i Kiruna mellan de olika an
ställningarna.18 

Vilken betydelse hade erfarenheter från arbetet i 'finare' familjer för de 
unga kvinnorna? Hur påverkades deras värderingar, deras syn på sig själva och 
sin bakgrund? Vilken betydelse har hembiträdesplatserna haft som kulturellt, 

16 En kvinna berättar i en intervju om att hon stannade på samma plats i f em och ett halvt år. Efter två år 
hade hon 15 kronor i m ånaden. Hon blev då erbjuden en annan plats med högre lön. Hennes husmor lyckades 
då trots att hennes man gjorde invändningar genomdriva att hon fick en löneförhöjning som gjorde att hon 
stannade kvar. 
'7 'Det var ju aldrig någon semester eller egna timmar. Från 7 på morgonen och det kunde bli 11 eller 12 på 
natten om dom hade främmande'(kvinna f 1915). Den citerade kvinnan berättar hur hon passade på att förlova sig 
under några lediga timmar på julafton, men att hon aldrig skulle ha kommit på tanken att begära att få ledigt på 
julaftonskvällen, eftersom hon skulle hjälpa till med julbordet och disken. 
18 Uppgifter i B K, kvinna f 1912. 
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socialt och ideologiskapande fenomen?19 Margareta Burman har i sin studie av 
arbetarkvinnors villkor under mellankrigstiden i Robertsfors pekat på några 
av hembiträdesarbetets olika funktioner.20 Den som arbetade som piga eller 
hembiträde fick grundligt lära sig att sätta egna intressen i b akgrunden och 
rikta in all sin kraft på att vara andra till lags, vilket var en mycket viktig in
skolning i den framtida uppgiften som hustru och mamma. Samtidigt fick de 
en inblick i hur andra familjer organiserade sin vardag. Slita hårt fick alla 
göra så det var lätt att acceptera de arbetsförhållanden som rådde. Det var för
hållandet till husmor som avgjorde om det var en bra eller dålig arbetsplats. 

I mina intervjuer berättar kvinnor med arbetarklassbakgrund om sina erfa
renheter. Som hembiträden fick de träna sig i prydlighet, ordning och lydnad, 
vilket stämde väl överens med de normer som rådde i deras föräldrahem. Att 
vara rask och flitig var mycket viktigt. De fick även kunskap om och 
erfarenhet av småborgerliga värderingar och seder, vilket de sannolikt som 
husmödrar återförde i någon form till det egna hemmet och till uppfostran av 
egna barn. För de flickor som utbildades till hembiträden och husmödrar i 
Husmoderskolan blev detta särskilt påtagligt. Där rådde en sträng ordning. Det 
gick inte att ifrågasätta något. Eleverna fick ta emot tvätt från tjänstemän och 
ingenjörer som var ungkarlar och även från tjänstemannafamiljer. Alla örn
gottsband skulle krusas och det fick inte finnas minsta antydan till veck på en 
skjortkrage. 

Sen hade man för sig att det skulle vara som man hade lärt sig där. När 
jag var nygift stod jag och krusa örngottsbanden /.../ Och vi skulle äta 
välling varje morgon. Jag fick så fruktansvärt ont i magen efter den där 
vällingen. Men det vågade man aldrig säga något om. Nog inordnade 
man sig allt.' 

kvinna, f 1916 

Kvinnors olika extraarbeten mot ersättning omnämns i intervjuerna. Det är 
omöjligt att uppskatta omfånget, eftersom den typen av arbete inte registrera
des, men det var betydelsefullt för familjen på olika sätt. Inger Jonsson fram
håller i sin studie att detta extraarbete hade stor betydelse både som inkomst
källa och som grund för utbyte av tjänster.21 

De kvinnor som ensamma skötte sitt eget hushåll hade en stor arbetsbörda. 
Barnen föddes i hemmet och de nyförlösta mödrarna fick lita till den hjälp de 
kunde få av släktingar och vänner. Det framgår av intervjuer att kvinnorna 
värderades efter sin arbetsförmåga och att det var självklart för dem att för
söka leva upp till de krav som ställdes. 

19 Åström (1986) har i si n avhandling gett flera exempel på hur arbetet som hembiträde eller affärsanstalld 
inneburit att unga kvinnor fått inblick i o ch varit tvungna att tillägna sig ett annat värderingssystem i si tt 
arbete än det som gällde i deras familjer. 
20 Burman (1987, s 48-50). 
21 Jonsson (1987, s 104-105). 
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Kvinnan skulle vara snäll och arbetsam. Alla tyckte om en för det. Den 
tiden var det mycket arbete. Storstädning jul och påsk och midsommar. 
Jag baka allt själv och koka all mat. Han var sån /maken/ att han ville ha 
mycket mat. Jag hade inneboende och flera karlar i maten kortare perio
der. Det gav lite pengar. Jag bädda ut på kvällen - det låg tre barn i 
samma säng - och bädda ihop åt alla på morgonen 

kvinna, f 1908 

En av de äldre kvinnor jag intervjuat berättar att hon som ung kom till Kiruna 
för att hjälpa till i sin systers familj, eftersom systern var sjuk. När systern 
dött blev hon tvungen att stanna kvar i Kiruna trots att hon hade en fästman i 
sin hemby. Längre fram gifte hon sig med sin svåger. Hon berättar att han 
kunde vara 'besvärlig', men att andra hustrur hade det värre. Han ångrade sig 
alltid efteråt då han förgripit sig på henne. Enligt en av hennes yngre släk
tingar, som jag också intervjuat, var mannen mycket hård och behandlade sin 
hustru mycket illa, fysiskt och psykiskt, särskilt när han hade druckit. Han 
krävde lydnad och hårt arbete både av hustrun och barnen. Detta ger en liten 
glimt av de inslag i kvinnornas och barnens vardagsliv, som inte dokumente
rats och som försvunnit ut ur historien, men som trots det finns kvar som rot
trådar i de processer där nutida könsmönster skapas. 

Genomgången av mantalslängderna visar att en stor grupp unga kvinnor 
förvärvsarbetade men att majoriteten av dessa hade ett arbete som innebar att 
de inte kunde försörja sig själva. Två tredjedelar av alla i åldersgruppen 16 till 
30 år var helt eller delvis beroende av andras inkomster. Dessa andra var med 
få undantag fäder, äkta män och söner. Det var således endast undantagsvis 
soin kvinnor i Kiruna var självförsörjande. Kvinnorna var ekonomiskt bero
ende av männen samtidigt som de ofta var ansvariga för hushållningen i famil
jen. I intervjuerna framträder polära förhållanden. Den ena ytterligheten är 
familjer där kvinnan relativt självständigt kunde råda över familjens ekonomi. 

I det umgänge som mamma och pappa hade var det nog ganska vanligt 
att lämna kassan till henne och att hon var finansminister och såg till att 
det räckte. 

kvinna, f 1916 

Den andra ytterligheten var att mannen hade fullständig kontroll och att kvin
nan var tvungen att redovisa minsta inköp och ändå se till att familjen fick mat 
och kläder. 

Det va pappa som bestämde. Mamma fick hämta avlöningskuvertet på 
Palladium och då fick hon lägga det på skrivbordet och där skulle han 
kolla allt. Och köpt hon en trådrulle så skulle det redovisas, skulle hon 
gå till badhuset och bada så fick hon tigga 

kvinna, f 1915 

Kvinnornas deltidsarbete är en svårfångad faktor, när det gäller familjeeko
nomin. En annan är familjemedlemmarnas samlade förmåga att utföra oavlö

103 



nat arbete. Männen kunde fiska och jaga. De lagade och tillverkade skor och 
andra bruksföremål, kvinnorna kläder och hemtextilier. 

Det oavlönade arbetet var inte bara betydelsefullt ur ekonomisk synvinkel. 
Det kunde bidra till att höja familjens status och familjemedlemmarnas själv
känsla, eftersom det var ett sätt att visa sin duglighet och arbetsförmåga utåt. 
För de arbetarbarn som hade möjlighet att fortsätta sin teoretiska utbildning 
efter folkskolan, kunde t ex mödrarnas förmåga att sy fina kläder vara ett be
tydelsefullt stöd under den klassresa som realskole- och gymnasiestudier inne
bar. 

Utbildning 

Läsåret 1920/21 fanns 126 elever inskrivna vid Kiruna praktiska ungdoms
skola (KPU).22 Läsåret 1929/30 hade elevantalet ökat till 178. Av dessa var 37 
procent flickor. Husmoderskolan omfattande då en tredje årskurs för ett min
dre antal elever. Den ekonomiska krisen medförde inte att elevantalet på de 
praktiska linjerna minskade. Under de svåraste åren kan man i stället notera en 
viss ökning. Mot slutet av trettiotalet utökades elevantalet ytterligare. 1939/40 
fanns totalt 224 elever - 43 procent flickor - vid KPU. Som jag tidigare redo
visat anordnades även andra kurser i Kiruna och på Stjärnsund för unga män. 
Deras möjligheter att delta i någon form av praktisk yrkesutbildning ökade 
således något under depressionsåren. 

I avsnittet om utbildning under bebyggelsetiden visade jag att flickor med 
arbetarbakgrund var den numerärt största gruppen i Mellanskolan. 1920 var 
ungefär en tredjedel av alla elever och hälften av alla flickor i M ellanskolan 
barn till arbetare. Mellanskolan ombildades 1921 till kommunal realskola och 
1932 utvidgades denna till att omfatta två parallellklasser. Flickorna fortsatte 
att vara den största gruppen nybörjare i realskolan under hela trettiotalet men 
andelen arbetarflickor minskade något (se bilaga 6). Med undantag för tre år 
på trettiotalet - 1930, 1932 och 1933 - var majoriteten av de elever som bör
jade i första klass barn till arbetare. Arbetarbarnen var dock precis som under 
bebyggelsetiden underrepresenterade relativt sett i förhållande till antalet arbe
tare som bodde i Kiruna. Andelen arbetarklassbarn som kunde välja realskolan 
minskade under krisåren. Ekonomiska svårigheter begränsade ungdomarnas 
valmöjligheter. 

Jag hade väl mera anlag för det teoretiska än det praktiska, men det var 
ju fyra år i realskolan och det var ju helt otänkbart för då arbeta dom väl 
två och ett halvt skift i gruvan om jag inte minns fel. Det fanns inga 
ekonomiska möjligheter, utan jag fick gå i K PU i två år, men det var ju 
stora uppoffringar med får jag säga. Vi skulle ha 75 öre med oss till 

22 Som källor för uppgifterna om antalet elever i K PU och i r ealskolan har jag dels använt skolkataloger från 
KPU, Centralarkivet, Kiruna kommun, dels inskrivningsböcker för realskolan, Landsarkivet i H ärnösand. 
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mat, när vi gick i skolköket och barnavården, för då kunde vi inte gå 
hem på lunchen 

kvinna, f 1916 

1938 och 1939 ökade andelen arbetarbarn som började i den kommunala real
skolan kraftigt, vilket också kan ses som ett belägg för att de ekonomiska vill
koren hade avgörande betydelse för arbetarbarnens möjligheter att välja teo
retiska studier.23 

Fritid och nöjen 

Olika former av friluftsliv upptog en stor del av fritiden för många män och 
ungdomar men mera undantagsvis för vuxna kvinnor.24 På hösten samlades 
ungdomar vid Tvättjärn eller vid Luossajärvi för att åka skridskor. Pojkarna 
bjöd upp och man åkte i par runt, runt på isen i mörkret, en tradition som 
levde kvar ännu på femtiotalet. 

Vintertid var skidåkning ett sätt för ungdomar att umgås. En av de inter
vjuade berättar att kamrater i realskolan och gymnasiet kunde träffas och åka 
skidor innan de gick till skolan. 'Det var mörkt men ofta månsken och de var 
jättetjusigt'. Ett annat nöje var att ordna med skidtolkning efter häst eller att 
samlas och åka kälke i L jusdalsbacken, den brantaste backen i Kiruna. 

Många män ägnade sin lediga tid till jakt och fiske och bodde i skogen under 
helgerna medan kvinnorna stannade hemma och skötte om barnen. Det var nå
got som tillhörde den naturliga ordningen och något som männen behövde. 

Ja, dom undra ibland hur jag kunde tillåta att han var borta i skogen 
varje helg, men jag sa att de ska han väl göra. Han är underjord hela 
veckan. Det är mörkt när han går ut och mörkt när han kommer hem. 
Ska inte jag unna honom frisk luft på helgerna, jag som får gå ut på da
garna och göra vad jag vill. 

kvinna, f 1915 

Ett självklart inslag i vardagslivet var att objuden hälsa på hos grannar, 
släktingar och vänner. För de hemarbetande kvinnorna var det en viktig del av 
deras och även de mindre barnens sociala liv. Det är med en ton av saknad 
kvinnor i olika åldrar tänker tillbaka på den formen av umgänge som utgjorde 
ett frirum för kvinnorna. De blev ett avbrott i vardagsarbetet och gav möjlig
heter att träffas utan män. Besöken anpassades efter männens skiftarbete. 

Den som hade råd och åldern inne kunde gå på bio och på danstillställningar 
på Folkets Hus eller på Godtemplarlogen. Till danserna på Folkets Hus kom 

23 Htt annat och ovanligare skäl att förhindra att studicmotiverade barn fick gå i r ealskolan omvittnas i en av 
mina intervjuer. En kvinna (i' 1940) berättar att hennes mamma inte fick börja i r ealskolan eftersom fadern, 
som var övertygad kommunist, betraktade den som en institution för borgerlig indoktrinering. Dotterns rätta 
plats var Husmoderskolan! 
24 Uppgifterna om fritiden har jag hämtat från Inger Paines och mina egna intervjuer. 
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bara arbetare och arbetarungdomar. 'Andra hade inte där att göra'. Den tradi
tionen levde kvar sedan bebyggelsetiden. Av berättelserna att döma var dans
tillställningarna dock inte lika våldsamma som då. 

Det var ju en del gubbar som söp och några som slogs på danserna, 
men man visste precis vilka det var som skulle slåss. Vakterna var så 
inställda på att det skulle bli bråk, så dom bara placerade dom bakom 
lokalen 

kvinna, f 1916 

Även i andra sammanhang var det nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som 
organiserade fritiden. Nykterhetslogerna bedrev teater-, musik- och bildnings
verksamhet. ABF anordnade studiecirklar av olika slag och stod bakom espe
rantorörelsen, som hade stark genomslagskraft på trettiotalet. Drygt 200 per
soner deltog i studiecirklar, när esperantorörelsen var som störst. Teater, 
folkdans och körsång var några av de verksamheter, som Arbetarkommunen 
erbjöd ungdomar utan att ställa krav på att de skulle engagera sig politiskt. 
Friluftsliv och idrott ingick också i den verksamhet som organiserades av och 
för arbetare. Det som förenade verksamheterna och deltagarna var att alla var 
arbetare eller barn till arbetare. Organiseringen hade en tydlig klassmässig 
prägel och bidrog till att skapa medvetenhet om klasstillhörighet. 

Arbetarrörelsen organiserade fritiden. Dom som inte var arbetarklass 
dom var inte med, dom var på annat håll. Fritiden var uppdelad. Det 
fanns mycket att göra. 

kvinna, f 1915 

Alkoholkonsumtionen var också en del av fritiden. Männens sätt att förhålla 
sig till alkohol varierade. Tre grupper är urskiljbara: nykteristerna, de som 
drack ibland och de som söp. Bland dem som drack till storhelger och fester 
var dryckesmönster sådant att 'dom satte litern på bordet och drack tills det 
var slut. Om dom var aldrig så sjuka så kunde dom inte lämna till nästa dag' 
(kvinna, f 1920). De som söp periodvis fick behålla sina jobb om de var sköt
samma mellan perioderna och dessa inte kom för ofta. Alkoholen användes 
som kontrollmedel för skatteinbetalning. Den som inte betalat skatt fick inte ut 
sin ranson.25 

För kvinnor och barn kunde männens alkoholvanor ha andra direkta effek
ter än rent ekonomiska. Det var inte ovanligt att berusade män misshandlade 
hustrur och barn. 

Han slog inte oss men han slog mamma. Nästan varenda lördag för han 
var tokig i sprit. Då fick vi springa till /.../ När han var nykter då var 
han den snällaste människa man kan tänka sig. Det gick ut över morsan 
det som han inte ville visa ute /.../ Han gick direkt hem och slog henne. 

kvinna, f 1915 

25 Frånberg & Koskikallio (1985, s 287-8). 
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Grannar eller släktingar kunde ge skydd och försöka prata den misshandlande 
mannen tillrätta, men misshandel inom familjen tycks inte ha föranlett några 
andra åtgärder. Det var en privat angelägenhet och något som drabbade vissa 
familjer. Det var något naturgivet att en del män 'var sådana', att de hade då
ligt ölsinne och att de misshandlade sina närstående. 

Kvinnorna och föreningslivet 

Partipolitiska föreningar, nykterhetsloger och fackliga och idrottsliga organi
sationer dominerade i samhället. Männen satt i styrelser och stod för det ut
åtriktade arbetet. Kvinnorna fanns i bakgrunden.26 En socialdemokratisk kvin
noklubb bildades 1933, men jag har inte lyckats spåra något material från 
klubbens verksamhet under trettiotalet. Den största kvinnoföreningen i Kiruna 
var Husmodersföreningen, som hade bildats 1923. Styrelseberättelserna för 
1933-1935 och för 1939 och framåt finns bevarade.27 Vid tioårsjubiléet 1933 
hade föreningen 107 medlemmar och 1939 hade antalet stigit till 161. Verk
samheten under trettiotalet kan beskrivas som en blandning av sammankomster 
med uppläsningar och föredrag och olika former för social samvaro, kurser 
med praktisk husmoderskunskap om klädvård, matlagning och vävning samt 
välgörenhet. Föreningen anordnade t ex klädinsamling i s tor skala till fattiga 
familjer i byarna utanför. 

Husmodersföreningen startade och drev en arbetsstuga för medel som före
ningsmedlemmarna själva samlade in. Pojkar fick lära sig att tillverka och laga 
skor, flickor att sy och laga kläder. Föreningen var pådrivande i v issa lokal
politiska frågor. Man krävde t ex att det skulle inrättas en BB-avdelning vid 
sjukstugan och att kommunen skulle bygga en tvättstuga. 

Välgörenhet var den ena hörnpelaren i den verksamhet som 
Husmodersföreningen bedrev. Den andra var att fungerar som en intresseför
ening för husmödrar. Det var i den funktionen som föreningen engagerade sig 
lokalpolitiskt. Under trettiotalet var kvinnorna först och främst husmödrar 
också på den politiska och offentliga arenan i Kiruna. 

Trettiotalet i backspegeln 

De intervjuer jag använt i det här kapitlet innehåller ofta uttalade eller under
förstådda jämförelser mellan dåtid och nutid. I Paines intervjuer är nutid 
mitten av sjuttiotalet, i de intervjuer jag gjort andra hälften av åttiotalet. Som 
avslutning på det här kapitlet har jag lyft fram några av de reflexer i backspe
geln som belyser förhållanden i Kiruna på trettiotalet. 

26 Nordberg (1988, 1990). 
27 Styrelseberättelserna från Kiruna Husmodersförening finns bevarade på Folkrörelsearkivct, Luleå. 
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Den första rör klasstillhörighet. Arbetarbarn och arbetarungdomar betraktade 
sig själva som en del av arbetarklassen. Berättelser om konkreta erfarenheter 
innehåller tydliga exempel på skillnader i livsvillkoren för tjänstemän och 
arbetare. De som kommer till tals har som regel inte upplevt sig vara för
tryckta och förnedrade som arbetarklassbarn. Någon framhåller att ingen be
hövde skämmas för att man hade ont om pengar, eftersom det var ungefär li
kadant för alla. Andan i Kiruna var 'något mindre konventionell' än på andra 
håll i landet. 'Jämlikheten var relativt stor. Jag tror nog nästan att man har 
varit mera låst längre söderut' (kvinna, f 1920). Samtidigt framhåller man 
skillnaden mellan 'dom' och 'vi'. Skrivare och andra 'pennarbetare' fick bättre 
bostäder. Arbetare och arbetarbarn umgicks inte med dem. Fritiden var upp
delad. Tjänstemännen klarade sig bättre under den ekonomiska krisen, efter
som de hade fast lön, inte ackord som arbetarna. 

Depressionen och arbetslösheten ingav inte uppgivenhet och vanmakt trots 
att det var svårt. 

Vi hade en viss utvecklingsoptimism. Vi trodde det skulle reda upp sig. 
Hade man förmånen att få utbilda sig, då kunde man vara säker på att 
man skulle få det bra. 

kvinna, f 1920 

Upplevelsen av att ha framtidsmöjligheter och att inte vara förtryckt ges olika 
förklaringar i intervjuerna. Trots depressionen var levnadsvillkoren i samhäl
let bättre på trettiotalet än de hade varit under bebyggelsetiden. De som arbe
tade i LKAB 'visste att dom hade gjort rätt för sin lön'. De var riktiga arbe
tare och var stolta över det. De som kommit till tals i intervjuerna var barn till 
svensktalande gruvarbetare och de tillhörde således den grupp, som hade hög 
status i två avseenden oberoende av var de befann sig i hierarkin i g ruvan. De 
talade det dominerande språket och de var barn till 'riktiga arbetare'. 

Vid direkta jämförelser mellan dåtid och nutid betonas att människorna förr 
hade det svårare, att man inte hade råd att skaffa sig allt men att just det gjorde 
det enkla åtråvärt och roligt och att det fanns alltid mycket att göra. 

En skillnad mellan då och nu som också påtalas är att då var det tydligt att 
männen hade makten i det offentliga och privata livet. Om mannen var sköt
sam och snäll kunde äktenskapet utformas relativt jämbördigt, men det var 
mannen som genom sin inställning och sina krav bestämde villkoren. En riktig 
karl förväntades klara av att försörja sin familj så att kvinnan skulle slippa ar
beta åt andra. Kvinnans plats var hemmet. En gruvarbetarhustru med gott an
seende fanns alltid hemma med maten färdig, då mannen kom hem från skiftet 
i gruvan. Yngre kvinnor deltog i friluftsliv och idrott, men det hörde till 
ovanligheterna att de medelålders och äldre kvinnorna slösade tid på sådant. 
Kvinnorna skulle ha ett skäl för att vara ute, ett ärende. Motsatsen, att vara 
'ute och ränna','att ranta' anstod inte den kvinna som ville värna om sitt goda 
rykte. 
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Kvinnorna var så tydligt underordnade männen. Det gäller väl i a lla 
samhällen där kvinnorna inte har någon lön./.../ Det fanns kvinnor med 
väldig moralisk halt och de skulle sköta hemmet på alla sätt. 
Ekonomiskt och stå för moralen. /.../ och ändå så tror jag det var fy
siskt lättare än dom hade haft det som barn. De nöjen de hade var 
egentligen att gå till varandra och skvallra. Man talar om den gamla 
goda tiden, men nog åt man upp varandra. 

kvinna, f 1920. 

Närhet och likhet i boendet var en faktor som underlättade skvallret, som hade 
många funktioner. Att träffas och prata om andra i grannskapet gav avkopp
ling och gemenskap. Det gav även upphov till konflikter och sympatiyttringar. 
Vetskapen om skvallret medförde att man eftersträvade att hålla på sitt och 
värna om sitt privata liv och om familjens integritet och privata liv. 

Arbetarrörelsens ideal om kollektivism och solidaritet var ett kampmedel 
som riktades utåt mot arbetsgivare och makthavare med syfte att förbättra de 
ekonomiska och sociala villkoren. Kollektiva kampformer var kopplade till 
arbetslivet. Vardagssolidariteten mellan vänner och släktingar var praktiskt 
inriktad och ingick i det normsystem som utgjorde basen för den sociala kon
trollen. Tjänster och gentjänster var en viktig del av det sociala livet. För de 
hemarbetande kvinnorna var skvallret ett informellt kontrollsystem, som 
främst var inriktat på att granska kvaliteten på kvinnornas hemarbete och de
ras och döttrarnas moral. 

De begränsande och negativa följderna av skvaller drabbade kvinnorna hår
dare än männen. Skvallret berörde så att säga inte de områden i livet som 
männen ansvarade för. Kärnan i den moraliska kontrollen rörde sexualiteten 
och dess konsekvenser. Det var kvinnans uppgift att hålla på sig. Männen gjor
des inte ansvariga för sina handlingar i l ika stor utsträckning som kvinnorna 
för sina. Olyckan som kunde drabba de unga kvinnorna var att få barn utan att 
ha en man som tog på sig faderskapet. Bakom kontrollen fanns en omsorg om 
kvinnor och barn. De kvinnor som fick barn utan att vara gifta eller utan en 
familj som gav dem skydd och stöd kunde få bo på Barnhemmet den första ti
den efter förlossningen.28 När barnen blivit stora nog fick mammorna lämna 
barnhemmet, där barnen fick stanna tills de blivit 15 år. Barnhemsbarnen hade 
speciella kläder. De kunde på så sätt särskiljas från andra barn i s amhället och 
indirekt fungera som varnande exempel. 

Sexualitet och samlevnad var tabubelagda områden. En man berättar i BK 
hur han som nygift var på ett möte med Elise Ottesen Jensen och hur hennes 
föredrag fängslade honom och fick honom att våga be om adressen för att re
kvirera skrifter om sexuell upplysning 'som sannerligen behövdes på den tiden 
när allting om det hyssjades ned i stället för att man skulle få veta någonting' 
(man, f 1906, BK). 

Kvinnornas moraliska halt bedömdes också utifrån andra kriterier. Den 
gifta kvinnan skulle klara av att ha rent och bortplockat i lägenheten. Hon hade 

28 Om Kiruna barnhem se del II not 80. 
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det yttersta ansvaret för att alla i f amiljen var hela och rena. Det arbetet fick 
döttrarna tidigt delta i. Alla kvinnor oavsett ålder och civilstånd skulle vara 
pålitliga och stå för sina ord, inte vara slösaktiga eller göra sig märkvärdiga. 

Kravet på städning och hygien var rationella krav i en tid då TBC fortfa
rande var en folksjukdom och problem med löss och annan ohyra en realitet. 
Detta utgjorde en god grund för den undervisnings- och rationaliseringspro
cess som varit en viktigt komponent i uppbyggnaden av folkhemmet. De ratio
nella kraven omformades till eller kopplades till moral och fördömelse av de 
kvinnor, som inte uppfyllde kraven. I den processen hade skvallret, den sociala 
kontrollen i den lilla gruppen, en viktig funktion. 

Många av arbetardöttrarna fick nu som tidigare kunskap om levnadsvillko
ren i de högre samhällsklasserna och om de krav som ställdes där genom ut
bildningen i Husmoderskolan och genom arbetet i 'finare' familjer. De fick på 
så sätt dubbla klassmässiga erfarenheter på områden som rörde hemmets sköt
sel och barnuppfostran. Det är sannolikt att kvinnorna förmedlade en del av 
dessa erfarenheter till sina egna barn och på sätt förmedlade kunskaper om 
klasskillnader och ojämlika levnadsvillkor. 

Hemarbetet var tungt och krävande. Kvinnornas arbete i hemmet hade stor 
betydelse för familjens liv och hälsa. De var de som hade ansvar för att peng
arna skulle räcka till mat och att bostaden och barnen hölls i god ordning.29 

Deras möjligheter att påverka familjens ekonomi genom eget lönearbete var 
starkt begränsade. Det som går att konstatera är att på en rad områden förefal
ler kvinnornas positioner vara motsägelsefulla. De var i många avseenden öp
pet underordnade både de män som de var gifta med och männen i samhället 
samtidigt som de hade ansvar för sådant som de hade liten makt att råda över. 

En jämförelse mellan bebyggelsetiden och trettiotalet visar att de materiella 
villkoren i vardagen hade förändrats. Tillgången på mat, bostäder, hälsovård 
och utbildning var bättre under trettiotalet trots lågkonjunkturen och arbets
lösheten under den första hälften av decenniet. Lagstiftningen hade successivt 
förändrats. Under trettiotalet hade kvinnor och män likvärdiga politiska rät
tigheter, men på områden som rörde ekonomi och sexualitet var kvinnornas 
rättigheter fortfarande starkt begränsade. Bristen på arbete var det allt över
skuggande problemet under den första hälften av trettiotalet. Män och ogifta 
kvinnor fick söka sin försörjning genom att flytta eller tillfälligt lämna 
Kiruna. Arbetsdelningen mellan könen var densamma som under bebyggelseti
den. Kvinnorna var husmödrar. Arbetsmarknaden för kvinnor i Kiruna var 
mycket begränsad och andelen förvärvsarbetande gifta kvinnor lägre än i lan
det i övrigt. De ogifta och gifta kvinnor som förvärvsarbetade hade sitt löne
arbete inom den husliga sektorn. Kvinnorna hade omsorgsansvaret och männen 
var omsorgsberoende. 

29 I Kris i befolkningsfrågan (Myrdal, 1934) tecknas bilden av hemmafrun som undersysselsatt rcservarbetskraft. 
I mitt material finns inget stöd för att det skulle förhålla sig så för de gruvarbetarhustrur som var hemmafruar på 
trettiotalet. 
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Det civila samhället utvecklades successivt under bebyggelsetiden. Parti
splittringarna hade medfört stridigheter inom arbetarrörelsen, men efter en 
återhämtningsperiod tog det socialdemokratiska partiet ledningen i komu-
nalpolitiken med en stark kommunistisk opposition. Männen hade kontrollen 
över det politiska och kommunala området. Välgörenhetsarbete i olika former 
engagerade föreningsaktiva kvinnor. 
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9 Expansionen på femtiotalet 

Kiruna och LKAB växer 

Den 1 januari 1948 utnämndes municipalsamhället och glesbygdskommunen 
Jukkasjärvi till stad med namnet Kiruna, med det forna municipalet som cen
tralort.30 Stadsbildningen firades vid årsskiftet med högstämda tal, salut från 
Kirunavaara och ett praktfullt fyrverkeri. Stadsinvigningen präglades av op
timism inför framtiden.31 

Efter krigsslutet 1945 var efterfrågan på malm större än någonsin tidigare. 
Under femtiotalet ändrade gruvarbetet karaktär genom att man successivt 
övergick till underjordsbrytning. I början av sextiotalet upphörde dagbryt
ningen helt i Kirunavaara. Trots att omläggningen tillfälligt begränsade pro
duktionskapaciteten steg LKAB:s leveransvolymer.32 1961 och 1962 var 
LKAB världens största exportföretag i malmbranschen. Vinsterna ökade kraf
tigt i början av femtiotalet liksom behovet av arbetskraft. Parallellt med att 
LKAB expanderade ökade behovet av arbetskraft också på andra områden. 
Antalet innevånare i Kiruna växte snabbt från dryga 20 000 år 1950 till något 
över 28 000 år 1960. Fem år senare var antalet invånare i kommunen nästan 
30 000. Det var således en ökning med nära nog femtio procent.33 Under 
femtiotalet var inflyttarna betydligt fler än utflyttarna.34 

En jämförelse mellan folkmängdens fördelning efter ålder och kön i Kiruna 
1950 och 1960 visar att inflyttningen innebar ett påtagligt tillskott av unga 
människor (se bilaga 7). Åldersgrupperna 20-34 var folkrikast och mansö
verskottet var störst i åldersgruppen 25-34 år.35 

Det var fler män än kvinnor som flyttade. Det gäller såväl in- som utflytt
ning, även om det inte rörde sig om stora skillnader. Den sneda könsfördel
ningen i befolkningen ökade från 1950 till 1960 i å ldersgruppen 25-29 år men 
minskade något i gruppen 15-24 år. 

30 Frank (1950). 
3 ' I det tal som Stadsfullmäktiges ordförande höll vid stadsinvigningen framträder bilden av Kiruna som 'ett 
arbetets och det verksamma livets samhälle', präglat av optimism och 'förankrat i v erklighetssinne'. Talet 
avslutades med de högstämda orden: 'Den första generationen av Kirunas samhällsbyggare har dragit sig tillbaka, 
den andra generationen ser sina hår gråna och krafterna slappas. Deras verk är grundmurat men inlc fullbordat. 
Oss tillkommer det att fortsätta deras arbete, till gagn för oss själva och till fördel för dem som kommer efter 
oss.' (Frank 1950, s 172-73). 
32 Malmen och vi (1964). Johansson (1986 s 128, s 250 ff). 
33 Uppgifterna har hämtas ur .CD 80, Länsutredningar för Norrbottens län (1968). 
34 Befolkningsmängden, Kiruna kommuns sammanställning. 
3^ Folkräkningen 1950, Folkmängd efter ålder och kön i kommuner och församlingar, Tab I. Folkräkningen 1/11 i960 
SOS fo 6, Tab 2. 
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Några tendenser var tydliga i flyttströmmarna.36 LKAB:s dominerande ställ
ning som arbetsgivare ökade under femtiotalet. 1950 var 30 procent av alla 
förvärvsarbetande i Kiruna anställda av Bolaget. Motsvarande siffra 1960 var 
35 procent. Uppgifter om varifrån de som nyrekryterades till LKAB kom kan 
ge viss information om inflyttningen. Av de nyanställda kom de flesta från 
Norrbotten.37 Av dessa hade de flesta tidigare bott på landsbygden i Kiruna 
stad eller i angränsande kommuner i Tornedalen. Antalet nyanställda från an
nat land ökade under senare delen av femtiotalet. Ett exempel: 1952 nyanställ
des 59 personer från utlandet. 1956 var den siffran 179. De som nyrekrytera
des från annat land kom huvudsakligen från Finland. Centralorten var en at
traktiv inflyttningsort för unga kvinnorna från glesbygden i kommunen.38 

Många inflyttare hade tornedalsfinska eller finska som modersmål och var
dagsspråk. Bland dem som nu sökte sig till Kiruna och blev de nya arbetarna i 
gruvan fanns måhända barnbarn och barnbarnsbarn till dem som stannade kvar 
på den norrbottniska landsbygden, när gruvorna drog till sig arbetskraft i 
början av seklet 

Det är svårare att få grepp om utflyttarna. Bland dem fanns sannolikt perso
ner som bott i Kiruna en kort tid och sedan flyttat. En annan utflyttargrupp 
var ungdomar som lämnat Kiruna för vidareutbildning efter real- eller 
studentexamen. Många av dem var barnbarn till nybyggarna. Utbildning på 
annan ort fungerade som en språngbräda för definitiv utflyttning. 

1957 blev staten ensamägare till LKAB. Samma år hade kulmen nåtts för 
antalet LKAB-anställda, som minskade något i början av 60-talet. En förkla
ring till detta är att samhället successivt övertog en rad servicefunktioner, som 
LKAB tidigare ansvarat för men länge velat överföra till kommunen, och att 
näringslivet i samhället därigenom differentierades. Folkmängden i Kiruna 
fortsatte att stiga. Ökade krav på samhällsservice och ekonomiska möjligheter 
att anordna sådana innebar att stora anläggningsarbeten genomfördes och att 
nya tjänster inom den offentliga sektorn inrättades. Den upp- och utbyggnad av 
välfärdsstaten, som kan sägas karaktärisera Sverige under femtio- och sextio
talen innebar för Kirunas del att stat, kommun och landsting övertog hela 
ansvaret för en rad uppgifter som tidigare delvis bekostats av LKAB.39 

Kvinnor och förvärvsarbete på femtiotalet 

När jag försökt ta reda på om det skett några förändringar med avseende på 
kvinnornas förvärvsarbete under decenniet har jag använt mig av Folkräk
ningarna 1950 och 1960. Den som arbetade heltid mot lön räknades som för-

3^ En noggrann kartläggning skulle kräva en genomgång av folkbokföringsuppgifter för hela decenniet, vilket 
skulle vara en alltför tidskrävande uppgift i fö rhållande till resultatet. 
37 Henriksson & Erixon (1966). 
3^ Ungdom Fritid. Kiruna stads ungdomsutrednings betänknade (1962). 
39 Se t ex Liljenäs (1986). 
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v ärv s arbetande 1950 men 1960 räknades alla som arbetade mot lön under 
minst halv normal arbetsdag som förvärvsarbetande - heltidsarbete 1950 men 
halvtidsarbete 1960. Det går således inte att göra enkla jämförelser mellan 
förvärvsfrekvenser för 1950 och 1960, men siffrorna kan användas som 
underlag för jämförande resonemang. 

1950 förvärvsarbetade 25 procent av alla kvinnor i Kiruna i åldrarna 15-65 
år.40 Av dessa var 24 procent sammanboende gifta. De gifta förvärvsarbetande 
kvinnorna utgjorde 6 procent av hela åldersgruppen och 77 procent av dem 
hade tjänstemannayrken eller egna småföretag, 23 procnet var arbetare. 

1960 hade andelen förvärvsarbetande kvinnor i hela åldersgruppen stigit till 
32 procent och 45 procent av dessa var gifta kvinnor.41 Andelen gifta för
värvsarbetande kvinnor i hela åldergruppen var 15 procent och av dessa var 
67 procent tjänstemän eller egna företagare. Andelen registrerade gifta kvin
nor med arbetaryrken ökade således men tio procent under femtiotalet enligt 
uppgifterna i Folkräkningarna 1950 och 1960. 

Vad döljer sig bakom dessa siffror? Andelen gifta förvärvsarbetande kvin
nor i åldersgruppen 15-65 år ökade från 6 procent 1950 till 15 procent 1960. 
Det är rimligt att anta att det bland dem fanns kvinnor som arbetade deltid och 
som inte kommit med i registreringen 1950. Om det förhåller sig på det sättet 
är skillnaden i r ealiteten liten. 

Ett sätt att försöka få en uppfattning om förhållandena i Kiruna är att jäm
föra med riket som helhet. Antalet gifta sammanboende förvärvsarbetande 
kvinnor ökade i absoluta tal från 209 669 Hll 404 360 från 1950 till 1960. 
Andelen ogifta förvärvsarbetande kvinnor minskade något, vilket främst torde 
bero på längre utbildningstid för unga kvinnor. 1960 var kvinnorna 30 pro
cent av alla förvärvsarbetande i riket. Motsvarande siffra i Kiruna var 24 pro
cent. För varje förvärvsarbetande kvinna i Kiruna fanns 3,2 förvärvsarbetande 
män. I riket motsvarades varje förvärvsarbetande kvinna av 2,4 män. 1960 var 
således förvärvsfrekvensen för kvinnor i Kiruna något lägre än för riket som 
helhet, jämfört med Stockholm och andra stora städer till och med mycket lä
gre. Den tendens som visar sig i statistiken är att fler kvinnor, och även gifta 
kvinnor, förvärvsarbetar. Utvecklingen i Kiruna följer samma mönster som 
den i riket, men om vi utgår från att lönearbete utanför hemmet var något som 
kvinnorna ville ha, var det svårare för dem att uppfylla sina önskemål i Kiruna 
än i l andet som helhet. 

Som tidigare nämnts är det troligt att ökningen av gifta kvinnors förvärvs
frekvens under femtiotalet var större i st atistiken än i verkligheten. Den statis
tiska informationen bidrog sannolikt till att skapa en ideologisk beredskap för 
förändring.42 Uppgifter om att gifta kvinnor förvärvsarbetade i allt större ut

4^ Folkräkningen 1950. 
4' Folkräkningen 1960. 
42 I T itel och ställning - om förhållandet mellan produktionssystemet och reproduktionssystemet diskuteras 
relationen mellan klassificcringskamp och klasskamp. Enligt författarna spelar olika typer av taxonomier och 
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sträckning pekade på möjligheten att kombinera äktenskap och förvärvsarbete. 
Det var legitimt för kvinnorna att söka sig ut på arbetsmarknaden och för män 
att acceptera detta utan att uppfatta det som en kränkning av manligheten och 
försörjarförmågan. I Kiruna liksom på många andra håll i landet var dock det 
'naturliga', i betydelsen vanligast förekommande också under femtiotalet, att 
gifta kvinnor var hemarbetande, möjligen i k ombination med lönearbete som 
omfattade mindre än halvtid. 

Ännu 1960 var de allra flesta av de gifta sammanboende kvinnorna i Kiruna 
hemmafruar. Att ha en mamma som arbetade heltid utanför hemmet hörde till 
ovanligheterna bland gruvarbetarfamiljerna. En av av de kvinnor jag inter
vjuat berättar att för hennes förvärvsarbetande mamma var det mycket viktigt, 
att det inte skulle märkas att hon hade annat arbete. Hemmet skulle skötas per
fekt. Dottern fick inte vara ute och leka eller vara borta hemifrån så mycket 
att det skulle ge grannar och kamraters föräldrar intrycket att hon var utan 
tillsyn. 

Av intervjuerna att döma var det lätt för unga kvinnor att få arbete i Kiruna 
under hela femtiotalet. Det fanns möjlighet att få arbete i familj som hembi
träde eller barnflicka. Behovet av arbetskraft på en rad andra områden ökade i 
takt med att Kiruna växte. Kvällskurser i engelska och maskinskrivning kunde 
ge behörighet till anställning och intern vidareutbildning inom Postverket, 
kommunen eller hos LKAB. Medelålders och äldre kvinnor konkurrerade en
dast i liten omfattning om de jobb som fanns.43 Ungdomar hade dessutom möj
lighet att få anställning på andra villkor än vuxna. Så här berättar en kvinna 
som avbröt sina studier efter ett år i realskolan och började arbeta som fjor-
tonåring. 

Då fanns det hur mycket jobb som helst. Då hade du fortfarande, ja inte 
praktikantplatser men du fick börja leka in dig på jobbet för lägre betalt. 
Dom ställde inte heller krav på att du skulle arbeta lika mycket som en 
vuxen /.../. Det hägra väl att tjäna pengar. Man tror man blir rik när 
man får 300 kronor i månaden /.../ Det var ju bara såna lätta (jobb). Jag 
börja på kopieringen på LKAB. Jag hade en kompis som också slutade 
skolan för hon fick jobb på Tempo. Strålande framtid! 
Högkonjunktur 

Det var inte nödvändigt att flytta för att få arbete. De kvinnor jag intervjuat 
som ändå sökte arbete söderut för längre eller kortare tid, gjorde det för att de 
ville komma ut i världen och uppleva något annat än det som fanns i Kiruna. 

klassificeringssystem som rör arbetet en viktig roll i de n symboliska kampen mellan klasserna (Bourdieu & 
Boltanski, 1975). Parallellen till förändringen av principerna för definition av förvärvsarbetande är uppenbar. 
43 Att mammor utan formell utbildning men med yrkeslivscrlarenhet och döttrar med en gymnasieutbildning 
från en yrkesinriktad linje kunde bli konkurrenter om samma typ av arbeten på sjuttio-och åttiotalen omvittnas i 
studien Familjekollektivet (Dahlgren m fl 1984). 
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Kvinnoklubben 

En förteckning över olika föreningar i Kiruna upprättades 1962.44 Där finns 
inte mindre än 150 ideella föreningar upptagna. Den numerärt största gruppen 
var olika idrottsföreningar. Under rubriken kvinnoorganisationer finns tio 
namngivna föreningar, bl a Husmodersföreningen och Kooperativa kvinnogil
let, Kiruna lottakår och lokalavdelningen 'Fred och frihet.' De socialdemokra
tiska kvinnoklubbarna liksom Syndikalistiska kvinnors avdelning i Kiruna och 
den kommunistiska kvinnoklubben finns upptagna som 'politiska vuxenorgani
sationer ' . 

Den socialdemokratiska kvinnoklubben firade sitt 20-årsjubileum 1953.45 

1957 blev den första och hittills enda kvinnoklubbisten från Kiruna invald i 
riksdagen. Under femtiotalet översteg medlemsantalet 200. Klubben delades på 
två avdelningar. Det var lätt att få medlemmar att komma på möten och det 
fanns många olika aktiviteter att välja bland. Kvinnoklubbisterna arbetade på 
flera olika plan. Många var engagerade i olika lokalpolitiska frågor. Exempel 
på sådana var åldringsvård, pensionärsbostäder, barnbespisning. Man försökte 
genom protestskrivelser begränsa utbudet av vålds- och krigsfilmer vid rnati-
néföreställningar. Kvinnoklubben arrangerade interna läse- och studiecirklar. 
Medlemmarna arbetade för att få in pengar till olika verksamheter genom att 
sy och sticka och kvinnorna umgicks och hade trevligt tillsammans. 

Kvinnoklubben, Kvinnogillet och Husmodersföreningen var de tre stora 
föreningarna i Kvinnornas samarbetskommitté. Kvinnoklubben samarbetade 
bäst med Kvinnogillet. Man såg med viss skepsis på Husmodersföreningens 
verksamhet. Den föreningen hade enligt min uppgiftslämnare inte någon klart 
uttalad politisk målsättning och ledarna tillhörde medelklassen, 'dvärgbjörks
aristokratin'. Ingenjörsfruar och andra överklasskvinnor hade egna före
ningar. 

Kvinnoklubben var kollektivt ansluten till Arbetarkommunen. Kvinnoklub
ben kunde nominera kandidater till olika politiska uppdrag men det var Arbe
tarkommunen som fattade besluten om vilka som skulle få representera det 
socialdemokratiska partiet på olika poster. Att få in kvinnor på olika förtroen
deposter krävde arbete på olika plan. Många kvinnor hade alltför dåligt själv
förtroende för att våga ställa upp. Det var många som inte alls fick stöd av sina 
män. Männen tyckte att kvinnorna 'skulle hålla sig hemma och inte springa på 
möten och prata om sånt dom inte begrep, dvs politik'. Den första insatsen 
för kvinnoklubben var därför att ge stöd till de kvinnor som var intresserade 
och få dem att vilja och våga ställa upp. Nästa fas var att få valberedningen att 
acceptera de kandidater som kvinnoklubben nominerat. Kvinnorna kunde möj
ligen utan strid få det som blev över, när gruvarbetarna, järnvägarna och 

44 Ungdom Fritid. Kiruna stads ungdomsutrednings betänkande (1962). Förteckningen omfattar hcia kommunen, 
dvs även Viltangi med kringliggande byar och Riksgränsen. 
4^ Den källa som givit merparten av den information som avsnittet om Kvinnoklubben innehåller är en intervju 
med en kvinna som blev medlem 1946 och som haft många uppdrag i k vinnoklubben och i p artiet. 
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kommunalarbetarna fått det som de ville ha. Männen hade en tendens att ställa 
högre krav på kvinnorna än på sig själva. För att en kvinna skulle bli vald 
skulle hon ha bevisat sin kompetens, varit med länge etc. Att göra detta synligt 
var en strategi som fungerade och som kunde få männen att ändra sig. En an
nan strategi var att övertyga genom att visa att kvinnorna klarade av sina upp
drag också på de områden som inte av tradition betraktades som kvinnliga. 

Vi försökte nominera till byggnadsnämnden och gubbarna skrattade. Så 
fick vi in en kvinna /.../. Hon var intresserad och det upptäckte dom ju. 
Dom hade såna förutfattade meningar - 'inte begriper kvinnor sånt'. 
Dom fick ju lov att ändra sig gubbarna här. Dom såg ju att kvinnorna 
var intresserade och duktiga. 

Kvinnoklubben försökte verka för att kvinnorna skulle få arbete. Det fanns 
inte mycket att erbjuda dem som inte hade någon utbildning. Det var svårt att 
driva frågan om kvinnornas förvärvsarbete. LKAB dominerade på arbets
marknaden och LKAB var männens arbetsplats till och med på kontoret. Det 
mötte motstånd och tog lång tid i Kiruna innan man accepterade att alla vuxna, 
även gifta kvinnor, skulle ha rätt att kräva avlönat arbete. 

Kvinnoklubbisterna mötte även motstånd när de försökte driva vissa frågor. 
Männen ansåg att politiken skulle handla om 'stora frågor'. Kvinnorna tyckte 
inte att det var 'storleken som var viktigast'. De ville driva frågor som var 
viktiga för människorna i vardagen. Männen tyckte ibland att de krav kvin
norna ställde - t ex på lägre trottoarkanter vid övergångsställen - var strunt 
och de skrattade och retades. 'Man fick stå på sig. Inte vara bangen. Det tog sin 
tid att få igenom /våra förslag/.' 

En av de stora frågorna kvinnoklubbarna drev med framgång i hela landet 
på femtiotalet var kravet på att Sverige inte skulle skaffa atomvapen. Klubbis-
terna i Kiruna deltog mycket aktivt i det arbetet genom att arrangera möten 
och samla in namnunderskrifter. På så sätt bidrog de enligt min uppgifts-
lämnares bedömning till att få männen i partiet att ändra mening i en mycket 
stor fråga. 

Den bild jag får är att Kvinnoklubben sjöd av aktivitet och kampvilja på ett 
sätt som gör det befogat att också här tala om expansion, högkonjunktur och 
optimism. Kampen inåt mot männen i partiet fördes uppenbarligen i en humo
ristisk och kamratlig anda och den gav resultat. Kvinnorna lyckades genom
driva många av sina krav och deras politiska inflytande växte. 

Utbildning 

Utvecklingen i Kiruna under femtiotalet karaktäriseras på många områden av 
expansion. Antalet barn i befolkningen ökade med drygt 25 procent och med 
31 procent i å ldersgruppen 15—19 år (se bilaga 7). Utbildningsplatserna räckte 
inte till för alla som ville utbilda sig. 
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Under fyrtiotalet och under de första åren av femtiotalet antogs varje år om
kring 90 elever till den första årskursen i Kiruna praktiska ungdomsskola, 
KPU.46 Av dessa var omkring 40 procent flickor.47 Antalet platser ökade de 
följande åren och särskilt kraftigt 1959 då 164 elever antogs till den första 
klassen. Under femtiotalet sjönk andelen flickor på KPU i den första årskurs
en. Ytterst få flickor fortsatte det tredje året i Husmoderskolan. Många pojkar 
fullföljde den fyraåriga utbildningen. Andelen pojkar av det totala elevantalet i 
alla årskurser i KPU under läsåret 1953/54 var 70 procent, läsåret 1959/60 74 
procent. Pojkarnas möjligheter att få utbildning efter folkskolan ökade något, 
när KPU fick fler elevplatser. 

Vid den Kommunala realskolan var antalet elevplatser detsamma fram till 
mitten av femtiotalet. Jämfört med KPU var könsfördelningen den omvända. 
Några exempel: Av de 55 elever som började 1953 var 69 procent flickor. 
Pojkunderskottet bestod under hela 50-talet. Andelen flickor bland nybörjarna 
i realskolan åren 1955, 1957 och 1959 var 64, respektive 52 och 70 procent. 

Antalet elevplatser ökade successivt under femtiotalet, 1955 till 101, de föl
jande åren till drygt 130 och 1960 till 165. Ar 1958 infördes en treårig linje 
vid sidan om den fyraåriga. Ungefär hälften av dem som började realskolan 
fick så att säga klara av realexamen ett år snabbare än den andra hälften. 
Andelen pojkar på de treåriga linjerna var större än på de fyraåriga. 

Jag har tidigare i kapitel sex och åtta visat att de allra flesta som började i 
Mellanskolan och senare i den Kommunala realskolan var arbetarbarn och att 
flickorna var i majoritet på den utbildning som ledde fram till realexamen. 
För att ta reda på om det skett några förändringar vad beträffar könsfördel
ning och klassbakgrund bland de elever som började i realskolan under femtio
talet har jag delat in nybörjarna efter kön och faderns yrke i tre grupper: ar
betare, ej arbetare, samt en grupp där faderns yrke/titel saknas.48 

1953 var drygt 60 procent av nybörjarna i den Kommunala realskolan ar
betarbarn. 1955 hade andelen sjunkit till 46 procent för att under de sista åren 
på femtiotalet stiga till drygt 50 procent. Andelen flickor bland arbetarbarnen 
var omkring 60 procent under hela decenniet med undantag för 1959 då anta
let flickor med arbetarbakgrund steg till närmare 75 procent. 

1950 bodde 1 535 barn i åldrarna 10-14 år i Kiruna. Samma år fanns 55 
platser i första årskursen i realskolan. 1960 hade åldersgruppen ökat till 2 214 
och realskoleplatserna i f örsta årskursen till 175. Det fanns således fler platser 
per barn i den aktuella åldersgruppen 1960 jämfört med 1950, men andelen 
arbetarbarn bland nybörjarna var något lägre. Arbetarna utgjorde sannolikt 
den största gruppen invånare i Kiruna också 1960, men expansionen i samhäl-

46 Som källor har jag använt skolkataloger från KPU och matriklar för antagna till Högre allmänna läroverkets 
realskoleklasser och gymnasieklasser. 
47 Ett exempel: 1953 började 59 pojkar och 4 flickor i v erkstadsskolan, flickorna på skrädderiutbildningen, 
pojkarna på de trä- och metalltekniska utbildningarna, 35 flickor började i H usmoderskolan. 
48 Det framgår av uppgifterna att de flesta av dessa elever hade gått i fo lkskolan på annan ort. De var antingen 
nyinflyttade eller inackorderade elever från landsbygden. 
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let hade medfört att antalet tjänstemän och småföretagare ökat. Deras barn 
upptog fler platser i realskolan än vad som tidigare varit fallet. Expansionen 
innebar att andelen arbetarbarnen i realskolan sjönk något. 

Från 1950 till 1959 började 357 elever gymnasiestudier i Kiruna. Klass
bakgrund och könsfördelning var med mindre variationer för enstaka år 
tämligen stabil. Knappt hälften av eleverna hade arbetarbakgrund och drygt 
hälften var flickor. 

Tabell 2. Elever som började i gymnasieskolan 1950-1959fördelade efter klass och kön. 

Pojkar Flickor Samtliga 

Arbetarbakgrund 78 82 160 
Ej arbetarbakgrund 85 80 165 
Yrke ej angivet 7 25 32 
Samtliga 170 187 357 
Källa: Matriklar för antagna till Högre allmänna läroverkets realklasser och gymnasieklasser 
fr o m ht 1950 t o m ht 1959. 

Relaterat till klassammansättningen i samhället var det betydligt färre barn till 
arbetare än barn med annan klassbakgrund som började i gymnasiet men nära 
nog hälften av alla ungdomar som börajde gymnasieskolan under femtiotalet 
hade arbetarklassbakgrund och flickorna var i majoritet. I riket ökade antalet 
arbetarklassbarn som fortsatte i gymnasieskolan under femtiotalet men de ut
gjorde långt ifrån hälften av alla gymnasister.49 Pojkarna var i majoritet i de 
högre allmänna läroverken under hela femtiotalet men flickornas andel ökade 
successivt. 1951 var 43 procent av det totala antalet gymnasister flickor.50 

1959 hade andelen flickor ökat till 47 procent. Av de elever som började i 
gymnasiet på femtiotalet var andelen flickor och arbetarklassungdomar större i 
Kiruna än i riket. 

Hösten 1958 inrättade Tekniska gymnasiet i Luleå en klass vid KPU. Däri
genom ökade främst pojkarnas möjligheter att utbilda sig på hemorten efter 
realexamen eller fyraårig yrkesutbildning. 

Beskrivningen av antalet platser för elever med olika klassbakgrund och av 
olika kön ger inte någon kunskap om de segregationsprocesser, som var verk
samma inom skolan utan enbart anvisning om de möjligheter som fanns för 
ungdomar att vinna tillträde till högre utbildning.51 

49 Härnqvist (1992). 
50 Beräkningarna bygger på siffror hämtade ur Statistisk årsbok 1959. 
5' En sammanställning av antalet flickor och pojkar säger självklart ingenting om den betydelse som kön hade i 
skolans inre arbete. Det faller utanför ramen för mitt arbete att ta upp denna fråga som behandlats av en rad andra 
forskare. Se t e x Staberg (1992). Ett exempel ur en av mina intervjuer får illustrera att kön kan var en 
påverkansfaktor på många oförutsägbara sätt. I Kiruna undervisades flickor och pojkar i sa mma klass de två förslå 
åren i sm åskolan. Eleverna i fo lkskolan var uppdelade i flick- och pojkklasser. Att börja realskolan inverkade 
negativt på studiemotivationen enligt en av de kvinnor jag intervjuat.'Vi blev som fjås. Vi tänkte bara på 
killarna, att göra intryck på dom. Vi slutade läsa läxor, satt och kastade lappar /.../. Det kunde gott ha fortsatt 
några år till med tjejklass. I s lutet av realskolan skäi*pte jag mig lite grann och fick upp betygen.' 
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Det finns olika belägg för att Kiruna i många avseenden var ett typiskt bruks
samhälle ännu på femtiotalet men ett brukssamhälle med socialdemokratisk 
majoritet bland kommunpolitikerna. Bolagets bostadsområden var segregerade 
efter hierarkin i gruvan, ingenjörerna på Villastigen, lägre tjänstemän och 
förmän i så kallade förmansbostäder och arbetare i arbetarbostäder. Episoder 
som vittnar om särbehandling i skolan på klassmässig grund och upplevelser av 
orättvisor återkommer i flera intervjuer. En av de kvinnor jag intervjuat be
rättade om hur hon som elev i Husmoderskolan ständigt känt sig rädd och un
derlägsen. På olika sätt visade lärare att arbetarbarnen inte hade samma status 
som barn till högre tjänstemän, men den bilden är inte helt entydig. En studie-
begåvad gruvarbetardotter framhåller, att det var först då hon började studera 
vid universitetet, med i huvudsak manliga medel- och överklasspojkar som 
studiekamrater, som hon blev klassmedveten. De insikter hon då fick gjorde att 
hon insåg att den positiva särbehandling hon fått, både i skolan och av 'finare 
folk' i LKAB, grundade sig på att hon varit framgångsrik i skolan och 
engagerat sig i 'rätt' sorts verksamheter på fritiden och att det var detta som 
gett henne status, trots att hon 'bara' var arbetarbarn. 

Ungdom och fritid 

I september 1959 lämnade den socialdemokratiska fullmäktigegruppen in en 
motion med en begäran om en utredning med syftet att lägga fram förslag 'för 
berikande av ungdomens möjligheter till fritidsrörelse och sysselsättning'52 

Motionen remitterades till drätselkammaren, utredningsuppdraget gick till 
stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsmannen Hjalmar Nyström, som i mars 
1960 presenterade sin utredning rörande ungdomsfrågor. Denna motion låg 
sedan till grund för Kiruna stads ungdomsutredning som lämnade sitt betän
kande 1962. Motionen och utredningarna kan ses som ett svar på den samhälls
förändring som ägt rum under femtiotalet. Betänkandet innehåller en utförlig 
presentation av olika typer av verksamheter som funnits i Kiruna under det fö
regående decenniet. I de resonerande avsnitten presenteras åsikter och ställ
ningstaganden, som ger läsaren en uppfattning om vilka föreställningar och 
ambitioner ledande politiker hade och hur de motiverade att det samhälleliga 
ansvaret för ungdomarnas fritid utökades. 

Under rubriken Kommunerna och ungdomsfostran slår utredaren fast att 
den snabba föränderligheten i samhället medfört att föräldrarnas möjligheter 
'att på ett livsstyrande sätt' fostra sina barn blivit starkt reducerade, att skolans 
möjligheter att fostra blivit 'något diskutabel mot bakgrund av den genomgri
pande omdaningen som skolväsendet genomgår'.53 Vidare framhåller han att i 

52 Ungdom Fritid. Kiruna stad ungdomsutrednings betänkande (1962, s 198). 
53 Referat och citerade uttryck hämtade ur Ungdom Fritid. Kiruna stads ungdomsberednings betänkande (1962, s 
41 ff). 
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takt med att samhället blivit mera komplext, har perioden mellan 'den kropps
liga mognadens inträde' och den sociala och psykologiska mognad som inträdet 
i vuxenlivet kräver, blivit längre. En konsekvens av detta är att fritiden får 
större betydelse och att samhället måste ta ett större ansvar för ungdomarnas 
fritid. I sammanfattningar av olika aspekter på ungdom och fostran betonas 
oron för att kamratgruppen/gänget inte så lätt låter sig kontrolleras av de 
vuxna och att ungdomsåren är avgörande för inriktningen i vuxenlivet. Utre
daren hävdar starkt att de idébärande organisationerna och de folkliga rörel
serna har avgörande betydelse för den demokratiska utvecklingen i samhället. 
Det samhälleliga ansvaret för ungdomens fritidsfostran är därför ytterst en 
demokratifråga. 

Ett avsnitt i utredningen ägnas åt behovet av gemensamhetslokaler, de ut
rymmen som behövdes 'för medborgarnas gemenskapsbehov och gemenskaps-
liv'(s 106). Lokalbehovet inventerades åldersvis. Man framhåller att 10-14 
åringar behöver utrymmen såväl inomhus som utomhus och att deras aktivi
tetsbehov måste kanaliseras på ett sådant sätt att det gynnar både individ och 
samhälle. Åldern 15-19 år beskrivs som en period då 'den sociala träningen 
ytterligare accentueras' med i princip behov av samma typer av lokaler som 
vuxna. Om man inte kan tillhandahålla tillräckligt många lokaler finns det risk 
för att de vuxna sätter sina behov i första hand och utestänger de unga. 
Utredningen föreslår en kraftig utbyggnad av gemensamhetslokaler. De nor
mer som fastställts i S tockholm och Malmö anses alltför snålt tilltagna för 
Kirunas del, vilket främst motiverades med hänvisning till klimatet. 

I utredningen finns en förteckning över olika ideella organisationer inom 
kommunen. Där finns bland annat följade information: den största gruppen 
organisationer finns under rubriken Idrott och friluftsliv. Medlemmar i d e or
ganisationer som ägnar sig åt ungdomsarbete var män. Utredningen konstate
rar att fler män än kvinnor är föreningsaktiva och förklarade detta med att 
'kvinnliga deltagare i f öreningsverksamhet av olika skäl inte låta registrera sig 
som medlemmar' (s 86). 

Ett kapitel ägnas åt ungdomar med anpassningssvårigheter. Där konstateras 
bland annat att den registrerade brottsligheten bland ungdomar ökat särskilt 
beträffande stölder. Vid en jämförelse mellan statistik från 1955 och 1959 
över förseelser som föranlett varning från barnavårdsnämnden hade det enligt 
utredningens sätt att tolka skett en oroande ökning med 40 procent.54 Det är en 
tolkning som kan diskuteras. I u tredningen jämförs enbart antalet fall. Dessa 
relateras inte till antalet ungdomar i åldersgruppen. Relaterat till antalet barn i 
hela åldersgruppen 0-15 år utgjorde de som tilldelats allvarlig varning av bar
navårdsnämnden för stöld 54 promille 1955 mot 65 promille 1959, således en 
relativt liten ökning. Annan registrerad brottslighet som kan tyda på en ökad 
oro i samhället är skadegörelse, allmänfarlig vårdslöshet och egenmäktigt för
farande. Dessa tre kategorier tillsammans föranledde nio varningar 1955 mot 

54 Ungdom Fritid. Kiruna stads ungdomsutrednings betänkande (1962, s 61-70). 
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127 år 1959, en ökning från 14 promille till 1,7 procent. Detta är en faktisk 
ökning men inte av den omfattning som utredningen påstår. 

Det var pojkarna som stod för de flesta förseelserna, men skillnaden mellan 
pojkar och flickor minskade påtagligt under den period som redovisades. 1955 
var relationen 1 flicka mot 46 pojkar, 1959 var relationen 20 flickor mot 89 
pojkar. Flickorna rymde oftare än pojkarna. Det var deras vanligaste brott. Av 
de 43 varningar som tilldelades flickor gällde 20 rymningar. Orsaken uppgavs 
vara skolleda eller problem hemma. Flickornas brottslighet var påtagligt en 
reaktion mot den egna livssituationen, pojkarnas mot andra personer och an
dras egendom. Detta uppmärksammas inte. 

Utredningen visar sammanfattningsvis att det under femtiotalet fanns ett 
stort antal organisationer som riktade sig till ungdomar och att pojkar och 
unga män i högre grad än flickor och unga kvinnor var medlemmar i någon 
eller några föreningar. Det är också uppenbart att de styrande i Kiruna ville ta 
större ansvar för ungdomarnas fritid. Förändringsprocesser i samhället skulle 
kunna utgöra ett hot mot vuxensamhället och etablerade värderingar. Det hotet 
kunde avvärjas om de unga människornas fritid organiserades och kontrollera
des. Det som utredningen framför allt uttrycker är att politikerna och samhäl
let borde ta ett större ansvar för fritiden. Man ville ge samhället ett större in
flytande över ungdomarnas och särskilt då pojkarnas fritid. 

Hur gestaltade sig fritiden i Kiruna på femtiotalet för de kvinnor som var 
unga då? Det som kommer fram i mina intervjuer tyder på att det som engage
rade ungdomar i stor utsträckning ägde rum på andra arenor än dem som för
eningslivet erbjöd. Tyngdpunkterna i b erättelserna växlar, men skillnaden 
mellan vad som gällde för yngre och äldre ungdomar var tydlig. Den magiska 
gränsen var att fylla 16 år, eftersom det var tillåtet att gå på offentlig dans när 
man uppnått den åldern. 

De vuxna reglerade på olika sätt de yngre tonåringarnas fritid. Skolungdo
mar fick inte vistas utomhus efter klockan 22.00 utan målsmans sällskap. 
Reglerna för olika familjer varierade och var särskilt stränga för barn till 
föräldrar som var lasstadianer, medlemmar i någon frikyrka eller annat reli
giöst samfund. En vanligt norm för flickornas del var att de fick 'vara ute' 
onsdag-, lördag- och söndagkväll. Att 'vara ute' innebar att gå på bio, att 
'ströga', dvs vandra fram och tillbaka längs en av gatorna i centrum mellan 
biografen Röda Kvarn och Biografen Palladium och halvvägs passera Folkets 
Hus och 'spana'på dem som gick till eller kom från föreställningarna och att 
sitta på något av kaféerna och prata. Det senare förutsatte att det fanns pengar 
till en dricka. Kaféägarnas princip var att tre personer kunde få dela på en 
läskedryck. Var det fyra personer som ville sitta vid ett bord måste man köpa 
två flaskor. På kvällarna var olika kaféer träffpunkter för olika grupper av 
ungdomar. Dessa grupperingar bland ungdomarna baserades huvudsakligen på 
deras sysselsättning och studieinriktning, inte på familjebakgrund. 
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Realskoleeleverna var en särskild klick och dom som gick i Husan 
/Husmodersskolan/ höll sig mest till Yrkesskolans grabbar. Vi var inte 
ovänner men vi träffades inte. 

kvinna, f 1937 

Gatan, biograferna och kaféerna var det urbana offentliga rummet för grup
pen yngre tonåringar. Ett annat offentligt rum var terrängen runt staden. På 
höstarna träffades man och åkte skridskor i par på isarna. På vårvintern var 
skidbackarna träffpunkter. Att vara ute, pimpla på vintern, fiska under 
sommarhalvåret och idka annat friluftsliv, var vanliga aktiviteter. Scout
rörelsen engagerade många yngre barn och även realskoleelever, kanske inte 
så mycket för sitt ideologiska innehåll utan för att det var ett forum där man 
fick lära sig mycket som var roligt och användbart. Ett par mil utanför 
disponerade KFUK och KFUM var sin sportstuga som låg nära varandra. 
Utflykter dit och verksamheterna där var mycket populära och gav extra 
spänning åt scoutlivet. 

I vissa kamratgäng var det mycket populärt att anordna privata fester, där 
höjdpunkten var att leka 'hustru i mörkret', vilket bokstavligen var ett pusska
las, där alla böt partner efter vissa regler. 

För den som fyllt 16 år och tyckte om att dansa fanns möjlighet att göra det 
tre kvällar i veckan. Det var tillställningar som uppskattades. Det var dansen 
som gällde. Vuxna män var ibland berusade på tillställningarna på Malmia, den 
stora danslokalen, men på IOGT:s danser var alla nyktra. Kravet på nykterhet 
var inte något problem. Det accepterades av alla. Det ingick över huvud taget 
inte i de unga kvinnornas kulturella mönster att dricka alkohol. Det roliga var 
att göra sig fin, att träffa kamrater och att dansa. 

Under senare delen av femtiotalet var knuttarna och spättorna en ungdom
grupp som hämtade sin inspiration från USA och utvecklande en egen livsstil. 
Knuttar och spättor var särskilt flitiga kafégäster, de drack coca cola, lyssnade 
på rock n'roll och var ofta på bio. De var lätta att identifiera. För gängtillhö
righeten var klädseln viktigare än motorcykeln. 

Det var egentligen inte så många som hade motorcyklar heller. Det hade 
dom inte pengar till. Man hade ju munderingen som om man hade haft 
en motorcykel 

kvinna, f 1943 

De flesta i knuttegängen var gruvarbetarbarn. Det fanns en misstänksamhet i 
gängen mot dem som hade det gott ställt. Det fanns två grupper knuttar och 
spättor. Den ena gruppen började tidigt dricka och hade svårt att inordna sig i 
samhället. Den andra var egentligen välanpassad men tyckte det var roligt att 
provocera de vuxna med sitt sätt att klä sig. Knuttar och spättor deltog inte i 
danstillställningarna utan föredrog att lyssna till musik. 
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Jag tror jag var och dansa första gången när jag var 15-16 år, men jag 
tyckte inte om det. Jag hade stort motstånd mot det där med tjejerna på 
en sida och killarna på den andra - det klarade jag inte av. Så såg det ju 
ut då. Mina kompisar var inte där. Knuttar gick aldrig på dans. /.../ 
Elvis Presley får man inte förstöra genom att dansa till. Då hör man inte 
hur han andas. 

kvinna, f 1943 

Det som återkommer som ett gemensamt drag i berättelserna om fritiden un
der femtiotalet är beskrivningar om en form av lekfull inskolning i vuxenliv 
och i p arbildning med strikta regler för vad som var tillåtet och inte tillåtet. 
Att ha sällskap med en pojke innebar att 'ströga' hand i hand, gå på bio och 
pussas, dansa och få sällskap hem till porten. 55 En av kvinnorna menar att de 
flesta började 'spana' efter någon att ha sällskap med i 1 3-14-årsåldern och att 
det var som en magnetism, en uppladdning för något som skulle komma, att 
det var mycket oskyldigt och lekfullt men att gränserna var tydliga. Alla visste 
vad som var absolut förbjudet. Den sociala kontrollen var effektiv. Många 
vuxna höll reda på dem som var unga. Det fanns inte så stora möjligheter att 
bryta mot de givna reglerna utan att det uppdagades och förmedlades till för
äldrar och lärare. Det var mycket ovanligt att någon överskred gränserna och 
'råkade i olycka', fick barn tidigt utan att vara gift. När det hände väckte det 
stor uppmärksamhet. 

Det politiska och religiösa engagemanget var inte särskilt framträdande 
bland ungdomarna. De kvinnor jag talat med kan inte erinra sig någon jämnå
rig i skolan eller vänkretsen som arbetade politiskt. De kände till några få som 
var aktiva inom en religiös sammanslutning, men i huvudsak var politik, reli
gion och nykterhetsrörelsen något som engagagerade de vuxna. 'Att gå på 
hockey' var den aktivitet som alla olika grupper deltog i. Där möttes knuttar, 
realskole- och gymnasieelever, barn, ungdomar och vuxna. 

Det var något alldeles särskilt att vara kirunabo. Det var något man var stolt 
över, en del av identiteten. Det uttrycks på olika sätt och återkommer i alla 
intervjuer och ges olika förklaringar. På det sociala området fanns en del för
måner i Kiruna som inte var självklara överallt i landet, till exempel skoltand-
vård och avgiftsfri utbildning efter folkskolan. Kiruna låg i vissa avseenden ett 
steg före i utvecklingen av välfärdssamhället. Känslan att det vara något spe
ciellt att bo i Kiruna förstärktes genom det intresse för det märkliga samhället 
i norr, som människor 'söderut' visade, när de träffade någon som kom från 
Kiruna. 

55 En kvinna formulerar sig så här: 'Det var ju ganska stränga regler. Det var ju aldrig fråga om att ha någon 
kvar över natten /.../ eller att inte komma hem på natten. Man skulle inte ens komma på att fråga' (kvinna f 
1937). Förhållandena på femtiotalet hl ir uttalat eller underförstått relaterade till förändringar i värderingar och 
förhållningssätt som utvecklats senare vilket sannolikt innebär att innehållet i de n retrospektiva intervjun 
framställs på ett annat sätt än om intervjun hade genomförts i n ära anslutning till det informanten berättar. Detta 
är dock inte detsamma som att innehållet blivit förvrängt eller förfalskat. Det kan i s tället vara så att det som är 
karaktäristiskt och typiskt blivit tydligare. 
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Tradition och förändring 

När jag frågat vad som var karaktäristiskt för den typiske kirunamannen och 
den typiska kirunakvinnan så som de framträdde på femtiotalet, har jag fått på
fallande samstämmiga svar. Han var gruvarbetare, lugn och rejäl, ofta 'kaxig' 
och grov i mun, nedlåtande mot 'kärringar', åtminstone när han talade om 
dem, med intresse för fiske och friluftsliv eller möjligen idrott. Hon var hem
mafru, månade om familjen, lagade mat och bakade, hade skinande rent 
hemma och höll väl reda på barnen: det var viktigt att de var hela, rena och 
välklädda. Hon var rejäl och kraftfull och kunde ge svar på tal om det krävdes 
Det fanns en gemenskap som bestod i att vänner och/eller släktingar gav va
randra både praktisk hjälp och känslomässigt stöd; 'Kvinnorna i min släkt höll 
ihop, männen bullrade mera'. 

Pappor som intresserade sig för matlagning eller film eller litteratur hörde 
till undantagen liksom mammor som bröt mot vanliga mönster till exempel 
genom att resa söderut på semester ensam med barnen eller ägna tid åt egna 
intressen. Det förefaller dock som att det blev mera legitimt att töja lite på 
regler för arbetsdelningen hemma, även om det traditionella mönstret 
dominerade. En kvinna berättade till exempel att hennes man gärna hjälpte till 
att mata deras spädbarn, men att han då låste dörren för att inte överraskas av 
någon oväntad besökare, eftersom han tyckte att det skulle vara genant för 
honom att bli avslöjad i d en situationen. 

De medelålders och äldre kvinnorna var huvudsakligen hemmafruar. Unga 
kvinnor studerade eller arbetade. De hade tid och råd till nöjen och egna in
tressen i betydligt större utsträckning än deras mödrar hade haft på trettiotalet. 
Det var mera tillåtet för flickor att umgås med pojkar, men det skulle ske på 
ett sådant sätt att de inte överskred gränsen för det som var accepterat och 
tillåtet. 

125 



10 Från högkonjunkturen till gruvkrisen 

Utvecklingstendenser från 1960 till 1982 

Utvecklingen i Sverige under senare delen av fyrtiotalet och de följande år
tiondena kan grovt och generellt karaktäriseras som en tillväxtperiod. Hög
konjunkturen var mycket påtaglig i Kiruna. Malmtågen rullade som aldrig 
förr. Byggverksamheten vittnar tydligt om expansion. De centrala delarna av 
staden förändrades. Några exempel får illustrera. 1962 var tre nya hus i kvar
teret Ortdrivaren färdiga.56 Dessa byggnader gav centrum en ny profil. De av
vek färg- och formmässigt från annan bebyggelse och döptes i f olkmun till 
Snusdosan, Mullbänken och Spottkoppen. Sju år senare var det angränsande 
Hotell Ferrum färdigbyggt. Stadshuset var klart att tas i bruk 1963. 

Två nya skolor med högstadium blev inflyttningsklara i slutet av sextiotalet: 
Högalidskolan 1966, Bolagsskolan 1967. Påföljande år var den nya gymnasie
skolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, färdig. Den byggnad som tidigare inrymt 
Högre allmänna läroverket döptes till Parkskolan och användes som högstadie-
eskola. Centralskolan revs. En större låg- och mellanstadieskola byggdes på 
samma område. Den togs i b ruk 1971.57 

Kiruna förändrades inte bara i centrum utan växte också i ytterkanterna. Ett 
område med småhusbebyggelse på Luossavaaraområdet började byggas i slutet 
av femtiotalet. 1965 startade småhusbebyggelsen i den nya stadsdelen Lom-
bolo. 1965 fanns 6 830 hushåll i Kiruna. Av dessa bodde en knapp fjärdedel i 
småhus. 1975 bodde 26 procent av de 8 877 hushållen i s måhus.58 

Befolkningen hade ökat med 2 000 hushåll och småhusboendet med två pro
cent. Dessa siffror ger en anvisning om att ett stort antal småhus byggdes un
der tioårsperioden. Samtidigt uppfördes fastigheter med lägenheter i olika 
stadsdelar. 

Högkonjunkturen kulminerade för Kirunas del vid slutet av femtiotalet. 
Tjugo år senare drabbade gruvkrisen Kiruna som ett till synes oväntat åskvä
der. Det allt överskuggande under perioden mellan 1976 och 1983 var den 
dramatiska nedgången av malmförsäljning, malmproduktion och arbetstill
fällen i gruvan. 

När staten blev ensamägare till LKAB 1957 hade bolagets vinster under en 
följd av år varit extremt höga, närmare femtio procent.59 I början av sextiota
let förändrades situationen. Det var främst två utvecklingstendenser som ska
pade problem för LKAB: de ökade omkostnaderna för malmbrytningen under 

56 Uppgifter om byggnationen har jag fått frän Bengt Lestander, Fastighetskontoret, Kiruna kommun. 
57 Den skolan visade sig redan på åttiotalet vara alltför stort tilltagen som skola i c entrum av Kiruna och kom 
efterhand att nyttjas för andra ändamål. 
58 Uppgiftslämnare Bengt Lestander. 
59 Johansson (1986, s 248 ff). Se även Liljenäs (1986, s 36-37). 
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jord och den internationella överproduktionen av järnmalm. Förändringarna i 
produktionssättet hade både för- och nackdelar. Arbetet blev fysiskt mindre 
tungt, men arbetstakten och den psykiska pressen på arbetarna ökade.60 

Företagets vinster sjönk och gruvarbetarna, som tidigare haft förhållandevis 
höga löner i jämförelse med andra industriarbetare, förlorade det för
språnget.61 Den nionde december 1969 satte sig 35 arbetare på truckverkstaden 
i Svappavaara i protest, när de fick se resultatet av det nya avtalet konkretise
rat i lönekuverten. Deras aktion blev startpunkten för den stora gruvstrejken 
som pågick till den fjärde februari 1970. Det som började som en lönestrejk 
fick som bestående resultat att ackordlönesystemet ersattes av månadslön, till 
en början på försök, samt att en del åtgärder för att förbättra arbetsmiljön 
vidtogs. Ett annat mindre konkret men betydelsefullt resultat var att strejken 
markerade en vändpunkt i relationen mellan arbetare och tjänstemän och mel
lan arbetarna och facket.62 

Under några kalla och mörka vinterveckor kring årsskiftet 1960/70 intog 
gruvstrejken en central plats i svenska massmedia.63 Gruvkrisen fem år senare 
fick inte samma genomslagskraft i massmedia men kom att påverka utveck
lingen i Kiruna på ett mycket genomgripande sätt. Enligt Johansson hade möj
ligen en mindre optimistisk analys av tendenserna på den internationella malm
marknaden åren före krisen kunnat leda fram till åtgärder som dämpat de ne
gativa effekterna något.64 Det tecken på avsättningsproblem som fanns tolkades 
som tillfälliga störningar på marknaden. Det förefaller snarare som att LKAB 
väntade sig en fortsatt expansion. LKAB uppgav till Kiruna kommun så sent 
som i a ugusti 1975 att man hade behov av 1 800-2 000 nya lägenheter under 
den kommande femårsperioden.65 

Från 1976 till 1982 var LKAB ett förlustföretag.66 1983 redovisades åter
igen vinst. Då hade antalet anställda vid LKAB:s olika verksamheter minskat 
från 5 055 till 2 374. Reduceringsnivån inom LO-området var 57 procent, 
inom PTK-området 44 procent.67 De metoder som LKAB använde för att 
åstadkomma denna drastiska nedskärning var förutom anställningsstopp, fri

60 Johansson (1986, s 164). 
6' 1960 låg gruvarbelarlönerna drygt 40 procent över industriarbetargenomsnittet. 1969 var de endast 19 procent 
högre än genomsittslönen för industriarbetare. Under samma period ökade malmproduktionen med motsvarande 
en fördubbling per arbetare (Johansson 1986, s 196). 
62 Johansson (1986, s 192). Den fiktive gruvarbetare som var forskarens guide i gr uvan kommenterade 
resultatet av strejken på följande sätt: 'Arbetsmiljön har blivit bättre fast den inte är bra. Men de stora 
vinsterna ligger nog på det psykologiska planet. Vi har återfått vårt människovärde. Vi vet att vi inte behöver 
huka oss i al la lägen.' Likartade värderingar av resultatet av strejken återkommer i fl era av mina intervjuer. 
Någon använder t o ni samma ordval:...' gruvarbetarna fick människovärde. Det hade de inte före strejken.' En 
reparatör jag intervjuat säger: 'Efter 1969 blev det mjukare. Dom började behandla oss som vanligt folk./.../ 
Alla har blivit som kompisar'. 
63 Strejken blev väl dokumenterad och föremål för en rad undersökningar. Se t ex Johansson (1989, s 26 
not 1). 
64 Johansson (1989, s 202 ff, s 275 ff). 
65 Liljenäs (1986). 
66 Liljenäs (1986 s 36-37). 
67 Uppgifter från LKAB:s personalkontor. 
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villig avgång med avgångsvederlag, tidigarelagda pensioneringar och avske
danden. Bakom utvecklingen från förlust till vinst för företaget fanns också 
statligt stöd i form av sänkta fraktsatser och ekonomiska bidrag.68 Den snabba 
och koncentrerade krisutvecklingen var enligt Liljenäs bedömning inte enbart 
negativ utan bidrog till stödåtgärder och nytänkande. 

Välståndsökning och den konsumtionsökning den medförde var ett av 
femtiotalets kännetecken i Sverige och i Kiruna. Under sextiotalet vidgades 
konsumtionsmöjligheterna ytterligare. Några exempel med betydelse för 
utvecklingen i Kiruna var att TV-nätet nådde Norrbotten, att snöskotern blev 
en självklar investering för många och att antalet hushåll som bodde i egna hus 
ökade. En av de genomgripande sociala förändringarna i Sverige under 
perioden mellan 1960 till 1983 var det som brukar kallas 'kvinnornas inträde 
på arbetsmarknaden'. Behovet av arbetskraft och möjligheten att öka 
konsumtionen gick hand i hand med kravet på rätten till arbete för alla vuxna, 
för både kvinnor och män. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden 

Tätorten fortsatte att expandera fram till 1976 men arbetsmarknaden för kvin
norna i Kiruna var mycket begränsad. I kapitel tio kunde jag konstatera att en 
stor majoritet av de gifta kvinnorna i Kiruna var hemmafruar 1960 och att det 
i den gruppen troligtvis fanns ett okänt antal kvinnor som arbetade mindre än 
halvtid och som därför inte registrerades som förvärvsarbetande. 1965 för
värvsarbetade 88 procent av männen och 45 procent av kvinnorna i åldrarna 
16-65 år i S verige. Om andelen vuxna förvärvsarbetande i Kiruna kommun 
skulle bli densamma som för landet som helhet, krävdes ytterligare 368 ar
betstillfällen för män och 1 099 för kvinnor.69 Tio år senare, 1975, var för
värvsfrekvensen för män i åldrarna 16-64 år i Kiruna tätort 83 procent och 
några procent lägre för kommunen, och i riket 82 procent. Motsvarande jäm
förelser för kvinnor visar att förvärvsfrekvensen i Kiruna tätort var 45 
procent, i kommunen 43, och för riket som helhet 53 procent. Det saknades 
602 arbetstillfällen i tätorten och 944 i kommunen för att kvinnor i Kiruna 
skulle ha lika stora möjligheter som kvinnor i riket som helhet att få arbete 
utanför hemmet.70 När lagen mot underjordsarbete för kvinnor togs bort i 
mitten av sjuttiotalet blev det lättare för kvinnor att få arbete i L KAB.71 

68 Johansson (1986 s 285). 
69 BD 80. Länsutredning för Norrbottens län (1968, s 70). 
70 Kommundokument Kiruna. Rapport 11:14 (1979, s 22). 
7 ' I Gruvarbetaren nr 10-11, 1973 påpekas i en ledare att den positiva inställningen till en ändring av 
arbetarskyddslagen i s yfte att underlätta att anställa kvinnor underjord måste kopplas till svårigheten att rekrytera 
manligt arbetskraft. Gruvarbetarförbundet ställde sig inte bakom förslaget att avskaffa lagen mot underjordsarbete 
för kvinnor. Man ville behålla det generösa dispensförfarande som nu var praxis. Det främsta skälet till detta var 
att man inte kunde 'utesluta misstanken att kvinnor i h ögre grad än männen löper större hälsorisker i 
underjordsarbetet.' Gruvarbetaren nr 6 1976, s 2. 
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Tidigare hade det krävts en särskild dispensansökan för att få anställa kvinnor 
under jord. Ett antal kvinnor som utbildats vid AMU fick arbetsuppgifter i 
gruvan som tidigare varit förbehållna män. Genom lagändringen vidgades 
kvinnornas arbetsmarknad men endast kortvarigt. När krisen kom gällde 
principen 'sist in först ut', vilket innebar att de nyanställda kvinnorna var 
bland dem som fick gå först. 

1975 var förvärvsfrekvensen för män i åldrarna 16-64 år i Kiruna tätort 
något högre än i riket som helhet (82,5 procent mot 81,5), men en aning lägre 
i k ommunen (80,2 procent).72 En jämförelse mellan det genomsnittliga utbudet 
av lediga platser i relation till kvarstående arbetslösa i Kiruna kommun under 
perioden juli 1976 till juni 1977 visar att inom traditionellt kvinnliga arbets
områden som servicearbete, kameralt och kontorstekniskt arbete var antalet 
arbetslösa mycket större än antalet lediga platser. Under samma period var den 
relativa arbetslösheten bland kvinnor i åldrarna 20-24 år 14 procent och för 
män i s amma åldersgrupp 7 procent.73 En konsekvens av krisen var att skillna
den mellan kvinnornas och männens registrerade arbetslöshet utjämnades. 
Utvecklingen illustreras av tabellen över årsmedeltal av kvarstående arbetslösa 
under perioden 1976-1983. 

Tabell 3. Årsmedeltal kvarstående arbetslösa under perioden 1976-1983. 

År Kvinnor Män Totalt Under 25 år 

1976 490 198 688 272 

1977 599 338 937 425 

1978 711 519 1230 499 

1979 665 475 1140 481 

1980 778 545 1323 622 

1981 848 646 1494 703 

1982 975 703 1678 703 

1983 927 913 1840 683 
Källa: Norrbotten Arbetsmarknadsstatistik, 1976-1986, årsmedeltal kommunfördelat. 
Länsarbetsnämnden. 

Den dolda arbetslösheten bland kvinnorna i Kiruna beräknades 1979 omfatta 
omkring 1 000 personer.74 Den faktiska arbetslösheten bland kvinnorna var 
således fortfarande högre än bland männen. 

Från 1976 till 1983 nära nog tredubblades den registrerade arbetslösheten 
trots att utflyttningen från Kiruna också ökade kraftigt under perioden. Under 
år 1977 var det totala antalet arbetssökande 1 6 60. Antalet ökade kontinuerligt 

72 Kommundokument Kiruna Rapport 11:14 (1979, s 22). 
73 Kommundokument Kiruna Rapport 11:14 (1979, s 23-24). Den relativa arbetslösheten är framräknad ur 
förhållandet mellan antalet arbetslösa och hela befolkningen i ål dersgruppen. 
74 Social utvecklingsplanering i Norrbottens län. Kommundokument 11:14 (1979, s 18). 
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och kulminerade 1983, då sammantaget 3 173 personer var anmälda som ar
betssökande någon gång under året.75 

Utbildningsmöjligheter 

Under sextio- och sjuttiotalen genomfördes genomgripande förändringar inom 
det svenska skolväsendet. Parallellskolesystemet avskaffades successivt. Real
skolor och flickskolor ersattes av den obligatoriska nioåriga grundskolan. Det 
treåriga gymnasiet och yrkesskolan sammanfördes till en organisatorisk enhet, 
den nya gymnasieskolan. Real- och studentexamen avskaffades. Den nya gym
nasieskolan i Kiruna kunde starta i nya lokaler samma år som gymnasierefor
men genomfördes 1968. 

Hösten 1960 började de första folkhögskolekurserna i Kiruna.76 Malmfältens 
folkhögskola hade startat sin verksamhet på Västkusten 1954 och då i lo kaler 
som tidigare enbart använts sommartid för koloniverksamhet för barn från 
Malmfälten. Det var efter många stridigheter som man i slutet av sextiotalet 
lyckades enas om beslutet att förlägga skolan till Kiruna. Norrbottens landsting 
och Kiruna stad stod tillsammans för byggkostnaderna. 

Under de första verksamhetsåren anordnades en tvåårig allmän kurs. 
Läsåret 1964/65 tillkom en tredje årskurs på den allmänna linjen och en ettårig 
fritidsledarlinje. Elevantalet per läsår varierade från 117 till 150 under åren 
fram till 1973/74. Det läsåret utökades fritidsledarutbildningen med en års
kurs. Samma läsår började man arrangera ämneskurser, dvs kurser av vari
erande längd och inriktning. Antalet ämneskurser ökade påtagligt under kriså
ren. Antalet deltagare i sådana kurser var omkring 2000 under ett läsår. I 
början av 80-talet anordnades även särskilda kurser för arbetslösa ungdomar. 

1968 startade den kommunala vuxenutbildningen i Kiruna. De första åren 
anordandes kvällskurser, och det var främst kvinnor som deltog i dessa. 
Grundskolekurser på dagtid tillkom 1973. Gymnasieundervisningen skedde på 
kvällarna fram till 1979, då fullständiga studieprogram anordnades. Fram till 
1983 expanderade den kommunala vuxenutbildningen. Man organiserande 
olika kurser i s amarbete med Arbetsförmedlingen och LKAB.77 

Med tillkomsten av Malmfältens folkhögskola och den kommunala vuxen
utbildningen fick kirunaborna tillgång till nya utbildningsformer på hemorten. 
Det gav inte minst de kvinnor, som av familjeskäl var bundna till hemorten, 
chansen att förbättra sin grundutbildning och därmed sina möjligheter att få 
arbete eller studera vidare. 

75 Norrbotten Arbetsmarknadsstatistik 1976-1986 årsmedeltal. Länsarbetsnämnden. 
76 1955-1985. Folkbildning under trettio år. Dokument om Malmfältens folkhögskola från ett seminarium om 
folkhögskolans och Nordkalottens framtid 12 januari 1985. 
77 Hjerpe, Kvinnor på komvux - en kapacitet att ta vara på? (1988). 
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Befolkningsutvecklingen 

Den 31 december 1960 fanns 28 011 personer folkbokförda i Kiruna. Trots 
att utflyttningen var större än inflyttningen fortsatte befolkningtillväxten under 
perioden fram till 1976. Befolkningsökningen orsakades av födelseöverskottet. 
Invånarantalet i Kiruna kommun ökade med drygt tre tusen personer från 
1960 till 1976. Den sista januari 1976 bodde 31 222 personer i Kiruna kom
mun.78 

Överhettningen på den internationella järnmalmsmarknaden fick dock 
snabbt effekt på befolkningsutvecklingen i Kiruna. Från årsskiftet 1976/77 till 
årsskiftet 1983/84 sjönk antalet innevånare från 31 222 till 27 754, en reduce
ring med mer än tio procent. Den progressiva åldersfördelningen som varit 
karaktäristiskt för Kiruna förändrades i riktning mot en stationär.79 

Utflyttningen ökade kraftigt 1977 och kulminerade 1983. 

Tabell 4. In- och utflyttade samt nettoflyttning, Kiruna kommun 1977-1983. 

År Inflyttade Utflyttade Nettoflyttning 

1977 952 1 461 -509 

1978 707 1 351 -644 

1979 902 1 210 -308 

1980 856 1 483 -627 

1981 660 1 246 -586 

1982 510 1 288 -778 

1983 533 1 551 -1 018 
Källa: Planeringstal för utveckling och förnyelse, Kiruna kommun, mars 1989. 

Många av inflyttarna under femtio-, sextio- och sjuttiotalen hade sin rötter i 
Tornedalen och i byarna på den vidsträckta landsbygden runt Kiruna. Torne-
dalsrallyt blev den folkliga benämningen på den täta trafiken efter väg 98 till 
och från Kiruna vid veckoslut, storhelger och semestrar. Det tornedalsrallyt 
vittnade om var att många av inflyttarna behöll en stark förankring till den 
gamla hemorten. Där fanns fortfarande släktingar, jaktmarker och fiskevatten. 
Lönearbetartillvaron förlades till Kiruna, den fria tiden till den gamla hemor
ten. 

Det faller utanför ramen för mitt arbete att utforska motiven för och kon
sekvenserna av denna splittring för olika åldersgrupper och för kvinnor och 
män. Att jag trots det berör den här dubbelanknytningen beror på att den ofta 
återkommer i intervjuerna som ett fenomen som påverkat livet i Kiruna. De 
vuxna tillbringade helst sin lediga tid på den gamla hemorten: 

7^ Planeringstal för utveckling och förnyelse. Kiruna kommun ( 1989, s 35-38). 
79 Planeringstal för utveckling och förnyelse. Kiruna kommun (1989, s 3). 
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Det var alltid han, farsan som ville åka dit. Morsan kunde lika gärna ha 
stannat i stan ibland. Men det gick inte. Det skulle vara packat och klart 
när han kom hem från gruvan på fredag. Bara äta och sen iväg tills man 
blev fjorton och ansågs gammal nog att stanna ensam i stan. 

Jag kan inte bedöma hur typisk den här minnesbilden som jag hämtat från en 
av mina intervjuer är, men många jag talat med har liknade erfarenheter. 
Männens bundenhet till hemorten förefaller ha varit starkare än kvinnornas. 
Det som gav männen avkoppling från gruvarbetet och möjligheter att fortsätta 
med jakt eller fiske och annan hem vand verksamhet, innebar för kvinnorna att 
de, förutom eventuellt lönearbete, skulle ha ansvar för två hem, villan eller lä
genheten i stan, huset eller stugan i byn. Till detta kom svårigheten att få alla 
familjemedlemmar att enas om var man skulle tillbringa fritiden. När ungdo
mar ville stanna i stan blev det en källa till konflikter i f amiljen. De ungdomar 
som lämnades ensamma i stan, innan de var mogna att ta det ansvaret, blev ett 
problem för sig själva och för omgivningen. 

Den arbetsdelning mellan könen som var självklar hemma i byn följde med 
till Kiruna. Husmorsansvaret stannade hos kvinnorna. En kvinna som vuxit 
upp i Tornedalen och som har en arbetsledande funktion i gruvan berättade i 
en intervju med stor inlevelse att det varit särskilt viktigt för henne att sköta 
hemmet perfekt, laga mat, baka och på alla sätt visa att hon inte försummade 
den första och självklara uppgiften att vara husmor och mamma, bara för att 
hon arbetade heltid utanför hemmet. Hon hade klarat av detta tack vare att hon 
inte hade så stort sömnbehov: '...sover jag för mycket blir jag sjuk och får ont 
i h uvudet'. 

Det värderingssystem som var knutet till arbetsdelningen innebar att kvin
nor värderades och bedömdes efter förmågan att arbeta, att sköta hushållet, 
hålla rent och snyggt, medan männen värderades efter fysisk styrka och uthål
lighet i det arbete de utförde.80 Det finns tydliga paralleller mellan det köns
mönster som utvecklades under bebyggelsetiden och det som inflyttarna från 
Tornedalen var uppfostrade till. 

De som hade sin förankring på fritiden i byarna eller i Tornedalen arbetade 
och betalade skatt i Kiruna, men ur Kirunas perspektiv innebar och innebär det 
dubbla boendet samtidigt ett energiutflöde från samhället. Tidigare 
generationer inflyttare hade inte samma möjligheter att regelbundet lämna 

^ Mikael Niemi har i intervjuboken Med rötterna häruppe belyst de könsmönstcr som finns också bland unga 
människor i T ornedalen. En av de kvinnor han intervjuat ser på förhållandet i sin forna hembygd på följande sätt: 
'I Tornedalen har könsrollerna alltid varit starka. Kvinnan skötte hemmet medan mannen skötte allt utåt. 
Kvinnan skulle inte behöva gå ut i y rkeslivet, då kunde folk tro att man hade det svårt ekonomiskt och mannen 
skulle få skämmas. Mot barnen skulle föräldrarna inte visa för mycket känslor. Möjligen hade det med 
laestadianismen att göra, kramar kunde kanske leda till synd. Än idag kan främst killarna i T ornedalen vara starka 
och bita ihop. När jag far dit brukar jag tänka att de lever i fe l tid, de skulle passa in bättre på 1800-talet. Många 
killar kan inte tänka sig att diska. Om de ändå gör det måste de dra ner persiennerna först så kompisarna inte ska 
se det. Tjejerna däremot är mer framåt, de kräver jämlikhet och vill prata om känslor. Det är som om killarna 
inte kommit ikapp. De bara stänger inne allt, lassar på sig mer och mer och får svårare att öppna sig. I stället tar 
de till alkohol' (Niemi, 1989, s 66). 
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Kiruna. Deras fritidsenergi investerades där, både som praktiskt arbete och 
som politisk och ideell verksamhet. 

Enskilda individer har sjävklart upplevt flyttningen till Kiruna mycket olika 
och den har även påverkat deras liv på olika sätt. Som illustration till detta har 
jag valt två exempel. En av de unga kvinnor jag intervjuat flyttade till Kiruna 
med sina föräldrar som nioåring i slutet av sextiotalet. En konflikt som var 
mycket aktuell för henne vid intervjutillfället var att hon både vill bo kvar i 
Kiruna och flytta tillbaka. Hon längtade till byn, när hon var i s tan. Men livet i 
byn både lockade och skrämde. Hon uttryckte å ena sidan en önskan att åter
vända och ge sitt eget barn en kulturell och språklig identitet som tornedaling, 
innan han hunnit bli för stor, å andra sidan var hon rädd att inte klara av de 
nya krav som livet i byn skulle ställa i form av färre bekvämligheter och ett 
annat socialt liv. 

En annan kvinna med rötter i Tornedalen flyttade till Kiruna som nittonå
ring i början av sextiotalet. För henne innebar flyttningen framför allt att hon 
inte längre kände sig märkt av den mobbning som hon utsatts för under sin 
skoltid hemma i byn. Livet i Kiruna hade visserligen under en period inneburit 
stora svårigheter. Den man som hon flyttat till Kiruna med fick efter hand all
varliga alkoholproblem. Det svåraste var att samla mod och kraft att bryta upp 
från honom och att klara den första tiden som ensamstående mamma. Under 
den perioden var hon särskilt glad över att hon inte bodde kvar i byn, i det 
lilla samhället där toleransen för de personer som av någon anledning inte an
sågs passa in var så liten. 

Fem kvinnor 

I det här avsnittet presenterar jag fem kvinnor som varit barn och blivit vuxna 
under den period som detta kapitel handlar om. De föddes under den senare 
delen av femtiotalet, de gick på högstadiet på Bolagsskolan i Kiruna i s lutet av 
sextiotalet och början av sjuttiotalet. Bolagsskolan var då den skola, som hade 
rykte om sig att vara Kirunas problemskola. En stor grupp elever var 'bolags
ungar', barn till LKAB-anställda arbetare, som bodde i bostadsområdet runt 
skolan. 

De fem kvinnorna hade vid intervjutillfället ett eller två barn. Tre kvinnor 
var gifta med barnens pappa. Deras berättelser har flera gemensamma drag. 
Högstadietiden var i varierande grad den problematiska perioden i skolan. De 
var mera engagerade i eller upptagna av annat än skolarbetet. De kände heller 
inte att de fick tillräckligt stöd för och hjälp med skolarbetet hemma. Skolan 
tog inte kontakt med föräldrarna annat än i de fall då man hade några klago
mål att framföra. Problem och konflikter under något eller några år tog kraft 
och energi från skolarbete för några. Det som var betydelsefullt för några an
dra under den här perioden var att umgås med kamrater, att 'jaga killar' och 
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försöka ordna lokaler till discon. Det var mycket viktigare än att läsa läxor. 
Att börja arbeta efter nian lockade mer än fortsatt utbildning. Jag återger kort
fattat deras berättelser om åren efter grundskolan. De framträder under finge
rade namn. 

Inger fick ett vikariat hos ett städbolag efter nian. Hon deltog i en vild 
strejk. Hon tycker att just det gav henne kunskaper och erfarenheter som varit 
mera betydelsefulla för henne än vad en vanlig gymnasieutbildning hade kun
nat bli. Efter städjobbet följde en serie av kortare anställningar i Stockholm 
med mellanspel i Kiruna, folkhögskolestudier, beredskapsjobb och så små
ningom i slutet av åttiotalet en 'riktig' tillsvidareanställning. 

Eva skolkade mycket i sj uan, satt på Domusfiket eller på skolan utan att gå 
till lektionerna. Hon hade mycket att ta igen när hon var i skolan, och hon 
kände att det var svårt att hinna ta igen det hon hade missat då. Hon gick en 
termin på distributions- och kontorslinjen, hoppade av, arbetade en tid på en 
affär, återgick till skolan men avbröt återigen efter en termin för att hon 
väntade barn. Efter några år som hemmamamma avslutade hon sin utbildning 
och fick då genast ett arbete. Hon har senare gått en folkhögskolekurs för att få 
behörighet att studera vidare. 

Gun har bott på flera olika platser och prövat på många olika arbeten. 
Genast efter skolan arbetade hon i familj i Kiruna och sedan i Stockholm för 
att få spädbarnspraktik. Hon bodde sedan på ytterligare ett par orter i Mellan
sverige och arbetade bland annat inom charkuteribranschen och på ett snickeri. 
När hon återvände till Kiruna för att stanna var den egentliga orsaken att hon 
träffat sin nuvarande man. Gun skulle gärna flytta igen om hon kunde övertala 
sin man att följa med. 

Karin fick sitt första barn när hon var 17 år. Efter några år med olika kort
varigajobb började hon studera i d en kommunala vuxenutbildningen. Hon har 
arbetat med lite av varje, fått ett barn till och håller nu på att avsluta sin gym
nasieutbildning. Helst skulle hon vilja fortsätta med högskolestudier även om 
det är svårt att veta om det ska gå att förverkliga. 

Majbritt är den enda i gruppen som fortsatte på gymnasieskolan. Hon gick 
två år på konsumtionslinjen, arbetade några månader i S tockholm och gick en 
sjukvårdsbiträdeskurs där. Hon har arbetat inom vården sedan hon återvände 
till Kiruna. Hon är gift, har två barn och vill helst bo kvar i Kiruna. 

Den typiska karriärvägen för de fem kvinnorna och för andra, som inte 
fortsatte att utbilda sig efter grundskolan var längre eller kortare vikariat, be
redskapsjobb och tidsbegränsade anställningar i Stockholm eller på annat håll 
'söderut.' När de fått det första barnet stannade de kvar i Kiruna. Alla fem be
rättar att det var vanligt bland deras jämnåriga att flytta ihop och få barn ti
digt. Tidig familjebildning var vanligare i Kiruna än i riket under första hälf
ten av sjuttiotalet.81 

Andersson m fl (1979). 

134 



Jämförelserna mellan att bo i Kiruna och på orter söderut utfaller särskilt i ett 
avseende till Kirunas fördel. 'Där nere', 'söderut' är det stelt och krångligt. I 
Kiruna finns ett annat sätt att umgås vänner emellan. Man kan hälsa på utan att 
vara bjuden, säga till om man vill ha något. Det är naturligt att ställa upp och 
hjälpa varandra med praktiska saker och man behöver inte känna sig un
derlägsen eller dum för att man inte har hög utbildning. 

En av kvinnorna anser att ett problem för hennes jämnåriga är att det är 
svårt att överskrida de kulturella klassgränserna. Det hindrar många att ta del 
av det kulturutbud som faktiskt finns. Ett annat problem är att det kan vara 
svårt för nyinflyttade att hitta någon förankring eftersom formerna för um
gänge och aktiviteter är givna och ofta knutna till social tillhörighet och släkt
skap. Hon anser också att många av hennes jämnåriga är mera bundna av en 
traditionell kvinnosyn än de vill tillstå. Hon menar att gifta jämnåriga kvinnor 
lever mycket traditionellt. De engagerar sig inte gärna i någonting utanför 
familjen. 

När jag intervjuade Inger, Eva, Gun, Karin och Majbritt var de mellan 28 
och 30 år. Det som framträder som det gemensamma och centrala i deras liv 
är sociala relationer, kontakten med andra människor såväl i f amiljen som i 
vänskapskretsen och i de olika verksamheter de är engagerade i. Lönearbetet 
är nödvändigt och betydelsefullt men det är som kvinnor i relation till män, 
som döttrar, mödrar, systrar och vänner de berättar om sig själva. Det arbete 
som krävs för att de sociala relationerna ska fungera, olika former av omsorg 
och omsorgsarbete definieras inte av kvinnorna själva som arbete. Det begrep
pet har blivit synonymt med lönearbete. 

Återkommande i flera samtal är svårigheten att hantera den förändring som 
skett under en generation mellan deras mammors sätt att sköta hem och barn 
och de värderingar detta vilade på, jämfört med de krav som ställs på dem som 
mammor idag. Det gäller att hitta ett sätt att sköta om hemmet, så att det går 
att kombinera med jobbet, och ändå ägna det praktiska arbetet hemma så pass 
mycket tid och skötsel att det inte skapar olustkänslor och vantrivsel hos 
kvinnan som har ansvaret och som också är den som utsätts för kritik av om
givningen, om hon avviker för mycket från normen.82 De upplever att mam
mor idag måste klara av nya och stora krav som har med kunskapen om barns 
behov och utveckling att göra. När de själva var barn räckte det om mam
morna såg till att barnen fick mat och kläder och att de 'skötte sig'. Nu ska 
barnen aktiveras på så många olika sätt och mammorna görs ytterst ansvariga 
för hur de utvecklas både fy sikt och psykiskt.83 Barnens pappor hjälper till på 
olika områden och i o lika omfattning. Någon lagar oftast mat, någon annan är 
den som oftast dammsuger och plockar undan. De hjälper till med barnen, men 

82 Se Friberg (1990), Haavind (1987). 
83 Jfr Kenneth Hultqvist (1990) angående utvecklingen av en modern syn på barn och barnuppfostran. Man har i 
den officiella politiken tagit avstånd från att anpassa barn till vuxenlivet med auktoritära ideal och metoder och i 
stället utvecklat ett sätt att fostra barn med hjälp av pedogogik och psykologi. En konsekvens av detta kan vara 
det krav mammorna känner att de inte bara ska uppfosta utan också utveckla sina barn. 
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det är mammorna som har huvudansvaret för hem och barn. Kvinnornas 
tankar om Kirunas framtid går starkt isär från odelad optimism med tilltro 
till nya satsningar inom kommunen till tvivel på att datajobb eller något annat 
skall kunna ersätta gruvan och att därför en fortsatt nedgång är att vänta. 

Sammanfattning 

I d et här kapitlet har jag visat att på en rad olika områden karaktäriseras ut
vecklingen i Kiruna från 1960 fram till 1976 av fortsatt expansion. Befolk
ningen växte, byggverksamheten var omfattande. Det fanns gott om arbete för 
männen. Lönemässigt skedde dock en degradering av gruvarbetet, vilket kom 
att bli den faktor som utlöste gruvstrejken 1968. Kvinnor lönearbetade mer än 
tidigare, men bristen på arbetstillfällen för kvinnor var ett problem även un
der de goda åren. Med tillkomsten av Folkhögskolan och den kommunala vux
enutbildningen öppnades nya utbildningsmöjligheter. Det var främst kvinnor 
som utnyttjade dessa under åren före krisen. Efter 1976 blev situationen den 
helt omvända. 

Bland unga kvinnor som inte gick i gymnasieskolan eller som valt en kor
tare utbildning efter grundskolan var ett mer eller mindre systematiskt pend
lande mellan arbeten 'söderut' och hemorten med hjälp av olika flyttbidrag ett 
sätt att pröva olika arbetsuppgifter och få erfarenheter av livet på andra orter. 
Här finns en tydlig parallell till unga kvinnors sätt att lösa arbetslöshetspro
blem på trettiotalet med den skillnaden att utbudet av tänkbara arbeten då var 
mera begränsat och huvudsakligen bestod av hushållsarbete i familj. 

Under den period som behandlas i det här kapitlet framträder en rad motsä
gelsefulla utvecklingstender på en rad områden. Befolkningsökningen följs av 
en dramatisk utflyttning, andelen kvinnor som förvärsvarbetar ökar kraftigt 
men kravet på rätten till eget arbete och egen lön medför samtidigt att arbets
lösheten bland kvinnorna i Kiruna var ett problem också under de goda åren. 
Många som flyttade till Kiruna kom från den kringliggande landsbygden och 
Tornedalen. De nya arbetarna hade sina rötter i jord- och skogsbruksbygder 
på samma sätt som den första generationen arbetare som kom till Kiruna hade 
haft. De var fostrade i en mycket traditionell könslig arbetsdelning. Många 
hade vuxit upp under påverkan av en sträng arbetsmoral och en lacstadiansk 
anda. Den laestadianska synen på könsrelationer och sexualitet karaktäriseras av 
ett fördömande av sensualism i alla former och sexualitet annat än i barnal-
strande syfte. Detta har inneburit ett tillflöde av nya kirunabor som vuxit upp i 
en kultur med en traditionell arbetsdelning mellan könen och traditionella fö
reställningar om kvinnligt och manligt. Det som präglade villkoren för kvin
nor och män i Kiruna under sextio- och sjuttiotalen var således ett möte mellan 
en förstärkt traditionalism och den nya tidens idéer om och krav på jämställd
het. 
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I V  

Efter krisen på väg mot framtiden 

De fyra kapitel som den här delen innehål
ler omfattar perioden efter gruvkrisen fram 
till 1990. Det är unga kvinnor och män som 
huvudsakligen kommer till tals i texten. 
Kapitel elva innehåller en kort beskrivning 
av förhållanden i Kiruna efter 1982 vad 
gäller befolkning, boende, arbete, arbetslös
het och utbildningsmöjligheter samt en bild 
av situationen i Kiruna efter 1982 sådan 
som den framträder i ortsintervjuerna. I de 
tre följande kapitlen behandlas enkätunder
sökningarna och gymnasieintervjuerna, som 
har det gemensamt att de handlar om ung
domar i Kiruna och att de genomförts under 
andra hälften av åttiotalet. 



11 Kiruna efter krisen 

Befolkningsutveckling och boende 

Gruvkrisen kulminerade i början av åttiotalet. Den orsakade genomgripande 
förändringar i e nskilda människors liv och i Kiruna kommun. Invånarantalet 
sjönk till nivån för åren 1957/58. Under perioden från den 31.12.1976 till den 
31.12.1989 minskade antalet invånare med drygt 4 800 till 26 361. En konse
kvens av den drastiska förändringen var att genomsnittsåldern steg något. 
Befolkningen i Kiruna var dock fortfarande yngre än genomsnittet för riket.1 

Tidigare var den skillnaden mera markant. Kvinnounderskottet i Kiruna var 
vid årsskiftet 1989/90 6,5 procent, medan kvinnoöverskottet i riket var 2,4 
procent.2 Mansöverskottet i Kiruna var störst bland unga vuxna. 

Uppgifter från Folk- och bostadsräkningen från november 1985 visar att det 
fanns fler ogifta män än kvinnor i alla åldersgrupper över 20 år.31 kategorin 
ogifta ingår de som sammanbor utan att vara gifta. De finns således i realiteten 
färre ensamboende av båda könen än vad som anges, men i samtliga ålders
grupper från 18 till 64 finns dock fler icke sammanboende män än kvinnor. 
1985 fanns 87 icke sammanboende kvinnor per 100 icke sammanboende män. 
Skilsmässofrekvensen var något lägre i Kiruna än i riket.4 Antalet isärflyttade 
gifta per 1 000 innevånare var 10,9 i Kiruna och 12,0 i riket. Antalet isärflyt
tade sambor per 1 000 invånare var något större i Kiruna (80,8) än i riket 
(79,6). I Kiruna och riket var tendensen densamma vad gäller fördelningen i 
åldergrupper. Skilsmässor är vanligare bland gifta under 40 år. Isärflyttning i 
samboförhållanden är vanlig också bland par som är 40 år och äldre. 

Utflyttarna har varit fler än inflyttarna under hela perioden. Den ökade in
flyttning mot slutet av perioden berodde inte på att tillgången på arbete ökat 
utan på inflyttning från utlandet, som orsakades av att flyktingförläggningar 
hade inrättats i kommunen.5 Utflyttningen i d e yngre åldersklasserna var större 
mot slutet av åttiotalet jämfört med 1984.6 Under perioden 1987-1989 flyttade 
drygt tio procent av åldersgruppen 20-24 år. Den kritiska period då sannolik
heten för utflyttning var störst inföll för de unga kvinnorna i åldrarna 16-24 

' Den 31.12.1989 var genomsnittsåldern i K iruna 36,7, i r iket 39,1. Nativiteten och mortaliteten har varit högre 
1 Ki runa än i r iket. I slutet av åttiotalet hade mortaliteten närmat sig genomsnittet för riket, medan nativiteten 
höll sig relativt stabil på en högre nivå. Om den tendensen inte bryts av en ökad utflyttning av unga människor 
kommer Kiruna även fortsättningsvis att ha en större andel unga i b efolkningen jämfört med genomsnittet för 
riket. Planeringsunderlag för Kiruna kommun ( 1990, s 4). 
2 Planeringsunderlag för Kiruna kommun (1990 s 4). 
3 Planeringstal för utveckling och förnyelse, Kiruna kommun (1989, s 17-18). Underlaget hämtat från FoB, 
1985. 
4 SCB Tabeller ur Familjestatistiken 1985 om isärflyttning i r iket och i K iruna kommun. 
5 1983 var flyttningsnettot -1018, 1984 - 665, 1988 -793. 
6 Planeringstal för utveckling och förnyelse (1989, s 47). 
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år och för de unga männen i åldrarna 20-30 år.7 Det var många unga vuxna 
som flyttade från Kiruna under andra hälften av åttiotalet. 

Enligt Folk- och bostadsräkningen 1985 var nära nog 5 000 lägenheter i 
kommunen småhus, det vill säga villor och radhus.8 De flesta av dessa bestod 
av fyra eller fem rum och kök. Av drygt 7 000 bostäder i övriga hus var 
kmappt 5 000 två- eller trerumslägenheter. Om man ser till hela lägenhetsbe
ståndet fanns 3 272 bostäder med tre rum och kök och 3 025 med två rum och 
kök. De flesta av dessa, 95 procent, klassificeras som moderna, vilket innebär 
att de är utrustade med centralvärme, varmvatten, bad- eller duschrum och 
kylskåp samt att hyresgästerna har tillgång till tvättmaskin. 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att de allra flesta bor i mo
derna bostäder och att de inte är trångbodda. Många kirunabor har tillgång till 
stugor i fjällen, i Tornedalen eller vid kusten. Det är inte någon överdrift att 
säga att det är väl beställt med boendet. 

Under en kort period i samband med gruvkrisen och den stora utflyttningen 
fanns ett överskott av bostäder i K iruna. Lägenheter omdisponerades till kon
tor och till bostäder för flyktingar. En del av det äldre fastighetsbeståndet 
revs. Under de sista åren på åttiotalet var det svårt att få bostad. Vid årsskiftet 
1989/90 fanns ungefär 200 personer i bostadskön. Det var främst mindre lä
genheter som efterfrågades, lägenheter som är särskilt attraktiva för ungdomar 
som vill flytta till eget boende.9 

Arbete, arbetslöshet och utbildningsmöjligheter 

1987 förvärvsarbetade 6 190 kvinnor och 7 495 män i Kiruna kommun. Den 
offentliga sektorn blev den största på arbetsmarknaden i Kiruna efter gruvkri
sen med omkring 5 600 anställda - 4 000 kvinnor och 1 600 män. 
Gruvnäringen, som vid samma tidpunkt sysselsatte drygt 2 000 män och 
knappt 200 kvinnor, blev efter 1983 den näst största sektorn i kommunen.10 

Siffrorna ger en tydlig anvisning om könsuppdelningen på arbetsmarknaden. 
Kommunens beräkning av sysselsättningstillfällen 1990 fördelade på yrkes

områden och kön ger information om var kvinnor och män arbetade: kvin
norna inom den offentliga sektorn, männen inom flera olika sektorer med 
malmnäringen som den största.11 Könsarbetsdelningen var således oförändrad. 
Det som skett var smärre förskjutningar i antalet anställda inom olika yrkes

7 Planeringsunderlag för Kiruna kommun (1990, s 29). 
8 Planeringstal för utveckling och förnyelse (1989, s 52 f). 
9 Planeringsunderlag för Kiruna kommun (1990, s 47). 
10 Planeringsunderlag för Kiruna kommun (1990). 
1 1 Näringstillfällena omfattade personer i å ldrarna 16 år och uppåt som haft inkomstbringande arbete minst en 
timme per vecka under november månad 1990. 
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områden.12 Könsuppdelningen på arbetsmarknaden är mera uttalad i Kiruna än 
i landet som helhet. 

• Kvinnor H Män 

Övrigt 

Offenliga tjänster 

Uppdrag, bank mm 

Post, tele mm 

Hotell, rest mm 

Byggnadsverksamh 

Tillverkning 

Gruvor 

Aree] la 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Antal 

Figur 1. Antal anställda kvinnor och mein inom olika yrkesområden i Kiruna kommun 1987. 
Källa: Planeringsunderlag för Kiruna kommun. ( 1990, s 2). 

Trots den stora utflyttningen var bristen på arbetstillfällen ett stort problem i 
Kiruna under hela åttiotalet. De högsta arbetslöshetsiffrorna uppmättes i de
cember 1983, då drygt tio procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år var 
utan arbete. Motsvarande siffra för december 1989 var drygt sju procent. 
Arbetslösheten i Kiruna var betydlig högre än i riket som helhet, vilket tydligt 
framgår av en jämförelse mellan arbetslöshetstalen i Kiruna kommun relaterat 
till riksvärden i procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år den 31.12 re
spektive år under perioden 1983-1988. 

'2 Planeringunderlag för Kiruna kommun (1992). 
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Tabell 5. Arbetslöshetstalen i Kiruna kommun relaterade till riksvärden i procent av befolk
ningen i åldrarna 16-64 år den 31.12 resp år. 

Kiruna kommun Riket 

År Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

1980 6,0 9,1 7,5 2,0 2,2 2,1 

1981 7,0 10,5 8,6 2,6 2,2 2,4 

1982 7,2 10,4 8,7 2,8 2,5 2,7 

1983 10,4 10,1 10,2 3,0 2,8 2,9 

1984 9,8 8,8 9,3 2,6 2,6 2,6 

1985 8,5 7,8 8,2 2,4 2,3 2,4 

1986 8,7 8,6 8,6 2,2 2,2 2,2 

1987 7,5 7,9 7,7 2,1 2,1 2,1 

1988 6,7 7,0 6,9 1,6 1,5 1,5 
Källa: Planeringstal för utveckling och förnyelse, Kiruna kommun 1989. 

I januari 1990 var 1 422 personer öppet arbetslösa och 841 sysselsatta med 
hjälp av olika arbetsmarknadsåtgärder. De utgjorde tillsammans 13 procent av 
den arbetsföra befolkningen i åldrarna 16-65 år. Andelen öppet arbetslösa var 
7,9 procent enligt den lokala arbetsförmedlingens statistik. 

Under sjuttiotalet och de första åren på åttiotalet var andelen arbetslösa 
kvinnor tre till fyra procent högre än andelen arbetslösa män. Från 1983 till 
1987 var arbetslösheten något högre bland männen än bland kvinnorna. En 
jämn könsfördelning i befolkningen hade med 1985 som exempel inneburit att 
ytterligare 1 1 46 kvinnor mellan 20 och 65 år bott i Kiruna. Med ett sådant 
tillskott hade arbetslösheten bland kvinnorna troligtvis ökat. En del nya ar
betstillfällen inom traditionellt kvinnliga arbetsområden har dock tillkommit 
under åttiotalet, medan arbetstillfällen inom traditionellt manliga områden som 
försvann under krisåren inte återskapats. 

I samband med krisen gjordes stora satsningar på utbildningar för att dämpa 
effekten av nedskärningarna i LKAB:s verksamhet. Det finns en rad begräns
ningar som gör det svårt för ortsbundna kvinnor att välja den inriktning på 
utbildning de helst skulle vilja ha. Det är utbudet i Kiruna som blir bestäm
mande. För att man ska få utbildningsbidrag som vuxen är kravet att man del
tar i en yrkesutbildning. Bland de teoretiska gymnasieutbildningarna är det en
dast teknisk och ekonomisk linje som uppfyller det kravet. Kvinnor har i stor 
utsträckning valt ekonomisk linje, men inom det området krymper den lokala 
arbetsmarknaden. Utbudet av andra yrkesutbildningar som attraherar kvinnor 
är begränsat. AMU i Kiruna är en filial till AMU i Gällivare, där traditionella 
kvinnoutbildningar finns mera permanent. Den som vill delta i en kurs i 
Gällivare måste vara beredd att veckopendla, vilket kan vara svårt att klara av 
praktiskt för många småbarnsmammor. 
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AMU i Kiruna har gett mig upplysningar om antalet 'kursdeltagare' verksam
hetsåren 1983/84 och 1984/85. Eftersom samma person kan hinna med mer än 
en kurs under ett verksamhetsår är antalet kursdeltagare inte detsamma som 
antalet personer. Det totala antalet kursdeltagare var 991 respektive 535. 
Andelen kvinnor var under båda åren 30 procent. AMU:s kursutbud har en 
inriktning som tilltalar män mer än kvinnor. Män kan få större utdelning av 
dessa statliga utbildningsinsatser för vuxna. Mot detta kan invändas att kvin
norna också kan söka till de utbildningar som män väljer. Erfarenheten har 
dock visat att de kvinnor som valt traditionellt manliga utbildningar haft 
mycket små möjligheter att ta sig in på och stanna kvar på mansdominerade 
arbetsplatser.13 De kvinnor jag intervjuat har gett olika strukturella förkla
ringar till att det förhåller sig på det sättet: Det är svårt för småbarnsmammor 
att få arbetstiderna och barnens behov att passa ihop. Den höga arbetslösheten 
bland männen gör det svårt för kvinnorna att vilja och våga konkurrera om 
traditionellt manliga arbeten. Enligt flera uppgiftslämnare är könsrolls
mönstren starkare i Kiruna än 'söderut' och det visar sig på alla områden i 
samhället. Två män, som båda var tjänstemän på olika områden med anknyt
ning till arbetsmarknaden, hade andra uppfattningar. En av dem ansåg att det 
var föråldrat att tala om kvinnliga och manliga arbeten och utbildningar och 
om skillnader i villkoren och möjligheterna för kvinnor och män. Han hävdade 
att allt är öppet för alla. Det är bara att ta för sig för den som vill. En man 
som var jämställdhetsansvarig på sin arbetsplats menade att det enda som hin
drade kvinnorna var kvinnorna själva och deras inställning. Det var kvinnorna 
som var det stora problemet. Han ansåg vidare att det fanns arbete för alla som 
verkligen ville arbeta också i Kiruna vid mitten av åttiotalet. 

Under hela åttiotalet har det varit svårt för unga människor i Kiruna att få 
ett reguljärt arbete. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag har inne
burit att man lyckats hålla nere den öppna arbetslösheten. Den s k ungdomsla
gen gav under perioden 1984-1988 ungdomar mellan 18 och 20 år rätten att 
få arbeta fyra timmar per dag. Ungdomslagen avskaffades 1988 och ersattes av 
ett nytt system med inskolningsplatser. För åren 1983-1986 är siffrorna för 
beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildningar ej exakta utan skattningar. 
Definitionen av arbetslöshet ändrades 1 juli 1989.14 Att siffrorna för 1989 är 
lägre i relation till tidigare år beror till viss del på denna förändring. 

'3 Alt dcîîa inte är ett fenomen enbart i K iruna finns nu väl dokumenterat. Se t ex Lindgren ( 1985), Fürst 
(1985, 1988). 

14 Fram till den 1 ju li 1989 registrerades den som arbetslös som kunde börja arbeta inom tio dagar. Därefter 
krävdes att den som registrerades som arbetslös omgående skulle kunna ta ett arbete. Den nya registreringen 
innebar att arbetslösheten sjönk i g enomsnitt med ungefär en fjärdedel. Uppgifterna har lämnats i te lefonsamtal 
med Bo Lindgren, Länsarbetsnämnden i Umeå i ju li 1992. 
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Tabell 6. Årsmedeltal för arbetslösa ungdomar och ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgär
der i Kiruna 1983-1989. 

U-lag, U-lag, Beredskaps Arbets-
Årtal -19 år 20-24 år totalt kvinnor arbete markn. utb. 

1983 228 455 — — 255 95 

1984 54 397 274 155 150 90 

1985 53 390 298 195 63 95 

1986 52 403 256 150 47 100 

1987 56 429 243 145 45 110 

1988 47 324 204 131 52 271 

1989 90 300 124 80 56 162 

Källa: Länsarbetsnämnden i Luleå, Anders Pekkari enligt brev 1992-02-24. 

Det var fler kvinnor än män som fick arbete genom ungdomslagen. I jämfö
relse med riket som helhet var andelen som arbetade i ungdomslag mycket 
hög. 

Tabell 7. Årsmedeltal för andelen 18-19 år i ungdomslag relaterat till befolkningen i Kiruna 
och i riket. Procent. 

år Kiruna Riket 

1984 34 13 

1985 37 13 

1986 32 10 

1987 30 8 

Källa: Länsarbetsnämnden i Luleå, Anders Pekkari enligt brev 1992-02-24. 

Siffrorna talar ett tydligt språk. Tack vare ungdomslagen kunde de ungdomar 
som inte gick i gymnasieskolan få en möjlighet att arbeta halvtid och bo kvar 
på hemorten åtminstone tills de fyllt 20 år. Att en så stor andel av åldersgrup
pen arbetade i ungdomslag i Kiruna visar att det var mycket svårt att få ett re
guljärt heltidsarbete. Normaltillståndet för ungdomar i Kiruna under hela åt
tiotalet var att de inte kunde få ett 'riktigt' arbete. De var beroende av sam
hällsinsatser i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få arbeta om 
de inte ville flytta. Ungdomslagen innebar att flyttningen söderut, alternativt 
fortsatta studier eller arbetslöshet, kunde skjutas på framtiden ett par år. 

De möjligheter till utbildning efter grundskolan som funnits tillgängliga i 
Kiruna under åttiotalet är de som kan sägas ingå i normalutbudet på orter av 
Kirunas storlek: gymnasieskola, ungdomsuppföljning, kommunal vuxenut
bildning, folkhögskola och AMU. Avståndet till andra orter gör att det inte är 
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möjligt att dagpendla till en annan gymnasieskola. Att välja utbildningar som 
inte finns i Kiruna har därför varit detsamma som att flytta. 

Utöver den reguljära gymnasieutbildningen anordnas varje läsår ett antal 
specialkurser på Hjalmar Lundbohmsskolan. Möjligheterna till studier på hög
skolenivå är begränsade till ett varierande antal distanskurser. Utvecklingen 
efter 1983 har inneburit att antalet gymnasieelever minskat. Läsåret 1983/84 
fanns sammanlagt 1 546 elever på gymnasieskolan vid höstterminens början, 
596 på tre- och fyraåriga linjer, 797 på tvååriga, 153 på olika specialkurser. 
Motsvarande siffror för läsåret 1988/89 var 1 1 50 med 479 studerande på tre-
och fyraåriga linjer, 544 på tvååriga linjer och 127 på olika kurser. Minskning 
skedde successivt under de mellanliggande åren. 

En jämförelse mellan elevantal, linjer och könsfördelning i årskurs 1 i gym
nasieskolan hösten 1983 och hösten 1988 visar att under den femårsperioden 
har det skett en minskning med 140 elevplatser. Detta medförde inte några på
tagliga förändringar vad gäller könsfördelning bland nybörjarna eller fördel
ningen av längre och kortare gymnasieutbildningar. 

Sedan början av åttiotalet har kommunerna haft uppföljningsansvar för de 
ungdomar under 18 år som inte studerat eller arbetat.151 Kiruna har en stor 
andel ungdomar, 20-25 procent av den aktuella åldersgruppen, varit inskrivna 
i uppföljningsverksamhet av något slag.16 Den största kategorin som kommer 
till uppföljningen är ungdomar som hoppat av från en gymnasielinje. De som 
avbryter sina studier efter årskurs 9 utgör en annan kategori. Siffror från ett 
läsår får tjäna som exempel: 1986/87 var 178 ungdomar - 21 procent i å lders
gruppen - inskrivna i uppföljningsverksamheten i Kiruna. Av dessa var 68 
procent flickor. Det finns flera tänkbara orsaker till att fler flickor än pojkar 
deltar i uppföljningsverksamheten. Det kan vara svårare för flickor än för 
pojkar att hitta en gymnasielinje som passar dem och det kan vara svårare för 
gymnasieskolan att behålla de flickor som börjar en utbildning. 

Vårdlinjen hade intagning även på vårterminen och några av de flickor som 
fanns i ungdomsuppföljning skulle börja sin gymnasieutbildning då. 

Efterfrågan på arbetskraft var stor på många andra håll i landet under åttio
talet. Det är en utbredd uppfattning bland dem jag talat med att unga kvinnor 
utan barn har varit mera aktiva än många unga män i samma sociala situation, 
när det gällt att utnyttja möjligheterna att få arbete på annan ort. Kvinnorna 
har vågat ta sommarjobb i S tockholm eller i någon annan stor stad söderut. 
Många av de arbetslösa unga männen har inte velat lämna Kiruna. Enligt de 
socialarbetare jag intervjuat har unga arbetslösa män blivit en ny kategori 
hjälpsökande på socialbyrån. 

I Proposition 1982/83:100 togs beslutet om kommunernas uppföljningsansvar som trädde i k raft i ju li 
1983. 

Uppgifter om ungdomsuppföljningen har jag fått genom intervju med ungdomskonsulenten vid uppföljningen 
i K iruna sept 1985 samt genom ett specialarbete som utfördes på Syo-linjen i U meå av Kerstin Wälitalo våren 
1988. 
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Det förefaller som om det varit svårare för unga män som arbetat i ungdom
slag att klara av sin ekonomi än för unga kvinnor. Det har visat sig på så sätt 
att föräldrar till pojkar vänt sig till Arbetsförmedlingen och krävt heltidsjobb 
för sina söner för att de skulle klara av sina utgifter och att männen gjort för
frågningar om socialhjälp, när de inte klarat av sin ekonomi. En förklaring till 
detta kan vara att de unga männen har fritidsintressen som är kostnadskrä
vande och att de har svårare att klara sin ekonomi när de har eget boende. 

Om kvinnorörelser i tiden 

Den politiska makten i Kiruna har under flera decennier varit starkt knuten till 
SAP. Kvinnorepresentationen i k ommunala nämnder och utskott har långsamt 
ökat, något som gäller för alla politiska partier. Aktiviteten inom den social
demokratiska kvinnoklubben har dock gått tillbaka. Vid mitten av åttiotalet 
fanns fortfarande omkring 120 medlemmar, men de som arbetade aktivt i för
eningen var betydligt färre, ungefär ett 20-tal. Medelåldern i kvinnoklubben är 
hög. De nya som ansluter sig är medelålders kvinnor. Aldergruppen 25-35 år 
saknas. Samma tendens kan skönjas i m edlemskåren i partiföreningen som hel
het. Det tillskott till partiet som SSU:arna skulle kunna vara uteblir oftast en
ligt några av mina uppgiftslämnare, eftersom medlemmar i ungdomsförbundet 
flyttar från Kiruna för att utbilda sig eller få arbete. 

Internt i partiet har gruvklubben varit mycket dominerande och det har 
funnits en stor misstro bland gruvarbetarna mot medlemmar som är tjänste
män. Enligt mina uppgiftslämnare har partiet i Kiruna haft en mycket patriar-
kal prägel. En modern form av manlig dominans som ledande partifunktionä
rer och även andra män i partiet utvecklat är att hävda att jämställdhet är ett 
mål som redan uppnåtts. Även då man säger sig vilja satsa på flickor och kvin
nor är projekt och åtgärder ändå främst riktade mot pojkar och män.17 En 
vanlig uppfattning är att om flickor och kvinnor ändå inte tar för sig är det 
deras problem. Den nya strategin som innebär att männen bejakar jämställd
hetssträvanden på en abstrakt nivå men inte i praktisk handling är svår att be
möta för de kvinnor som arbetar för jämställdhet i partiet och i kommunal
politiken. 

Men det är ju nästan lättare när det är aktivt motstånd. Då vet man var 
motståndet finns och hur det ser ut, var man ska sätta att in stötarna. Nu 
talas det mycket om jämställdhet, men när man skulle spara så drog 
man in jämställdhetsutskottet. 

kvinna, f 1935 

'7 All kommunens näringslivspolitik främst är inriktad på traditionellt manliga områden är mycket tydligt och 
bekräftas i d e olika program som kommunen utarbetat. Se t ex Bassektorer i Kiruna. Primärdata om utveckling 
och utvecklingstendenser (1983). 
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En av de politiskt aktiva kvinnor jag intervjuat framhåller att en vanlig arbe
tarkvinna måste ta sig förbi många hinder, om hon vill arbeta utåtriktat poli
tiskt eller fackligt. Hon har själv erfarenhet av detta. Det första och största 
hindret är för många motståndet i familjen. Mannen och släktingar ifrågasätter 
det hon vill göra. Sedan måste hon ta strid i partiet eller i facket för det hon 
vill arbeta för, särskilt om hon vill driva sådana frågor som inte prioriteras av 
männen. Som exempel på sådana frågor nämner hon kulturfrågor och olika in
satser som ger människor utrymme för eget skapande. 'Man måste vara jätte-
duktig, jätteenvis och ha ett självförtroende utöver det vanliga' om man som 
kvinna ska klara av detta. Förklaringen till att motståndet är så starkt är enligt 
min uppgiftslämnare traditionens makt. Förr var det som utmärkte en riktig 
karl att han skulle kunna 'supa, svära och sätta kärringen på plats'. Mycket av 
det lever kvar idag. Om en man inte själv är engagerad politiskt eller fackligt 
upplever han det som att hans manlighet blir ifrågasatt om 'tanten' eller 
'kärringen', den egna hustrun, ger sig in i p olitiken. Det som hänt är att allt 
fler kvinnor tar till sig 'samma bedövningsmedel som männen, alkoholen' för 
att klara av sin livssituation. Och så växer missmodet och passiviteten. 

Kvinnojouren och Kvinnor för fred är två av de nya sociala rörelser som 
sedan slutet av sjuttiotalet engagerat kvinnor runt om i landet och som vuxit 
fram ur kvinnors behov att arbeta politiskt i icke-hieiarkiska organisationer 
tillsammans med andra kvinnor. Med små resurser och intensivt arbete på en 
rad olika områden har dessa rörelser varit en vital del av det utomparlamen-
tariska politiska arbetet i Sverige, och de har direkt och indirekt bidragit till 
att öka kunskapen om kvinnors villkor och kvinnors prioriteringar i politiska 
frågor.18 I Kiruna bildades Kvinnor för fred och Kvinnojourföreningen i 
början av åttiotalet och har sedan dess varit verksamma där. 

Kvinnor för freds verksamhet finns dokumenterad sedan januari 1983. 
Föreningen har deltagit i och organiserat en rad lokala, regionala och riksom
fattande aktioner. På det lokala planet har föreningen deltagit i u ndervisning 
och temadagar, i lärarfortbildning, medverkat på möten och seminarier om 
freds- och miljöfrågor, arrangerat möten med andra kvinnogrupper på Nord
kalotten och med flyktingkvinnor i Kiruna och Svappavaara. Exempel på riks
omfattande arrangemang som Kvinnor för fred i Kiruna varit med att anordna 
är fredsmarchen från Kiruna till Narvik 1986 och freds- och miljökonferensen 
i Murmansk sommaren 1989. Försäljning av fredsmaterial, hembakat bröd och 
annat som medlemmar och sympatisörer själva tillverkat har utgjort basen för 
föreningens ekonomi. Ett tjugotal kvinnor har utgjort den aktiva kärnan i för
eningen, antalet medlemmar är ungefär det tredubbla. 

Frågan om behovet av en kvinnojour i Kiruna väcktes först i den socialde
mokratiska kvinnoklubben och möttes där med viss misstro. Behövdes verkli
gen en grupp som skulle arbeta mot kvinnomisshandel och sexualiserat våld 
och ge utsatta kvinnor skydd och stöd i K iruna? En medlem gjorde en under

'8 Se t ex Abby Petersen (1987), Eva Lundgren (1992), Nea Mellberg (1990). 
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sökning om vad som dolde sig bakom rubriker om lägenhetsbråk i samhället 
och fann att lägenhetsbråk i stort sett var synonymt med att en kvinna miss
handlades i hemmet. Kvinnoklubben tog då kontakt med andra kvinnoorgani
sationer för att hitta former för en jourverksamhet. En målsättning har varit 
att inte politisera jouren genom att ge någon partipolitiskt förankrad grupp el
ler person alltför stort inflytande och det har man lyckats med. Kvinnojouren 
kunde börja sin verksamhet 1983. Organisatoriskt finns en förening med ord
förande och styrelse samt en jourgrupp. Jouren har en anställd som arbetar 
dagtid. Övriga tider på dygnet finns tre kvinnor som har jour. Kontakt med 
dem förmedlas av Brandkåren. Ett trettiotal medlemmar delar på jourverk
samheten kvällar, nätter och helger. 

Kvinnojouren förfogar över en lägenhet om tre rum och kök. Där bor oftast 
en eller flera kvinnor som sökt skydd och deras barn. Antalet kontakter med 
jouren har successivt ökat sedan starten. Det har visat sig att kvinnojouren be
hövdes och behövs. Ett år i början av nittiotalet hade 250 kvinnor kontaktat 
jouren för att få stöd och hjälp. 

Kvinnojouren och Kvinnor för fred arbetar med olika former av utåtriktat 
arbete och fungerar samtidigt som kvinnogrupper. Det går att hitta både likhe
ter och skillnader i arbetsformer och villkor för dessa grupper idag och för 
dem som gällde kvinnoföreningen Morgonrodnaden under bebyggelsetiden. 
Till likheterna hör svårigheten att få gehör för budskapet och resurser till 
verksamheten. Påtagliga skillnader är att i Kvinnojouren och Kvinnor för fred 
är det kvinnorna själva som valt arbetsformerna och definierat vad som ska stå 
på dagordningen och att målsättningen är att ifrågasätta och bekämpa mans-
dominerade värderingar och manlig maktutövning. 

Om det lokala livsmönstret 

Ett utmärkande drag i d et lokala livsmönstret är att stan töms under veckoslut 
och stora helger. Människorna ger sig iväg till fjällen, till stugan eller hem till 
byn. Kvinnor deltar i friluftsliv, åker till stugan, pimplar, fiskar och följer 
med på fjället. Friluftslivet organiseras ofta kring familjen och släkten. Det 
finns betydligt fler verksamheter utanför hemmet för män utöver reparationer 
av hus, stugor och motorer - t ex jakt, fiske och idrott av olika slag. Bristen på 
utbud som tilltalar kvinnor är särskilt märkbart för ensamstående mammor 
och arbetslösa kvinnor. Kvinnor söker sig i större utsträckning än män till 
kurser av olika slag. 

Kulturlivet i Kiruna beskrivs som begränsat och torftigt av några, medan 
andra menar att det skett en viss förbättring på det området tack vare lokalerna 
i det nya Folkets Hus och att teaterföreningen, jazzbandet och filmstudion bi
dragit till att kulturutbudet blivit mera varierat vid slutet av åttiotalet än ett 
årtionde tidigare. I f lera samtal påtalas bristen på trivsamma kaféer eller res
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tauranger, mötesplatser där man kan träffas, sitta och prata i en trivsam miljö 
utan att gå på krog med spritservering och skyhöga priser. 

Ett karaktäristiskt drag i det lokala livsmönstret som betonas är att det är 
lätt att umgås i Kiruna jämfört med hur det är 'söderut'. Släktkontakter är 
viktiga. Släkt och vänner ställer upp praktiskt för varandra. Det finns ett 
självklart sätt att erbjuda tjänster och visa praktisk solidaritet. 

Ett fenomen som beskrivs som ett lokalt särdrag är att det är en merit att 
vara 'slängd i käften', att snabbt kunna ge svar på tal. Ordet 'kaxig' förekom
mer ofta vid beskrivning av en typisk kirunaman. Det innebär att han ofta och 
gärna uttrycker sina åsikter även om de är obekväma, att han använder ett 
drastiskt språk och att han inte är känslig eller vek. 'Att gå hem till kaktusen' 
dvs frun eller sambon - är ett av många exempel på uttryck för 'kaxighet' 
och kvinnoförakt eller kanske ett kamoflage för beroende. Andra menar att ki-
runabor och särskilt då männen är lugna och tystlåtna, gör mer och pratar 
mindre och att det är kvinnorna som står för pratet. Två bilder som kan före
falla motsägelsefulla men som existerar parallellt och som sannolikt har sitt ur
sprung i två olika traditioner och språk: rallar- och nybyggarkulturen med 
svenskan som herrespråket och bykulturen med finskan, som det språk som 
inte varit lika gångbart i ordduellerna på svenska. 

Könsgränserna är mera töjbara än de var tidigare.19 Arbetstiden för under
jordsarbete i LKAB växlar mellan en period med långa arbetsskift och en pe
riod med flera lediga dagar. En av de intervjuade männen på LKAB använder 
sin lediga tid på ett sätt som är typiskt och traditionellt. Han lever i stor ut
sträckning sitt eget liv, där idrott och motion upptar hans tid och intresse. 
Arbetsfördelningen i hemmet är sådan att han tar hand om bilen och snöskott
ningen, medan hustrun ansvarar för barnen och hemarbetet. Han förmedlar en 
bild av en kvinna och en man som delar familj men lever i vitt skilda världar. 
Hans motsats är en annan LKAB-arbetare. Han ägnar sin fritid åt familjen, åt 
hushållsarbete och åt att på olika sätt finnas till hands för döttrarna och hustrun 
och stödja deras motions- och idrottsaktiviteter. Han tror att han i d et avseen
det är litet ovanlig, att han fungerar mera 'som mammor brukar göra', men 
hans sätt att satsa på familjen väcker inte åtlöje eller förakt. Hans manlighet 
ifrågasätts inte och han accepteras som ett undantag som bekräftar att valfrihet 
existerar. Han tycker att det varit positivt att ha kvinnor som arbetskamrater 
och arbetsledare. Stämningen och jargongen har blivit mera mänsklig, men 
han tycker samtidigt att underjordsarbete är något som kvinnor borde försko
nas ifrån och han vill definitivt inte att hans döttrar ska arbeta i g ruvan. 

De män som arbetar med traditionellt kvinnoarbete i familjen går så att säga 
inte över könsgränsen. De kan numera delta i h ushållsarbete utan att deras 
manlighet ifrågasätts. De får beröm och uppmuntran inte minst av kvinnor i 
omgivningen. Kvinnor som ger sig in på traditionellt manliga arbetsområden 

'9 Begreppet könsgränser har jag lånat från Eva Lundgren (1992, s 244 ff). 
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möter olika former av motstånd.20 Ett sådant motstånd kan vara att deras 
kvinnlighet och deras kompetens som mammor och husmödrar ifrågasätts, ett 
annat att de möts av olika former av sexuella trakasserier, som de måste han
tera.21 

De frågor jag ställt om klasskillnader, motsättningar mellan olika sociala, 
kulturella och etniska grupper har blivit belysta ur några olika perspektiv. Det 
tycks råda en stor enighet om att klasskillnader uttryckta i sätt att uppträda och 
utforma vardagslivet inte är lika påtagliga och synliga i Kiruna som 'söderut' 
även om det också i Kiruna finns skillnader i olika gruppers materiella villkor. 
Det finns inte någon 'riktig' överklass i Kiruna. Grupperingarna mellan olika 
ungdomsgrupper var skarpare och mera märkbara under sextio- och sjuttiota
len. Den grupp som utpekas som Kirunas snobbar är 'riksgränsgänget', unga 
människor som förlägger en stor del av sitt nöjesliv till fjällhotellet i Riks
gränsen. Arbetslösa unga män som ägnar en stor del av sin tid åt att köra om
kring i bilar i centrum är snobbarnas motpol. Flyktingarna är den nya gruppen 
i samhället. Enligt några uppgiftslämnare har deras ankomst till Kiruna bi
dragit till att svetsa samman alla kirunabor och luckra upp hierarkierna mellan 
grupperingar som varit baserade på etniska och språkliga skillnader mellan 
'svenskar', 'tornedalingar', 'bybor', 'finnar' och 'samer'. Flyktingarna har 
blivit den grupp som avviker och som placeras längst ner i statushierarkin. De 
betraktas med stor misstänksamhet och är ett ofta återkommande samtalsämne 
bland 'riktiga' kirunabor. Personerjag samtalat med har opåkallat tagit upp att 
de upprörts av det som sägs om flyktingar. Några av mina uppgiftslämnare 
menar att ungdomarna är mera vidsynta och accepterande. De är inte lika 
rädda för det nya och främmande och inte lika benägna att tala illa om flyk
tingarna som äldre vuxna. 

Det finns några utbredda föreställningar om typiska drag i l ivsmönstret i 
Kiruna. Ett är förhållningssättet till alkohol. Föreställningen om att en 'riktig 
karl' ska tåla mycket sprit är utbredd också bland män som lever välanpassade 
liv. Spriten blir det många tar till i krissituationer, vid arbetslöshet och skils
mässor. En förändring som skett under de senaste decennierna är att kvinnor 
dricker mer än förr och att gruppen unga alkoholister ökar. 

Ett annat särdrag som betonas är tidig parbildning och stor rörlighet i par
relationerna. Flera uppgiftslämnare menar att samboförhållanden etableras och 
upplöses i snabb takt i Kiruna och att detta skapar problem på olika sätt. I 
samband med en separation behöver många unga kvinnor ekonomisk hjälp tills 
de fått lägenhet, bostadsbidrag och underhåll ordnat, men när de akuta pro
blemen lösts brukar de vanligtvis klara ekonomin utan extra socialbidrag. 

20 Se Lindgren (1985) om olika former av motstånd som möter kvinnor när könsmaktsystemet aktiveras på 
mansdominerade arbetsplatser. Se även Holter (1992). 
" ' Ett sätt att bemöta ifrågasättandet blir att demonstrera huslighet och omsorg och att bemöta männens 
anspelningar på deras eget sätt. En av kvinnorna på LKAB berättade hur hon för att freda sig blev tvungen att lära 
sig att 'ge svar på tal' mot männens sexuella anspelningar. 
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Några av dem som arbetar med ungdomar tycker sig märka att det spritt sig en 
anda av uppgivenhet eller likgiltighet bland dem. På sjuttiotalet fanns en annan 
vilja att kämpa för rätten att bo kvar, för rätten att få ett arbete. Idag är det 
många som inte vill engagera sig, som inte tror sig om att kunna påverka sin 
egen situation. 

Den bild av Kiruna som framträder i ortsintervjuerna har en mörk grund
färg med några ljusa inslag. Till det som är oroande hör situationen på arbets
marknaden och utflyttningen, men också oviljan att flytta för att få arbete, 
problemen med att hitta utbildningar som tilltalar ortsbundna unga kvinnor, 
bristen på kampanda och engagemang. Mot detta står det som uppfattas som 
det unika och positiva: vårvintern på fjället eller vid pimpelhålen, de vida vy
erna, 'göra-kulturen' som förenar släkt och vänner samt de okonstlade um
gängesformerna. Förhoppningarna om att den nya teknologin ska skapa ar
betstillfällen är mycket stora även om det också bakom dessa förhoppningar 
går att skönja en oro eller misstro mot att det går att hitta något som kan er
sätta malmbrytningen i framtiden. 

Bengt Starrin och hans medarbetare har samlat en databas med uppgifter om 
tillståndet i kommunerna i Sverige i en rad olika avseenden. Lars Dahlgren 
och Abdul Khakee har med dessa data som grund konstruerat ett sårbarhets
index baserat på ett antal sårbarhetsindikatorer.22 En dimension behandlar den 
reproduktiva sårbarheten, en annan den produktiva. Statistiken är hämtad från 
åren 1984-1987 för det som rör yrkesstrukturen och i indexet för övrigt från 
1985-1987. Med hjälp av detta index är det möjligt att göra jämförelser mel
lan enskilda kommuner och genomsnittet för samtliga kommuner i landet. Det 
jag använt förutom riksgenomsnittet är material som rör Kiruna kommun och 
Bodens kommun, den kommun i Norrbotten som har ungefär lika stor folk
mängd som Kiruna kommun (se bilagorna 8, 9, 10). Resultatet visar att i j äm
förelse med genomsnittet för rikets kommuner är antalet ensamboende och 
sjuktalet något högre i Kiruna men antalet lågutbildade något mindre. Omfatt
ningen av socialbidrag sammanfaller med genomsnittet. Den stora avvikelsen i 
den reproduktiva dimensionen är den könsmässiga obalansen, dvs mansöver
skottet. Klasstrukturen i Kiruna skiljer sig från genomsnittet för Sveriges 
kommuner främst genom den stora andelen män som är arbetare. Det finns 
färre företagare i Kiruna än genomsnittligt. Andelen kvinnor som är tjänste
män är något högre Kiruna. Den information som den produktiva sårbarheten 
ger, visar att det finns färre låginkomstagare i Kiruna än genomsnittligt för 
landets kommuner. Andelen män med låga inkomster är större i Boden jäm
fört med Kiruna. Det finns betydligt fler icke yrkesverksamma män i Kiruna. 
Fler män och kvinnor än i kommungenomsnittet är förtidspensionerade. Detta 
tyder på en stor obalans på arbetsmarknaden med en stor grupp arbetslösa och 
förtidspensionerade och ett högt löneläge bland dem som har arbete. Andelen 
lågavlönade kvinnor är lägre i Kiruna än vad som gäller genomsnittligt för 

22 Dahlgren & Khakee (1987). 
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landets kommuner. Kvinnolönerna i Kiruna är högre än i flertalet andra 
kommuner i Norrbotten.23 Kanske är det så att det finns fog för en mer opti
mistisk syn på Kirunas framtid än den många av de vuxna ger uttryck för i 
mina intervjuer. 

De kirunaungdomar som föddes i slutet av sextiotalet och i början av sjuttio
talet har fått sin grundläggande skolutbildning under krisåren. De har vuxit 
upp i en period av nedskärningar och omstruktureringar. Det är rimligt att 
anta att detta har påverkat deras syn på och förväntningar inför framtiden. Det 
förefaller troligt att många av dem tidigt ställt in sig på att de inte kan stanna 
kvar i Kiruna som vuxna. Det är också tänkbart att problemen under krisåren 
kan ha påverkat dem i motsatt riktning. Inställningen till Kiruna är en av de 
frågeställningar som jag kommer att ta upp i de följande kapitlen, som ägnas åt 
ungdomar i Kiruna, åt deras livssituation, deras värderingar, föreställningar 
och förhoppningar inför framtiden. Underlaget utgörs av de tre delstudierna, 
som presenteras i den ordning som de har genomförts: först ungdomslagsenkä
ten från 1986, därefter gymnasieenkäten från 1987 och slutligen ungdomsin
tervjuerna från 1989/90. 

23 SCB 1990. Kvinnor och män i Norrbotten. 
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12 Ungdomar i ungdomslag i februari 1986 

Av de 188 ungdomar som besvarat ungdomlagsenkäten var 108 kvinnor och 
80 män.24 Vad berättar enkätsvaren om deras liv, deras ställningstaganden och 
tankar? Mer än hälften av de unga kvinnorna bor tillsammans med en partner 
eller ensamma i egen lägenhet. Drygt 40 procent av kvinnorna och 73 procent 
av männen bor hos sina föräldrar.25 I det avseendet följer ungdomarna det ge
nerella mönstret i landet. Flickor flyttar hemifrån tidigare än pojkar. Jämfört 
med genomsnittet för år 1985 är dock andelen flickor som flyttat hemifrån i 
åldersgruppen högre i riket än bland dem som besvarat enkäten (72 procent 
mot 58 procent i enkäten) och något högre för pojkarna (85 procent i riket och 
73 procent i enkäten).26 

Beträffande utbildningsbakgrund har de allra flesta en avslutad tvåårig 
gymnasieutbildning bakom sig (totalt 71 procent). De övriga har påbörjat men 
ej avslutat en gymnasieutbildning (14 procent), avslutat grundskolan (9 pro
cent) eller avbrutit sin skolgång på högstadiet (5 procent). 

Drygt hälften av dem som besvarat föräldrafrågorna har uppgett att deras 
föräldrar har folkskole- eller grundskoleutbildning. En femtedel av mam
morna och en tredjedel av papporna har yrkesutbildning. Gymnasie- och hög
skoleutbildning är vanligare bland mammor än bland pappor (18 procent av 
mammorna och 9 procent av papporna). 

En femtedel av ungdomarna arbetar heltid, de övriga deltid. De allra flesta 
skulle vilja arbeta heltid om det var möjligt. Majoriteten (75-80 procent) ger 
sådana svar på frågor som rör arbetsplatsen och arbetsuppgifter att det kan 
tolkas som att de är nöjda med det arbete de har. (Är det månne de missnöjda 
som inte besvarat enkäten?). Den bild som framträder är att de ungdomar som 
lämnat in enkäten har en positiv inställning till arbete och de vill arbeta mer än 
de får. 

Svaren på frågorna 'Vad hade du gjort om det ej funnits ungdomslag?' och 
'Vad tror du att du kommer att göra när du fyllt 20 år?' antyder att de ung
domar som besvarat enkäten har en stark lokal förankring. 73 procent av 
flickorna och 79 procent av pojkarna tror att de hade arbetat, studerat eller 
varit arbetslösa i Kiruna, om det inte hade funnits ungdomslag. Fler än hälften, 
67 procent av flickorna och 63 procent av pojkarna, räknar med att de ska 
stanna kvar i Kiruna när det fyllt 20 år. Den mera övergripande frågan 'Vill 
du bo kvar i Kiruna?' besvaras jakande av 73 procent, 11 procent svarar både 
ja och nej. Endast 17 procent säger bestämt nej. Könsskillnaderna är mycket 
små - 19 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna svarar nej. 

24 Bortfallet var stort och det interna bortfallet mycket stort på frågor om föräldrarna. Se kap 2 s 39. 
25 Procenten i en kätsvaren har genomgående avrundats till hela tal. 
26 Statens ungdomsråds Årsbok om ungdom, 1989, s 119-120. Den tendens som framträder är att fler ungdomar 
bor hos föräldrarna högre upp i ål drarna vid mitten av åttiotalet jämfört med sjuttiotalet. 1985 var andelen flickor 
i åldern 18-19 år som bodde kvar i f öräldrahemmet 72 procent. Motsvarande andel 1975 var 68 procent. 
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I texten presenterar jag ungdomslagarnas ställningstaganden med hjälp av 
konstruerade typfall, som 'hon','han' och 'de'.27 Ungdomslagare av båda könen 
arbetar deltid men skulle vilja arbeta heltid. De trivs med det arbete de har. De 
skulle helst vilja bo kvar i Kiruna. De har en tvåårig gymnasieutbildning 
bakom sig. Deras föräldrar har inte gymnasie- eller högskoleutbildning. Hon 
har flyttat hemifrån men han bor kvar hos sina föräldrar. De klarar sin eko
nomi med den lön de får som ungdomslagare och med hjälp av föräldrarna. 
De är medlemmar i en fackförening. Hon arbetar med olika former av vård 
eller omsorg, han med underhållsarbete och som medhjälpare i verkstäder och 
på vaktmästerier. Ingen av dem tror att det kommer att bli lätt att få ett arbete 
som passar dem. 

Det är mycket viktigt för henne att i framtiden få ett arbete som har med 
människor att göra och som ger henne möjlighet att hjälpa andra. (Svarsfre
kvensen är drygt 90 procent). Han vill också arbeta med människor och hjälpa 
andra men det är inte lika viktigt för honom som för henne. Hon vill arbeta 
tillsammans med andra och ingå i ett arbetslag eller en arbetsgrupp. Båda vill 
ha ett arbete som är samhällsnyttigt. 

De anser båda att det är viktigt att få hög lön, men vad som avses med detta 
framgår inte. Det är viktigare för henne än för honom att vara med och för
bättra förhållandena i s amhället. Både hon och han vill ha möjlighet att 
'komma framåt' och att utvecklas i sina arbeten. 

Det är mycket viktigt att det arbete de får stämmer överens med personliga 
intressen (hon 96 procent, han 91 procent). Både hon och han vill att arbetet 
ska kunna kombineras med familjens behov. Hon betonar detta starkare än han. 

Andra krav och önskemål är att arbetet ska ha en praktisk inriktning och ge 
möjligheter till fysisk aktivitet. Hon och han vill båda ha ett självständigt ar
bete. De vill få arbeta oberoende av överordnade. De vill själva kunna påverka 
arbetets utformning, men de anser inte att det är eftersträvansvärt att få en in
flytelserik befattning med makt över andra. Det är mycket viktigt för både 
henne och honom att få ett tryggt och säkert jobb, att ha en fast anställning. 
Det är av underordnad betydelse om arbetsplatsen är liten eller stor. Det som 
däremot är betydelsefullt är att det råder en god anda på arbetsplatsen och att 
arbetskamraterna har goda relationer till varandra. 

Båda ser positivt på att människor får möjlighet att byta arbete och arbets
plats, men de anser samtidigt att det är bra om människor kan bo och arbeta på 
samma ort hela livet. Han betonar det senare starkare än hon. Det är inte vik
tigt för dem att de ska få möjlighet att arbeta utomlands. 

Den största skillnaden i hennes och hans svar rör värderingen av andra för
måner än lön. Hon tycker inte att det är viktigt (61 procent svarar nej). Han 
tycker däremot att det är betydelsefullt (61 procent svarar ja). 

27 Det som jag använt som kriterium för 'typiskt' är att det omfatlar minst sextio procent av dem som besvarat 
enkäten. De skillnader som redovisas är signifikanta på femprocentsnivån. 
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Det föreligger en mycket stor samstämmighet i hennes och hans uppfattning 
om vilka faktorer det är som påverkar en persons yrkesval. Det som bedöms 
som allra viktigast är det egna uppträdandet och läget på arbetsmarknaden. 
Därefter kommer den egna utbildningen, kontakter i arbetslivet och kunskaper 
om olika yrken.28 Betyg, det ekonomiska läget i l andet och intressen tillmäts 
också stor betydelse. 

Faktorer som anses ha mycket liten inverkan på yrkesval är kön och ut
seende.29 Hon anser inte att bakgrund, vilka föräldrar en person har, påverkar 
yrkesvalet. Han tror däremot att det kan ha viss inverkan. De anser inte att lä
rare inverkar på yrkesvalet. Han är starkare övertygad om detta än hon. Han 
tycker heller inte att den hjälp syofunktionärerna ger påverkar inriktningen, 
något som hon däremot ser som en viktig påverkansfaktor. 

Stabilitet och rörlighet, självständighet och anpassning är teman som åter
kommer i önskemål och krav på framtida anställningar och arbetsuppgifter. 
Inom ramen för den trygghet, som ett fast arbete på hemorten innebär, ska det 
ideala arbetet vara sådant att det kan bli till gagn både för samhället och den 
personliga utvecklingen. Det är främst på den nivån som önskemålen om rör
lighet och utveckling kommer till uttryck. Självständighet, omväxling, utveck
ling, medinflytande och goda relationer värderas högre än makt och inflytande 
över andra. Ett fast jobb på hemorten innebär dessutom att en eventuell flytt
ning till annan ort blir en fråga om frivilligt val inte ett nödtvång för att hitta 
försörjningsmöjligheter. 

De faktorer som bedöms väga tyngst vid valet av yrke är således antingen 
knutna till den egna personens förmåga och kontakter eller till strukturella 
förhållanden som en enskild individ inte själv direkt kan råda över. En tänkbar 
tolkning är att det finns två typer av erfarenheter som styr dessa ställningsta
ganden. Konkreta erfarenheter som ungdomarna fått under gruvkrisen, vare 
sig den berört dem indirekt i deras egenskap av kirunabor eller direkt i den 
egna familjen, är att situationen på arbetsmarknaden i m ånga avseenden är di
rekt bestämmande för en individs möjligheter. Konkreta erfarenheter är också 
att betyg och utbildning, som är kopplade till individuella prestationer, är 
faktorer som sätter gränser för vad som är möjligt. Ur individens perspektiv 
är det en rimlig bedömning att det egna valet styrts av personliga önskemål 
med de eventuella begränsningar som betygen från årskurs nio inneburit. Den 
tolkningen kan sägas varar ideologiskt riktigt sett ur ett modernitetsperspektiv. 
Resultaten av de individuella valen visar dock tydligt att i synnerhet kön men 
även social bakgrund är faktorer som påverkat studieval och yrkesinriktning. 

28 Svarsfrekvensen ligger mellan 89 och 99 procent. 
29 Svarsfrekvensen är 26 resp 24 procent för kön och 27 resp 28 för utseende. 
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13 Ungdomar i avgångsklasser i gymnasieskolan 
våren 1987 

Bakgrundsdata 

Gymnasieenkäten har besvarats av 394 elever, 165 kvinnor och 229 män, i ål
drarna 18 till 20 år, de flesta födda 1968 eller 1969. Tre fjärdedelar av samt
liga bor tillsammans med en eller två föräldrar. 72 personer bor inackorde
rade i Kiruna eller i egen lägenhet. De flesta av dem har sina föräldrahem så 
långt från tätorten Kiruna att de inte kan bo hemma på veckorna. I den här 
gruppen finns de som påbörjat sina studier på teknisk linje i Gällivare/Malm
berget och valt en gren i den tredje och fjärde årskursen som inte finns på 
hemorten. Några få - 17 kvinnor och 6 män - bor tillsammans med pojk- re
spektive flickvän. De allra flesta (95 procent) har syskon och då vanligtvis ett 
eller två (74 procent). 

Majoriteten av föräldrarna av båda könen arbetar utanför hemmet (84 pro
cent av papporna, 74 procent av mammorna). 74 mammor och 10 pappor ar
betar deltid. Hälften (51 procent) av de pappor vars yrke angivits har klassifi
cerats som arbetare och bland dem är gruppen ej facklärda något större än 
gruppen facklärda. De övriga har sammanförts till en kategori som fått be
nämningen mellanklass. Internbortfallet på de frågor som rör föräldrarnas 
yrke och utbildning var stort.30 Resultaten i det klassindelade materialet måste 
genomgående ses i ljuset av den varningslampan. Bestämningen av klassindel
ningen kompliceras om båda föräldrarnas yrkesposition tas med vid kategori
seringen. Utöver arbetarklass och mellanklass, dvs familjer där båda föräld
rarna har samma klassposition, finns två varianter av biandklasser. 1 den ena 
har pappan ett arbetarklassyrke och mamman ett mellanklassyrke. I den andra 
är förhållandet det motsatta. 

Tabell 8. Klassindelning enligt nammornas yrke relaterat till klassindelningen enligt pappor
nas yrke. Procent. Antal 216. 

Pappas yrke 

Mammas yrke Arbetarklass Mellanklass 

Arbetarklass 31 22 

Mellanklass 17 26 

Studerande 4 (0,4 ) 

Familjer där mamman och pappan har samma eller närstående klasspositioner 
är vanligast men 84 familjer (39 procent) kan karaktäriseras som klassmässiga 

30 Se kap 2 s 40. 
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blandfamiljer. Majoriteten av de mellanklassmammor som är gifta med män i 
arbetarklassen har yrken som hör hemma i gruppen lägre tjänstemän. Inne
börden av den faktiska skillnaden mellan en arbetare och en lägre tjänsteman 
vad gäller position i klasshierarkin, inkomster, arbetsvillkor och utvecklings
möjligheter är inte självklart sådan att man kan säga att kvinnorna i realiteten 
har en högre position än männen på något avgörande sätt.31 De flesta av de 
mammor som är gifta med män i mellanklassen är ej facklärda arbetare. 
Blandklassfamiljer med mellanklasspappor och arbetarklassmammor är något 
vanligare. Kvinnornas egen statusposition på arbetsmarknaden avviker mera 
från männens i dessa familjer än vad som är fallet i blandfamiljer, där männen 
har arbetarklassyrken.32 

Antalet blandfamiljer har ökat i Sverige, vilket påverkar klassförhållandena 
i samhället. Frågan är på vilket sätt. I Klassamhälle i förändring diskuteras två 
tänkbara utvecklingsalternativ.33 Det ena är en proletarisering av tjänstemanna
familjen, det andra ett förborgerligande av arbetarklassen. Båda processerna 
torde i så fall pågå parallellt i o lika familjer och vara kopplade till familjens 
samlade materiella, sociala och kulturella resurser. Biandfamiljen som sådan 
kan vara ett av många fenomen som bidrar till att ungdomarna i enkätsvaren 
inte anser att klasstillhörighet eller social bakgrund är betydelsefulla för när 
människorna utformar sina liv. Leiulfsrud har i sin undersökning funnit att 
fördelningen av hemarbete blir mera jämställd i den typ av blandklassfamiljer 
där kvinnan har högre utbildning och högre klassposition än mannen jämfört 
med den mera traditionella och vanliga blandklassfamiljen, där mannen har 
högre position än kvinnan. Fenomenet blandklassfamiljen kan således både 
motverka och befrämja utvecklingen mot ökad jämställdhet inom familjen.34 

Flertalet av blandklassfamiljerna i mitt material hör till den kategori som kan 
förväntas förstärka en traditionell könsarbetsdelning i familjen. 

Drygt hälften av alla mammor och pappor har antingen folkskola eller yr
kesutbildning som högsta formella utbildning. Bland mammorna är andelen 
med folkskola något större än bland papporna. En tiondel av föräldrarna är 
högskoleutbildade (9 procent av mammorna och 12 procent av papporna). För 
att få en uppfattning om föräldrarnas utbildningsnivå i f örhållande till nivån i 
befolkningen som helhet i S verige har jag jämfört andelen föräldrar med folk
skoleutbildning med andelen vuxna i befolkningen i å ldersgruppen 35-54 år 
med förgymnasial utbildning som är kortare än nio år.35 Jag har då funnit att 
andelen med kortare grundutbildning än nio år i enkäten är ungefär densamma 
som i riket. Beträffande högre utbildning har det varit svårare att göra en jäm

3 ' Som exempel på svårigheten att värdera skillnader och positioner kan nämnas arbetaryrken som borrare, 
elektriker, rörmokare, lägre tjänstemannayrken som tandsköterska, tågvärdinna, laboratoriebiträde. 
3- Samma tendens visar sig i L eiulfsruds undersökning av blandklassfamiljer (Leiulfsrud. 1991 ). 
33 Ahrne m 11 (19 87, s 64 - 66). 
34 Leiulfsrud (1992). 
3^ SCB. Utbildningsstatistisk Årsbok i986. Tabell 1.1. Utbildningsnivån 1982/83 efter kön och ålder (1986. s 
196). 
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förelse. Om jag utgår från att all eftergymnasial utbildning om minst två år 
kan jämföras med högskole- eller universitetsutbildning är det uppenbart att 
andelen högutbildade bland föräldrarna till dem som besvarat enkäten är lägre 
än i befolkningen som helhet. 

För att få en bild av hur föräldrarnas utbildningsbakgrund är relaterad till 
deras klassposition har jag fört samman högsta formella utbildning i fem 
grupper: folkskola, grund- och realskola, yrkesutbildning, gymnasial och hög
skoleutbildning samt övriga och relaterat dessa till de två klasskategorierna. 

Tabell 9. Pappornas utbildningsbakgrund relaterad till deras klassposition. Procent. 

Utbildning Arbetarklass Mellanklass 

Folkskola 41 19 

Grund/realskola 17 7 

Yrkesutbildning 28 23 

Gymnasium/högskola 8 44 

Övriga 6 7 

Antal 143 137 

Som framgår av tabellen har drygt hälften av arbetarklasspapporna och en 
fjärdedel av mellanklasspapporna folk- eller grundskola som högsta formella 
utbildning. Yrkesutbildning är något vanligare bland arbetarklasspapporna. En 
betydligt större andel mellanklasspappor än arbetarklasspappor har gymnasie-
eller högskoleutbildning. 

Tabell 10. Mammornas utbildningsbakgrund relaterad till deras klassposition. Procent. 

Utbildning Arbetarklass Mellanklass Hemarb 

Folkskola 40 9 45 

Grund/realskola 18 11 34 

Yrkesutbildning 21 23 11 

Gymnasium/högskola 13 50 2 

Övriga 7 8 7 

Antal 136 104 44 

Den största andelen mammor med folkskola är arbetare eller hemarbetande. 
Hälften av mammor med mellanklassyrken har gymnasie- eller högskoleutbild
ning. En jämförelse mellan mammorna och papporna visar att pappornas ut
bildningar kan sägas ha gett en högre utdelning än mammornas, om man ser på 
utbildningsnivå och klassposition. Andelen mammor med gymnasie- eller hög
skoleutbildning och arbetaryrke är högre än andelen pappor i motsvarande 
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position. Andelen pappor med folkskola och mellanklassposition är större än 
motsvarande andel mammor. 

Gymnasielinje, klassbakgrund och kön 

För att kunna undersöka relationen mellan gymnasieval och klassbakgrund har 
jag delat upp gymnasielinjerna i tre grupper baserat på betygssnittet för intag
ning hösten 1985.36 Tre-och fyraåriga linjer utgör grupp I. För att komma in 
på någon av dessa linjer krävdes ett medelbetyg mellan 3,1 och 3,8 (den lägre 
för teknisk linje). De tvååriga linjerna har jag delat upp i två grupper. Vård
linjen, el-teleteknisk linje och den sociala linjen utgör grupp II:a. Elever i den 
gruppen hade 2,9 eller högre i medelbetyg från grundskolan. Grupp II:b om
fattar de övriga tvååriga linjerna, där kravet var ett betygsmedel mellan 2,0 
och 2,7. 

Tabell 11. Klassbakgrund och linjeval. Procent. 

Linjer Arbetarklass Mellanklass 

Tre-fyraåriga grupp I 44 62 

Två-åriga grupp II:a 26 21 

Två-åriga grupp II:b 29 17 

Antal 144 138 

Tabellen visar att andelen elever med mellanklassbakgrund på de tre- och fyra
åriga linjerna är betydligt högre än andelen arbetarklasselever och att andelen 
arbetarklasselever är större på de tvååriga linjerna, särskilt i grupp 11:2. I det 
material som klassindelats efter mammans yrke är tendensen densamma med 
vissa smärre förskjutningar. Skillnaden mellan andelen arbetarklass och mel
lanklass på de teoretiska linjerna är något mindre medan andelen arbetar-klas-
selever på tvååriga linjer i grupp II:b är nära nog dubbelt så stor som andelen 
mellanklasselever. En jämförelse av klassbakgrund inom de olika grupperna 
uppvisar ett likartat mönster. 

Tabell 12. Elevernas klassbakgrund på olika linjer. Procent. 

Klassbakgrund Tre-fyraåriga linjer Två-åriga grupp II:a Tvååriga grupp Il:b 

Arbetarklass 43 57 64 

Mellanklass 57 43 36 

Antal 149 67 66 

De som valt en tvåårig linje och som besvarade enkäten våren 1987 började i g ymnasieskolan hösten 1985. 
Uppgifter om antagningspoäng har jag fått i brev från Intagningskansliet i K iruna. 
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Fler elever från mellanklassen på de tre- och fyraåriga linjerna och fler arbe
tarklasselever på de minst attraktiva tvååriga linjerna kan ses som ett kriterium 
på att klassbakgrunden påverkat gymnasievalet. Gymnasieskolan fungerar fort
farande i viss utsträckning som utbildningssystemets klassmässiga vattendelare 
även om den sociala snedfördelningen är mera påtaglig på universitets- och 
högskolenivå.37 Det finns utrymme för enskilda individer att simma mot 
strömmen. Den vanligaste riktningen motströms är den att ungdomar med ar
betarklassbakgrund väljer en treårig teoretisk utbildning. 

Könsfördelningen på de olika linjerna på Hjalmar Lundbohmsskolan fram
träder tydligt i skolkatalogerna. Jag har delat upp linjerna i tre grupper, kvin
nolinjer, manslinjer och blandlinjer med utgångspunkt från uppgifter i elevka
talogen för läsåret 1986/87 och enkätsvaren.38 Det kriterium jag ställt upp för 
kvinno- respektive manslinjer är att två tredjedelar av hela elevgruppen ska 
vara kvinnor respektive män.39 

Männen var i majoritet bland eleverna på Hjalmar Lundbohmsskolan. 
Orsaken till detta är att T-linjen är fyraårig och att de allra flesta eleverna där 
är män samt att flera specialkurser och påbyggnadskurser har en inriktning 
som bygger på någon typ av teknisk grundutbildning. Det framkom också att 
gymnasieskolan i Kiruna var påtagligt könsuppdelad. Resultatet av katalogun
dersökningen talar sitt tydliga språk. Av de 219 kvinnor som var elever i de 
avslutande årskurserna gick 158 (72 procent) på kvinnolinjer. Av totalt 280 
män gick 213 (76 procent) på manslinjer. De övriga var antingen det under-
representerade könet på en linje de valt eller elever på någon av de två biand-
linjerna: den naturvetenskapliga linjen (N) med 13 flickor och 11 pojkar och 
linjen för distribution och kontor (Dk) med 26 flickor och 23 pojkar. 
Enkäterna visar i stort sett samma bild. Det finns smärre skillnader i procent
andelar men linjernas placering i de tre kategorierna är densamma. 

37 Sc t cx Härnqvist (1980, 1992), Jonsson (1992). 
3^ Jag har även gått igenom kataloger från andra läsår under 80-talet och konstaterat att fördelningen mellan 
kvinno-, mans- och biandlinjer i p rincip varit densamma. 
39 De procentsatser som vanligtvis används som mått på jämställd fördelning är 60/40. Se t ex Prop 
1987/88:105, s 47. 
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Tabell 13. Kvinna- och manslinjer i avgångsklasserna. Antal och procent. 

Kvinnolinjer Manslinjer 
Linje Antal kvinnor Andel kvinnor Linje Antal män Andel män 

Vård 44 96 Teknisk 120 87 

Ekonomisk 40 69 El/Tele 37 95 

Hum/Sam 22 92 Verkstad 23 100 

Social 22 79 Bygg/anlägg 18 95 

Konsumtion 16 76 Fordon 12 100 

Social service 7 100 Transport 3 75 

Beklädnads 7 100 

Totalt 158 213 

Distribution- och konsumtionslinjen är en utpräglad kvinnolinje i riket som 
helhet medan den i Kiruna är en biandlinje. Det sker dock en uppdelning efter 
kön vid grenvalet till årskurs 2. Flickor går på grenen för kontor och pojkarna 
på grenen för distribution.40 En annan skillnad i jämförelsen med riket är att 
det finns fler renodlat enkönade klasser i Kiruna, att andelen pojkar på huma
nistisk och samhällsvetenskaplig linje är mindre liksom andelen flickor på 
tekniska linjer. Den könsuppdelning som karaktäriserar gymnasieskolan gene
rellt är mycket markant i Kiruna.41 

Det mått jag använt för att dela upp gymnasielinjerna efter kön är ett grovt 
mått. Inga Wernersson har visat att olika utgångpunkter ger delvis olika resul
tat. Om procentsatserna ändras från 40/60 till 30/70 eller till 10/90 blir skill
naderna i flickors och pojkars gymnasieutbildning i Sverige tydligare. Det är 
fler pojkar än flickor som går i helt enkönade klasser och andelen flickor som 
befinner sig i stark minoritet är betydligt högre.42 

vSocial b akgrund och kön är två faktorer som påverkar valet av utbildnings
linje i gymnasieskolan. Tendensen i hela riket är att kön är mer styrande än 
klassbakgrund och påtagligt så i Kiruna. En genomgång av kombinationen av 
klass och kön och linjeval i enkätsvaren visar bl a att fler arbetar- än mellan
klassflickor går på den naturvetenskapliga linjen och fler mellan- än arbetar
flickor på den tekniska, att det är mellanklassflickor som går samhällsveten
skaplig eller på humanistisk linje och att arbetarklassflickor är i majoritet på 

40 SCB. Kvinno- och mansvär(l)den (1986, s 68). Avgångna från gymnasieskolan läsåret 1983/84. 
4' Gunilla Fürst har analyserat den nya gymnasieorganisation som successivt ska ersätta den som funnits sedan 
1968 ur jämställdhetsperspektiv. De utbildningar som är attraktiva för flickor leder generellt till arbeten med 
lägre lön jämfört med linjer som attraherar pojkar. Det finns en risk för att utrymmet för traditionella 
kvinnolinjer krymper i den nya gymnasieorganisationen utan att de hinder som möter flickor på traditionella 
manslinjer avlägsnats. Om så sker kommer detta att i f örst hand drabba de flickor som söker mera praktiskt 
inriktade utbildningar (Fürst 1990). 
42 Wernersson (1991). 
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konsumtionslinjen och linjen för distribution och kontor. Klassmässigt är poj
karna på de yrkesinriktade linjerna relativt jämt fördelande. 

Merparten av alla gymnasieelever är nöjda med det gymnasieval de gjort, 
men en dryg fjärdedel skulle välja en annan linje än den de nu går, om de fick 
möjlighet att börja om i årskurs 1. Av de 109 elever som skulle vilja byta har 
24 angett en treårig teoretiskt linje som ett mera önskvärt alternativ, de övriga 
en tvåårig linje. I kommentarerna till omvalsönskemålen är det framför allt 
två saker som kommer fram. Den ena är att man önskar att man hade haft en 
'riktig yrkesutbildning' efter gymnasieskolan. Den andra att studierna varit 
alltför krävande och/eller för teoretiska. Jag tolkar detta som en kollision 
mellan de teoretiska linjernas höga status vid valet till gymnasieskolan och den 
verklighet som möter eleverna när de väl kommit in på dessa linjer. 

Andelen män som upplevt gymnasietiden som mycket tillfredsställande är 
högre än andelen kvinnor (17 procent resp 7 procent). Drygt hälften av kvin
norna och tre fjärdedelar av männen anser att de fått tillräckligt med stöd och 
uppmuntran av lärarna i skolan. Tre fjärdedelar av samtliga tycker att de blivit 
rättvist bedömda av sina lärare. Mellanklassflickorna skiljer sig från de båda 
pojkgrupperna genom att vara mest tveksamma till om de fått tillräckligt med 
stöd och uppmuntran av sina lärare. 

Fritid 

'Vad ägnar du dig helst åt på fritiden?' Svaren innehåller 32 olika aktiviteter. 
Av dessa har jag gjort sex kategorier: sport, friluftsliv, motorer och teknik, 
sociala aktiviteter enbart eller i k ombination med annat, hobbyverksamhet 
samt en kategori 'övrigt' för udda aktiviteter som inte passade in i någon av de 
andra kategorierna. Vissa aktiviter är renodlat enkönade. Att läsa, teckna, 
handarbeta väljer enbart kvinnor. Det är endast män som föredrar att hålla på 
med datorer och att fotografera. Kvinnodominansen är stor bland dem som 
väljer att vara med kompisar, familj, med pojk- resp flickvän. Mansdominan
sen är påtaglig för aktiviterer som idrott, jakt och fiske, motorer, musik. 
Skidåkning är en av de få aktiviter där könsfördelningen är jämn. 
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Tabell 14. Rangordning av fritidsaktiviteter efter den procentuella fördelningen för respektive 
kön. 

Kvinnor Män 

Aktiviteter Andel Aktiviteter Andel 

Sociala* 46 Sport 30 

Hobby 20 Friluftsliv 17 

Sport 16 Motorer teknik 15 

Annat 15 Sociala* 15 

Friluftsliv 2 Annat 14 

Motorer/teknik 1 Hobby 9 

Antal 164 Antal 221 
* 30 svar var 'kompisar och sport' vilket jag tolkat som att den sociala komponenten var vikti
gast också vid sportutövande. Bland männen fanns 8 sådana svar som också kategoriserats som 
sociala aktiviteter. 

Det mönster som framträder visar en påtaglig könsskillnad och bekräftar det 
som andra undersökningar visat.43 Kvinnor uttrycker att de prioriterar sam
varo med andra, män betonar olika typer av aktiviteter. En jämförelse mellan 
förekomsten av ord som 'kompis', flick/pojkvän, 'vara med andra' i kvinnors 
och mäns svar visar att sådana direkta hänvisningar till relationer finns i hälf
ten av kvinnornas svar (46 procent) och i betydligt mindre omfattning i män
nens (14 procent). 

Två frågor i e nkäten rör uppskattad tidsanvändning per vecka. De unga 
männen uppger att de använder mera tid till fritidsaktiviteter än de unga kvin
norna. Kvinnorna bedömer att de använder mer tid till omvårdnad och hus
hållsarbete än männen. En tredjedel av kvinnorna och tre fjärdedelar av män
nen har angivit att de använder 0-5 timmar i veckan till hushållsarbete och 
omvårdnad. Kvinnorna har högre svarsfrekvens än männen på de alternativ 
som omfattar mer än fem timmar. Bland gymnasieeleverna i Kiruna återfinns 
det mönster som framkommer i annan statistik om tidsanvändning: män har 
mer tid till fritidsaktiviteter och kvinnor ägnar sig mer åt hushållsarbete och 
omvårdnad.44 Kvinno- och mansmönstren tycks i detta avseende gälla även i 
den här gruppen där de allra flesta lever i sin första familj hos sina föräldrar. 

43 Se t ex SCB 1986. Kvinno- och mansvär(l)den (1986, s 164). Statens ungdomsråds Årsbok om ungdom 
(1989, 1991 ). Endast undantagsvis presenteras ungdomarnas fritidsaktiviteter uppdelade efter kön i år sböckerna 
men när det förekommer framträder som regel skillnader mellan flickor och pojkars preferanser. Se även 
Hagquist m fl 1990. 
44 SCB 1986. Kvinno- och mansvär(l)den (1986, s 60-61). 
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Framtid 

Rangordning av de tre mest frekventa svaren på frågan 'Vad vill du helst göra 
efter gymnasieskolan?' visar att kvinnorna och männen väljer samma alternativ 
men med olika prioriteringar. Männen vill arbeta i Kiruna (39 procent), ar
beta på annan ort (19 procent), utbilda sig på annan ort (16 procent). Kvin
norna vill arbeta på annan ort (34 procent), utbilda sig på annan ort (26 pro
cent) och arbeta i Kiruna (21 procent). Både kvinnor och män vill ha en fast 
partner och barn och de allra flesta ett eller två barn. Andelen kvinnor som 
vill ha tre eller fyra barn är större än andelen män (30 procent resp 12 pro
cent). 

Stanna kvar eller flytta? Kvinnorna ser mera positivt på flyttning än män. 
Knappt hälften av männen flyttar gärna eller mycket gärna. Av kvinnorna ser 
tre fjärdedelar positivt på flyttning. Bland dem som vill bo kvar uppger en 
tredjedel som orsak att allt i Kiruna är bra. För kvinnorna är familj och släkt 
ett viktigt skäl, för männen naturen. Det oftast förekommande skälet att vilja 
flytta är en önskan om att pröva något nytt. Andra skäl är att utvecklingsmöj
ligheterna är begränsade, att det är ont om jobb och att det är tråkigt i Kiruna. 
De allra flesta föredrar att flytta från Kiruna om villkoren för att stanna inne
bär att 'ta vilket jobb som helst'. 

Attityder och självuppfattning 

I d en följande presentationen av gymnasieelevernas uppfattningar, värderingar 
och ställningstaganden har jag sovrat hårt i d en stora mängd av information 
som enkätsvaren ger. De områden som behandlas är dels ungdomarnas upp
fattningar om olika aspekter på arbete, dels frågor som rör deras självupp
fattning (se bilaga 11). Jag börjar med att granska likheter och skillnader mel
lan de unga kvinnornas och de unga männens uppfattningar. Svar med fyra 
svarsalternativ har slagits samma till två alternativ.45 Kriteriet för 'typisk' är 
här liksom i kapitlet om ungdomslagsenkäten att minst 60 procent valt det al
ternativet. Svarsfrekvenserna för grupperna anges inom parentes. Jag har ef
tersträvat att i görligaste mån presentera resultaten i l öpande text. 'Hon' repre
senterar 'typiska' unga kvinnor, 'han' 'typiska' unga män. 

Jag gör därefter jämförelser mellan grupper som indelats efter kön och so
cial bakgrund, först som en direkt jämförelse mellan grupperna, sedan med 
hjälp av en attitydprofil, som är baserad på fjorton olika kategorier. Tio av 
dessa är index som bygger vardera på ett varierande antal frågor (se bilaga 
12). De övriga är enkla frågor. När jag konstruerat profilen har jag använt de 

45 En sådan sammanslagning innebär att tveksamheter i sv aren suddas ut vilket är en förenkling, samtidigt som 
tendenser blir tydligare. 'Ja absolut' är en mycket definitivt svar, 'ja kanske' är fortfarande ett ja men med en 
öppning mot förändring. När svaren delas upp efter klass och kön blir grupperna mycket små med fyra 
svarsalternativ, vilket varit ytterligare ett skäl alt slå samman svar med likartad inriktning. 
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fyra svarsalternativ som finns i enkäten. Siffrorna i profilen anger medelvär
det på det svarsalternativ som grupperna valt. Medelvärdet kan ligga någon
stans mellan 1 och 4, där 1 betecknar en stark tendens motsvarande mycket 
viktigt, ja absolut och 4 motsatsen, dvs inte alls viktig, nej absolut inte. De 
fyra grupper som jämförs är arbetarklassflickor (a-flickor), mellanklassflickor 
(m-flickor), arbetarklasspojkar (a-pojkar) och mellanklasspojkar (m-pojkar). 

Om hennes och hans inställning till olika aspekter på arbete 

En dominerande tendens i s varen på de 43 frågor som direkt berör synen på 
och önskemål om framtida anställningar och arbetsuppgifter är samstämmighe
ten mellan könen. Hon och han vill båda ha ett arbete som går att kombinera 
med familj och barn. De vill inte prioritera arbetet framför familjen. Båda 
tycker att det är viktigare att ha ett arbete som motsvarar deras önskemål och 
krav än att ha mycket tid till fritidsintressen, något som hon betonar starkare 
än han. 

Vilka är då kraven på det goda arbetet? Båda vill ha självständiga och om
växlande arbetsuppgifter. De vill ha utvecklande arbeten som motsvarar deras 
intressen och ger möjlighet att använda specialkunskaper. De vill ha fast an
ställning, hög lön och trygga och säkra arbeten. De vill ha arbeten som innebär 
att de får kontakt med andra och att de får möjligheter att avancera och bli be
fordrade. Båda vill ha ett arbete där de har möjlighet att påverka sin arbetssi
tuation, där anställda har inflytande och där det råder en kamratlig anda. Hon 
är dock mera angelägen än han om att få kontakt med och att få hjälpa andra i 
arbetet, att hitta ett jobb som motsvarar hennes intresse och som ger henne 
möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Han markerar starkare än 
vad hon gör att arbetet ska vara självständigt och ge honom möjligheter att an
vända specialkunskaper. Han vill till skillnad från henne gärna bli expert och 
få andra förmåner via arbetet utöver lönen. 

Hon är mindre tilltalad av att arbeta på en stor arbetsplats än han. Hon ser 
mycket mera positivt på att människor byter jobb, att man får möjlighet att bo 
och arbeta på flera orter och att man får pröva sig fram på arbetsmarknaden 
för att hitta ett arbete som passar. Hon vill mycket gärna arbeta utomlands och 
han har också en positiv inställning till utlandsjobb (81 respektive 70 procent). 

När jag rangordnat deras önskemål om framtida arbete visade det sig att 
möjligheten till personlig utveckling via arbetet var det som kom på första 
plats för båda. På andra plats kom förhoppningen om att det framtida arbetet 
ska vara nyttigt för samhället och bidra till samhällsutvecklingen. 

Skillnaden mellan hennes och hans önskemål om framtida arbete har att göra 
med hur de värderar betydelsen av att få arbeta med människor och att ha 
möjlighet att byta arbetsplats och hur de ser på medbestämmande, på andra 
belöningssystem än enbart lön och på uppgiften att fungera som arbetsledare. 
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Hon och han har med några enstaka undantag samma uppfattning om vad som 
spelar in när människor får sina jobb. Det som tillmäts den allra största bety
delsen är hur man uppför sig (hon 100 procent, han 97 procent). De faktorer 
som tillmäts den näst största betydelsen är utbildning och läget på arbets
marknaden (svarsfrekvenser över 90 procent). Faktorer som kan rangordnas 
som en tredje grupp är det ekonomiska läget i landet, personliga kontakter och 
betyg. Krav på lön och kunskaper om yrken är andra viktiga faktorer enligt 
båda. Var man bor i landet är ytterligare en faktor som båda anser kan på
verka vilket arbete man får liksom slumpen och turen. Han tror inte att den 
hjälp syofunktionären ger har inverkan på yrkesvalet. Hon har en mera positiv 
syn på syoinsatserna. Hon tillmäter en persons intresse större betydelse vid yr
kesval än han. Faktorer som inte anses påverka vilket jobb en person får är 
kön och utseende. Han är mera övertygad om att utseende inte spelar någon 
roll än vad hon är. Föräldrarna, den bakgrund en person har, tillmäts inte 
heller stor betydelse. 

Tendensen i svaren är tydlig. Eget uppförande och egna kvalifikationer till
sammans med läget på arbetsmarknaden och i e konomin är de faktorer som 
uppfattas som avgörande. Social bakgrund och kön anses inte vara betydelse
fulla. 

Om hennes och hans självuppfattning 

Hur ser de ungdomar som besvarat enkäten på sina egna möjligheter och hur 
ser de på sig själva? De unga kvinnornas och de unga männens svar går i 
samma riktning. Både hon och han anser att de har goda möjligheter att ge
nomföra sin framtidsplaner. Båda anser att de kommer att få allt det stöd av 
sina föräldrar, som dessa har möjlighet att ge. De anser vidare att de själva har 
många goda egenskaper. Skillnaden är att han är mera övertygad om att det 
förhåller sig på det sättet än vad hon är. Båda anser att de är värdefulla perso
ner och här föreligger inte någon skillnad mellan henne och honom. Hon 
tycker att hon ändrar uppfattning om sig själv oftare än vad han anser att han 
gör. Hon bedömer att hon är känslig för kritik, vilket han inte tycker att han 
är. 

Sammanfattningsvis kan sägas att båda anser sig ha goda möjligheter att 
forma sin framtid och båda har en övervägande positiv syn på sig själva, men 
hans självkänsla förefaller vara starkare än hennes och hon påverkas mera av 
andras omdömen än vad han gör. 
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Om hennes och hans syn på utvecklingen i samhället 

Några frågor rör utvecklingen i samhället. Det som dominerar är en positiv 
syn på utvecklingen. När hon tänker på framtiden är risken för ett framtida 
kärnvapenkrig något som oroar henne mer än annat. Det är en oro som inte 
upptar honom i lika hög grad. Båda har en positiv syn på teknikens möjlighe
ter att lösa energi- och miljöproblemen i framtiden. Hans övertygelse om detta 
är starkare än hennes. Detsamma gäller uppfattningen om att den höga lev
nadsstandarden kommer att bestå under deras livstid. Hans syn på framtiden är 
något mera optimistisk än hennes. 

På två områden förefaller deras uppfattningar motsägelsefulla. Båda anger 
att de kan vara med och påverka samhällsutvecklingen (hon 60 procent, han 67 
procent) men ingen av dem vill arbeta politiskt eller fackligt. En tolkning av 
detta kan vara att de anser sig ha möjlighet att påverka utvecklingen i samhället 
via andra kanaler än genom politiska partier och fackliga organisationer. En 
annan tolkning är att de vet att de skulle kunna gå in i politiskt och fackligt ar
bete om de ville och att de därigenom har en faktisk möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen, men att det inte känns angeläget för dem. En tredje 
tänkbar tolkning är att de tycker att de kommer att påverka genom att delta i 
politiska val och genom att bli medlemmar i en fackförening. Ingen av dessa 
tolkningar utesluter varandra och kan tillsammans vara det som förklarar att 
svaren på de två frågorna förefaller stå emot varandra. 

Det är svårare att förstå vad som kan ligga bakom svaren på frågorna om 
arbetslöshet. Båda tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige och att det 
kommer att skapas nya arbetstillfällen i Kiruna. Båda förväntar sig att arbets
lösheten ska öka generellt i landet men att utvecklingen i Kiruna ska gå i m ot
satt riktning. En annan möjlig tolkning är att de tror att man i Kiruna kommer 
att skapa andra typer av arbeten än de som nu finns och att det i si g inte behö
ver stå i motsatsförhållande till att arbetslöshet ökar. 

Om klass- och könsmässiga likheter och skillnader 

Vilken bild framträder när grupperna som jämförs är uppdelade efter kön och 
klassbakgrund? Ett resultat av en sådan jämförelse är att det faktiskt inte före
ligger några skillnader mellan grupperna på en hel rad frågor.46 Det finns inte 
någon enskild fråga, där alla fyra grupper har helt olika inställning. En eller 
ett par grupper befinner sig så att säga mellan de grupper som intar ytterlig
hetspositionerna och någon gång tar en grupp ställning på ett sådant sätt att den 
avviker från de övriga. 

Av de femton frågorna om vilka faktorer som är viktiga när människor får 
sina jobb är det endast i fyra fall som några grupper har olika uppfattning. A-

46  De skillnader som redovisas är signifikanta på femprocentsnivån enligt den proportionsanalys jag gjort av 
svarsfrekvenserna. 
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flickor och m-flickor betonar starkare än a-pojkar det egna intresset som en 
betydelsefull faktor. Utseende och kön tillmäts inte någon stor betydelse av nå
gon grupp. M-flickorna tror dock att utseende kan påverka i högre grad än 
vad a-och m-pojkar tror. M-flickor bedömer att kön kan ha större inverkan än 
vad a-flickor gör. I fråga om lönekrav tillmäter m-flickorna dessa större bety
delse än a-ungdomarna gör. 

De fyra grupperna har huvudsakligen likartade önskemål om arbeten och 
arbetsförhållanden i framtiden. Några skillnader finns dock. A-pojkarna är 
inte lika angelägna som de övriga att få ett arbete som innebär att de får ha 
med människor att göra. Flickorna betonar starkare än pojkarna att de vill få 
möjlighet att hjälpa andra i s itt arbete. Till skillnad från m-pojkar är det vik
tigt för a-och m-flickor att kunna påverka ledningen på sin arbetsplats. M-poj
kar vill till skillnad från flickor i båda grupperna få leda arbete och ge order. 
A-flickor vill inte bli experter. De skiljer sig på den punkten från de övriga. 
De är heller inte lika angelägna som a-och m-pojkar om att få andra förmåner 
än lön. A-pojkar ser inte lika positivt på nyttan av att byta jobb som m-flickor. 
A-pojkar är mera negativt inställda till flyttning generellt än både a- och in
flickor. 

Flickorna bedömer att de är mera känsliga för kritik än pojkarna. A-flickor 
anser sig inte ha lika många goda egenskaper som m-flickor och m-pojkar. A-
flickorna är den grupp som skiljer sig mest från någon eller några av de öv
riga på frågor som rör bedömningen av möjligheten att genomföra sina planer 
(motpol m-pojkar), och självuppfattning. Detta gäller såväl konsistens i själv
uppfattning (motpol m-pojkar) och bedömningen av goda egenskaper (motpol 
m-flickor och m-pojkar). 
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Orientering 
mot arbete 

Par/familje
orientering 

Trygghet i 
arbetsvillkor 

Hjälpa andra 
i arbetet 

Samhällsnytta 
genom arbetet 

Föräldrar 

Kontakter 

Kön 

Samhälls
faktorer 

Formella 
meriter 

Slumpen 

Personliga 
faktorer 

Flytt-
benägenhet 

Självtillit 

1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

a-flickor —•— m-flickor -0— a-pojkar • m-pojkar 

Figur 2. Attitydprofil med fjorton katergorier varav fyra bygger på enkla enkätfrågor, tio pä 
index (se bilaga 12). Skalan bygger på de fyra svarsalternativ som fanns till de frågor i 
enkäten som ingår i profilen. Punkterna i profilen motsvarar medelvärdet av de 
svarsalternativ som gruppen valt. 1= stark tendens, 4=svag tendens. 
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Attitydprofilerna för de olika grupperna liknar varandra i stora drag och de 
bekräftar det som visades sig vid den direkta jämförelsen, nämligen att värde
ringar och ställningstaganden är samstämmiga i många avseenden (se figur 2). 

När profilerna betraktas ur klass-och könsperspektiv, d v s på vilka områ
den grupperna står närmare varandra klass- eller könsmässigt, kan man se att 
gruppernas attityder bildar ett klassmönster på fyra områden: arbetarklassung
domarna har en något starkare orientering mot partner och familj och mot ar
bete som trygghet än mellanklassungdomarna, mellanklassungdomarna tillmä
ter samhällsfaktorer något större betydelse när människor får sina arbeten än 
arbetarklassungdomarna och de har större självtillit än arbetarklassungdo
marna. 

Könsprofilen är tydlig på tre områden: Flickorna vill ha arbeten som ger 
dem tillfälle att hjälpa andra och de är mera flyttbenägna är männen. Vidare 
betonar kvinnorna betydelsen av formella meriter något starkare än männen. 
Pojkarna intar en gemensam position mellan mellanklass- och arbetarklass
flickorna i bedömningen av betydelsen av kön, när människor får sina jobb. 
Arbetarklassflickorna tillmäter kön mindre betydelse i det avseendet än de an
dra grupperna. 

I några fall avspeglar de skillnader som finns mellan grupperna att det före
ligger en konkurrens- eller hotsituation. Arbetarklasspojkarna är den grupp 
som är minst flyttbenägen. Kvinnounderskottet i d eras åldersgrupper och ar
betsbristen är reella hot för dem. De prioriterar ett tryggt arbete och familj. 
Mellanklassflickor betonar vikten av formella meriter och misstänker att kön 
kan ha viss inverkan på möjligheten att få arbete. 

Arbetarklassflickornas självuppfattning antyder att de är den grupp som haft 
svårare än de andra att hävda sig själva och sina intressen och att de tolkat sina 
erfarenheter som brister hos sig själva.47 För mellanklasspojkarnas del gäller 
det motsatta. 

Det finns en rad förhållningsätt som är gemensamma, som skär igenom 
klass- och könsgränserna. I förhållande till det framtida arbetet är det genom
gående önskningar om självförverkligande och trygghet. 

Enkätsvaren har gett visst underlag för tolkning och analys av likheter och 
skillnader i värderingar och ställningstaganden som kan knytas till kön och till 
klassbakgrund. Ungdomsintervjuerna är väsentliga för en fördjupning av för
ståelsen av kön och könsmönster bland ungdomar i Kiruna. 

47  Se Ethelberg (1983) om dc strategier soin flickor utvecklar för att förhålla sig till manlig dominans. 
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14 Ungdomar i avgångsklasser 1989/90 

I de två föregående kapitlen har jag arbetat med svarfrekvenser och skapat ty
perna 'hon' och 'han' för att åskådliggöra hur ett par stora grupper av ungdo
mar besvarat enkätfrågor. När jag nu övergår till att redovisa intervjuer har 
arbetsprocessen på ett sätt varit den motsatta. I intervjuerna framträder tju
gotvå individer tydligt. Deras berättelser är en kör med lika många stämmor 
som röster. Jag har strukturerat den mångfalden för att kunna beskriva och 
analysera innehållet, men jag har också försökt följa de enskilda rösterna så 
nära som möjligt när jag återger deras åsikter och ställningstaganden. Jag inle
der kapitlet med en kort presentation av ungdomarnas bakgrund och deras syn 
på skolan. Det största utrymmet ägnas åt frågor som rör fritiden, livet i 
Kiruna och ungdomarnas tankar om framtiden. 

Gymnasielinje, familj och släkt 

Av de ungdomar jag intervjuat går nio personer i årskurs tre på en tre- eller 
fyraårig gymnasielinje, nio i årskurs två på en tvåårig linje. Två kvinnor har 
avbrutit sina gymnasiestudier, en av hälsoskäl, en på grund av 'felval'. Hon 
började som enda flicka på en praktiskt inriktad linje, hon fick inte den hjälp 
hon behövde och kunde inte klara av det motstånd hon mötte där. Två har av
slutat sina gymnasiestudier. Tolv ungdomar har arbetarklassbakgrund, tio 
mellanklassbakgrund. 

Relationen mellan kön, klassbakgrund och linjeval skiljer sig inte från mön
stret i enkätsvaren, dvs fler ungdomar med arbetarbakgrund på de tvååriga 
linjerna och fler mellanklassungdomar på de tre- och fyraåriga. 

Två personer bor i egen lägenhet tillsammans med flick- respektive pojkvän. 
De övriga bor tillsammans med sina föräldrar. Ungdomarna har med några få 
undantag vuxit upp tillsammans med sina biologiska föräldrar och ett eller 
flera syskon. En av dem bor tillsammans med sin frånskilda mamma, tre till
sammans med sin mamma och den man hon nu lever tillsammans med. Det fö
refaller som att dessa tre har ett gott förhållande till mammans nya man. I ett 
fall har mammans liv blivit mycket bättre med den nya mannen, vilket också 
varit mycket positivt för dottern. De två andra betonar att de har en bra rela
tion både till sin biologiska pappa och sin styvfar. Ungdomarna har varit med 
om färre skilsmässor än vad som är genomsnittligt i Sverige.48 

Skilsmässostatistiken basera s främst på gifta par. Separationer bland sammanboende är vanligare än bland 
gifta. Man räknar med att ungefär vart tredje barn under 18 år har varit med om att föräldrarna separerat. Statens 
Ungdomsråds Årsbok om ungdom (1991, s 97). 
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Arbetsfördelningen i familjerna 

Mina frågor om familjens liv har rört ungdomarnas uppfattning om hur föräl
drarna fördelar arbete och ansvar för familjen mellan varandra. Tre modeller 
eller organisationsformer framträder i svaren. 

Den familjemodell som är vanligast är att mamman arbetar utanför familjen 
och att man försöker dela på hemarbetet men att denna strävan enligt ungdo
marnas bedömning inte uppnås utom i ett par undantagsfall. I den ena familjen 
är det en tradition från pappans barndomshem som lever vidare. Han växte 
upp i en arbetarfamilj och hans pappa var 'före sin tid' på det sättet att han ofta 
hjälpte till med hemarbetet. I den andra delar mamman och styvpappan på allt 
arbete hemma i stort samförstånd på ett sätt som dottern ser som en modell för 
sin egen framtida familj. 

Det som karaktäriserar de andra familjerna som praktiserar den här model
len är att det är mamman, som på olika sätt försöker åstadkomma en mera 
jämlik arbetsfördelning. Det är på henne det kommer an, hon 'uppfostrar' 
både mannen och barnen med varierande resultat. En dotter berättar skrat
tande att mamman lyckats bättre med pappan, men att hon insett att hon kom
mer att ställa mycket större krav på sig själv när hon får eget hem, så mam
man har ändå lyckats så att säga på sikt.49 En annan dotter berättar att hon i sin 
tur får hålla efter mamman så att hon ställer krav också på den yngre brodern, 
som hon har lätt för att skämma bort. En dotter berättar om den mekaniska 
arbetsdelning som hennes föräldrar praktiserar. Pappan sköter vissa funktio
ner, mamman andra och fler än pappan, men de kan aldrig gå in på varandras 
områden och de arbetar inte tillsammans spontant. I några familjer hjälper 
papporna till på uppmaning, men de tar inte egna initiativ annat än på 'sina' 
områden, som t ex att sköta om bilen, att skotta snö. 

Att handla, laga mat och sköta ekonomin nämns som uppgifter som kan 
växla mellan föräldrarna eller skötas av dem tillsammans, även om mammorna 
har huvudansvaret för maten.50 Tvätt och städning tar vanligtvis mammorna 
hand om. Det är mammorna som har huvudansvaret för yngre syskon och det 
är till mamma de flesta vänder sig, när de har problem av sådan art att de kan 
och vill anförtro sig åt föräldrarna. 

En annan familjemodell är den där det råder en traditionell arbetsdelning 
mellan föräldrarna. I några familjer baseras den traditionella arbetsdelningen 
mellan föräldrarna på att mamman är hemarbetande. I några andra är pappan 
borta stora delar av eller hela veckan. Mamman sköter då om det mesta 
hemma ensam eller med hjälp av barnen. 'Vi kan ju inte sitta hemma och vänta 
på att göra allt till på torsdag när pappa kommer hem', konstaterar en av de 

49 Den här intervjun innehåller spontana reflektioner om städning. Mamman har höga krav. Dottern har det ofta 
stökigt i sitt rum m en hon vet redan nu att hon kommer att se på städningen på ett helt annat sätt, när hon får en 
egen lägenhet. Hon skulle t ex in te må bra om det var odiskat och skräpigt i köket, när nå gon kom och hälsade 
på. Mammas normer finns i ryggraden! 
50  Se Ekström (1 990). 
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unga männen, som anser att han fått lära sig mycket om hemarbete genom att 
han får rycka in och hjälpa till när pappan är borta 

I en familj är arbetsfördelningen den omvända och den är bokstavligen om
vänd, eftersom det tidigare var mamman som skötte allt. Nu har pappan som 
sjukpensionär tagit över det mesta av hemarbetet. 

De flesta har inte någon bestämd uppfattning om hur det går till när föräl
drarna fattar beslut och om vem som har mest att säga till om hemma. I de 
familjer där pappan är borta mycket är mamman ofta ensam beslutsfattare i 
frågor som rör hushållet och barnen. Den föreställning flera ungdomar har är 
att föräldrarna 'nog bestämmer tillsammans' och att de försöker diskutera sig 
fram till enighet. Någon säger att 'dom tjafsar ett tag' sedan brukar det gå att 
hitta lösningar som båda kan acceptera, någon annan tycker att båda föräl
drarna är tjuriga, så att det kan ta tid för dem att komma överens, några andra 
att det beror på vad det gäller. I några familjer är det ingen tvekan om att 
pappan är den som har mest att säga till om. En av de unga männen betonar att 
hans familj är ovanlig på så sätt att mamman fattar de flesta besluten och att 
pappan är 'så snäll'. 

Släktkontakter 

Den stora inflyttningen under decennierna efter andra världskriget är märkbar 
i de intervjuade ungdomarnas bakgrund. I två familjer är båda föräldrarna 
födda i Kiruna. I de övriga är den ena eller båda föräldrarna inflyttare. I en 
familj bor den biologiske pappan på en ort i södra Sverige. Mamman flyttade 
'hem' i samband med skilsmässan och hennes nuvarande man är infödd kiru-
nabo. I hälften av familjerna kommer den ena eller båda föräldrarna från 
Tornedalen eller från 'byarna', dvs landsbygden i Kiruna kommun. 

Att besöka och umgås med släktingar i b yn eller söderut, att ha en 
förankring på andra orter och att kunna göra jämförelser mellan dem och 
Kiruna framstår som en källa till glädje. Ett uttryck för detta är att någon ut
trycker sin sorg över en konflikt mellan den ena förälderns syskon som med
fört att kontakten mellan dem och deras familjer upphört. Ungdomarna tillmä
ter släktbanden stor betydelse både praktiskt och socialt. De uppskattar att vara 
väl integrerade i släktkontakter av olika slag. Några betonar att det varit vik
tigt för dem att lära sig finska ordentligt för att på så sätt kunna få en riktig 
kontakt med finsktalande mor- och/eller farföräldrar. Ett speciellt kommuni
kationsmönster mellan generationerna utvecklas när båda parterna förstår det 
språk de inte kan tala flytande. Den äldre generationen använder helst finska 
medan barnbarnen pratar svenska. Släktkontakten tycks således fungera trots 
olika språk och trots att man bor på olika orter. 

De som har släktingarna i Kiruna, ibland tomi grannskapet, har ofta kon
takt med dem. Släktkontakter är för många en naturlig del av vardagen. Några 
ungdomar berättar om viktiga vänskapsband med jämnåriga kusiner. En ung 
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man talar uppskattande om att han som den äldste i kusinskaran fått många till
fällen att vara barnvakt och på så sätt lära sig att sköta om barn. Flera ungdo
mar ser äldre syskon eller kusiner som förebilder och de vänder sig till dem 
när de vill ha råd och stöd i val- och problemsituationer. Släktingar utgör kär
nan i umgängeskretsen för många familjer. 

Det som genomsyrar ungdomarnas berättelser om släktkontakterna är att de 
framställs som frivilliga överenskommelser som ger socialt utbyte och utbyte 
av tjänster. De som bor i Kiruna utan det skyddande släktnätet kan uppleva att 
de inte är delaktiga i något som är typiskt för orten. 

Klasser i skolan och i samhället 

Omdömet om gymnasieskolan är med några få undantag övervägande positivt. 
Den första tiden var förvirrande men snart blev man van vid det nya systemet. 
Ett par pojkar på praktiska utbildningslinjer beskriver sin nuvarande skolsi
tuation som mycket mer meningsfull än åren på högstadiet, eftersom de nu får 
arbeta praktiskt och lära sig sådant de är intresserade av. Elever på teoretiska 
linjer tycker som regel att kontakten med lärarna var bättre på högstadiet. 

Gymnasieskolan innebär en påtagligt uppdelning i 'vi' och 'dom' och grän
ser går mellan två- och treåriga linjer. De vänskapskontakter över linjegrän
serna som finns har som regel levt kvar från grundskolan. Nya kontakter eta
bleras vanligtvis inte. 

Det finns motsättningar mellan olika grupper som enligt en av de manliga 
eleverna på en praktisk linje tar sig uttryck i 'tråkningar och småbråk'. Han 
tycker att det verkar som att en del på teknisk linje 'fått som en fix idé att man 
måste ha 300 000 i årsinkomst annars är man ingenting'. En elev på en treårig 
linje anser att de som valt en kortare utbildning inte har andra planer för 
framtiden än att börja arbeta och bilda familj och att det därför är svårt att 
hitta något gemensamt med dem. Värderingarna är så olika. Någon upplever 
att det går lättare att träffas över linjegränserna utanför skolan, på fester och i 
idrottssammanhang, men att det finns vissa praktiska linjer på skolan som har 
mycket låg status. 

Den gängse uppfattningen är att social bakgrund egentligen inte har någon 
betydelse, när man väljer linje i gymnasiet. Vad klasskamraternas föräldrar 
arbetar med är ofta okänt. Några flickor tycker att det finns en tendens att 
pojkar som har högutbildade pappor väljer längre utbildningar och att pojkar 
med pappor som är arbetare är lite mera 'låsta' än flickor med samma bak
grund. Det passar inte ihop med föreställningar om män att de ska läsa språk 
och humaniora. De ska arbeta praktiskt. På så sätt går pojkarna i pappornas 
fotspår. 

En av pojkarna såg på frågan om utbildning och social bakgrund på ett annat 
sätt. Han hade sökt en treårig linje i första hand men inte kommit in. Han 
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trodde i och för sig inte att klassbakgrunden var avgörande, men när han re
flekterat över hur det såg ut i skolan, hade han kommit fram till att lärare och 
andra högutbildade 'nog hade klyftigare barn' och att de därför gick på tre-
eller fyraåriga linjer medan barn till föräldrar som jobbade i LKAB helst gick 
en tvåårig linje. 

En flicka som gått en teoretisk linje konstaterar att hon var den enda i klas
sen som bodde i vanlig hyreslägenhet. Hon trodde att hennes sociala villkor 
skilde sig från kamraternas och att hennes familj haft en del problem som de 
andra varit förskonade ifrån. Flera av hennes klasskamrater hade föräldrar 
med 'fina' yrken, men hon hade aldrig upplevt att hon och de blivit olika be
handlade och bemötta av lärare eller kamrater. Hon ansåg att det var de egna 
prestationerna som räknades i s kolan. Hon själv hade klarat sig bra i s kolan, 
och det var det som gällde. Den uppfattning som dominerar är vidare att det 
egentligen inte finns några klasskillnader eller skillnader i sociala villkor i 
Kiruna eller att de skillnader som eventuellt finns är så små att de nästan inte 
märks. Det finns ingen riktig överklass. De utslagna är inte lika synliga som 
t ex i Stockholm. Någon påpekar dock att statusskillnaden mellan olika arbeten 
märks tydligt på lasarettet och att det är accepterat 'att klättra uppåt men inte 
ner', men dessa skillnader tillmäts inte någon stor betydelse. Med några ens
taka undantag anser de ungdomar jag intervjuat inte att de själva tillhör någon 
bestämd socialgrupp eller samhällsklass. De saknar klassidentifiering.51 Svaren 
tyder på att frågeställningen är främmande för dem. De har inte reflekterat 
över samhället och sig själva i klasstermer. 

Den enda som uttryckligen tänker på sin klasstillhörighet i det framtida yr
ket förväntar sig att han skall kunna hävda sig mot dem som kommer att stå 
över honom genom goda inkomster: 'Man blir knegare men tjänar lika mycket 
som en ingenjör. Dom kan ju liksom inte säga att man har dåligt betalt när 
dom försöker trycka ner en'. 

Den uppfattning som dominerar är således att social bakgrund eller klass
bakgrund är kategorier som inte har någon tydlig innebörd och att ungdo
marna som regel inte anser sig tillhöra någon bestämd samhällsklass eller so
cialgrupp. 

Att v ara tv å 

En dryg tredjedel av de intervjuade ungdomarna har flick- respektive pojk
vänner som de förväntar sig att de ska fortsätta att vara tillsammans med i 
framtiden. Några berättar om förhållanden som tagit slut. Den bild som för
medlas är att det är vanligt att börja ha 'stadigt sällskap' någon gång i s lutet av 
årskurs åtta, i å rskurs nio eller i f örsta årskursen på gymnasiet. Det är ovanligt 

Se Cigéhn (1990, s 260). ' .. .klassidentifiering, dvs känslan av samhörighet med den klass man lillhör eller 
tror sig tillhöra'. 
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att elever på gymnasieskolan etablerar sig som sambos. Det är en allmän upp
fattning att elever på tvååriga linjer är mera inriktade på att etablera par- och 
samboförhålladen tidigt. Om han är några år äldre än henne och arbetar finns 
dessutom förutsättningar för att man skall kunna flytta ihop, även om hon fort
farande går i skolan. 

Det finns en tydlig skiljelinje mellan unga män som vill stanna i Kiruna och 
unga kvinnor som har siktet inställt på en längre utbildning. Det kommer tyd
ligt fram i samtalen. Några flickor uttrycker i klartext att det som de känner 
sig mest rädda för, när de tänker på framtiden, är att de ska 'träffa den rätte' 
för tidigt. Orsaken till den rädslan är att de misstänker att de då kommer att 
ändra sina planer på resor och utbildning och anpassa sig till honom och det liv 
han vill leva. De vill vänta med den stora kärleken några år, tills de hunnit ge
nomföra sina egna planer för de närmast kommande åren. 

En av de manliga eleverna på en tvåårig linje är bekymrad över att han ännu 
inte har någon flickvän. Han tycker att det är komplicerat att vara pojke i 
Kiruna och vilja vara skötsam, dvs inte dricka och röja, för då kan det vara 
svårt att få kompisar. Om man då inte heller har någon flickvän kan man lätt 
hamna utanför och bli för ensam. 

En annan ung man, snart 18 år, berättar om den lättnad han känner över att 
han träffat henne som han tror att han ska leva tillsammans med resten av li
vet. När jag intervjuade honom hade de gått ett år sedan de träffades och bör
jade vara tillsammans. Innan dess hade han 'strulat med ganska många och det 
hade hon också gjort.' Det hade varit både riskabelt och otryggt. 

Det som upplevs hotfullt för de män som vill bo kvar i Kiruna är att inte 
lyckas etablera ett bestående förhållande, innan de blivit för gamla. En man i 
20-årsåldern med ett fast förhållande sedan ett par år tillbaka tycker att det 
blir 'panikartat' för männen att fortfarande vara ensamma vid 23-24 års ålder. 
De jämnåriga kvinnor som bor kvar är vanligtvis 'upptagna' av fasta förhål
landen. Ett sätt att hantera problemen för dessa män är att söka partners bland 
betydligt yngre flickor, de som går kvar i skolan. 

Bland dem som har stadigt sällskap tycks det vara allmänt accepterat att 
ungdomarna umgås i varandras familjer, att de kan sova över hos varandra på 
helger och lov, följa med till respektive familjs sommarstuga. Umgänget med 
andra par sker också ofta hemma hos någon. Man träffas parvis, äter något 
gott tillsammans, pratar, lyssnar på musik. Den bild jag får är att paren ut
vecklat samma umgängesmönster som det som återfinns bland vuxna. När man 
går ut och roar sig kan det antingen ske tillsammans med flick- eller pojkvän
nen eller med kamrater, flickor med flickor och pojkar med pojkar. Några 
betonar just att det är viktigt att också ha kontakt med kamrater om man bör
jar ha stadigt sällskap tidigt, andra att de umgås mest med sin flick- respektive 
pojkvän, att man delar fritidsintressen, att man går ut tillsammas och att man 
oftast umgås med andra par. 
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När förhållanden tar slut berör separationen inte bara det unga paret, eftersom 
flick- eller pojkvännen ofta blivit accepterad som en familjemedlem. Känslo
mässigt påminner således de här uppbrotten om traditionella skilsmässor. Det 
som komplicerar bilden för unga kvinnor är att det är svårt att veta hur lång 
tid det måste gå sedan ett förhållande tagit slut, innan man kan ta risken och 
inleda ett nytt förhållande utan att få dåligt rykte, '...gör tjej nästan bara ett 
felsteg så blir hon stämplad'. 

Fritiden 

Fritid kan definieras som den tid vi själva disponerar över och då vi kan ägna 
oss åt verksamheter som vi själva väljer. Fritid kan också definieras som den 
tid då vi inte är bundna till eller av lönearbete.52 Med en definition som inne
bär att all tid som inte direkt används till lönearbete är fritid ingår t ex den tid 
som ägnas åt oavlönat hushållsarbete i fritiden Fritidsbegreppet är inte enkelt 
och entydigt. Om vi ser på lönearbete i relation till fritiden kan arbetet grovt 
indelas i två kategorier: den ena är arbeten, där gränsen mellan arbete och fri
tid är påtaglig och konkret tidsmässigt och rumsligt, och den andra är arbeten, 
där den gränsen är mer eller mindre flytande eller obefintlig. Många gymna
sieelever i Sverige använder en del av den tid som finns till disposition, när de 
inte är i skolan eller arbetar med hemuppgifter åt olika former av deltidsar
bete på kvällar och helger. En studie som gjordes i Gävle 1985 visade t ex att 
mer än hälften av de 877 skolungdomar i åldrarna 15-19 år som ingick i stu
dien hade något slags arbete på fritiden.53 I relation till skolarbetet kan lönear
bete för deras del betraktas som en form av fritidssysselsättning. 

Det är lättare att identifiera fritidsaktiviteter än att dra gränsen mellan fritid 
och annan tid. Om man i intervjuer och enkäter enbart frågar om aktiviteter 
kan andra fritidsverksamheter falla bort i svaren eftersom den som svarar 
koncentrerar sig på fritidsaktiviteter. För att i någon mån komma ifrån den 
fällan har jag frågat de ungdomar jag intervjuat vad de gör, när de inte är i 
skolan, och vad andra ungdomar i Kiruna ägnar sig åt på fritiden. Några få 
har uppgivit att de arbetade på fritiden, och för dem som gör det har arbetet 
upptagit en mycket stor del av den tiden de inte ägnar åt skolan. Ungdomarnas 
fritidsmönster rör sig mellan två ytterligheter. I d en ena änden finns de som 
har svårt att få tiden att räcka till för skolan, jobb och aktiviteter, i den andra 
de som betonar att utbudet i Kiruna är alldeles för litet och för begränsat, att 
det finns för lite att göra. 

5 2  Se t ex Perlinski (1990). Han har skrivit kortfattat och innehållsrikt om fritidsbegreppet i kapitlet 'Livet 
utanför fabriksgrinden och kontorsdörren' i Industrisamhälle i omvandling. 
53  Czaplicka (1986). 
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Sport och idrott 

Sport eller idrott är det som tycks dominera fritiden. Sport och idrott är sam
lingsnamnet på en mängd olika aktiviteter. En av de unga kvinnorna reflekte
rar över att det kanske är så att några är mycket aktiva. De tränar mycket och 
tävlar. En annan grupp motionerar en del men många, kanske de flesta, deltar 
inte alls aktivt i någon sport- eller idrottsverksamhet. Eftersom de inte syns på 
samma sätt som de aktiva får man kanske en felaktig föreställning om att idrott 
är något som 'alla' håller på med. Ställt utom allt tvivel är dock att vissa typer 
av sportsliga aktiviteter i hög grad dominerar utbudet av vad som finns till
gängligt för ungdomar i Kiruna. Det är inte helt entydigt vad som ska räknas 
som idrott och sport. Flera ungdomar uppger att skoterkörning är den sport de 
utövar. För någon rör det sig om skoterkross och tävlingar, för andra att köra 
skoter ensam eller tillsammans med ett skotergäng. 

Idrottens starka ställning bland ungdomarna i Kiruna är inte något unikt för 
orten. Andra undersökningar visar att svenska ungdomar generellt ägnar 
mycket tid och intresse åt sportaktiviteter av olika slag.54 När sportsliga aktivi
teter betraktas ur ett könsperspektiv framträder tre kategorier, två könsspeci
fika och en könsneutral. Det mönstret framträder i mera omfattande studier av 
fritidsvanor än i den jag gjort. Bland de ungdomar jag intervjuat är skidåkning 
och särskilt då slalom och badminton könsneutrala i den bemärkelsen att de ut
övas av både kvinnor och män. Konståkning, jazzdans, work-out är aktiviteter 
för kvinnor och ishockey och motorsport för män. 

Sport och idrott innehåller utmaningar i form av tävling mot andras eller 
egna prestationer. Utöver den direkt resultatinriktade verksamheten erbjuder 
olika typer av idrottsaktiviteter andra möjligheter och utmaningar. En sådan 
är att öka välbefinnandet, konditionen och prestationsförmågan och att ut
veckla kraft och stryka, en annan att skapa eller förbättra den egna kroppen 
och att försöka anpassa den till rådande skönhetsideal. Bland de ungdomar jag 
intervjuat har de unga kvinnorna i h ögre grad än de unga männen valt aktivite
ter som varit inriktade på att forma den egna kroppen. 

Skotern 

De unga män som satsat på skoteråkning i olika former betonar att det som 
krävs av dem förutom att kunna sköta om skotern, 'meka', hålla skotern i form 
är just fysisk styrka. Skoterkörning anses vara den tuffaste sporten. I jämfö
relse med skoterkross och långlopp på skoter kallar skoterförarna ishockey för 
'kärringsport' med förbehållet att det endast är ett skämtsamt uttryck. 

Det som utgör den stora tjusningen med skotern är i första hand friheten 
och farten. Med skotern går det att komma fram var som helst och det går att 
köra fort. 'Det finns ingen fartgräns bara en kraftgräns', säger en av de unga 

54  Se t ex Statens ungdomsråds Årsbok om ungdom (1989, s 146), Hagquisl m 11 (1990, s 60-72). 
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männen, som uppger att han kan köra 150 km i timmen med sin skoter och att 
han kör 80-90 km i timmen, när han tar det lugnt. 

Skotern är inte enbart ett redskap för kraftmätning och tävling. Den funge
rar också som ett redskap för social kontakt. Skotern är en betydelsefull faktor 
i och för samvaron med andra i gänget. Den står i c entrum i samtal, i utbytet 
av erfarenheter och inbjuder till problemlösning av olika slag. Skotergängen 
gör utflykter till stugor i Kirunas omgivningar och till fjällen. Det är ett sätt 
att umgås med andra, en motoriserad motsvarighet till skidutflykter med pjäx-
dans. Det förefaller som om skotern är det redskap ungdomsgängen kan an
vända för att leva ett friare och kanske vildare liv än det som är möjligt inne i 
tätorten. 

Den inbitne skoteråkaren kan inte tänka sig att bo någonstans där det inte 
finns gott om snö och möjlighet att köra och prata skoter. Kiruna är för dem 
det bästa tänkbara alternativet. 

De mörka sidorna i berättelserna om skoterlivet utgörs av problemen med 
alltför dumdristig körning på isarna. Att hoppa över en vak i hög hastighet är 
en utmaning som kan få tragiska konsekvenser, särskilt om det sker i samband 
med spritförtäring. 

Skoterkörning anses vara den mest populära fritidsaktiviteten bland de unga 
männen. De unga kvinnor som är med i skotergängen, deltar på litet olika vill
kor. En liten grupp kör egen eller lånad skoter. De övriga är skoteråkare an
tingen som flickvän eller som kompis. En av de manliga skoterförarna fram
håller att det finns flickor, som delar pojkarnas intresse för motorer. Det är 
nästan en förutsättning för att de ska bli accepterade och själva tycka om att 
vara med som en i gänget, eftersom det dominerande innehållet i a lla samtal 
rör just motorer.55 

Med hjälp av skotern får de unga männen pröva och utveckla mod och 
styrka. De får tillfälle att visa att de behärskar tekniken. De kan erbjuda flick
vänner eller kvinnliga kamrater att åka med. Det finns tydliga paralleller till 
motorcykeln och raggarbilen. Skotern är med sina många funktioner identi-
tetsskapande. Den fungerar både som symbol för manlighet och som bas för en 
manligt dominerad form av social samvaro. 

Sociala ko ntakter 

När unga kvinnor berättar om att åka skoter är det inte skotern i sig de tar upp 
utan de möjligheter till umgänge som skotern erbjuder. Tillsammans med 
kamrater kan de med hjälp av skotern göra utflykter till en stuga eller ut i 
skogen. Det betydelsefulla är att kunna umgås både med det gäng man tillhör 
och träffa andra gäng. Det är inte skoteråkningen i s ig som gör att de trivs el
ler kan tänka sig att bo kvar i Kiruna utan just de sociala kontakterna. 

55  Enkätsvaren tyder dock inte på att det finns något stort spontant motorintressc bland flickorna. 
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Det finns en påtaglig könsspecifik överensstämmelse mellan enkätsvaren och 
det som kommer fram i intervjuerna. De unga kvinnorna betonar att sociala 
kontakter är viktiga för dem. De berättar att de träffas hemma hos varandra 
eller ute på stan, att samvaron är det mest betydelsefulla. De unga männen be
tonar aktiviteterna de ägnar sig åt. Men samtalen visar att en av de mest bety
delsefulla faktorerna i männens fritidsaktiviteter inom idrott och friluftsliv, i 
arbetet med epatraktorer och skotrar är just det sociala utbytet med andra som 
ägnar sig åt samma saker. Umgänget med likar framstår som en central faktor 
i den homosociala socialisationen och merparten av dessa kontakter sker med 
andra män i ungefär samma ålderskategorier med en aktivitet eller ett intresse 
i centrum.56 Kvinnorna vill umgås och sätter detta i centrum. Det man umgås 
omkring är inte lika viktigt och kan därför lättare anpassas till andras priori
teringar. Det är med andra ord mera utbytbart. I de vuxna kvinnornas berät
telser intar intresset för friluftslivet en relativt stor plats. I enkäterna och in
tervjuerna gör de unga kvinnorna andra prioriteringar. Här kan en viktig källa 
till utsortering och inordning dölja sig. En strategi för att få ett fungerande liv 
för kvinnor som stannar i Kiruna kan vara att 'välja' de fritidsintressen som 
mannen har. Det kan vara ett av villkoren för att det sociala livet i familjen ska 
fungera. 

Kultur, politik och religion 

Utbudet av kulturella evenemang i Kiruna är begränsat. För några få ungdo
mar är det en av nackdelarna med Kiruna som bostadsort. Filmstudion erbju
der andra typer av filmer än de som visas kommersiellt på Folkets Hus. 
Föreningen Tusen toner har en lokal, som är samlingspunkt för ett drygt tju
gotal ungdomar som spelar. Den flesta är pojkar men det finns också två 'rena' 
tjej b and. 

Bland de ungdomar jag intervjuat fanns inte någon som var medlem i n ågon 
politisk eller religiös organisation. De senaste åren hade de borgerliga ung
domsförbunden stått för den politiska agitationen på gymnasieskolan. En bor
gerlig offensiv har varit påtaglig. Intresset för politiska frågor bedöms dock 
som mycket litet eller obefintligt i den egna åldersgruppen. Samhällsfrågor 
engagerar inte. En av de unga männen uttryckte en önskan om att hitta någon 
eller några kamrater, som han skulle kunna diskutera med om sådant som han 
läste i t idningar och såg på TV, men sådant pratade man inte om i h ans klass 
eller bland dem ha kände. Med något enstaka undantag var det inte någon av 

56  Jean Lipman-Blumen defincrar homosocial som 'the seeking, enjoyment and/or preference for the company of 
the same sex.' (Lipman-Blumen 1976, s 16). Lipman-Blumen hävdar att män söker tillfredsställelse för dc flesta 
av sin behov hos andra män och att detta har avgörande betydelse för maktrelationerna mellan könen. Gerd 
Lindgren har visat att homosociala relationer är verksamma i könssegregeringsprocessen på mansdominerade 
arbetsplatcr (Lindgren 1 985). Jag är övertygad om att vi skulle kunna få väsentlig kunskap om maktrelationerna 
mellan kvinnor och män genom att utforska betydelsen av homosociala relationer på andra områden - t ex 
politisk och ekonomisk verksamhet, i vetenskap lig och kulturell ver ksamhet liksom inom olika 
fritidsverksamheter. 
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dem jag intervjuade som hade politiskt aktiva vänner. Några visste inte vad 
föräldrarna röstade på, och de flesta visste heller inte vad de själva skulle rösta 
på i det kommande valet. 

En gängse uppfattning var att det fanns fler ungdomar som var aktiva i nå
gon kristen organisation än i någon politisk. Det som framkommer i enkäterna 
och intervjuerna är att det nästan uteslutande är idrottsföreningar som engage
rar ungdomar, inte andra ideella eller politiska organisationer. 

Nöjesliv 

Det är den gängse uppfattningen att nöjeslivet för ungdomar i Kiruna är alltför 
begränsat för dem som vuxit ur det som erbjuds på fritidsgårdarna. Ålders
gränsen för ungdomsdiskotek på Malmia är 15 år och för lördagsdans på res
taurang Ärran 18 år. Den gränsen är särskilt besvärande för flickor i 17-18-
årsåldern. På Malmia finns bara jämnåriga och yngre pojkar. Det är inte sär
skilt spännande längre att gå på diskotek där. För pojkarna är det bättre för de 
har mera kontakt med yngre flickor. Någon beskriver Malmia som stället för 
'redlöst drickande och slagsmål'. Officiellt ska ungdomsdanserna vara drog
fria, men under de år som varit aktuella för dem jag intervjuat har det brustit i 
kontrollen inne på området.57 När det är disco samlas ungdomar utanför 
Malmia. Många är berusade och det blir ofta bråk. En av flickorna betonar 
dock att det kan vara roligt att dansa på Malmia 'om man inte bryr sig om att 
det är mycket slagsmål och fylla där'. Skillnaderna mellan Malmia och Ärran, 
som har öl och vinrättigheter, är att det är en annan stil på Ärran. Där vill 
man sköta sig. Det är inte samma redlösa drickande som på Malmia. De flesta 
som fyllt 18 har ett annat förhållningssätt till alkohol än högstadieungdomar. 
För den åldersgrupp jag intervjuat var betygsvakan i å rskurs nio det tillfälle då 
'alla' prövade på att dricka åtminstone lite. De bedömer att det var ovanligt att 
några yngre var berusade. Tendensen nu i s lutet av 80-talet bedömdes vara den 
att allt fler yngre tonåringar, både flickor och pojkar, dricker sig fulla. Om 
detta är en realitet eller en följd av att problemen med ungdomsfylleri fått 
större uppmärksamhet är oklart. Några av de 18-åriga männen uttryckte att de 
kände en stor lättnad över att de numera hade ett mera avspänt förhållande till 
alkohol, att de drack mindre nu än bara för något år sedan. De ansåg att de 
hade funnit sin nivå. Andra betonade att de aldrig druckit mycket och ofta. På 
Ärran kan man träffas, dansa och umgås på ett mera vuxet sätt. Den som fyllt 
20 kan gå dit både på fredagar och lördagar. 

Det är uppenbart att ungdomarna har en bild av Kiruna som en ort med en 
problematisk spritkultur och en levande slagsmålstradition. En av de unga 
kvinnorna gör reflektionen att livet i Kiruna är hårt och att många människor 
är 'ganska deprimerade' och att de därför super mycket. Det som uppges som 

57  När intervjuerna gjordes arbetade man på olika sätt aktivt med de problem som fanns 
bl a genom att b juda in populära artister och skärpa alkoholkontrollen. 
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orsaken till knytnävsbråken i stan på kvällar och nätter är att det inte finns nå
gra ställen där man kan träffas och göra någonting. Allt stänger tidigt. En av 
de unga män som är väl insatt i den här delen av livet i Kiruna tror att slags
målen här uppe är hederligare än t ex i Kungsträdgården i Stockholm, där det 
tycks vara vanligt med tillhyggen och knivar. Slagsmålen är kopplade till alko
hol och till uppgörelser med 'utbölingar', gäng från andra orter. Den som be
rättat mest ingående om detta refererar till sina problem med 'gällivarebor' 
som kommer upp och muckar gräl. De kan vara flera mot en, så det gäller att 
inte vara ensam. Vad som är myt och vad som är verklighet i det liv som ut
spelar sig på herrtoaletten, när det är ungdomsdisco, och på stan är svårbe
dömt, men berättelserna påminner om slagsmålsskildringarna i Kirunaminnen 
men med en påtaglig skillnad. Det finns i dessa moderna berättelser ett av
ståndstagande, en oro för konsekvenser och inte samma skrytsamma stolthet 
som i intervjuerna från bebyggelsetiden. 

Att vara kirunabo 

Man känner igen kirunabor. Man känner igen turisterna, 'utbölingarna' 
/.../ Dom som flyttar in och deras ungdomar kommer in i Kiruna. 

Det finns en påtaglig vi-känsla i begreppet kirunabo hos den som yttrat detta. 
Att vara kirunabo upplevs som något speciellt som inte så lätt låter sig definie
ras. Det naturgivna utgör den ena dimensionen av det som ungdomarna pekar 
på som det unika och typiska för Kiruna. Den andra dimensionen är männis
korna och deras sätt att leva. 

De tydliga årstids växlingarna med korta dagar och snö på vintern, ljuset och 
solen på sommaren, den vida horisonten och utsikten mot Kebnekajse, de långa 
snörika vintrarna är det som gör Kiruna till något unikt. Kiruna är på många 
sätt rikt på kontraster. Ena dagen kan man vara i ödemarken, i fjällen, den an
dra roa sig på hotell Ferrum. 'Här finns stad och ödemark vägg i vägg'. 

Kiruna är både isolerat och centralt. Det är långt till närmaste större tätort, 
men i jämförelse med Tornedalen är Kiruna tack vare moderna kommunika
tioner idag 'trots allt ganska centralt'. Det går snabbt att komma till Stockholm 
och Göteborg och vidare ut i världen. Beskrivningarna av det naturgivna är 
med några undantag mycket positiva, ja kärleksfulla. Kiruna har något som 
bara finns just i Kiruna.58 

Föreställningarna om det som är typiskt och utmärkande för kirunabor är 
mera varierande. De färgas både av uppgiftslämnarnas kön, sociala situation, 

58  Detta betonas särskilt starkt av en ung man som har stor erfarenhet av att bo 'söderut' ,  bl a i Stockholm och 
Göteborg lör studier med konstnärlig inriktning. Han har bytt inriktning och återvänt till Kiruna och går nu 
tredje året på gymnasiet. 
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ambition och värderingar och av vad man uttalat eller underförstått jämför 
med. 

På frågan om vad som utmärker den typiska kirunabon fick jag veta att han 
inte stressar i onödan, att han inte hetsar upp sig för småsaker, men han kan 
slåss om det behövs. Han har humor. Han är intresserad av fiske, jakt och mo
torer. Han värdesätter ledigheter och fritid högre än yrkesmässig utveckling 
och karriär. För ungdomarna var den typiska kirunabon en man. Kvinnorna 
fanns inte med i de spontanta beskrivningarna. Som svar på direkta frågor fick 
jag korta svar som 'Kvinnorna skyndar sig alltid', 'De flesta äldre har skinn på 
näsan.' 

Svaren blev fylligare när jag ställde frågor om vad som är typiskt för unga 
kvinnor och unga män i Kiruna och hur man skulle vara för att bli betraktad 
och accepterad som en bra tjej och bra kille. 

Typiskt för unga kvinnor anses vara att de i motsats till männen har lust att 
flytta, resa och få nya erfarenheter. Flickorna vill och får lära sig att klara sig 
själva, bli självständiga medan de bor hemma. En ung kvinna som inte vill bo 
kvar i Kiruna anser att jämnåriga söderut är mera mogna, att det blivit omo
dernt att dricka söderut och att 'tjejerna här - det enda dom sitter och snackar 
om är dricka och killar'. 

Det som karaktäriserar typiska unga män i Kiruna är att de är bundna till 
sina föräldrar. De vill bo nära dem. De vill gå hem och äta i s tället för att 
klara sig själva. Någon hävdar att pojkar i Kiruna som regel blir mera bort
skämda och uppassade och att de får mycket mera stöd av föräldrarna, när det 
gäller idrott och andra intressen, än flickorna. Utmärkande för unga män i 
Kiruna är att de inte satsar lika mycket på högre utbildning som många 
'söderut' enligt någon. Det innebär att många väljer utbildning under den nivå 
som de skulle klara av. Några kvinnor tycker att det som dominerar och är 
typiskt är ett manlighetsideal som är grovt och 'kaxigt'. De illustrerar sina på
ståenden med exempelvis uttryckssätt som'öööö', 'hurrurur', dvs oartikule
rade ljud som tilltal. Det är inte ovanligt i vissa grupper att killarna 'bullrar' 
och skryter om hur deras tjej minsann får sköta om allt hemma. Detta mans
ideal hindrar männen från att vara 'kavaljerer' och visa att de kan uppföra sig 
med 'vett och etikett'. Det bidrar också till att de inte vågar 'klä upp sig' även 
om de skulle vilja. En typisk ung man som är kirunabo ska vara klädd i j eans 
och jeansjacka och snusdosa! Vill han bli betraktad som en 'bra kille' bland 
männen ska han ha de rätta intressena och vara pålitlig. Han ska vara vanlig, 
som alla andra. Att vara vanlig innebär enligt några av de unga kvinnorna att 
han ska ha en bra fysik, att han inte ska supa för mycket och inte vara för tuff 
och stöddig och att han ska kunna hitta på roliga grejor. Vanlighetskravet tycks 
inte vara besvärande för de unga männen. Någon framhåller att just detta att 
vara känd är både tryggt och bekvämt. Man behöver inte anstränga sig för att 
märkas. 'Man behöver inte klä ut sig som punkare eller så och försöka vara 
någon annan än den man är'. 
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Den unga kvinna som vill bli accepterad som 'en bra tjej' ska vara glad, trev
lig, lätt att prata med, naturlig. Hon ska inte vara utmanande, flirtig, lös-
släppt eller uppkäftig. Hon ska inte vara alltför pluggig men inte heller strunta 
i skolan. Hon ska heller inte vara fin och märkvärdig, vilket är detsamma som 
att vara tråkig. Hon ska vara som alla andra, hon ska vara vanlig. 

Kravet 'att vara vanlig' är enligt flera unga kvinnor en av nackdelarna med 
att bo i Kiruna. 'Söderut' är det mycket mera tillåtet att blanda stilar, experi
mentera och utveckla en personlig klädstil. Den flicka som bryter mot de 
oskrivna vanlighetsreglerna i Kiruna riskerar att få dåligt rykte. Dåligt rykte 
drabbar framför allt de kvinnor som har eller misstänks ha sexuella kontakter 
med flera olika män. Den som blir stämplad som lösaktig har svårt att bli av 
med den stämpeln. Ungdomarna och särskilt kvinnorna tar avstånd från tillfäl
liga sexuella förbindelser. De vill lära känna den person de blir förälskade i, 
innan de inleder ett sexuellt förhållande. De konstaterar samtidigt att dessa re
gler främst gäller kvinnorna. Det är kvinnorna som får dåligt rykte. Unga 
kvinnor som vill bli respekterade måste 'hålla på sig'. För de unga männen rå
der andra regler. Så här beskriver en av dem sin uppfattning om skillnaderna i 
normsystemet.'Det är lite status att ha erfarenheter när man är kille. När man 
är tjej är det tvärtom - i alla fall från killarnas sida'. Alla känner till vilka 
flickor i d en egna åldersgruppen som har 'dåligt rykte', men några gör förbe
hållet att det inte alls behöver vara så att de lever upp till det rykte de fått. Det 
råder oenighet om hur skvallret kommer i o mlopp. Några hävdar med be
stämdhet att 'killarna skryter' om erövringar, och att det är det som sätter 
igång ryktesspridning. Andra hävdar lika bestämt att det är 'tjejerna som 
skvallrar' om andra tjejer. Att skvallret huvudsakligen rör sig om de unga 
kvinnorna och deras heder och vandel är alla överens om. Om skvaller drab
bar män handlar det inte om tillfälliga sexuella förbindelser utan om spritför
täring i alltför stora och okontrollerade former. 

Flyktingar som under kortare eller längre tid bor i Kiruna omfattas inte av 
vanlighetskravet. Det är tydligt att flyktingarna är 'dom andra'. De håller sig 
mest för sig själva. Det är få kirunabor som umgås med dem. Kirunabornas 
kritik som refereras i intervjuerna rör främst samhällets flyktingpolitik. Flykt
ingarna får för mycket hjälp ekonomiskt. Flyktingförläggningen använder bo
städer som 'riktiga' kirunabor skulle behöva. Männen som kommer som asyl
sökande konkurrerar med männen i Kiruna om kvinnorna. Detta kan leda till 
bråk mellan flyktingar och 'riktiga' kirunabor. De ungdomar som uttalar sig 
om flyktingarna kan delvis hålla med om kritiken, samtidigt som de tycker att 
man måste försöka förstå flyktingarnas situation, '...först var man ganska små-
aggressiv men nu har man slutat bry sig /.../ och lite negativ är man väl'. Så 
beskriver en av de unga männen sitt sätt att förhålla sig till flyktingarna. Den 
bild jag fått är att det är en inställning som han delar med många andra kiru
nabor. 
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Framtiden 

Önskemålen om och planerna för framtiden har både gemensamma och sär
skiljande drag. Det övergripande gemensamma är att alla vill hitta en plats i 
arbetslivet och någon att leva tillsammans med. Det som varierar är vägen dit, 
den konkreta utformningen och tyngdpunkterna. I det här avsnittet om framti
den tar jag upp önskemål om bostadsort, planerna för åren närmast efter gym
nasieskolan, och önskemål som rör den framtida familjen samt något om far
hågor och förhoppningar i det privata livet och i s amhället. 

Bostadsort 

Trots att det finns problem och brister i Kiruna har ungdomarna med några 
undantag varit positivt inställda till livet där. Gruvkrisen och det som hände då 
har för några av dem inneburit att de blivit mera medvetna om vad Kiruna har 
att erbjuda. Svaren på frågan om önskad bostadort i f ramtiden vittnar om att 
Kiruna är ett tänkbart alternativ för många. Bland svaren finns fyra katego
rier. Några få män (3) vill stanna till varje pris. En något större grupp (4 
kvinnor, 2 män) är övertygade om att de inte ska ska bo i Kiruna i framtiden. 
Skälen varierar: vantrivsel, utbildning, arbete, längtan efter äventyr och upp
levelser. De övriga intar mellanpositioner eller dubbla positioner. Det rör sig 
om två grupper. I den ena återfinns de som är mera flyttningsbenägna och som 
räknar med att lämna Kiruna under de närmaste åren för att utvecklas, få an
dra erfarenheter, utbilda sig. När de avslutat den perioden i l ivet och bildat 
familj skulle de vilja återvända. Skälet till detta är att de tycker att det är 
tryggt och bra för barn att växa upp i Kiruna. 

I d en andra gruppen finns de som skulle vilja bo kvar om det var möjlig. De 
räknar dock med att de kommer att bli tvungna att flytta för att få arbete, var
för de ställt in sig på att de måste ge sig iväg. De unga männen vill undantags
löst göra sin militärtjänst i Kiruna. Det som varierar är inriktningen, från jä
gare till malaj. Männen räknar således av det skälet med att stanna i Kiruna ett 
eller flera år efter det att de slutat skolan. 

Övergångsfasen 

Perioden efter gymnasieskolan har karaktären av en övergångsfas, en passage 
mellan den första familjen, skolan, ungdomstiden och ett etablerat vuxenliv. 
Önskemålen om innehållet i och utformning av denna fas skiljer sig åt på flera 
sätt. Vad ska då hända efter skolans slut? Arbeta, resa, göra militärtjänst, stu
dera är de olika verksamheter som planeras. 'Att arbeta' har två olika inne
börder. De som avslutar en tvåårig yrkesinriktad utbildning har siktet inställt 
på att söka arbete i Kiruna eller på någon annan ort. De vill helst ha ett 
'riktigt' arbete i det yrke de utbildat sig för. 
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För eleverna på de teoretiska linjerna innebär arbetsalternativet att de kan 
tänka sig att ta 'vilket jobb som helst'. De vill spara pengar till resor, göra up
pehåll från studierna för att komma fram till vad de ska satsa på sedan eller 
fylla ut mellanrummet mellan skolan och militärtjänsten med någon verksam
het. Att resa ut i världen, att se sig om, vidga sina vyer och lära sig språk är 
särskilt lockande för kvinnorna i den här gruppen. Det kan tom upplevas som 
ett krav.59 Den tänkta resperioden är som regel avgränsad till ett halvt eller 
helt år. Nästa steg för den här gruppen är att ägna tre till fem år åt utbildning, 
om betygen räcker till för att 'komma in' på högskolan. Någon som gått det 
fjärde året på den tekniska linjen kan också tänka sig att söka arbete direkt som 
alternativ till högskolestudier. 

När kvinnorna på de tvååriga linjerna talar om att 'se något annat' handlar 
det inte om att tågluffa eller arbeta som au pair i något annat land utan om att 
flytta till en annan ort, helst tillsammans med en kamrat, en pojkvän eller 
sambo och gärna till en ort som de har någon anknytning till. Luleå och Umeå 
är alternativ som nämns. Detsamma gäller för de män, som avslutat en yrkes
utbildning och som kan tänka sig att flytta, när de gjort lumpen. Ett undantag 
är den unge man som hoppas att han ska få möjlighet att ta välbetalda säsongs
jobb utomlands inom sitt yrkesområde. Han vill 'jobba runt' några år och dra 
ihop mycket pengar, innan han för gott återvänder till Kiruna. 

Ungdomarna är således inställda på att göra olika typer av investeringar för 
framtiden. Personlig utveckling, nya erfarenheter, självförverkligande och 
formella kvalifikationer via utbildning är det sociala och kulturella kapital som 
framstår som åtråvärt för dem som har en teoretisk gymnasieutbildning bakom 
sig, medan de som är inriktade på arbetaryrken vill komma in på arbetsmark
naden så snabbt som möjligt. Samtidigt som de genom att arbeta och få in
komster kan börja skapa ett hem vill de få vara fria och satsa på sig själva un
der en period och inte 'skaffa barn för tidigt'. 

Planeringen av övergångsfasen bildar ett mönster där samspelet mellan en 
längre eller kortare gymnasieutbildning och kön tycks ha en avgörande bety
delse för utformningen. Dessa faktorer utgör två länkar i den samhälleliga re
produktion av sociala positioner och fungerar för de flesta som länkarna mel
lan uppväxtfamiljen och den tänkta framtiden. De teoretiska linjerna på gym
nasieskolan utgör en språngbräda för de individuella övergångarna från arbe
tarklass till mellanklass. Ungdomarna med arbetarklassbakgrund på de tre- och 
fyraåriga linjerna utformar sina framtidsplaner på samma sätt som mellan
klassungdomarna och skiljer sig därigenom från de ungdomar som gått en 
kortare praktiskt inriktad utbildning. 

59  'Jag har aldrig varit utomlands. Man nästan kräver det av sig nu för tiden', säger en av dem som efter arbets-
och reseperioden räknar med att satsa på högskolestudier. 
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Kärlek, partnerval och familj 

Några hade redan träffat den som de vill dela framtiden med, andra hoppas på 
att detta inte ska inträffa än på några år, men att hitta en livskamrat är en ön
skan som delas av alla. Det finns dock tydliga gradskillnader. Några anser att 
det är det mest betydelsefulla inför framtiden, någon att det kanske kan in
träffa om tio eller femton år. Att träffa någon och att flytta ihop är dock för 
de flesta något som gärna kan inträffa under övergångsfasen. Att bilda familj 
och få ansvar för ett eller flera barn är det som anses förändra villkoren mera 
radikalt. Då börjar en ny och annorlunda och mera ansvarsfylld livfas. Den ål
der som utpekas som idealisk för detta är någon gång mellan 25 och 30 och i 
några enstaka fall mellan 23 och 25. De flesta vill har två eller tre barn, några 
av männen kan både tänka sig att bli och att inte bli pappor och en av dem 
skulle föredra att inte alls ha barn. 

Innan ungdomarna bildar familj vill de helst ha en förankring på arbets
marknaden i form av ett tryggt arbete med arbetskamrater som man trivs med 
och med ekonomiska villkor som gör det möjligt att leva på en 'normal' nivå. 
Anspråken på 'normal' varierar något från lägenhet till villa och bil och kan
ske sommarstuga och med möjligheter att resa lite och ha visst utrymme utö
ver livets nödtorft. Ungdomarna förväntar sig att de ska kunna bibehålla den 
materiella standard, som de blivit vana vid under sin uppväxttid. Den som ut
tryckligen avviker från 'normalmodellen' i det avseendet är en av männen som 
tycker att män i Kiruna generellt är alltför materialistiskt inriktade. Han vill 
hellre satsa på frihet och resor än på 'ny bil lika ofta som grannen'. Männen 
tar upp ekonomiska aspekter på framtiden oftare än kvinnorna och bland dem 
finns en som skiljer sig från de övriga genom att han starkt uttrycker sin stora 
oro just för ekonomin i framtiden både för sin egen del och för det verksam
hetsområde som han avser att ägna sig åt. 

Vilka är kraven, önskemålen och förhoppningarna om äktenskap, barn och 
familj? I ett avseende är samstämmigheten total. Det parförhållande som ska 
utgöra basen för äktenskap och barn ska vara ett livslångt förhållande med 
sexuell trohet som en av grundvalarna. Att ha förhållanden med andra, att 
'vänstra', fördöms i kraftfulla ordalag. Det som ska vara kärnan i förhållandet 
är att båda parter ska vara trogna mot och kunna lita på varandra. Skilsmässa 
är ett ont som man vill förskonas ifrån. 

Hur ska då den person vara som ska bli den andre eller den andra i li vet? 
Den viktigaste förutsättningen för ett äktenskap är att det bygger på ömsesidig 
kärlek och 'att han tycker om barn'. Det som ständigt återkommer i d e unga 
kvinnornas svar är att han ska vara snäll i k ombination med andra önskemål 
som att han ska kunna lyssna, diskutera, vara omtänksam, ärlig osv.60 Att vara 

60  I intervjuerna ges olia fylligare beskrivningar av man som inte uppfyller de krav man ställer, exempel på 
'killar som inte alls kan diskutera, som har en åsikt som inte går att rubba, som inte lyssnar, som bara tänker på 
sig själva, inte på tjejen oeh barnet' osv. 
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snäll har olika betydelser. Några betonar vad han inte ska göra för att leva upp 
till innebörden i snäll. Han ska inte utnyttja sin tjej, inte dricka för mycket och 
inte hålla igång med kompisar för mycket och inte använda våld för att få sin 
vilja igenom. Bakom den negativa definitionen finns en rädsla för olika former 
av övergrepp som kvinnor utsätts för av sina män. 

Den andra definitionen av snäll rör ansvars- och arbetsdelningen i d en 
framtida familjen. Han ska engagera sig i f amiljen, vara beredd att dela på an
svaret för hem och barn. Så här tänker sig en av kvinnorna den konkreta ut
formningen av det delade ansvaret: 

Ja att man delar på allt, att man ser till allt båda. Om det saknas någon
ting hemma så köper man det själv och väntar inte att den andra ska 
göra det. Se till att ta reda på vart ungarna är och vart dom ska hämtas, 
att dom har rena kläder och så där. 

Med ett undantag, som jag återkommer till, genomsyras de unga kvinnornas 
önskemål av idealet om det jämställda äktenskapet. Skillnaden rör deras tankar 
om hur de ska kunna förverkliga detta ideal. Här finns en skala som sträcker 
sig från ett absolut krav - 'är han inte med på det så blir det inget' - över olika 
tänkbara strategier som ska kunna leda så nära idealet möjligt - samtal, en 
kärleksfull uppfostran, olika sätt att med stöd och uppmuntran lära honom det 
som krävs för att ha ska klara av hushållsarbete och omvårdnad om barn - till 
en mera resonerande ambivalens: '/.../ vill leva jämställt men tror att det är 
svårt', 'nog kan man göra upp planer, men det är ju jag som kommer att få ta 
det tyngsta ansvaret. /.../ vet inte om männen gör det lättare för sig på något 
sätt /.../ känner redan nu när jag är stand-in för mamma att det är jag som 
måste ta huvudansvaret'. 

Det finns många unga män som fått lära sig att hjälpa till hemma. Det största 
hindret för jämställdhetsprojektet är dock enligt flera unga kvinnor, att de 
flesta pojkar blivit bortskämda och uppassade av sina mammor. Ett annat är 
problemet att pojkar tar för sig och flickor underordnar sig. 'Killar tänker 
mera på sig själva än på tjejen. Tjejerna tänker mera på killen än på sig själva'. 

Den unga kvinna som har en avvikande syn tycker att det där med jämställd
het, att mannen ska göra lika mycket som kvinnan 'bara är svammel'. Han ska 
visserligen kunna rycka in om det behövs, men det naturliga enligt hennes upp
fattning är att kvinnan är hemma mera med barnen, att han kommer att ha 
större frihet att göra annat och att hon ska ha huvudansvaret för hem och barn. 
Det hon kräver är en man som hon ska kunna se upp till. 'Jag vill inte känna 
mig överlägsen på något vis /.../ åtminstone ska vi vara på samma nivå.' När 
hon sagt detta tillägger hon skrattande att hon tror att många tjejer skulle bli 
arga på henne om de hörde henne säga detta. 

Kvinnorna vill helst få var hemma med barnen när de är små, dock inte för 
länge. Att dela på föräldraledigheten är med ett par undantag en främmande 
tanke. Deras ideal är en praktisk form av jämställdhet, där hon och han efter
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strävar att dela ansvaret och arbetsbördan hemma samtidigt som barnen under 
de första levnadsåren huvudsakligen ska skötas om av mamman. 

De unga männen vill även de att den de ska dela livet med ska vara snäll, 
men i deras versioner har snäll andra och varierande innebörder. Det kan be
tyda att hon ska samma eller likartade intressen, t ex för fiske, bilar, skotrar 
och friluftsliv, eller att hon ska ha förståelse och acceptera att han har dessa 
intressen. 'Hon ska vara snäll' betyder för någon annan att hon ska vara beredd 
att dela på ansvar: 'såna problem som man får ska hon vara med på att lösa'. 
Hon ska inte vara för självständig och bara hålla på sitt, men hon ska heller 
inte vara för beroende. 

Andra önskemål som männen har är att hon ska vara trevlig, intelligent, 
vanlig, naturlig, vara söt eller snygg - 'åtminstone i b örjan' tillägger någon -
ha egna intressen och inte vara inbunden eller tillgjord. 

De unga männen har som regel inte tänkt så mycket och detaljerat på sin 
framtida familj som de unga kvinnorna. Den uppfattning som dominerar är att 
de kommer att bli mera indragna eller delaktiga i hemarbetet än deras fäder 
varit och är. 'För Pappa var det nog som att få en yngre mamma när han gifte 
sig, så kommer det nog inte att bli för mig'. De har alla känt att kraven på 
männens engagemang i hushållsarbete och barnomsorg har ökat. Det som skil
jer dem åt är om de har eller saknar erfarenheter av några former av hushålls
arbete och om de har några förebilder bland männen i sin omgivning. Här är 
variationerna stora. Några unga män framhåller att deras kunskaper om och 
erfarenheter av hushållsarbete är tillräckliga för att de ska kunna ta hand om 
en familj på jämlika villkor. Andra tillstår eller avslöjar genom sitt sätt att 
svara att deras kunskaper och erfarenheter är mycket begränsade. 'Att laga 
mat är roligt. Jag brukar baka sockerkakor när jag får lust'. 

Förhoppningar och farhågor 

Spännvidden är stor i de förhoppningar och farhågor inför framtiden som 
kommer till uttryck i intervjuerna. En ung kvinna tycker t ex att det är alldeles 
tillräckligt att få ha 'en bostad och ett arbete och så pass välordnad ekonomi att 
det kan räcka till en semesterresa ibland'. Det som oroar henne är att inte 
lyckas få ett arbete som barnsköterska eller något annat inom vården. En an
nan ung kvinna vill 'få hinna uppleva mycket och ha det bra materiellt /.../ och 
att man ska ha det bra i s törsta allmänhet och meningsfull fritid, att man har 
några intressen'. De två citaten illustrerar skillnaderna i f örhållningssätt bland 
de flickor som har siktet inställt på ett arbetarklassyrke och de som har gått en 
treårig gymnasielinje. Den förra gruppen kvinnor uttrycker en beredskap att 
vara förnöjsamma om de grundläggande behoven blir tillfredsställda. Trygg
het i arbete och i f amilj betonas starkt. Den andra gruppen har en annan press 
på sig att hinna med, att uppleva mycket och att utveckla sig på olika områden. 
En ung man oroar sig för att den ekonomiska utvecklingen i s amhället ska 
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medföra att han inte ska kunna ta över sin fars firma. En annan ung man re
flekterar kring sin längtan efter upplevelser. Det han känner sig mest rädd för 
är att det kanske inte är 'häftigare' att leva någon annnanstans än i Kiruna och 
det vore trist. Det som dominerar de unga männens tankar om framtiden är att 
de kommer att förverkliga sina planer för framtiden om arbete, familj och 
fritid och att det inte upplevs som särskilt konfliktfyllt. 

Det som delas av de allra flesta är önskemålet om att hitta ett arbete som 
passar, att hitta en partner och att bli förälder. Utformningen av det mönstret 
ser sedan olika ut individuellt, kön- och klassmässigt. Ett gemensamt drag i 
kvinnornas och männens svar är att det vore plågsamt att misslyckas med arbe
tet men att det skulle vara än värre att helt och hållet misslyckas med familjen 
- att inte klara av äktenskapet och barnen. Det som framträder tydligt är en 
positiv syn på de egna möjligheterna och på framtiden och en tilltro till att det 
nog trots allt kommer att ordna sig. 

Tankar om Kirunas framtid 

Ungdomarnas åsikter om Kirunas framtid går starkt isär. Ett par unga män är 
övertygade om att Kiruna går en ljus framtid till mötes. Det som dominerar är 
dock oron för Kirunas framtid och förhoppningarna om att det ska fortsätta att 
vara som nu. Det stora hotet är att det inte kommer att finnas arbete för dem 
som vill bo kvar, antingen beroende på att de som utbildar sig flyttar och att 
de som bor kvar därför inte kommer att vara tillräckligt kvalificerade för de 
jobb som kommer att finnas eller att det inte alls kommer att finnas några ar
beten. Utvecklingen inom rymdforskningen och rymdteknologin och i viss 
mån turismen är det som inger hopp även för dem som fruktar att utveck
lingen i Kiruna huvudsakligen beror på malmen och LKAB. De menar att 
förutsättningen för samhällets fortlevnad är att man hittar nya malmfyndighe-
ter som kan tas i bruk när de som nu är kända blivit förbrukade. 

Krisen har enligt några av ungdomarna ökat medvetenheten om att Kirunas 
framtid är beroende av möjligheterna att skapa arbetstillfällen så att inte folk
mängden, antalet affärer och olika serviceinrättningar sjunker under den nuva
rande nivån. Krisen har på så sätt bidragit till att stärka känslan för Kiruna. 

Om könsarbetsdelning och utformning av könsidentitet i Kiruna på åttiotalet 

Arbetslösheten bland männen ökade dramatiskt under åttiotalet och var vid 
slutet av decenniet ungefär lika stor bland män som bland kvinnor. Merparten 
av de kvinnor som hade arbete var verksamma inom den offentliga sektorn. 
De arbetade med olika former av omvårdnad, undervisning och service. 
Männens arbeten var fördelade på fler sektorer än kvinnornas och de innehade 
fler ledande positioner. Det allt överskuggande problemet var bristen på ar
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betstillfällen och risken för ökad arbetslöshet. Eventuella nedskärningar inom 
den offentliga sektorn kommer att drabba kvinnorna i första hand. 
Kommunens budget och underlaget för den offentliga verksamheten är knuten 
till utvecklingen inom näringslivet och till invånarantalet och skatteunderlaget. 
Männens arbeten är i stor utsträckning direkt eller indirekt knutna till malm
produktionen eller till verksamheter inom data- och rymdbranschen. Det finns 
således nära samband mellan utvecklingen inom de sektorer där männen domi
nerar och den offentliga sektorn både vad gäller tillgång på arbetstillfällen och 
sårbarhet. 

Gymnasieskolan i Kiruna är påtagligt könssegregerad. Den arbetsdelning 
mellan könen som karaktäriserar arbetslivet återskapas i o ch genom utbild
ningarna i g ymnasieskolan. Detta är särskilt påtagligt på de praktiska utbild
ningslinjerna och på den tekniska och den humanistiska linjen. De ungdomar 
som arbetade i ungdomslag hade uppenbarligen också valt arbetsuppgifter som 
följde den könsliga arbetsdelningen. Fler flickor än pojkar använde ungdoms
platser och ungdomslag medan arbetsmarknadsutbildningar för vuxna var 
mera avpassade för män än för kvinnor. 

Arbetsdelningen mellan kvinnor och män är mycket påtaglig också i de 
verksamheter som bedrivs på fritiden och i förhållningssätt och ansvarsför
delning i det oavlönade arbetet. Det är dessa områden som står i ce ntrum i 
förhandlingarna som sker öppet eller underförstått mellan enskilda par när de 
formar sin vardag. Arbetsdelningen i det privata livet ses som ett individuellt 
problem. Det sker inte några kopplingar mellan makt, värderingen av olika 
arbetsinsatser och föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Utformningen av en individuella könsidentiteten är en viktig del av vuxen-
blivandet. Villkoren för vuxenblivandet har radikalt förändrats under de se
naste decennierna på ett sätt som innebär ökad frihet och nya möjligheter till 
utprövningen i vissa avseenden, begränsningar i andra. I Kiruna har den stora 
begränsningen varit att det inte funnits något reguljärt arbete för unga under 
80-talet. Det är i s kolan och på fritiden som ungdomar kan pröva och utveckla 
sina identiteter som kvinnor och män. 

Ett avgörande kriterium på mognad och vuxet beteende är att kunna behär
ska kroppsliga reaktioner och att använda kroppskontroll som redskap i o lika 
sociala situationer.61 Kroppen kan sägas vara den materiella basen för könsi
dentiteten medan olika uttryck för denna identitet'är sociala processer som inte 
är biologiskt givna. Sport, motion och friluftsliv karaktäriseras av en kombi
nation av kroppsliga och sociala aktiviteter. Det är inom dessa områden som 
kroppen på ett synligt och påtagligt sätt står i c entrum för utvecklingen av 
kvinnligt och manligt, för individuella könsidentiteter. Flickor och unga kvin
nor föredrar sådana aktiviteter som ger smidighet och formar kroppen t ex 
jazzdans och workout. Pojkar och unga män satsar på sådant som förknippas 

Se t ex Giddens (1991, s 63). Giddens betonar detta då han diskuterar kroppskontrol! oeh könsidentitet med 
referens till Goffmann och Garfunkel. 
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med styrka, kamp och mod, t ex ishockey och motorsport. En aspekt av 
idrotts- och motionsintresse bland unga människor är att det är en socialt ac
cepterad form av kroppskultur som både tillfredsställer behovet att utveckla 
kontroll över den egna kroppen och att använda kroppen som ett projekt för 
att utveckla en identitet som kvinna och som man. Sett i det perspektivet ges de 
unga männen fler valmöjligheter. 

Andra uttryck för identitetsutprövning och identitet som både är kroppsliga 
och sociala är kläder, smink, prylar och andra val som styrs av smak och som 
har funktionen att markera livsstil. Bland de unga kvinnorna finns ett missnöje 
med kravet på att inte avvika från andra och som bl a medför att de inte vågar 
pröva olika klädstilar.62 Tone 0degård har undersökt en grupp kvinnor i ål
drarna 22 till 65 år med syftet att få grepp om hur de uppfattar innebörden i 
kvinnlighet och kvinnlig könsidentitet. De begrepp hon använder är självdefi-
niering och självbegrepp, där det förra står för det föränderliga, växlande och 
socialt aktiva och det senare för kontinuitet, konstans och avgränsning.63 Den 
uppfattning som kvinnor och män tillägnar sig om sig själva och om betydelsen 
av kön är att det är en social process, något som sker mellan individer i ett 
kulturellt definierat system. 0degård lanserar begreppen 'elsk-verdighet' och 
'respekt-verdighet' som det eftersträvansvärda i kvinnors självdefiniering och 
självbegrepp. Värdighetens motsats är skam. Det som hindrar unga kvinnor i 
Kiruna från att pröva olika uttryck för kvinnlighet är den skam som drabbar 
dem om de överskrider de svårdefinierade normerna för det vanliga och det 
socialt accepterade som är förknippande med kön och könsmönster. Jag har 
inte funnit några motsvarande sociala skamgränser för det manliga knutna till 
kropp, sexualitet och identitetsutprövning. 

62 Det finns självfallet undantag. Vid ett möte med en grupp ungdomar och fältassistenterna kunde jag iaktta hur 
en av flickorna stolt förevisade nyinköpta svarta underkläder med hänvisning till att en namngiven pojkvän 
gillade svart och att hon hade fått sina nya Ray Banglasögon av honom. Den som är en i ett par har större frihet 
än den som lever utan partner under förutsättning att det sker i samförstånd mellan honom och henne. Detta blir 
en speciell form av underordning - Hon underordnar sig honom genom att framträda som mera frigjord än de andra 
och imponerar (kanske) på andra unga kvinnor men det är han som bestämmer villkoren. 
63  0dcgård (1991, s 42 ff). 
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v 
Avslutande reflektioner 

I d e tre föregående delarna i avhandlingen 
har jag gett många exempel på att de materi
ella villkoren förändrats i Kiruna och att lo
kalsamhället fortlöpande moderniserats. 
Kapitel sexton innehåller sammanfattande 
och avslutande reflektioner kring två kön 
och vardag i förändring. Det ena temat för 
dessa reflektioner är förändringar av vär
deringar och förhållningssätt under den pe
riod som studien omfattar, det andra temat 
rör kön och könsmönster. 



15 Kön och vardag i förändring 

I takt med att levnadsstandarden höjts i Sverige har arbetet och därigenom var
dagslivet blivit fysiskt lättare för både kvinnor och män. Den förändringen har 
varit mycket påtaglig i Kiruna inte minst på grund av de problem som klimatet 
och det geografiska läget orsakade under de första decennierna. 

Skillnaderna i levnadsbetingelser mellan Kiruna och riket i övrigt har minskat 
i jämförelse med de förhållanden som rådde under bebyggelsetiden, vilket också 
är en konsekvens av en generell utveckling under efterkrigstiden mot större lik
het i varuutbud, bostadsproduktion, mediaprodukter och i distributionen av olika 
välfärdsanordningar. 

Ett exempel på denna utjämning är skolsystemet. Utbildningstiden har ökat 
för alla ungdomar i Sverige. I Kiruna hade utbildningen efter den obligatoriska 
skolgången en progressiv karaktär under seklets första hälft, både ur klass- och 
könsperspektiv. Gymnasieskolan i Kiruna skiljer sig inte principiellt från gym
nasieskolor i Sverige, men könsuppdelningen är mera uttalad än genomsnittet 
för landet och utbudet av utbildningar som traditionellt tilltalar unga kvinnor är 
begränsat. 

Utvecklingen inom mediavärlden har inneburit att de unga kvinnor och män 
som växer upp i Kiruna har tillgång till och utsätts för likartad påverkan av bil
der och texter som ungdomar på andra orter i Sverige och i stora delar av värl
den utanför Sverige. I filmer, reklam- och videoproduktioner och i olika typer av 
vecko- och kvällspress produceras bilder av kvinnor och män. Den dominerande 
tendensen i dessa mediabilder är kopplingen till kroppar som exponeras och ex
ploateras sexuellt och en åtskillnad mellan kvinnligt och manligt.1 Det finns fog 
för att beskriva utvecklingen under andra hälften av 1900-talet som sexualise-
ring av stora delar av mediautbudet. Inflödet av påverkan utifrån har ökat i om
fattning. Olika sätt att leva har synliggjorts och blivit möjliga utgångspunkter 
för framtidsplaner och drömmar. 

Värderingsförskjutningar 

Grundläggande värderingar och förhållningssätt har också förändrats. Jag kan 
inte hävda att de värderingsförändringar jag funnit i m itt material är unika just 
för Kiruna och för kirunabor men jag uppfattar dem som lokala uttryck för för
ändringar orsakade både av den materiella utvecklingen och av tidsbundet ideo
logiskt tankegods. 

'  Betoningen på dominerande är myeket starkt. Jag är medveten om att de även produceras mediabilder som 
överskrider traditionella könsgränser och att t ex den traditionella bilden av kvinnan som maka, mor. madonna 
eller hora alltmer utvidgats till att även omfatta yrkesarbetande kvinnor - både kvinnor som vid sidan av sitt 
yrkesarbete är mycket traditionellt kvinnliga och underordande män och sådana som tillägnat sig manligt 
beteende och konkurrerar om utrymmet med de män de samhandlar med. 
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De kriterier på typiska värderingar och förhållningssätt som explicit eller impli
cit finns i m aterialet har jag sammanfört i två poler, dåtid och nutid, utan att 
precisera tidpunkter och de processer som lett från den ena polen till den andra. 
Femtiotalet är det årtionde som framstår som vattendelare mellan då och nu, det 
decennium då utvecklingen i många avseenden ändrar riktning och tempo. 

Tablå I. Tidstypiska värderingar och förhållningssätt. 

Dåtid 
cgalitära ideal 
arberslormåga/arbetsmoral 
värderas högt 
strävan efter materiell välfärd 
individuellt och kollektivt 
individualism och 
kollektiva kampmetoder 

Nutid 
egalitära ideal 
social kompetens 
värderas högt 
strävan efter trygghet 
och självförverkligande 
relationsorientering och 
individuella strategier 

Dåtidens egalitära ideal var gemensamma för de folkrörelser som etablerades i 
Kiruna och för den social!iberalt inspirerade borgerlighet som Hjalmar Lund
bohm företrädde. I Kirunaminnenframhåller man det positiva och nya i att fö
reträdare för överheten - disponenten, prästen, polisen - såg ut och betedde sig 
som 'vanligt folk'. Det egalitära idealen ingick i den sociala kontroll som 
byggde på kravet att 'vara som andra'; att hålla på sitt och att inte krusa överhe
ten var andra uttryck för de egalitära idealen. Målet var eftersträvansvärt men 
avlägset: ett samhälle där alla skulle arbeta hårt men i u tbyte ha en social grund
trygghet och där kunskap och bildning skulle göras tillgängligt för alla. 

Att skapa förutsättningar för en dräglig tillvaro materiellt, socialt och kultu
rellt var en målsättning både för disponent Lundbohm och nybyggarna och fort
sättningsvis även för bolaget och kommunen. Detta utgjorde en grund för ett 
samarbete som gynnade såväl bolagets ekonomiska intressen som enskildas väl
färd. 

De egalitära idealen uteslöt inte beundran för den starka individen och en in
dividualistisk livshållning i v issa avseenden. Vid en ytlig betraktelse kan det 
egalitära och det individuella framstå som svårförenliga och motsägelsefulla 
men så var inte fallet. Det individualistiska accepterades i det privata livet, i al lt 
som rörde familjen. De män som lät sin vrede, sin vanmakt och makt gå ut över 
hustru och barn fick hållas utan att omgivningen reagerade. 

Individuella lösningar, självständighet och handlingsberedskap var egenska
per som värderades högt. Individualism och egensinne accepterades inom vissa 
gränser, men man fick inte förhäva sig gentemot sina likar eller tro sig vara för
mer än andra. Man måste vara solidarisk i de n kollektiva kampen för bättre ar
bets- och levnadsvillkor. De kvinnor och män som vågade hävda egna och an
dras rättigheter och säga sanningar till överordnade vann beundran och upp
skattning. 
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Dåtidens egalitära ideal och principer omfattade inte kvinnorna i den meningen 
att de hade samma rättigheter och skyldigheter som männen. Det var snarare så 
att det fanns två regelsystem, ett för kvinnor och ett för män med delvis samma 
innehåll men med avgörande skillnader med avseende på makt och rättigheter. 
Frågan om allmän rösträtt var den ur egalitetssynpunkt mest framträdande 
politiska frågan under de två först decennierna av 1900-talet. Beslutet om all
män rösträtt för kvinnor och män var avgörande för den fortsatta utvecklingen. 

Kirunabor i olika generationer framhåller att egalitära ideal är något karaktä
ristiskt för orten. De är en del av en tradition, men idealen har successivt förän
drats. Kvinnor har formellt samma rättigheter som män och de klassmässiga 
skillnaderna i människornas levnadsvillkor är inte längre iögonenfallande. 
Ungdomar som bodde i K iruna på 1980-talet hade egalitära ideal men dessa 
ideal betraktades inte som avlägsna mål. Målen hade i princip förverkligats. 
Ungdomarna ansåg att det egentligen inte längre fanns några klasskillnader i 
Kiruna. De menade att klasskillnader fanns 'söderut': där bor överklassen och 
där syns de utslagna tydligt. Flertalet av de ungdomar som besvarat enkäter och 
blivit intervjuade anser att alla har likvärdiga möjligheter oavsett klassbakgrund 
och kön. Det är den egna förmågan och samhällsekonomin som avgör hur det 
egna livet formas. I grundskolan finns inte någon uppdelning mellan elever med 
olika bakgrund. Linjevalet till gymnasieskolan sätter i praktiken gränser för nya 
kontakter mellan elever som valt praktiska och teoretiska utbildningar. Tiden i 
gymnasieskolan fungerar som en initiationsrit som starkt bidrar till köns- och 
klassarbetsdelningen i samhället. Ungdomarna uppfattar dock inte detta som en 
klass- eller könsfråga utan enbart som en konsekvens av individuella val. 

Öppenheten, lättheten att umgås och att bistå den som behöver praktisk hjälp 
framhålls som ett positivt drag i den lokala kulturen. Kravet på anpassning, på 
'att vara vanlig' är den sida av de egalitära idealen som i synnerhet de unga 
kvinnorna upplever som besvärande och begränsande. 

Den materiella välfärden tas mer eller mindre för given. Anspråken varierar 
men till det som räknas som normalt och självklart hör en bra bostad, gärna egen 
villa, bil och ekonomiskt utrymme för fritidsaktiviteter. Social kompetens vär
deras högt: att vara öppen, trevlig, ha lätt för att ta kontakt med andra är egen
skaper som uppskattas och som bedöms vara betydelsefulla både privat och i ar
betslivet, inte minst då de gäller att få ett arbete. 

De mål som numera eftersträvas är olika kombinationer av trygghet och själv
förverkligande. En fast anställning med ett arbete som är självständigt och ut
vecklande är en grundförutsättning. Arbete ska ge omväxling och utmaningar. 
Arbete är således viktigt både för trygghet och självförverkligande, men inte 
viktigare än relationer till en partner, till familj, släkt och vänner. Kontakten 
med släkt och vänner intar en betydelsefull plats i u ngdomarnas liv och de vill 
värna om dessa relationer. Behovet och betoningen av de goda relationerna in
skränker sig inte till det privata livet. De ingår även som en viktig del i kr iteri
erna på det goda arbetet. De strategier som ungdomarna har för att uppnå sina 
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mål uppfattas av dem själva som utpräglat individuella. Jag har tidigare påvisat 
att detta inte utesluter klass- och könsspecifika handlingsmönster. 

Två förändringar i värderingar och förhållningssätt mellan dåtid och nutid är 
således framträdande. Den ena är ett fenomen som brukar framhållas som ett 
kriterium på det moderna. Den strävan mot materiella mål som tidigare stod i 
förgrunden har ersatts av en önskan om goda relationer. För de ungdomar jag ta
lat med är detta knutet till övertygelsen om att de kan räkna med en viss grad av 
materiell trygghet som självklar. De betraktar välfärdssamhället som en själv
klarhet. Den goda relationen är inte begränsad till familj, släkt och vänner utan 
uttrycks tydligt som ett viktigt kriterium på det goda arbetet. Jag uppfattar att 
detta inte bara är en önskan om gott samarbete utan om att etablera relationer 
som ger individen känslomässigt utbyte och bekräftelse på ett personligt plan. 
Det finns en vilja att intimisera lönearbetet på ett sådant sätt att det ger en bre
dare bas för den känslomässiga förankringen i tillvaron än den som finns i det 
privata livet. 

Det andra är att den form av kollektiva strategier och kampmetoder med ut
rymme för ett individualistiskt förhållningssätt i det privata livet som var utmär
kande för dåtiden har ersatts av ett förhållningssätt som innebär en kombination 
av individuella strategier och inordning i kravet på att vara vanlig. Detta fram
står som en lokal kompromiss mellan modernitetens individualism och traditio
nella krav på inordning i kollektivet. 

Det sociala utrymmet och olika dimensioner av kön 

Innehållet i avhandlingen kan på ett plan läsas som en konkret beskrivning på 
ortsnivå av den samhälleliga process som inneburit en utveckling från ett sam
hälle som karaktäriseras av könssegregering, till ett samhälle där idealet är att 
öka integrationen mellan könen. En av de stora och genomgripande förändringar 
som ägt rum under den tid som studien omfattar är den, att kvinnor fått status 
som juridiskt, ekonomiskt, politiskt och socialt fristående individer. Den proces
sen kan beskrivas som en individualisering av kvinnor som medborgare i sam
hället. Vid seklets början var kvinnorna i alla avseenden underordnade männen i 
familjen och i samhället. Den officiella jämställdhetsideologin har inte slagit rot 
i K iruna lika lätt som den materiella välfärden men har successivt accepterats 
som princip. De olika dimensionerna av kön har genomgått en omformningspro-
cess som formellt och reellt förändrat villkoren och formerna för samhandling 
mellan kvinnor och män. Det begrepp jag använder för att diskutera denna om-
formningsprocess är socialt utrymme. Med socialt utrymme avser jag här både 
de formella rättigheter som kvinnor fått och kämpat sig till och det utrymme 
som kvinnor i re aliteten använder och kan använda i det vardagliga livet. Det rör 
den politiska rösträtten, rätten till utbildning och arbete utanför hemmet och till 
olika positioner i samhället. Det jag kan konstatera är att kvinnorna formellt har 
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fått ett större socialt utrymme utan att det sociala utrymmet i de t avseendet be
gränsats eller krympt för män. Välfärdsökningen och utvecklingen mot ett mera 
demokratiskt och mindre auktoritärt samhälle har inneburit att det sociala ut
rymmet formellt ökat för alla vuxna och för barn och ungdomar. Den reella an
vändningen av detta sociala utrymme har också förändrats men inte på samma 
radikala sätt som det formella regelsystemet. Två aspekter av det sociala ut
rymmet är valmöjligheter och valfrihet - båda med en formell och en reell di
mension. 

Formellt och reellt har valmöjligheterna ökat både för flickor och pojkar och 
kvinnor och män. 1 de föregående avsnitten har jag visat att kvinnor nu kan ar
beta underjord, att det finns kvinnor som är arbetsledare i gruvan, att män kan 
välja att vara aktivt delaktiga i hemarbete och den praktiska omsorgen om barn. 
Det är samtidigt mycket påtagligt att dessa gränsöverskridanden hör till undan
tagen. 

Den aspekt av valfrihet som är kopplad till individens rätt att bestämma över 
och ta ansvar för sin kropp och sexualitet och sin egen tid är kärnpunkterna i de 
vardagliga samhandlingarna mellan kvinnor och män. En del av det sociala ut
rymmet är just rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Det ut
rymmet har utvidgats för kvinnor. Det är svårt att entydigt fastställa vad som or
sakat vad i den process som lett fram till detta. Det är en kombination av en rad 
faktorer - medicinsk forskning och ekonomiska intressen, demokratiska ideal 
om individens fri- och rättigheter och påtryckningar från olika kvinnoorganisa
tioner - som har lett till att lagstiftningen gett kvinnor formella rättigheter att 
välja partner och att ta ut skilsmässa, att göra abort, att välja preventivmedel, att 
säga nej till oönskade samlag utom och inom äktenskap och samboförhållanden, 
att inte utsättas för incest och sexuella trakasserier.2 Denna kvinnornas rätt att 
välja och att välja bort har varit och är en rättighet som i v issa delar ifrågasätts 
och som möter olika former av motstånd. Kvinnors valfrihet på sexualitetens 
område innebär en begränsning av mäns hävdvunna rättigheter.3 Principiellt är 
det dock enbart rätten till fri abort som är exklusiv för kvinnor. 

Formellt har kvinnor och män rätt att bestämma över det sätt på vilket de dis
ponerar och använder sin tid. Den reella utformningen av dessa formella rättig
heter varierar i de enskilda fallen. Det jag lyfter fram är de generella tendenser 
som visar sig i mi n studie. Det sätt på vilket kvinnor och män disponerar sin tid 
är nära förbundet med ansvaret för det vardagliga omsorgsarbetet. Med stöd av 
det hardingska könsbegrepp med den strukturella, den symboliska och den indi
viduella dimensionen av kön försöker jag fånga in olika faser i den utveckling 

2 -Se Dahlberg m il (1990). Exempel pa betydelsefulla förändringar i lagstiftningen om sexualitet och löräldraskap 
är bl a att lagen om förbud mot prcventivmedelsupplysning avskaffades 1938, att lagen om moderns lätt att bli 
förmyndare för sina barn antogs 1949, att lagen om fri abort tillkom 197 5. Dessa och andra lagar medförde att den 
formella samhälleliga kontrollen av kvinnors sexualitet upphörde. Andra förändringar i lagstiftni ngen under samma 
period gav kvinnor nya rättigheter i arbetslivet. La gar om kvinnors rättigheter pä sexualitetens område har kommit 
senare än motsvarande lagstiftning på andra områden. 
3  Forskningen om det sexualiseradc våldet blottlägger den kamp om sexualitet och makt som bid rar till att forma 
våra föreställningarom kvinnligt och manligt, om under- och överordning. 
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som skett.4 Jag kan urskilja tre perioder som inte är absolut avgränsade i t id men 
som kan särskiljas på grundval av förändringar i de olika dimensionerna av kön 
eller i relationerna mellan dem. 

Å tskillnad mellan könen 

Den första fasen - perioden från 1900 till 1950 - karaktäriseras av tydliga grän
ser mellan kvinnor och män och mellan kvinnligt och manligt. Den grundläg
gande principen var åtskillnad. Det gällde såväl arbetsdelningen mellan könen, 
som de normer som var könsspecifika och föreställningar om kvinnligt och 
manligt. Det sociala utrymmet var klart och entydigt könsuppdelat. Det fanns en 
rad begränsningar för valmöjligheter och valfrihet baserade på klassbakgrund, 
ekonomi och andra maktresurser som var knutna till den vertikala maktstruk
turen i samhället, men män hade generellt ett större socialt utrymme än kvinnor i 
samma sociala positioner. Den horisontella maktstrukturen i samhället karaktä
riserades av manlig dominans. Detta legitmerades bland annat av att kvinnorna 
var ekonomiskt beroende av män. 

Nybyggarnas levnadsförhållanden skiljde sig i många avseenden från sådant 
de tidigare hade erfarenhet av. Levnadsvillkor och vardagsliv förändrades med 
konjunktursvängningarna som var många och påtagliga under de fyra första de
cennierna. Det som inte förändrades var de traditionella könsmönstren. Kvinnor 
var ekonomiskt beroende av män, männen var beroende av den omsorg som 
ombesörjdes av kvinnor i den egna familjen eller av lejd kvinnlig arbetskraft. De 
kvinnor som hade egna inkomster arbetade med olika former av omsorgsarbete. 
Det var kvinnorna som med sitt oavlönade eller avlönade arbete tog hand om det 
ständigt återkommande flödet av andras behov. Kvinnornas arbetsuppgifter var 
främst knutna till att de var mödrar, hustrur eller döttrar. Kvinnoarbetet var 
ordningsskapande på ett mycket konkret sätt i hemmen och på ett moraliskt plan 
i samhället. Den kvinna som inte levde upp till kraven på att hålla ordning och 
att hålla på sig fick dåligt rykte. Den skam som drabbade henne riktades även 
mot hennes eventuella barn. Gränserna mellan det tillåtna och det otillåtna och 
mellan det som hörde till det kvinnliga och det manliga var tydliga och 
enhetliga. 

Arbetsdelningen, det sexuella normsystemet och föreställningar om kvinnligt 
och manligt utgör de yttre ramarna för könsidentiteten. Arbetsförmågan var en 
viktig grund för identitet och självuppfattning under den här perioden. För poj
kar och män innebar det att genom arbetet hitta en plats i den manliga hierarkin 
med de olika regler för över- och underordning som detta innebar. Flickor och 
kvinnor skulle genom sitt arbete visa att de var 'riktiga kvinnor' och hantera ba
lansgången att underordna sig män och samtidigt vara självständiga i förhål
lande till sina arbetsuppgifter. 

4 Sc kaptcl 1, s 19-23. 
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Uppluckring av gränser 

Under den andra fasen, som sträcker sig från början av femtiotalet och en bit in 
på sjuttiotalet, var åtskillnaden mellan könen fortfarande den princip som fram
trädde tydligast både vad gäller arbetsdelning, normer och föreställningar om 
kvinnligt och manligt, men det som skedde var en successiv uppluckring av 
gränserna mellan det som var tillåtet för kvinnor och män, och vad som hörde 
till kvinnligt och manligt. Det utvecklades gränszoner som vidgades under pe
rioden och det skedde en successiv övergång till den tredje fasen som fortfa
rande pågår men som i min studie är begränsad till åttiotalet. 

Det som karaktäriserar utvecklingen under femtio-och sextiotalen är att det 
sociala utrymmet för kvinnor och främst för unga kvinnor ökade. Det fanns 
större möjligheter än tidigare att få arbete både i Kiruna och i andra delar av 
landet. Successivt accepterades föreställningen att kvinnor kunde klara av att 
kombinera eget lönearbete med hemarbete utan att ge avkall på omsorgsansvaret 
för män och barn. Villkoren för de gifta kvinnorna var dock att de inte försum
made sina uppgifter som mammor och hustrur. Det oavlönade omsorgsarbetet 
var det som visade att de i första hand var 'riktiga kvinnor'och att förvärvsarbe
tet kom i andra hand. De unga kvinnorna kunde utnyttja det sociala utrymmet på 
olika sätt. De som arbetade hade inkomster men inte så stora omkostnader för 
mat och boende, eftersom de som regel bodde hemma hos sin föräldrar tills de 
bildade egen familj. De kunde unna sig kläder och nöjen och ändå spara för 
framtiden om de ville. Inom ramen för det traditionella normsystemet hade de 
större frihet att umgås med jämnåriga och att roa sig. 

Under den andra fasen kommunaliserades och individualiserades det utbud av 
aktiviteter som erbjöds ungdomar på fritiden. En rad olika kulturella och ideella 
verksamheter, som tidigare varit något som främst arbetar- och nykterhetsrörel
sen erbjudit arbetarungdomarna att aktivt delta i, försvann eller övertogs av 
kommunen. Därigenom försvann en viktig del av den inskolning i k lasstillhö
righet som organisationernas frivilligarbete under de tidigare decennierna inne
burit i praktiken. Impulser utifrån blev mera påtagliga bland ungdomar, och 
tonåringar av båda könen tog plats på biografer och kaféer. 

Under sextio- och sjuttiotalen ökade kraven på att även gifta kvinnor skulle 
ha eget lönearbete men bristen på arbetstillfällen för kvinnor var ett problem 
även under de goda åren. Unga kvinnor som inte gick i gy mnasieskolan eller 
som valt en kortare utbildning efter grundskolan pendlade mer eller mindre 
systematiskt mellan arbeten 'söderut' och besök på hemorten med iijälp av olika 
flyttbidrag. Det var ett sätt att pröva olika arbetsuppgifter och få erfarenheter av 
livet på andra orter. Här finns en tydlig parallell till unga kvinnors sätt att lösa 
arbetslöshetsproblem på trettiotalet med den skillnaden att utbudet av tänkbara 
arbeten då var mera begränsat och huvudsakligen bestod av hushållsarbete i 
familj. Med tillkomsten av folkhögskolan och den kommunala vuxenutbild
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ningen öppnades nya möjligheter. Det var främst kvinnor som utnyttjade dessa 
under åren före krisen. 

Många som flyttade till Kiruna under den här perioden kom från den kring
liggande landsbygden och Tornedalen. De nya arbetarna hade sina rötter i jord-
och skogsbruksbygder på samma sätt som den första generationen arbetare i 
Kiruna hade haft. De var fostrade i en mycket traditionell könslig arbetsdelning 
och många hade vuxit upp och fostrats till en sträng arbetsmoral och med den 
laestadianska synen på könsrelationer och sexualitet, som karaktäriseras av ett 
fördömande av sensualism i alla former och sexualitet i annat än barnalstrande 
syfte. Detta har inneburit ett tillflöde av nya kirunabor som vuxit upp i en kultur 
med en traditionell arbetsdelning mellan könen och traditionella föreställningar 
om kvinnligt och manligt. Det är sannolikt att detta bidragit till att öka kon
frontationen mellan den patriarkala traditionen i lokalsamhället och nya idéer 
om och krav på jämställdhet mellan könen. 

Som sammanfattning av utvecklingen under sextio- och sjuttiotalen kan sägas 
att de tendenser som framträdde under femtiotalet blev tydligare under sextio-
och sjuttiotalen. Förskjutningarna i den strukturella dimensionen av kön innebar 
en markant ökning av kvinnornas lönearbete, men detta förändrade inte nämn
värt arbetsdelningen mellan könen. Kvinnornas försörjaransvar utvidgades, de
ras ekonomiska beroende av enskilda män minskade men deras ansvar för om
sorgsarbetet var detsamma. Den förändring som skedde i re lation till det oavlö
nade omsorgsarbetet var att detta inte längre var tabubelagt för männen. En man 
fortsatte att vara man också när han öppet visade att han kunde delta i arbetet 
med barn och hushåll, även om det var ovanligt och i vissa kretsar uppfattades 
som ett tecken på avvikelse eller svaghet. Dessa gränsöverskridanden upphävde 
inte arbetsfördelningen mellan könen. Den var påtagligt etablerad på arbets
marknaden i Kiruna och den utgjorde fortfarande grundstrukturen i fördelningen 
av omsorgsarbetet i det privata livet. 

Motsägelser mellan praktik och ideologi 

Den tredje fasen - den nu pågående - kan karaktäriseras av ett både-och-förhål-
lande, av en åtskillnad mellan handlingar och föreställningar, mellan ideal och 
realitet. Tolkningen av de motsägelser och ambivalenser som präglar såväl de 
strukturella som symboliska dimensionerna av kön knyts till individen. Var och 
en väljer sin plats i familj och samhälle. På förklaringsplanet är det individuella 
val, intressen och möjligheter - inte kön - som avgör hur en person lever. I prak
tiken har kön ett stort inflytande på dessa ungdomars livsval och värderingar. 
Arbetsdelningen mellan könen är konkret och påtaglig och normsystemet i vissa 
avseenden könsspecifikt också bland ungdomarna. 

Det motsägelsefulla och svårgripbara i samhandlingarna mellan könen i det 
offentliga livet omvittnas av vuxna kvinnor. I det politiska och fackliga arbetet 
har allt fler män numera en positiv inställning till jämställdhet i diskussioner och 
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program, men inte när besluten fattas. Det sociala utrymmet för kvinnor har ökat 
i politiken och i arbetslivet. Det finns konkreta exempel på att kvinnornas möj
ligheter att ta för sig som individer ökat. 

Könsarbetsdelning 

I slutet av sjuttiotalet ökade arbetslösheten bland männen i K iruna på ett drama
tiskt sätt. Andelen arbetslösa var vid slutet av åttiotalet ungefär lika stor bland 
män som bland kvinnor. Merparten av de kvinnor som hade arbete var verk
samma inom den offentliga sektorn. De arbetade med olika former av omvård
nad, undervisning och service. Männens arbeten var fördelade på fler sektorer 
än kvinnornas och de innehade fler ledande positioner. Det stora problemet var 
bristen på arbetstillfällen och risken för ökad arbetslöshet. 

I arbetslivet och i u tbildningar som har direkt koppling till arbete är den 
könsliga arbetsdelningen således ett faktum och den ifrågasätts inte. Arbetslös
heten bland kvinnor och män kan på ett ytligt plan utgöra ett effektivt hinder för 
de människor som vill överskrida könsbarriärerna inom traditionellt kvinnliga 
respektive manliga arbetarklassyrken. Många arbetarklassyrken är utpräglat 
könsspecifika och starkt förknippade med föreställningar om kvinnligt och 
manligt. Gruvarbete associeras med hårt fysiskt arbete, styrka, mod, uthållighet -
egenskaper som av tradition knyts till manlighet. Olika former av omsorgs- och 
omvårdnadsarbete ger associationer till mjukhet och moderlighet som förknip
pas med föreställningnar om kvinnlighet. Att ifrågasätta arbetsdelningen i de 
former av lönearbetet som så starkt förknippas med symboliska innebörder av 
kvinnligt och manligt kan innebära kränkningar av könsgränserna på ett djupare 
och mera personligt plan än vad som är fallet inom yrken och arbetsuppgifter 
som har ett mera abstrakt innehåll och som därför är mera diffusa ur könsper
spektiv. De kvantitativa målen för jämställdhet i arbetslivet opererar endast på 
den strukturella nivån och försummar att se på andra dimensioner. Det saknas en 
mångdimensionell analys av frågor som rör de kvantitativa jämställdhetsmålen: 
lämpar sig alla yrkesområden för den jämna könsfördelningen som gäller som 
ett generellt mål eller bör de vara mera selektiva och i så fall hur? 

Det oavlönade arbetet är inte lika synligt som lönearbetet och betraktas och 
benämns inte alltid som arbete. Jämfört med de förhållanden som rådde under 
första hälften av 1900-talet har den strikta gränsdragningen mellan kvinnoarbete 
och mansarbete luckrats upp. Män kan utföra det som tidigare var kvinnosysslor 
utan att riskera att deras manlighet hotas. En av de män jag intervjuat betonar att 
han valt att finnas till hands för sin döttrar och i för sta hand ägna sig åt familjen 
på fritiden. För män finns således både en formell och en faktisk valfrihet i för
hållande till det oavlönade hemarbetet. 

För de mammor jag talat med har dock hushålls- och omsorgsansvaret utgjort 
en självklar del av deras vardag. Unga mammor har påtalat konflikten mellan 
det gamla och nya sättet att sköta hem och familj, mellan det som gällde för de
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ras mammor och de nuvarande villkoren med yrkesarbete och nya krav på ett 
mera pedagogiskt/psykologiskt förhållningssätt till barn. De känner sig klämda 
mellan kraven på att ha det putsat och rent hemma och att tillfredställa det som 
de har fått lära sig är barnens behov och rättigheter. Dessa senare krav är svåra 
att få grepp om. Det är lätt att känna sig otillräcklig, klämd mellan den förra ge
nerationens städ- och baknormer och de krav modern barnuppfostran ställer på 
mammor. De unga männen är mera hjälpsamma i hushållet än den förra genera
tionens män, vilket kvinnorna känner sig tacksamma för, men det är kvinnorna 
som har det övergripande ansvaret för barnen vare sig de lever tillsammans med 
en man eller som ensamstående. Det problematiska för dem har varit att hitta ett 
sätt att sköta om hem och barn och kombinera det med förvärvsarbetet, mannens 
hjälpinsatser och deras egna krav på hur hemmet bör skötas. En konsekvens av 
uppluckringen av uppdelningen i kv inno- och manssysslor är att fördelningen av 
det oavlönade arbetet rent principiellt kan betraktas som en förhandlingsfråga 
eller en fråga om individuella val och personliga preferenser. 

Några av de ungdomar jag intervjuat lever i familjer med en mycket traditio
nell uppdelning av arbete och ansvar. Mamman i fam iljen tar hand om allt hus
hållsarbete, pappan har huvudansvaret för familjens försörjning. I en familj råder 
en omvänd ordning till följd av mannens förtidspensionering. Den omvända 
ordningen kan sägas utgöra ett specialfall, en praktisk lösning men inte något 
ideal som eftersträvats och förverkligats. Mellan dessa två poler finns en mång
fald av handlingsmönster. Spänningsfältet finns mellan den traditionella upp
delningen som grundade sig på mannens försörjaransvar och kvinnans ansvar 
för hem och barn och en strävan mot en likvärdig fördelning av såväl försörja
ransvar som hushålls- och omsorgsarbete. Idealet är en mera jämlik fördelning 
av ansvar, arbetsinsatser och tidanvändning mellan de vuxna i familjen. Enkäter 
och intervjuer visar att flertalet mammor förvärvsarbetar. Den bild ungdomarna 
ger av arbetsfördelningen i sin a familjer i intervjuerna är att mammorna har det 
övergripande ansvaret för hushålls- och omsorgsarbete och att papporna och 
barnen hjälper till i varierande omfattning. Inköp, matlagning och ekonomi är 
områden som ungdomarna anser att båda föräldrarna tar del av. Män ansvarar 
t ex för snöskottningen, bilen, skotern, kvinnan för tvätt och städning. Att döma 
av intervjuerna lyckas de vuxna endast i un dantagsfall fördela arbete och ansvar 
hemma på ett sådant sätt att de kan fungera som förebilder för ungdomarna. 
Fördelningen av arbetet i he mmet är måttstocken på jämställdhet. Mannens in
satser i h emarbetet visar att han är delaktig i jämställdhetsprojektet. Det innebär 
att kvinnans totala arbetsbörda blir mindre, men det är kvinnorna som har hu
vudansvaret hemma och som utför det mesta av hushålls- och omsorgsarbetet 
och det är vanligtvis hon som försöker engagera andra familjemedlemmar i 
hemarbetet.5 

Haavind ( 1987 s 145 IT). Haavind beskriver skillnaden i kvin nor och mäns motiv och mål i förhan dlingar om 
hemarbete och barnomsorg som 'mors tre linjer och fars en'. Hon vill all arbetet ska ha en någorlunda god 
kvalitet, att relationerna mellan hen ne och den övriga familjen ska vara kärleksfull och att fördelningen av arbete 
och ansvar mellan henne och honom ska bli någorlunda jämn. Hans linje är att ha en god relation till henne och 
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Med något undantag anser ungdomarna att deras föräldrar fattar beslut till
sammans, att de har lika mycket att säga till om. Att mammorna inte lyckas ge
nomdriva att arbetet hemma fördelas jämnare mellan vuxna familjemedlemmar 
uppfattas inte som en form av manlig makt och dominans utan snarare som ett 
uttryck för att det är svårt att bryta traditionella mönster eller som oförmåga hos 
männen att lära sig att komma ihåg allt som hör till det vardagliga omsorgsarbe
tet. Det förekommer inte några spontana kopplingar mellan makt och kön men 
några unga kvinnor uttrycker rädsla inför tanken att bli överfallna av främmande 
män eller hamna i en relation med en man som inte är snäll. 

Normer för samhandlingar 

Rörlighet i parrelationerna har ökat och nya former för parbildning och kamrat
relationer har utvecklats. Utöver äktenskap och samboförhållanden finns en sär
skild kombinationsform som praktiseras av ungdomar, som har en fast partner 
och som bor i sitt föräldrahem. Ungdomarna bor hos varandra, särskilt vid hel
ger och lov, och däremellan i föräldrahemmet utan partner. Detta ger en möjlig
het att utforska och pröva inte bara parförhållandet utan också hennes/ hans fa
milj och släkt. Om ett sådant förhållande spricker blir konsekvenserna på det 
praktiska planet inte lika problemfyllda som vid isärflyttningar och skilsmässor. 
Utöver dessa former för parrelationer finns en stor grupp ensamboende och till
fälliga förhållanden och förbindelser samt en mångfald av kontakter mellan 
kvinnor och män utanför familjer och parrelationer. 

Det finns en mångfald av accepterade former för hur sexualitet och fortplant
ning organiseras socialt. Den ideala formen för par- och familjebildning i min 
studie bygger på en kombination av den moderna rörligheten och den traditio
nella stabiliteten. Den inledande fasen innehåller förälskelser och förhållanden 
med ett begränsat antal partnerbyten. Under den här perioden är en viss rörlighet 
inte bara accepterad utan kan sägas utgöra idealet. När ett par har etablerat ett 
förhållande som verkar bli varaktigt bor de tillsammans under kortare eller 
längre tid. Samboförhållandet ska idealt mynna ut i föräldraskap och ett livs
långt äktenskap men först har många en prövotid. Den goda relationen mellan 
kvinna och man bygger på sexuell trohet, kamratskap och trygghet. Den som har 
ett fast förhållande kan ha goda vänner av båda könen men inte några intima re
lationer med någon annan än partnern. De tre former för umgänge som praktise
ras är etablerade parrelationer, kamratligt umgänge med vänner av det egna och 
andra könet och tillfälliga förhållanden med många partnerbyten. Dessa tre stra
tegier eller förhållningsätt utformas självklart på olika sätt av enskilda individer 
och par, men det finns även generella olikheter och problem relaterade till klass 
och kön. 

barnen. Hennes dilemma blir att balansera mellan de tre linjerna, hans alt göra det han mås te för att uppnå sitt 
mål. 
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Unga kvinnor med arbetarklassbakgrund ser mycket positivt på det första al
ternativet, en etablerad parrelation, förutsatt att han inte är för bortskämd och 
traditionellt manlig. De vill vänta med att bilda familj tills de hunnit leva på 
egen hand några år. Det problematiska för dem är att hitta ett arbete som upp
fyller de krav de ställer på självständighet, utvecklingsmöjligheter och som 
samtidigt ger tillräckligt stort utrymme för familjen. 

Det är mera problematiskt för de unga kvinnor som vill satsa på en egen kar
riär eller en lång utbildning. Mellanklassflickorna eftersträvar att utnyttja perio
den från det att skolan slutar fram till den tid då de vill bilda familj på ett sådant 
sätt att de hinner med att förverkliga sina planer och försäkra sig om en egen yr
keskarriär. Det som hotar deras individuella projekt är att kärleken till en man 
får dem att ge avkall på sitt eget och inordna sitt liv i hans planering. Det som 
flickorna har gemensamt är ansvaret att genomföra jämställdhet i den framtida 
familjen. Det finns en parallell mellan det som tidigare var kvinnornas moralan
svar och det ansvar för jämställdhet i familjen som den unga generationen kvin
nor har som målsättning och krav. De kräver av sig själva att de ska kunna för
verkliga målet. Att inte klara av det är ett personligt misslyckande. 

För de unga kvinnorna - oavsett social bakgrund - är det tillfälliga förhållan
den som upplevs som mest negativt, eftersom de är rädda om sitt rykte. Det är i 
det avseendet mindre riskabelt för unga män att ta sig större friheter och byta 
partner ofta. Ett problem för kvinnorna är att veta var gränserna går för deras 
personliga frihet och vad som leder till att de får rykte om sig att vara lösaktiga 
eller opålitliga, en osäkerhet som kan bemästras genom att inte ha någon rela
tion alls eller att försöka etablera ett hållbart parförhållande. 

De pojkar med inriktning mot arbetarklassyrken som vill bo kvar i Kiruna är 
angelägna om att hitta någon att leva med. Att fastna i den andra positionen, 
d v s att leva utan en fast parrelation, är det som kan upplevas som en hotbild. 
Den form av manlighet som de starkt ortsbundna unga männen utvecklar inne
håller många drag av karlakarl. Den konflikt de ställs inför är att balansera mel
lan det 'traditionellt manliga' som uppskattas av andra unga män och den 'mod
erna manligheten' som tilltalar de unga kvinnorna mera. De unga män som 
uttrycker att de vill bli delaktiga i omsorgsarbete i den framtida familjen har en 
inställning som motsvarar de unga kvinnornas önskemål. Även om de inte aktivt 
deltar i att förverkliga sina intentioner har de därigenom ett trumfkort på hand i 
förhållande till tänkbara partners. 

Föreställningar om kvinnligt och manligt 

Mångfalden av olika uttryck och former för den symboliska dimensionen av kön 
karaktäriserar moderna mediasamhällen. Film, musikvideo, reklam, tidningar 
och tidskrifter är några exempel på medier som producerar könsimpregnerade 
symboler och föreställningar som i varierande grad kan förstärka eller ifråga
sätta traditionsförmedlade föreställningar om kvinnligt och manligt. Jag utgår 
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från att det sker en ständig påverkan utifrån som tränger in i människornas före
ställningsvärld. Hur detta sker och vilket inverkan det haft och har på de unga 
kvinnor och män jag samtalat med har jag inga direkta belägg för. När arbetet 
var en viktig grund för identiteten var kroppen ett redskap som gav möjligheter 
eller ställde upp hinder. Kroppen som projekt, kroppen som det jag bygger upp, 
tränar och använder för att visa vem jag är kan säkert i viss mån kopplas till 
mediapåverkan. De unga kvinnornas längtan efter att pröva olika stilar och ut
tryck genom kläder och smink och den starka tilltron till kärleks- och familje
lycka är andra företeelser som sannolikt påverkas av mediautbudet. Samtidigt är 
dessa fenomen också beroende av förändringar i den materiella strukturen i sam
hället. Kanske kan det vara så att den starkaste påverkan olika former av media 
har på ungdomar idag är föreställningen om rätten att ha och kräva materiellt 
välstånd och ett lyckligt liv och att det ankommer på var och en att åstadkomma 
det önskvärda på egen hand. De medvetna föreställningar som uttrycks i inter
vjuerna ger intryck av att vara förankrade i vardaglivserfarenheter och iakttagel
ser ur den verklighet ungdomarna lever i. Ungdomarna anser att åtskillnaden 
mellan kvinnligt och manligt är mera markerad, både vad gäller ansvar, intresse 
och egenskaper, bland dem som är medelålders och gamla än bland yngre kvin
nor och män. Till det kvinnliga hör familjeorientering och omsorgsansvar, som 
är knutet till att vara tillgänglig för andras behov och att sköta om ett hem och 
att vara energisk och kraftfull, ha skinn på näsan och ge svar på tal. Manlighet 
associeras till praktiskt handlag, god arbetsförmåga, omsorgsberoende och 
förmåga att ha kontroll genom att vara lugn och behärskad och kunna säga ifrån. 

När ungdomarna talar om sig själva och om sina ideal förefaller deras före
ställningar om kvinnligt och manligt att vara samstämmiga och inte könsspeci
fika. De formulerar sig på ett sådant sätt att det först ger ett intryck av att köns
gränserna överskridits. Detta illustrerar på ett tydligt sätt skillnaden mellan det 
manifesta och latenta, mellan det som på ytan ter sig som likhet men som i r eali
teten är uttryck för olika värderingar och livsmål. Både kvinnor och män ska 
vara snälla och vanliga. Innebörden i dessa begrepp är dock könsspecifika och 
visar på en konflikt mellan tradition och förändring. För männen är innebörden i 
snäll att hon ska acceptera att han ägnar tid åt sina intressen, ofta traditionellt 
manliga sådana, och att hon är självständig i lagom omfattning, vilket innebär 
att hon ska kunna ta mycket eget ansvar och inte lasta över för mycket på ho
nom, samtidigt som hon inte ska bestämma för mycket eller tänka för mycket på 
sig själv. Det är den relativa underordningen som i männens ögon är kriteriet på 
den goda kvinnligheten.6 För hennes del är innebörden i s näll att han ska ta aktiv 
del i jämställdhetsprojektet och ägna mera tid åt hem och familj än åt sina in
tressen, kamrater och definitivt inte 'festa', dvs dricka för mycket. 

Kravet på att vara vanlig innebär för de unga männen en trygghet, att vara 
igenkänd och accepterad och att ha en förankring i i ntressen som delas av andra 
män. För kvinnorna innebär vanlighetskravet att de inte vågar pröva nytt mode, 

6 Haavind (1982). 
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ta ut svängarna och bejaka olika uttryck för kvinnlighet som utformas i media. 
De önskar att det skulle finnas ett större utrymme för individuella stilar, att de 
skulle våga pröva olika uttryck för kvinnlighet utan att riskera sitt rykte. 

Kvinnorna, och i synnerhet de som har siktet inställt på en mellanklasskarriär, 
anser att vanlighetskravet utgör ett hinder för pojkar och män med arbetarklass
bakgrund. De sporras inte att ha ambitioner och ta vara på de utbildningsmöj
ligheter som finns. De saknar 'stil' och kan inte uppföra sig som kavaljerer. De 
är med andra ord bärare av fel sorts manlighet för den gruppen unga kvinnor. 

Det som karaktäriserar ungdomarnas sätt att tala om kvinnligt och manligt är 
att de ser begreppen som relationella och föränderliga. I deras egen generation 
är idealet en jämbördig relation som uttrycks i te rmer av likhet. Konkreta ut
tryck för förhoppningar och farhågor tyder dock på att det råder en osäkerhet om 
det i realiteten faktiskt förhåller sig på det sättet eller om det alls är möjligt. 
Många unga kvinnor har en känsla av att de vardagliga villkoren för samhand
lingarna mellan könen förutsätter någon form av kvinnlig underordning eller en 
form av omsorgsansvar som männen inte kan eller vill bli delaktiga i, vilket in
nebär en konflikt i förhållande till jämställdhetskravet. En av de unga kvinnorna 
upplever inte denna konflikt. Hon vill bestämt ha en man som hon kan se upp 
till och underordna sig genom att ge honom stor frihet att bestämma över sin tid 
utan krav på att han ska dela på ansvaret för hemarbete och barnomsorg. 

Det som tydligt framträder i min studie om Kiruna är utvecklingen från enhet
lighet mellan de tre dimensionerna av kön med åtskillnad mellan könen som 
grund för såväl den strukturella som den symboliska och individuella dimensio
nen till öppnare och mera varierade men samtidigt mera diffusa och motsägel
sefulla könsdimensioner. I praktiken dominerar åtskillnad mellan könen i arbets
livet, i utbildning efter grundskolan och i stor utsträckning även på fritiden. 
Gränserna mellan kvinnligt och manligt är mera svårdefinierade än tidigare. Den 
formella valfriheten och de utökade valmöjligheterna uppfattas som reella. 
Könsåtskillnaden uppfattas som ett resultat av individuella val. 

Tradition och förändring 

Jag har tidigare pekat på flera tänkbara förklaringar till att traditionella köns
mönster haft en stark förankring i Kiruna samtidigt som det där funnits en stor 
öppenhet för förändringar på många andra områden. Jag har också konstaterat 
att jag inte funnit belägg för den upplösning av generationsförmedlade kunska
per och erfarenheter och det uppbrott från familj och tradition som brukar lyftas 
fram som utmärkande för moderniteten. Det är ett välkänt faktum att förmedling 
av kunskaper och erfarenheter mellan generationerna i en familj eller slakt i den 
typ av samhälle som vi lever i inte har någon avgörande betydelse för yrkes
utbildning och yrkeskunskaper. Den påverkan som sker rör inriktning snarare än 
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den specifika yrkesutbildningen. Det jag vill hävda är att traditionsförmedling 
har stor betydelse i utformningen av kvinnligt och manligt. Det är en av förkla
ringarna till att könsarbetsdelningen och samhandlingsmönstren mellan kvinnor 
och män inte inte förändrats mera radikalt utan snarare omformas för att anpas
sas till andra förändringar i det vardagliga livet. Kunskaper och erfarenheter 
som är nära förbundna med kön och könsidentitet förmedlas från en generation 
till en annan, vilket framträtt på flera sätt i min studie. 

När kvinnor i olika åldrar har berättat om sig själva har de spontant jämfört 
sina villkor med sina mammors. Slutsatsen är som regel given. Mammans liv 
var mera slitsamt och mera begränsat. Hon hade inte samma möjligheter och 
rättigheter. De äldre och medelålders kvinnorna känner sig tacksamma över att 
de fått ett bättre liv än sina mammor. I jämförelsen med den äldre generationen 
är det endast barnuppfostran som de unga mammorna nu upplever som mera 
komplicerat eftersom kraven ökat och blivit mera svårgripbara. De mycket unga 
kvinnorna tror att de kommer att förverkliga det jämställdhetsprojekt som mö
drarna eftersträvat men inte åstadkommit. Med mamma som måttstock blir vill
koren i kvinnornas egna ögon ständigt bättre och det är mammas villkor som 
dottern jämför sig med, inte med de villkor som gäller för männen i den egna 
generationen.7 De unga män jag intervjuat tror att de kommer att möta andra 
krav på medverkan i hushållsarbete och delaktighet i omsorgsansvaret jämfört 
med vad som gällt för deras pappor, som i det avseendet varit privilegierade. 

Det är bland släktingar som ungdomarna i m in studie har sina rådgivare och 
förebilder. Det är anhöriga de kan anförtro sig åt i olika situationer. Erfarenheter 
som förmedlats mellan generationerna är att hustrur/mödrar har omsorgsansvar 
och att makar/fäder är omsorgsberoende. Hushållsarbete och fritidsverksamhet 
som sker inom familjen eller i sa marbete med släktingar är områden där föräl
drar utför handlingar som barn blir delaktiga i och lär sig av. Mödrar förmedlar 
kunskaper i hushålls- och omsorgsarbete, fäder förmedlar kunskaper om jakt, 
fiske, motorer och idrott till söner. Det var den modell som var helt domine
rande under seklets första hälft. Utvecklingen från 1950 och framåt har inneburit 
att döttrarna i något större utsträckning blivit delaktiga i sådana verksamheter 
som tidigare huvudsakligen utfördes av män. Kraven på att även söner ska delta 
i a rbetet hemma har ökat något, men denna förändring har inte inneburit att 
grunddragen i den traditionella modellen försvunnit. Den tillämpas fortfarande. 
Enkätsvaren i m in studie visar att de unga kvinnorna ägnade mera tid åt hus
hållsarbete än de unga männen. En av orsakerna till att unga män inte vill flytta 
anses vara att de är beroende av mammans omsorg även om de inte bor hos sina 
föräldrar. Man påstår att de unga männen gärna går hem till mamma och äter 
och för att få hjälp med tvätt och andra praktiska göromål. Pojkar blir mer bort
skämda än flickor som i st örre utstäckning både får och vill lära sig att klara sig 
själva. 

7  Se Haavind (1987, s 29). 

208 



Utgångsläget för förhandlingarna mellan könen är att kvinnorna måste ta vara på 
de möjligheter de har som deras mammor inte hade. Om de inte lyckas förverk
liga sina mål finns en stor risk att detta tolkas som ett personligt nederlag. De 
unga männens problem är att om de accepterar de nya kraven förlorar de den tid 
deras förebilder kunde disponera för egna intressen. Det krävs förhandlings
förmåga att få den ekvationen att gå ihop utan att det i p raktiken leder till att 
kvinnorna osynliggör det som de upplever som misslyckanden och underordnar 
sig männens behov att få disponera sin tid. 

Omsorgsansvar och omsorgsberoende 

Kvinnor har många heterosociala kontakter över generationsgränserna bakåt och 
framåt, privat och yrkesmässigt. Kvinnor vårdar barn och gamla av båda könen. 
Omsorgsansvaret i familj och släkt innebär en anpassning till andras behov och 
tid. Omsorgsansvaret förutsätter tillgänglighet. Om vuxna män får sina omsorgs
behov tillfredsställda genom kvinnors arbete underlättar det deras homosociala 
verksamheter vare sig den är inriktad på karriär eller fritidsintressen. Detsamma 
gäller självklart för de kvinnor som får sina omsorgsbehov tillfredsställda ge
nom andras arbete. Förhandlingar mellan könen handlar i hög grad om tillgäng
lighet, om tid och tidsanvänding. De strategier och motstrategier som utformas 
av kvinnor och män står i relation till vad som konkurrerar om tiden - omsorgs
ansvaret mot karriären, uppdraget eller intresset. 

I förhandlingar och samhandlingar mellan könen intar det oavlönade om
sorgsarbetet en central plats. Det som innefattas i begreppen omsorgsarbete och 
omsorgsansvar fungerar som en av de sammanhållande länkarna mellan de tre 
dimensionerna av kön - den strukturella, den symboliska och den individuella. 
Omsorg står i detta sammanhang inte för egenskaper som godhet och moral utan 
för det arbete och det ansvar som ligger till grund för att det reproduktiva arbetet 
i vardagen fungerar. Att ändra på relationerna kring den vardagliga omsorgen är 
problematiskt både för kvinnor och män. På en symbolisk nivå är omsorgsan
svaret nära förbundet med föreställningar om kvinnlighet. Kvinnor ser sig själva 
som privilegierade i förhållande till sina mammor. Männen har förlorat privile
gier i ett generationsperspektiv. Att inte ta det ansvaret och få det privilegiet kan 
innebära djupgående konflikter som rör identitet och självkänsla. 

Omsorgsansvar och omsorgsbehov är sega strukturer som förmedlas från en 
generation till en annan och som är kopplade till privilegier, makt och underord
ning. De har stark genomslagskraft i arb etsdelningen mellan könen, i det sätt på 
vilket sexualiteten organiseras, i föreställningar som knyts till kvinnligt och 
manligt och till den individuella könsidentiteten. Innehållet i omsorgsansvaret 
och omsorgsberoendet har förändrats i många avseenden under 1900-talet, men 
genomgående är att den som utför omsorgsarbete måste var tillgänglig för an
dras behov och den som får del av omsorgsarbetet får del av andras tid. Den om-
formning av omsorgsarbete från oavlönat eller extremt lågavlönat arbetet i fa
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miljen till lönearbete har inneburit att kvinnors ekonomiska beroende av en
skilda män minskat. Delar av det konkreta omsorgsarbetet i familjen har över
förts till olika institutioner. 

Kärnan i könens samhandlingar kan knytas till frågan om tillgänglighet. I det 
vardagliga är det tillgången till egen och andras tid och arbetsinsatser som står i 
fokus. För den enskilda individen är dessa förhandlingar förknippade med kär
lek och sexualitet. Det motsägelsefulla innehållet i den symboliska dimensionen 
av kön kan ses som en strid mellan traditionsförmedlade föreställningar, jäm
ställdhetsideologi och massmediaförmedlad ideologi, en maktkamp mellan olika 
aspekter av tillgänglighet och rätten att bestämma över sin egen tid. De tradi
tionsförmedlade föreställningarna vilar på åtskillnad. Kvinnans bestämmelse är 
att i första hand vara maka och mor. Kvinnlighetens kärna är att vara tillgänglig 
för andras behov och att underordna sig dessa. Detta gäller både omsorgsarbete 
och sexualitet. Mannen är huvudförsörjare och ytterst ansvarig för familjens ma
teriella välfärd. Detta legitimerar hans omsorgsberoende och ger honom rätten 
att bestämma över sin tid och sin tillgänglighet. Mannen har traditionellt även 
tolkningsföreträde på sexualitetens område. Enligt jämställdhetsideologin ska 
både kvinnor och män sträva efter självförverkligande och delat ansvar för för
sörjning och omsorgsarbete. Dominerande massmediaproducerande föreställ
ningar om kvinnligt och manligt bygger på åtskillnad: kvinnan som kropp är ob
jekt eller offer, mannen som kropp är subjekt och aktör. En schematisk bild av 
det motsägelsefulla innehållet i den symboliska dimensionen av kön kan tecknas 
som en triangel ( se figur 3). Punkterna A och B står för de medvetet reflekte
rade föreställningarna om kvinnligt och manligt - det som min studie handlar 
om - och C en mera oreflekterad men inte mindre viktig påverkan. För att få 
kunskap om den nivån krävs en annan typ av studie än den jag gjort. 
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Traditionsförraedlade 
föreställningar om 
kvinnligt och manligt Jämställdhetsideologi 

Dominerande massmedia-
producerade föreställningar 
om manligt och kvinnligt 

Figur 3. Konkurrerande föreställningar om kvinnligt och manligt inom den symboliska di
mensionen av kön . 

Sett ut de unga kvinnornas perspektiv innehåller den symboliska dimensionen 
av kön en ideologisk triangel där tradition och jämställdhet riktas mot de aspek
ter av könsidentiteten som rör konflikten mellan omsorgsansvar och självstän
dighet. Den massmediaförmedlade ideologin är i första hand riktad mot identite
ten som kvinna och kärlekspartner. Det som förenar tradition och mediaprodu-
cerad ideologi är att båda förutsätter underordning, medan jämställdhet förutsät
ter delat ansvar och delad makt. De unga kvinnorna bejakar med något undantag 
jämställdhetsideologin. För dem är jämställdhet i första hand en fråga om att 
förmå de män de ska leva tillsammans med att ta del av hushållsarbete och barn
omsorg. Kvinnornas förhandlingsposition är starkare än den var under den första 
hälften av 1900-talet. Det förefaller som att de kan hantera förändringar på ett 
annat sätt än de unga männen, som i många avseenden är mera traditionsbundna. 
Detta är kanske en konsekvens av den kvinnotradition som innebär under
ordning och tillgänglighet och en träning i att inte sätta de egna behoven främst. 
Just detta kan således vara deras styrka i en tid då förändringarna är snabba och 
kraftfulla. Men det är ett problem i förhandlingarna om egen tid och egna behov. 
De unga kvinnornas konflikt handlar om hur de ska hantera de krav kärleks
relationen ställer på tillgänglighet och de krav de har på sig själva att åstad
komma den jämställda relationen samt konsekvenser för deras självkänsla om 
de misslyckas. 
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Kvinnornas lönearbete är i stor utsträckning knutet till olika former av om
sorgsarbete och service i underordande positioner, vilket kan bidra till att ge 
stöd åt traditionella samhandlingsmönster. Mannens roll som försörjare har le
gitimerat hans omsorgsberoende. Trots den uppluckringen av försörjaransvaret 
som skett har män ofta högre lön än kvinnor. I familjer är mannen fortfarande 
ofta huvudförsörjare. Kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än 
män. Försörjaransvaret och omsorgsberoende hade i ett historiskt perspektiv en 
tydlig strukturell förankring. Denna strukturella förankring har försvagats och 
blivit mera diffus men inte upplösts. Omvänt kan sägas om jämställdhetsideolo
gin att den inte har den strukturella förankring som männens omsorgsberoende 
haft och i viss mån fortfarande har. 

Vissa grupper av starkt ortsbundna unga män är de som förlorat mest på den 
förändring som samhället och könsmönstren genomgått under de senaste de
cennierna. De befinner sig i en konflikt mellan det homosociala trycket, orts
bundenheten och de nya kraven. De traditionsförmedlade föreställningarna om 
kvinnligt och manligt har ett gemensamt med de mediaproducerade: kvinnan är 
underordnad mannen. I de mansgrupper där olika uttryck för kvinnoförakt och 
manlig dominans uppskattas står de unga männen inför valet att bli delaktiga i 
den manliga jargongen och självhävdelsen på kvinnornas bekostnad eller att ta 
avstånd och riskera den homosociala tryggheten. Det ger poäng att skryta om att 
man kräver att bli uppassad av tjejer, att man får sin vilja igenom i alla lägen 
och situationer och att man markerar detta i kontakt med unga kvinnor. De unga 
män som har sin homosociala förankring i grupper som teoretiskt kan acceptera 
jämställdhetsideologin och som är beredda att förhandla om arbetsdelningen 
med sin partner har en mera gynnsam position. Detsamma gäller självklart för 
dem som klarar av att balansera mellan dessa positioner och anpassa sig till det 
som situationen kräver. Den öppna kaxigheten är lättare att bemöta eller helt ta 
avstånd ifrån än olika former av mera osynliggjord dominans. Ändrade förhåll
ningssätt bland unga män är en av förutsättningarna för mera jämlika samhand
lingsmönster mellan kvinnor och män om de inte i praktiken leder till nya och 
mindre synliga former för manlig dominans och kvinnlig underordning. 

Förändrade materiella villkor, ideologisk påverkan och generationsförmed-
lade föreställningar och värderingar formar tillsammans normerna för samhand
lingarna mellan könen. Dessa mönster har förändrats under 1900-talet. Kvinnans 
rätt till arbete och inkomst och kvinnans juridiska rätt att själv bestämma över 
sin kropp är faktorer som haft stor betydelse för förändringar i de t vardagliga li
vet. Utvecklingen har inneburit en ökad rörlighet, större frihet att förhandla och 
variera formerna för samlevnad, för kärleksrelationer och kamratskap utan att 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män förändrats på något avgörande sätt. 
Trots den historiskt starka mansdominansen i K iruna och den starkt könssegre-
gerade arbetsmarknaden har samhandlingsmönstren mellan kvinnor och män 
och den symboliska dimensionen av kön förändrats. Jämställdhetsideologin har 
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fått så stor genomslagskraft i vissa sammanhang att den blivit ett hinder för dem 
som vill synliggöra den könssegregation som också finns. 

Utvecklingen i Kiruna visar att kön och könsmönster har genomgått en påtag
lig förändring under 1900-talet och att de är traditionsbundna i vissa avseenden. 
Det som framstår som relativt oförändrat trots den ökade rörligheten i parrela
tionerna är den stabiliserande funktion som kön och könsmönster haft och har i 
vardagen och i det sociala livet. Under bebyggelsetiden när allt var nytt och 
oprövat representerade arbetsdelningen mellan kvinnor och män det trygga och 
välkända. För de unga kvinnor och män jag intervjuat representerar ett parför
hållande, ett traditionellt livslångt äktenskap baserat på sexuell trohet och kam
ratskap och familjeliv, tryggheten och stabiliteten i framtiden. 
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Epilog 

Tre år har gått sedan jag våren 1990 gjorde de sista intervjuerna i Kiruna. Under 
de åren har mycket förändrats i Sverige. Vi har fått uppskakande inblickar i hur 
ekonomiskt lättsinne lett till en rad bankkriser och olika former av ekonomiska 
oegentligheter. Skattereformen har lättat på skattetrycket för höginkomsttagare. 
Kommunernas ansvar för utbildning, vård och omsorg har ökat. Avgifterna för 
olika former av service har stigit. Den ekonomiska krisen har varit ett ständigt 
återkommande ämne i nyhets- och debattprogram i radio och TV. 

Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten efter valet 1991. Den borger
liga koalitionsregeringen har privatisering av statliga företag och olika verksam
heter inom den offentliga sektorn som en av sina målsättningar. LKAB är ett av 
de företag som finns med på regeringens privatiseringslista. Privatiseringtanken 
har mött stort motstånd i M almfälten. Någon utförsäljning har ännu inte blivit 
aktuell. 

Sommaren 1993 är arbetslösheten i Sverige högre än någonsin sedan trettiota
let - drygt 10 procent av den arbetsföra befolkningen är öppet arbetslösa. Antalet 
personer med behov av socialhjälp ökar. Med de sparbeting som lagts på kom
muner och landsting är risken stor att arbetslösheten fortsätter att öka. Konkur
rensen om utbildningplatser på universitet och högskolor är i år större än nå
gonsin. Många som söker sig till högre utbildning blir utan plats. Gymnasie
elever får inte något studiebidrag under sommarmånaderna och studielånen till 
högskolestuderande försämras fr o m hösten 1993 genom att bidragsdelen min
skar. Trycket på kommuner och landsting har ökat. Exemplen på det som har 
kallats nedmonteringen av välfärdsstaten kan mångfaldigas. Att dessa genom
gripande förändringar i Sverige också påverkar livet i Kiruna är självklart. Att 
granska hur det skett och sker är ett ämne för en annan studie än den jag gjort. I 
det här efterordet vill jag peka på och spekulera kring några företeelser som di
rekt eller indirekt har anknytning till ämnet för mitt arbete. Mina reflektioner 
bygger på andrahandsuppgifter. Samtliga nummer av den nystartade Kiruna
tidningen som kom ut med sitt första nummer i december 1991, har varit en 
viktig källa. Jag har sporadiskt läst lokaltidningar från Norrbotten och tagit del 
av Sysselsättning, Befolkning, Bostäder. Planeringsunderlag för Kiruna kom
mun från mars 1992. 

Socialdemokraterna fick egen majoritet i kommunfullmäktige i Kiruna också 
efter valet 1991. Förteckning över ledamöter i st yrelser och nämnder visar inte 
överraskande att det finns betydligt fler män än kvinnor som är kommunpoliti
ker med ordinarie poster. Också bland ersättarna är männen i m ajoritet men inte 
i lika hög grad. En reflektion jag gjort när jag granskat förteckningen över kom
munens ledning är att samma personer har flera olika uppdrag. Oavsett vad det 
har för orsaker innebär det att det ställs stora krav på att en kommunalpolitiker 

214 



har tillgång till egen tid. Tillgänglighet för det politiska arbetet är en förut
sättning för den politiska karriären. 

Alla ordinare ledamöter i personal- och organisationsutskottet, valbered
ningen och den särskilda beredningen (partiberedningen) är män. I två nämnder, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden och omsorgsnämnden är kvinnor ordförande. 
Med fem män och sex kvinnor som ordinare ledamöter är omsorgsnämnden den 
enda nämnd där majoriteten är kvinnor. Förskjutning från arbetet till fritiden 
som en viktig grund för utvecklingen av könsidentitet är en av de förändringar 
jag pekat på i min studie. Det är kanske inte en tillfällighet att männens domi
nans i fritids- och kulturnämnden är så framträdande. På de ordinarie posterna 
finns nio män och två kvinnor. Detta är inte något unikt för Kiruna men det är 
påtagligt att det är männen som har den politiska makten och det politiska an
svaret i Kiruna kommun. 

Qulan - Qvinnors utbildning, liv och arbete på Nordkalotten - är en förening 
eller ett nätverk som bildades sommaren 1990. Qulans kontor finns i Kiruna. 
Föreningens målsättning är att på olika sätt verka för att belysa kvinnornas situa
tion på Nordkalotten, att anordna kurser och seminarier och att ge stöd och in
spiration till olika projekt. Det är ännu för tidigt att utvärdera resultatet av 
Qulans verksamhet men det sjuder av aktivitet. Några exempel får illustrera. 
Våren 1992 anordnades ett symposium kring temat Kvinnors arbetsmarknad i 
Malmfälten. Qulan har tagit inititiv till ett jämställdhetsprojekt på låg-och mel
lanstadiet, till en sommarkurs i teknik för flickor i årskurs åtta samt till ett läro
medel om Kirunas näringsliv och arbetsplatser. 

Våren 1992 avslöjades den stora idrottsskandalen i Kiruna. Pengar avsedda 
för s k jobbsökarresor har använts till att bekosta resor för bortamatcher och 
träningsläger för fotbollslaget, klubbstyrelsen och handbollspelare. Det som 
kom i dagen var en härva med uppgifts- och namnförfalskningar och felaktigt 
utnyttjande av beredskapsarbete för idrottstränare. De personer som utpekas som 
huvudansvariga var några tjänstemän på arbetsförmedlingen och i kommunen 
som var engagerade i idrottsrörelsen. Oegentligheterna och det sätt på vilket 
kommunen hanterade fifflet med beredskapsjobben har enligt Kirunatidningen 
skapat misstro mot den politiska ledningen i kommunen men också mot idrotts
rörelsen. Härvan är ännu inte till fullo utredd juridiskt och det återstår att se hur 
allvarligt dessa händelser skadat det socialdemokratiska partiet och 
idottsklubbarna. 

Den första maj 1993 gick två demonstrationståg i K iruna. Det ena var social-
aldemokraternas, det andra en demonstration för lasarettet och mot Landstingets 
sparplaner som bl a innehåller ett förslag om att lägga ner akutsjukvården och 
BB/gynavdelningen på lasarettet. Det var Aktionsgruppen för Kiruna lasaretts 
bevarande och Gruv 12:an som tagit initiativet till den senare demonstrationen. 
Bakom aktionsgruppen finns en rad olika kvinnoorganisationer, bl a Qulan. 
Hotet mot lasarettet har väckt kraftiga protester från många olika håll. Kvinnor i 
och runt om Kiruna vill inte resa till Gällivare för att föda. Gruv 12:an kräver 
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akutsjukvård i Kiruna för att känna den trygghet som det innebär att få snabb 
hjälp vid arbetsolyckor. Personalen på lasarettet vill behålla sina jobb och de har 
arbetat fram besparingsförslag som innebär att både BB och akutsjukvården får 
finnas kvar. 

Det finns t o m planer på att lämna Landstinget och sköta lasarettet lokalt. 
Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen i Kiruna var den öppna arbetslösheten 
i Kiruna kommun i juli 1993 omkring 10 procent. Arbetslöshetstalet för ålder-
gruppen 18-24 år var drygt 20 procent. Trots att detta är mycket höga siffror har 
problemen med arbetsbrist inte ökat i Kiruna i samma utsträckning som i Norr
bottens län och i riket. Förklaringen till detta är enligt Arbetsförmedlingens chef 
de nyinvesteringar som LKAB gjort och som haft en positiv inverkan på nä
ringslivet i Kiruna. 

De utomparlamentariska aktionerna tyder på att det finns kampvilja och en 
beredskap att pröva nya vägar och nya metoder för att förhindra att villkoren för 
det sociala livet försämras. Situationen i K iruna sommaren 1993 är på många 
sätt en annan än den var i slutet av åttiotalet. Det som då var en självklarhet för 
de ungdomar jag talade med var att det fanns arbete 'söderut.' Många unga män 
och de flesta av de unga kvinnor jag talade med räknade med att de skulle flytta 
- motvilligt för att det inte gick att få arbete i Kiruna eller frivilligt för att få nya 
möjligheter och erfarenheter. Idag är det inte längre självklart att det går att få 
ett arbete någon annanstans. Unga kvinnor från Kiruna blev hembiträden 
'söderut' på trettiotalet. På femtiotalet och ända fram till slutet av åttiotalet har 
hemtjänsten, långvården, sjukvården och arbeten lockat unga kvinnor 'söderut'. 
Hur kommer vardagslivet och samhandlingsmönstren mellan kvinnor och män 
att förändras om fler unga kvinnor väljer eller tvingas att stanna kvar i Kiruna? 
Kommer det att innebära en vitalisering av det politiska livet och arbetslivet? 
Kommer det att luckra upp eller förstärka könsarbetsdelningen? Dessa frågor rör 
inte bara utvecklingen i Kiruna utan även andra orter som haft likartade utflytt
ningsmönster. De är centrala för fortsatt forskning om kön och social förändring 
i Sverige - men det blir en helt annan historia. 
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Summary 

In 1903 the railway from Luleå to Narvik in the north of Norway was inaugu
rated by the Swedish king Oscar II. A few years before that mining had started 
in the mountains around the lake Luossajärvi - the area that was given the 
name of Kiruna. Modern technology, including the railway, and the chance of 
financing the project partly by loans from abroad made the exploitation of 
iron ore possible. 

Settlers arrived from all over Sweden, though the majority were from other 
parts of the North. The mining industry brought the process of modernization 
to the surrounding area that had formerly been the land of the Samish people 
and farmers who lived in villages along the Torneå river near the mines. 

The building of Kiruna was the result of close co-operation between the 
mining company, LKAB, and the community. Hjalmar Lundbohm, the mana
ger at LKAB, had a great influence on social and cultural development in 
Kiruna, and he was much admired by local people. He was a gentle patriarch 
doing his best to make living conditions as good as possible for his 
subordinates. 

Features typical of the Swedish welfare state such as a strong belief in tech
nology, rational planning and an equal distribution of social security, pro
moted by the growing labour movement, had a great impact on local planning 
in Kiruna even before the idea of 'folkhemmet', the welfare state, was gener
ally accepted in Sweden. 

The labour market in Kiruna has been dominated by iron ore mining. 
Changes in prices and demand for iron ore on the world markets have greatly 
influenced the situation in Kiruna, causing shifts between periods of unemploy
ment and periods of labour shortage. The recession in 1976 made it very clear 
that a differentiated labour market is crucial for the survival of Kiruna. 'From 
mine to mind' is the slogan used to point towards space technology and data 
communication as promises for the future. 

The dominance of men and their efforts and interests have been obvious on 
the labour market as well as in leisure activities. This is very obvious in all 
kinds of literature about Kiruna. There is very little known and documented 
about the lives of women and their contribution to the cultural, social and 
political development from 1900 onwards. Questions that arise are: What have 
conditions for women, and especially young women, been from the settlement 
period until the end of the eighties? What changes in the concepts of femininity 
and masculinity have taken place during this century? 

The thesis is structured in five parts with varying numbers of chapters, a 
prologue sketching the development in Kiruna and an epilogue pointing at 
some changes that have taken place since 1990. Theoretical starting-points, 
aims, methods and empirical material are presented in part I. The three fol
lowing parts cover descriptions and analyses from 1900 to 1990 - more 
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precisely 1900-1920 in part II, 1930-1982 in part III and 1983-1990 in part 
IV. Changes in sex/gender relations are summarized and analysed in part V. 

Theories about sex/gender relations and about everyday life have been used 
as theoretical starting points. According to Sandra Harding gender has a 
structural, a symbolic and an individual dimension. The structural dimension 
includes all aspects of the sexual division of labour. The symbolic dimension 
covers symbols connected with men and women, concepts of femininity and 
masculinity and the norm systems for women and for men related to those 
concepts. Issues concerning sex/gender identities constitute the individual 
dimension. These three dimensions are closely related to each other. 

Sandra Harding's concept of gender is essential for the descriptions and 
analyses of sex/gender relations in Kiruna, but in the Swedish text I h ave used 
the word 'kön', not 'genus', as I want to include both sex and gender. As I see 
it the problem in separating of sex and gender is the division it implies be-
ween the bodies of men and women and the social and cultural aspects of mas
culinity and femininity. Referring to Rita Liljeström, Frigga Haug and Janet 
Holland among others I have pointed at the fact that bodies acquire their me
aning in social contexts and that sexuality is socially organized and an impor
tant link between the three dimensions of sex/gender. 

The perspective in my study has been influenced and inspired by Dorothy 
Smith's criticism of traditional sociology for excluding women's everyday ac
tivities from descriptions and analyses of social life. Smith argues that a socio
logy for and about women has as its aim to make everyday life and its connec
tions with social and economic power relations visible in the texts. 

Charlotte Bloch's concept of everyday life has influenced the structure of 
my work. Bloch makes a distinction between the conditions of everyday life 
and the everyday life we create when dealing with these conditions. Our feel
ings and concepts are mediating links between the conditions of everyday life 
and our actions in it. 

Limitations have been neccessary. The changes in everyday life that have 
been the main themes of the study are the sexual division of paid and unpaid 
work, leisure activities and the development of educational opportunities in 
Kiruna. 

The principal aim of this thesis has been to analyse changes in the sex/gender 
relations in Kiruna during the twentieth century in relation to social change in 
general by 

- describing and analysing sex/gender relations in Kiruna during the 
settlement period 1900-1920 

- describing some aspects of the development from 1920-1982 in three 
period pictures 

- describing and analysing sex/gender relations among young women and 
men after the recession in 1982. 
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The empirical basis for the study consists of interviews, two questionnaires and 
various other documents and records about the life in Kiruna. The interviews 
have been essential for descriptions as well as for analyses. The approach is 
mainly qualitative. 

Two collections of retrospective interviews have been used: 'Kirunaminnen' 
- Kiruna memories - interviews with settlers who came to Kiruna around 
1900, were carried out during the forties. 'Berättelser av gamla kirunabor' -
stories by old inhabitants in Kiruna - are interviews made in the seventies. The 
informants were born in Kiruna or moved there with their parents when very 
young and they grew up there during the the first decades of the century. 

I visited Kiruna several times during the eighties, met and talked to very 
many people, and made sixty-five tape-recorded interviews with people of va
rious ages, 22 of them with last year students in upper secondary school 
1989/90. 

The questionnaires were directed to young people, 18-20-year olds, in 
Kiruna, one in 1986 and the other in 1987. The first was answered by young 
women and men working half time in state-supported jobs, 'ungdomslag', for 
unemployed youth, the second by last year students at upper secondary school. 

Results 

When the settlers first came to Kiruna they encountered many difficulties. 
Living conditions were extremely hard in every respect: poor housing, short
age of water and food, transportation problems, long, cold winters with only a 
few hours of daylight from November to February, short summers with un
countable hordes of mosquitoes and all the time hard work for both women 
and men. The settlers were young people and they did work hard to create a 
future for themselves and their children. The result was surprisingly good and 
was a consequence of the ambition of both the people and the leaders of 
LKAB. Despite periods of unemployment and difficulties with food supplies, 
especially during World War I, Kiruna had developed into what might be de
fined as a modern community by 1920 with social, political and cultural acti
vities, a small local hospital and compulsory schools for all children as well as 
opportunities for further training for boys in particular but also for girls. It is 
worth noticing that the number of working-class girls taking up a four-year 
course of theoretical studies after compulsory school was quite large and re
mained so for many decades. 

As housewives or as wage-earners women contributed to the construction of 
Kiruna. They were responsible for food and lodging. Women brought up 
children, they produced food and clothes, they cleaned and washed. Their 
working conditions were very poor. 

219 



Wives were supposed to look after their husbands in many respects: to give 
them care and attention, to keep them from too much drinking and card-play
ing if neccessary, to support them to be good providers. Women were respon
sible for moral standards both for themselves and their family. Legally women 
were subordinate to men - fathers, elder brothers or husbands. The division of 
labour was well established. Men were not supposed to do women's work but 
women could do men's unpaid work when there were no men available, 
though they were not allowed to do any kind of work in the mines. Women 
were both controlled by others and in control of others. 

The concept of femininity had two poles - a positive and a negative. Positive 
femininity comprised responsibility for reproductive work and morals, espe
cially in connection with sexuality. Negative femininity was the opposite, in
cluding the inability to be a good house-keeper, to give birth to children out of 
wedlock, to drink alcohol, to be a prostitute. 

Positive masculinity was connected with strength, the ability to work hard 
and to fight with other men, to keep promises and never curry favour with the 
authorities. Apart from this, positive masculinity had to sides: 'steady men' and 
'unruly men' in relation to alcohol and women. A man did not lose respecta
bility among other men if he lived an unruly life as long as he lived up to 
other criteria of masculinity. Negative masculinity was connected with cheat
ing, laziness and weakness. 

Separation between the sexes was the ideal in accordance with the division of 
labour and the concepts of femininity and masculinity, and it remained so until 
the middle of the century. 

The economic situation was a great problem for many families in Kiruna 
during the first part of the thirties and had in fact been so since 1928 when the 
miners were on strike for eight months. When the demand for iron ore was 
very low, miners lost their jobs or were permitted to work only one or two 
days a week. Despite the depression and unemployment during the thirties the 
conditions for everyday life were not as bad as during the early years of the 
settlement period. 

It was very difficult for young people to get jobs. Measures were taken to 
limit unemployment among men by offering them state-supported jobs or by 
job-training. Women had to find their own ways of supporting themselves. 
There were few ordinary jobs available for them. They usually worked as do
mestic servants either in Kiruna or in cities in other parts of Sweden. 

The position of women was much the same as it had been during the settle
ment period. They had obtained the right to vote but in matters concerning 
economy and sexuality their rights were very restricted. The division of la
bour was unchanged. The labour market for women was very limited. Married 
women were housewives, unmarried women worked in the domestic sector of 
the labour-market or they stayed with their parents or other relatives and did 
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housework for them. Women were responsible for care and attention. Men 
were dependent on the labour performed by women to get care and attention. 

The demand for iron ore increased rapidly after the end of the war in 1945. 
This boom changed Kiruna in many ways. The population grew very fast, the 
majority of the new miners moving to Kiruna from Tornedalen or from villa
ges around Kiruna. Many of them lived in Kiruna during work periods but 
spent as much time as possible in their home villages. 

The town expanded. Public buildings and private houses were built and so
cial service systems for the inhabitants developed as well. The boom reached 
its peak at the end of the fifties but the town continued to expand during the 
following two decades. 

During the fifties middle-aged and elderly women still remained house-wi
ves. New jobs were available for young women, mainly in the the service sec
tor, but there were also jobs as domestic servants as previously. Those who 
wanted to leave Kiruna could easily get jobs in other parts of Sweden. During 
the sixties and seventies the demand for employment among married women 
created a new unemployment problem i Kiruna as there were too few jobs 
available to met the women's needs. 

There was a shift in responsbility for lesiure activities during the fifties. 
Before the boom working-class children and young people were offered spare-
time activities organized by people who were members of the labour move
ment or other groups closely related to them. Children with fathers who were 
not workers did not take part. This strengthened the notion of belonging to 
different social classes. Gradually the responsibility for those actitivies was ta
ken over by the community. 

New forms of social relations between boys and girls and between young 
women and young men developed, and were accepted as long as they did not 
violate the norm system that regulated sexuality. Influences from abroad 
became obviously stronger among teenagers. 

The sexual division of labour remained unchanged but the number of mar
ried women with jobs outside the home increased during the sixties. Con
cerning housework and childcare, the rules regulating what women and what 
men might do were not as previously, as before but very few men openly did 
what was traditionally looked upon as women's work at home. 

Traditional concepts of femininity and masculinity were strengthened by the 
the new inhabitants who moved to Kiruna from the countryside. Ideas about 
equality of choice and equal opportunities for boys and girls, for women and 
men, gained ground as generally accepted ideology in Sweden. Everyday life 
in Kiruna was in that respect a meeting-place or a melting pot for traditional 
and modern concepts about women and men, femininity and masculinity. 

A general tendency in the development from the sixties onwards is that dif
ferences between Kiruna and the rest of Sweden have diminished, partly be
cause privileges that were unique to Kiruna, such as no fees for studies in up
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per secondary school, free dental service for school-children, educational op
portunities after compulsory school etc, have been provided all over Sweden, 
and partly because of modern communication systems with new possibilities 
for transportation of goods and people, of news, films and other media pro
ducts. Young people in Kiruna now listen to the same kind of music and see 
the same films and videos as young people all over Sweden and in many other 
parts of the world. 

LKAB radically reduced the number of its employees after the unexpected 
recession of 1976 and the next one in 1982. Efforts were made to create new 
jobs and a more differentiated labour market. To some extent this has been a 
success but unemployment has been a great problem in Kiruna ever since. The 
number of inhabitants has decreased, many young people and especially young 
women leaving Kiruna during the eighties. 

In part IV the results from questionnaires and interviews with young people 
are presented with many descriptive details about everyday life in Kiruna, as 
well as reports on the values and attitudes, hopes and fears about the future ex-
ressed by young women and young men. 

Results from the questionnaire indicate that young people in Kiruna have 
great expectations concerning future employment. They want financial security 
and steady employment as well as opportunities for personal development; they 
want to take initiatives, to be independent and to co-operate with others. For 
young women it is more important to work with and help other people than 
for young men, but both sexes stress that they wish for good relations with 
fellow workers and colleagues. 

Personal qualities and interests, and the situation in the labour market and in 
the economy of the country are factors that are believed to be very important 
when people choose and obtain their jobs, while social background and sex are 
considered to be of little importance. I h ave come to the conclusion that the se
paration between the sexes that is obvious in the labour market, at upper sec
ondary school and in preferred leisure activities, is looked upon as the conse
quence of individual preference and not as a structural phenomenon. 

The interviews contain information about various aspects of sex/gender re
lations. Changes in accepted behavioural patterns and norm systems have taken 
place. When a young couple in the upper teens establish a steady relation it is 
generally accepted by their families. They are allowed to spend the night with 
one another during weekends and holidays, and they become involved as fam
ily members in both families. It is also accepted that such a relation might 
come to an end, but it seems to be difficult for young women to know what the 
norm system regulates as regards what they may or may not do without getting 
a bad reputation. It is quite clear however that changing partners too often is 
not acceptable for young women. 

Young women have plans concerning how to realize their ideals about 
sharing housework and childcare with their future husbands. They feel 
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responsible for this and believe that they might succeed in achieving what their 
mothers have wanted but not managed to carry out. They plan to stay at home 
with their children for a couple of years before taking up their jobs again, if 
and when they become mothers, but they do not want to be housewives for 
more than a few years. Young men are aware of the fact that they will have to 
be more involved in household matters than their fathers have been. Their 
ideas about what that implies are often rather vague. Many of them hope they 
will find a partner who is willing to share their leisure activities or at least 
accept that they will continue to devote time to those interests even when they 
have a family. The ideal for both young women and men is to find 'the right 
partner' and establish a life-long relationship, built on mutual understanding 
and fidelity. 

Families and relatives co-operate and help each other in various practical 
matters. Young people are influenced not only by parents but also by relatives. 
One of my conclusions is that as traditional sex/gender patterns and concepts 
are transferred from one generation to another they have not changed as 
rapidly and easily as many other social phenomena in Kiruna. 

The division of labour is clearly defined both in the labour market and in 
education and job-training after compulsory school. This does not seem to af
fect the ideal of equal opportunity, the generally accepted ideology, as equal 
opportunity is mainly connected with the division of unpaid work within the 
family. It seems as if household work and childcare are at the centre of nego
tiations between the sexes. Achieving changes in the responsibility for care and 
attention in everyday life is problematic both for women and men. Symbolical
ly the responsibility for care and attention is closely related to the concept of 
femininity. When women of different generations compare their life circum
stances with those of their mothers they usually find that they are privileged, 
while men in a generation perspective have lost privileges. The responsibility 
for and the need and right to receive care and attention are connected with 
power relations, with dominance and subordination, and with traditional 
economic structures with men as providers. Although changes have taken place 
in the kind of work needed to give care and attention, what remains unchanged 
is the fact that a person who provides care and attention must be accessible and 
give of her or his time to others. 

Central to the negotiations between the sexes are matters concerning time 
and accessibility. For individuals these negotiations are connected with love 
and sexuality. The contradictory poles in the symbolic dimension of sex/gender 
are the ideology of equality between the sexes and traditional concepts of femi
ninity and masculinity, and concepts about sex/gender relations in the mass 
media, where the dominating masculine/feminine concepts are that men are 
bodies, actors and subjects, women bodies, objects or victims. Young people in 
my study have developed different strategies to cope with this conflict related 
to both sex and social background. 
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Sex/gender relations in Kiruna have changed during the twentieth century but 
they are traditional in some respects as well. In spite of growing mobility in 
partnerships, sex/gender relations have had and still have a stabilizing influ
ence in everyday life and in social life in general. During the settlement period 
when everything was new and unfamiliar, the division of labour between the 
sexes represented something that was well-known and secure. The division of 
labour and the division of responsibilities are not as open and strict as before. 
The boundaries are looser and more diffuse but they do exist. Young people in 
my interviews look upon a life-long marriage based on sexual fidelity, friend
ship and family-life as a major part of security and stability in a changing 
world. 
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Bilaga 1 

Till dig som arbetar i ungdomslag i Kiruna våren 1986. 

Detta är ett frågeformulär som syftar till att ta reda på hur ungdomslag funerar och hur du 
som ungdomslagare ser på framtiden. Det har utarbetats av fältassistenterna i Kiruna, 
Ann-Sofi Erkki, Rolf Olsson, Arvo Usitalo och en forskare vid Umeå universitet, 
Kerstin Hägg. Vi fyra hoppas att du vill hjälpa oss med vårt arbete genom att svara på 
våra frågor. 

Alla svaren behandlas utan att enskilda personer kan identifieras. Du förblir anonym men 
dina svar är viktiga för oss. 

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET: 

1. Fyll inte i något i högermarginalen. Den är till för våra anteckningar. 

2. Svara genom att sätta en cirkel runt de siffror som finns vid svarsalternativen till 
frågorna. 

Ex 1 Ja 
2 Nej 

Vid vissa frågor får du sätta ut flera cirklar. 

Några frågor ska du besvara genom att skriva ut svaret med egna ord. 
Det framgår tydligt av frågan. 

3. Kommentera gärna. Om du av någon orsak inte vill svara på en fråga, kommentera 
helst orsaken. 

4. Vill du kommentera mer än vad utrymmet räcker till kan du göra det på lösbladet och 
notera vilken fråga kommentaren gäller. 

Tack för din medverkan! 

233 



Bilaga 1 

1. Är du 

1. Flicka 

2. Pojke 

2. Hur gammal är du? 

3. Har du barn? 

1. Ja 

2. Nej 

4. Vad heter din arbetsplats ? 

5. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Kommentar: 

6. Arbetar du 

1. Heltid i U-lag 

2. Deltid i U-lag 

7. Om du arbetar deltid skulle du vilja ha heltidsarbete i u-lag? 

1. Ja 

2. Nej 

Kommentar: 

8. Har du arbete i u-lag som motsvarar din utbildning? 

1. Ja 

2. Nej 

Kommentar: 

9. Har du arbete i u-lag som motsvarar ditt önskemål/intresse? 

1. Ja 

2. Nej 

Kommentar: 

10. Hur länge har du arbetat i u-lag? 

år månader veckor 

234 



Bilaga 1 

11. Arbetar du tillsammans med andra undomslagare? 

1. Ja, alltid 

2. Ja, ganska ofta 

3. Ja, men sällan 

4. Nej, aldrig 

Kommentar: 

12. Kryssa för det alternativ som passar dig bäst vid varje påstående, dvs antingen 
ja eller nej 

Ja Nej 

1 2 Jag vill fortsätta med det arbete jag nu gör även efter min tid i u-lag 

1 2 Jag skulle vilja byta till något annat arbete i ungdomslag 

1 2 Jag tycker att mitt arbete är utvecklande, d v s att jag lär mig något 
genom det 

1 2 Jag skulle vilja studera i stället för att arbeta i ungdomslag 

1 2 Jag behövs på min arbetsplats 

1 2 Jag valde själv det arbete jag nu har i ungdomslag 

1 2 Jag har tillräckligt med arbetsuppgifter under min arbetstid 

1 2 Jag har en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen som jag kan 
vända mig till om jag vill fråga om något eller vill ha hjälp 

1 2 Tycker du att det är något som fungerar dåligt på din arbetsplats? 
Om Ja, vad? 

13. Tar man hänsyn till dina synpunkter på din arbetsplats? 

1. Ja, i stor utsträckning 

2. Ja, ganska mycket 

3. Ja, lite 

4. Nej, inte alls 

Kommentar: 
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miaga i 

14. Har du haft problem att anpassa dig till arbetsplatsens rutiner? 

1. Ja, i stor utsträckning 

2. Ja, i viss mån 

3. Ja, men bara lite 

4. Nej, inte alls 

Kommentar: 

15. Har du bytt arbetsplats under den tid du arbetat i u-lag? 

1. Ja Hur många gånger? 

2. Nej 

Om ja, vad var främsta orsaken? 

1. Ej meningsfullt arbete 

2. Problem med kamrater 

3. Problem med arbetsledningen 

4. Annat 

16. Tycker du att det är bra att det finns ungdomslagsarbeten för er som är 18-19 år? 

1. Ja 

2. Nej 

Motivering: 

17. Tycker du att du fått tillräcklig information om ungdomslagen? 

1. Ja 

2. Nej 

18. Vilka hai' gett information om ungdomslagen åt dig? 

1. Arbetsförmedlingen 

2. Handledaren 

3. Kommunens ungdomslagsansvarige 

4. Annan, vem? 
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19. Har du fått information om att eller känner du till att: 

Ja Nej 

12 Du som ungdomslagare inte har någon uppsägningstid gentemot 
arbetsgivaren och arbetsgivaren inte mot dig 

1 2 Om du är medlem i facket och bara arbetar 4 timmar endast har rätt till 
halv arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet 

12 Du under tiden i u-lag ska vara anmäld på AF och aktivt arbetssökande 

12 Du ska vara beredd att ta av AF erbjudet arbete på heltid om du inte 
anmält godtagbart hinder 

1 2 Man har rätt att dra in u-iagslönen om du inte ställer upp på AF: s åtgärder 

1 2 AF har skyldighet att försöka skaffa dig annat arbete eller lämplig utbild
ning under tiden du arbetar i ungdomslag 

20. Arbete som utförs inom ungdomslagen skall enligt lagstiftningen vara sådant arbete 
som behövs men som i dag inte utförs. Just nu har vi ju i Kiruna "ledsagarservice" 
där ungdomslagare hjälper t ex pensionärer när dom ska på läkarbesök, ut och 
handla m m. 

Har du några förslag på "nya" meningsfulla arbeten som skulle kunna göras inom 
ungdomslagen? 

21. Hur bor du? 

1. Hemma hos föräldrarna. Hur stor del av hyran står du för? 

2. Tillsammans med flick/pojkvän. Hur stor del av hyran står du för? 

3. Ensam i lä genhet. Hur stor del av hyran står du för? 

4. Delar lägenhet med kamrat/er. Hur stor del av hyran står du för? _ 

5. Annat 

Kommentar: 

22. Du som inte hai- egen lägenhet, är du intresserad av det? 

1. Ja 

2. Nej 
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23. Hur klarar du din ekonomi? 

1. På min lön från arbetet i u-lag 

2. Genom ekonomisk hjälp från föräldrar/anhöriga 

3. Genom ekonomiskt tillskott i form av: 

4. Arbetslöshetsersättning 

5. Hyresbidrag 

6. Socialhjälp varje månad 

7. Socialhjälp vid enstaka tillfällen 

8. Eftersom jag delar utgifter med min sambo 

9. Genom extraarbete/ströjobb utanför u-lag 

10. Annat: 

Kommentar: 

24. Sparar du något av det du tjänar i u-lag? 

1. Ja, kr/mån 

2. Nej 

Kommentar: 

25. Vilken utbildning har du? 

1. Avbruten grundskola 

2. Grundskola (gått ut åk 9) 

3. Har påbörjat men ej fullföljt gymnasieutbildning på linje 

4. Har avslutat gymnasieutbildning på linje 

Kommentar: 

26. Är du medlem i någon fackförening? 

1. Ja, vilken 

2. Nej 
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27. Vilken utbildning har din mamma? 

1. Folkskola 

2. Grundskola 

3. Yrkesutbildning. Vilken 

4. Gymnasieutbildning. Vilken 

5. Högskola/universitet. Vilken 

6. Annan 

Vilken utbildning har din pappa? 

1. Folkskola 

2. Grundskola 

3. Yrkesutbildning. Vilken 

4. Gymnasieutbildning. Vilken 

5. Högskola/universitet. Vilken 

6. Annan 

Kommentar: 

28. Arbetar din mamma utanför hemmet? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja. arbetar hon 

1. Heltid 

2. Deltid 

Om nej. 

1. Hon är hemarbetände 

2. Hon är arbetssökande/arbetslös 

3. Hon är förtidspensionerad 

4. Hon är folkpensionär 

Kommentar: 
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Arbetar din pappa utanför hemmet? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja. arbetar han 

1. Heltid 

2. Deltid 

Om nei. 

1. Han är hemarbetande 

2. Han är arbetssökande/arbetslös 

3. Han är förtidspensionerad 

4. Han är folkpensionär 

Kommentar: 

29. Vad skulle du ha gjort om inte u-lagen funnits? 

1. Fortsatt studera i Kiruna 

2. Fått annat arbete i Kiruna 

3. Tagit sabbatsår 

4. Varit arbetslös 

5. Flyttat från Kiruna för att studera 

6. Flyttat från Kiruna för att arbeta 

Kommentar: 

30. Vad tror du att du kommer att göra när arbetet i u-lag är slut och du fyllt 20 år? 

1. Studera i Kiruna 

2. Studera på annan ort 

3. Söka arbete i Kiruna 

4. Söka arbete på annan ort 

5. Annat: 

Kommentar: 
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31. Vill du bo kvar i Kiruna? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja. vilka är dina viktigaste motiv? _ 

Om nej, vilka är dina viktigaste motiv? 

32. Tror du att du kommer att ha lätt eller svårt att få arbete som passar dig? 

1. Mycket lätt 

2. Ganska lätt 

3. Ganska svårt 

4. Mycket svårt 

Kommentar: 

33. Om du kunde välja, vilket skulle du föredra? 

1. Anställd av stat eller kommun 

2. Anställd av enskilt företag 

3. Egen företagare 

4. Spelar ingen roll 

Kommentar: 

34. Olika människor tar fasta på olika saker när de funderar på vilket yrke de 
vill ägna sig åt. Hur pass viktiga anser du att var och en av följande 
faktorer är för din egen del? 

Inte Inte 
alls särskilt Ganska Mycket 
viktigt viktigt viktigt viktigt 

a) Att ha med människor att göra 

b) Möjlighet till hög inkomst 

c) Möjlighet att hjälpa andra människor 

d) Möjlighet att komma framåt 

e) Att kunna bidra till att förbättra för-

2 

2 

2 3  

3  

3  

3  

4  

4  

4  

4  

hållandena i samhället 2 3  4  

f) Att få vara oberoende av över
ordnade 2 3  4  
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g) Att få en inflytelserik befattning 

h) Kort arbetstid 

i) Ett jobb i vilket jag kan utveckla 
mig själv 

j) Ett tryggt och säkert jobb 

35. Det finns flera saker som spelar in när människor får sina jobb. Hur viktiga tror 
du att nedan uppräknade faktorer är? 

a) Vilka föräldrar man har 

b) Vilken utbildning man har 

c) Vilka betyg man har 

d) Vilket intresse man har 

e) Hur man ser ut 

f) Var man bor i landet 

g) Hur arbetsmarknadsläget är 

h) Hur det ekonomiska läget är i landet 

i) Hur man uppför sig 

j) Om man är tjej eller kille 

k) Vilka krav man har på lön 

1) Vilka "kontakter" i arbetslivet man har 

m) Vilken kunskap man fått om olika yrken 

n) Vilka lärare man haft 

o) Vilken hjälp man fått av syokonsulenter/ 
yrkesvalslärare 

p) Tur, ödet, slumpen 

Inte Inte Ganska Mycket 
alls särskilt viktigt viktigt 
viktigt viktigt 
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36. En del människor vill inte gärna flytta från sin uppväxt/skolort, medan andra 
mycket väl kan tänka sig flytta. Hur ser du själv på detta? 

1. Flyttar mycket gärna 

2. Flyttar gärna 

3. Flyttar inte gärna 

4. Vill inte alls flytta 

37. På hur många orter har du bott? 

1. En och samma ort hela livet 

2. Två orter 

3. Tre orter 

4. Fyra eller fler orter 

38. Anser du att du fått den information om yrken och arbetsmarknad du behöver 
för att kunna välja yrke? 

1. Ja, det tycker jag 

2. Tveksam 

3. Nej, det tycker jag inte 

39. Skolans syo-verksamhet omfattar olika aktiviteter och syftar till att ge 
information om studie- och yrkesval. Hur värdefull har följande aktiviteter 
varit för dig? 

Inte 
Mycket Ganska särskilt 
värde- värde- värde
full full full 

Inte 
alls 
värde
full 

Har ej 
någon 
erfaren
het av 
aktiviteten 

a )  Allmän information inför studieval 1  2 3  4 5  

b )  Personlig vägledning 1  2 3  4 5  

c )  Praktisk arbetslivsorientering 
(PRYO/PRAO i grundskolan) 1  2 3  4 5 

d )  Yrkesorientering/praktik (YO) i 
gymnasieskolan 1  2 3  4 5  

e )  Information av yrkeslivets 
representanter 1  2 3  4 5  

f )  Studiebesök på arbetsplatser 1  2 3  4 5  

f )  Studiebesök på universitet/högskola 1  2 3  4 5  
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Här nedan kommer nu några frågor som rör krav på arbetsuppgift, 
befattning och arbetsplats. 

Krav på arbetsuppgift: 

40. Är det nödvändigt för dig 

Nej, Nej, 
Ja, Ja, kanske absolut 
absolut kanske inte inte 

a) Att ditt arbete motsvarar dina 
intressen 

b) Att du får möjligheter att påverka 
din egen arbetssituation 

c) Att du i ditt arbete får kontakt med 
a n d r a  1 2  3  4  

d )  A t t  d i t t  a r b e t e  ä r  s j ä l v s t ä n d i g t  1 2  3  4  

e) Att ditt arbete ger möjlighet att 
u n d e r v i s a  o c h  i n s t r u e r a  1 2  3  4  

f )  Att d u  f å r  a r b e t a  i  g r u p p  1 2  3  4  

g) Att du i ditt arbete verkligen får 
använda de specialkunskaper du 
fått genom din utbildning 

h) Att ditt arbete ger möjligheter 
till utveckling 

i) Att din arbetsuppgift är av 
omväxlande natur 

j) Att du får möjligheter att hjälpa 
andra i ditt arbete 

k) Att ditt arbete har en teoretisk 
inriktning 

1) Att ditt arbete har en praktisk 
inriktning 

m) Att du blir något av en expert 
inom ett ämnesområde 

n) Att ditt arbete är samhällsnyttigt ur 
n å g o n  s y n p u n k t  1 2  3  4  

o) Att ditt arbete är förlagt inomhus 1 2  3  4  

p) Att du får fysisk aktivering genom 
ditt arbete 
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41. Krav på befattning: 

Är det nödvändigt för dig 

a )  A t t  d i t t  a r b e t e  g e r  d i g  g o d  l ö n  1 2  3  4  

b) Att ditt arbete går att kombinera 
m e d  o m v å r d n a d  a v  b a r n  o c h  f a m i l j  1 2  3  4  

c) Att du får goda möjligheter till 
b e f o r d r a n  1 2  3  4  

d) Att du får fast anställning 12 3 4 

e) Att du får möjlighet att i ditt arbete 
l e d a  o c h  g e  o r d e r  1 2  3  4  

f) Att du får andra förmåner förutom 
lönen, t ex tjänsterum, tjänstebil, 
r a b a t t e r  1 2  3  4  

g) Att ditt yrke ger dig ställning och 
a n s e e n d e  1 2  3  4  

h) Att arbetet är förlagt till normal 
k o n t o r s t i d  1 2  3  4  

42. Krav på arbetsplats: 

Har du något emot att arbeta inom ett företag (eller motsvarande) som är: 

Nej, Nej, 
Ja, Ja, kanske absolut 
absolut kanske inte inte 

a )  L i t e t  (1-20 a n s t ä l l d a )  1 2  3  4  

b) Medelstort (21-1 000 anställda) 12 3 4 

c )  Sto rt ( 1  000 - a n s t ä l l d a )  1 2  3  4  

d) Har du något emot att arbeta 
u t o m l a n d s  1 2  3  4  

Är det nödvändigt för dig 

e) Att arbeta på en arbetsplats där 
det råder kamratliga relationer 
m e l l a n  o l i k a  p e r s o n a l k a t e g o r i e r  1 2  3  4  

f) Att arbeta på en arbetsplats där 
de anställda har möjlighet att 
p å v e r k a  l e d n i n g e n s  b e s l u t  1 2  3  4  
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43. Instämmer du i nedanstående påståenden: 

a) Även om man trivs med sitt 
arbete kan det vara nyttigt att 
byta arbete 

b) Finns det möjlighet vill man helst 
arbeta på en ort hela livet 

c) De flesta människor blir lyckligare 
om de får växa upp och arbeta på 
samma ort 

d) Det bästa både för individ och 
samhälle är om rätt man redan från 
början av yrkeskarriären kan pla
ceras på rätt plats 
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Till dig som går i avgångsklass i gymnasieskolan i K iruna våren 1987 

Detta är ett frågeformulär som syftar till att få information om hur unga människor 
i Kiruna planerar för och ser på framtiden. 

Enkäten ingår i en större undersökning om utbildning och arbete i Kiruna. 

Jag som utarbetat enkäten heter Kerstin Hägg. Jag arbetar med undervisning och 
forskning i Umeå. Jag hoppas att du vill hjälpa mig i mitt arbete genom att svara på 
frågorna. 

Alla svar behandlas utan att enskilda personer kan identifieras. Du förblir anonym men 
dina svar är viktiga. 

LÄS DETTA INNAN DU BÖRJAR FYLLA I FRÅGEFORMULÄRET: 

1. Fyll inte i något i högermarginalen. Den är till för mina anteckningar. 

2. Svara genom att sätta en cirkel runt de siffror som finns vid svarsalternativen 
till frågorna. 

Ex 1 Ja 
2 Nej 

Vid vissa frågor får du sätta ut flera cirklar. 

Några frågor ska du besvara genom att skriva ut svaret med egna ord. Det framgår 
tydligt av frågan. 

3. Kommentera gärna. Om du av någon orsak inte vill svara på en fråga, kommentera 
helst orsaken. 

4. Vill du kommentera mer än vad utrymmet räcker till kan du göra det på lösbladet 
och 

notera vilken fråga kommentaren gäller. 

Tack för din medverkan! 
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A. Först kommer några frågor om din bakgrund 

1. Vilken linje går du? 

2. Är du 

1. Flicka 
2. Pojke 

3. Vilket år är du född? 

4. Hur bor du? 

1. Hemma hos föräldrarna 

2. Tillsammans med flickvän/pojkvän 

3. Ensam i lägenhet 

4. Delar lägenhet med kamrat(er) 

5. Inackorderad i Kiruna på terminstid 

Kommentar: 

5. Har du några syskon? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja, Hur många? 

varav äldre 

yngre 

6. Vilken utbildning har din mamma? 

1. Folkskola 

2. Grundskola 

3. Yrkesutbildning.Vilken 

4. Gymnasieutbildning. Vilken 

5. Högskola/universitet. Vilken 

6. Annan 
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Vilken utbildning har din pappa? 

1. Folkskola 

2. Grundskola 

3. Yrkesutbildning. Vilken 

4. Gymnasieutbildning. Vilken 

5. Högskola/universitet. Vilken 

6. Annan 

Kommentar: 

7. Arbetar din pappa utanför hemmet? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja. han arbetar 

1. Heltid som 

2. Deltid som 

Om nej. 

1. Han är hemarbetande 

2. Han är arbetssökande/arbetslös 

3. Han är förtidspensionerad 

4. Han är folkpensionär 

Kommentar: 

7. Arbetar din mamma utanför hemmat? 

1. Ja 

2. Nej 

Om i a. hon arbetar 

1. Heltid som 

2. Deltid som 
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Om nej ,  

1. Hon är hemarbetande 

2. Hon är arbetssökande/arbetslös 

3. Hon är förtidspensionerad 

4. Hon är folkpensionär 

Kommenta r :  

B. Nu följer några frågor om din gymnasieutbildning och din fritid. 

8. Hur har du upplevt din gymnasieutbildning? 

1. Mycket tillfredsställande 

2. Nyttig men arbetsam 

3. Rolig men inte så lärorik 

4. Nyttig men tråkig 

5. Nödvändig för att jag ska kunna få ett jobb alternativt läsa vidare 

6. Meningslös 

Kommentar: 

9. Om du skulle välja gymnasielinje idag, skulle du då ta den linje du nu går på? 

1. Ja 

2. Nej 

Om nei. 

Vilken linje skulle du välja idag? 

10. Vad ägnar du dig helst åt på din fritid? 

1. j 

2. 

3 . 

Kommentar: 
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11. Ungefär hur mycket tid per vecka ägnar du dig åt dina fritidsaktiviteter? 

1. 0-5 timmar 

2. 6-10 timmar 

3. 11-15 timmar 

4. Mer än 16 timmar 

Kommentar: 

12. Ungefär hur mycket tid ägnar du åt personlig omvårdnad och hushållsarbete i 
genomsnitt per vecka (t ex matlagning, klädvård, inköp) 

1. 0-5 timmar 

2. 6-10 timmar 

3. 11-15 timmar 

4. Mer än 16 timmar 

Kommentar: 

C. Här kommer några frågor som rör dina framtidsplaner samt din syn på dig själv 
och dina möjligheter. 

13. Vad vill du helst ägna dig åt när du avslutat din gymnasieutbildning? 

1. Fortsatt utbildning i Kiruna 

2. Fortsatt utbildning på annan ort 
helst i 

3. Arbete i Kiruna 

4. Arbete på annan ort 
helst i 

Kommentar: 

14. Hur vill du leva som vuxen? 

1. Med fast partner utan barn 

2. Med fast partner med ett eller två barn 

3. Med fast partner med tre eller flera barn 

4. Utan fast partner med barn 

5. Utan fast partner utan barn 

Kommentar: 
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15. Vad tror du kommer att väga tyngst när du ska bestämma bostadsort i framtiden? 
Välj ett alternativ. 

1. Att det finns något jobb för mig 

2. Att det finns något jobb för min partner 

3. Att jag får bo nära min släkt 

4. Att min familj får leva i en trygg miljö 

5. Att jag får bo så att jag lätt kan komma ut i naturen 

6. Att jag får bo så att jag får ägna mig åt viktiga fritidsintressen 

Kommentar: 

16. Ta ställning till följande påståenden 

Ja, Ja, Nej. Nej, 
absolut kanske kanske absolut 

inte inte 

a) Jag tar vilket jobb som helst bara jag 
få r  s t an na  i  K i r una  12  3 4  

b) Jag flyttar gärna till någon annan ort 
i  Nor rbo t ten  12  3 4  

c )  Jag  v i l l  gä rna  bo  någons tans  söde ru t  12  3 4  

d )  Jag  v i l l  gä rna  bo  u tomlands  12  3 4 

e) Jag kan ta vilket jobb som helst bara 
jag får bo på samma plats som min 
p a r t n e r  1 2  3  4  

f) I framtiden kommer jag att satsa på 
arbetet i första hand, på familj och 
f r i t i d  i  a n d r a  h a n d  1 2  3  4  

g) I framtiden vill jag helst ordna mitt 
liv så att jag kan ta hand om mina 
b a r n  1 2  3  4  

h )  Jag  t a r  v i lke t  j obb  som he l s t  ba ra  j ag  
f å r  myc ke t  t id  öve r  t i l l  m ina  f r i t i d s
in t r e s sen  12  3 4 

i) Jag tror att jag har goda förut
sättningar att genomföra mina 
f ramt idsp lane r  12  3 4 

j) Det som kan tänkas hindra mig från 
att göra det jag vill av mitt liv är 
sådant som jag inte kan råda över, 
t  ex  sjukdom, krig 1 2  3 4 
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k) Mina föräldrar kommer att göra allt 
de kan för att hjälpa mig på olika sätt 
o m  d e t  b e h ö v s  1 2  3  4  

1) Jag tycker att jag fått tillräckligt med 
s töd  och  uppmunt ran  på  gymnas iesko la n  12  3 4  

m) Jag tycker att mina lärare som regel 
bedömt  mig  rä t tv i s t  1 2  3 4  

n) Jag har blivit nedtryckt, fått mycket 
mothugg  i  sko lan  1 2  3 4  

o) Jag tycker att mina lärare som regel 
b ry t t  s ig  fö r  l i t e  om mig  12  3 4 

p) Jag tycker att jag är en värdefull person, 
å tmins tone  l ika  värde fu l l  som andra  1  2  3  

q )  Jag  tyc ker  a t t  j ag  ha r  många  goda  egen
skaper  12  3 4  

r) Min uppfattning om mig själv ändrar 
sig o f t a  12  3 4 

s )  Jag  ä r  mycke t  käns l ig  fö r  k r i t i k  12  3 4  

t )  J ag  ä r  fö r  de t  mes ta  på  go t t  humör  12  3 4  

D. Här följer några frågor som rör studie- och yrkesval 

17. Tror du att du kommer att ha lätt eller svårt att få ett arbete som passar dig? 

1. Mycket lätt 

2. Ganska lätt 

3. Ganska svårt 

4. Mycket svårt 

18. Vill du bo kvar i Kiruna? 

1. Ja 

2. Nej 

Om ja, vilka är Dina viktigaste motiv? 

Om nej, vilka är dina viktigaste motiv? 
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19. En del människor vill inte gärna flytta från sin uppväxt/skolort, medan andra 
mycket väl kan tänka sig flytta. Hur ser du själv på detta? 

1. Flyttar mycket gärna 

2. Flyttar gärna 

3. Flyttar inte gärna 

4. Vill inte alls flytta 

20. På hur många orter har du bott? 

1. En och samma ort hela livet 

2. Två orter 

3. Tre orter 

4. Fyra eller fler orter 

21. Anser du att du fått den information om yrken och arbetsmarknad du behöver 
för att kunna välja yrke? 

1. Ja, det tycker jag 

2. Tveksam 

3. Nej, det tycker jag inte 

22. Skolans syo-verksamhet omfattar olika aktiviteter och syftar till att ge 
information om studie- och yrkesval. Hur värdefull har följande aktiviteter 
varit för dig? 

Har cj 
Inte Inte någon 

Mycket Ganska särskilt alls erfaren
värde- värde- värde- värde- hel av 
full full full full aktiviteten 

a) Allmän information inför studieval 1 2 3 4 5 

b) Personlig vägledning 1 2 3 4 5 

c) Praktisk arbetslivsorientering 
(PRYO/PRAO i grundskolan) 1 2 3 4 5 

d) Yrkesorientering/praktik (YO) i 
gymnasieskolan l 2 3 4 5 

e) Information av yrkeslivets 
representanter 1 2 3 4 5 

f) Studiebesök på arbetsplatser 1 2 3 4 5 

f) Studiebesök på universitet/högskolal 2 3 4 5 
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23. Det finns flera saker som spelar in när människor får sina jobb. Hur viktiga tror 
du att nedan uppräknade faktorer är? 

Inte Inte Ganska Mycket 
alls särskilt viktigt viktigt 
viktigt viktigt 

a) Vilka föräldrar man har 

b) Vilken utbildning man har 

c) Vilka betyg man har 

d) Vilket intresse man har 

e) Hur man ser ut 

f) Var man bor i landet 

g) Hur arbetsmarknadsläget är 

h) Hur det ekonomiska läget är i landet 

i) Hur man uppför sig 

j) Om man är tjej eller kille 

k) Vilka krav man har på lön 

1) Vilka "kontakter" i arbetslivet man har 

m) Vilken kunskap man fått om olika yrken 

n) Vilka lärare man haft 

o) Vilken hjälp man fått av syokonsulenter/ 
yrkesvalslärare 

p) Tur, ödet, slumpen 

24. Om du kunde välja, vilket skulle du föredra? 

1. Anställd av stat eller kommun 

2. Anställd av enskilt företag 

3. Egen företagare 

4. Spelar ingen roll 

Kommentar: 
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25. Olika människor tar fasta på olika saker när de funderar på vilket yrke de 
vill ägna sig åt. Hur pass viktiga anser du att var och en av följande 
faktorer är för din egen del? 

Inte 
alls 

Inte 
särskilt Ganska Mycket 

a) Att ha med människor att göra 

b) Möjlighet till hög inkomst 

c) Möjlighet att hjälpa andra människor 

d) Möjlighet att komma framåt 

e) Att kunna bidra till att förbättra för
hållandena i samhället 

f) Att få vara oberoende av över
ordnade 

g) Att få en inflytelserik befattning 

h) Kort arbetstid 

i) Ett jobb i v ilket jag kan utveckla 
mig själv 

j) Ett tryggt och säkert jobb 

viktigt viktigt viktigt viktigt 

2  3  4  

a, Ja, 
absolut kanske inte 

a) Att ditt arbete motsvarar dina 
intressen 

b) Att du får möjligheter att påverka 
din egen arbetssituation 

c) Att du i ditt arbete får kontakt med 
andra 

d) Att ditt arbete är självständigt 

e) Att ditt arbete ger möjlighet att 
undervisa och instruera 

f) Att du får arbeta i grupp 

E. Här nedan kommer nu några frågor som rör krav på arbetsuppgift, 
befattning och arbetsplats. 

Krav på arbetsuppgift: 

26. Är det nödvändigt för dig 

Nej, Nej, 
kanske absolut 

inte 
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g) Att du i ditt arbete verkligen får 
använda de specialkunskaper du 
fått genom din utbildning 

h) Att ditt arbete ger möjligheter 
till utveckling 

i) Att din arbetsuppgift är av 
omväxlande natur 

j) Att du får möjligheter att hjälpa 
andra i ditt arbete 

k) Att ditt arbete har en teoretisk 
inriktning 

1) Att ditt arbete har en praktisk 
inriktning 

m) Att du blir något av en expert 
inom ett ämnesområde 

n) Att ditt arbete är samhällsnyttigt ur 
någon synpunkt 

o) Att ditt arbete är förlagt inomhus 

p) Att du får fysisk aktivering genom 
ditt arbete 

27. Krav på befattning: 
Är det nödvändigt för dig 

a) Att ditt arbete ger dig god lön 

b) Att ditt arbete går att kombinera 
med omvårdnad av barn och familj 

c) Att du får goda möjligheter till 
befordran 

d) Att du får fast anställning 

e) Att du får möjlighet att i ditt arbete 
leda och ge order 

f) Att du får andra förmåner förutom 
lönen, t ex tjänsterum, tjänstebil, 
rabatter 

g) Att ditt yrke ger dig ställning och 
anseende 

h) Att arbetet är förlagt till normal 
kontorstid 

Bilaga 2 

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  

2  3  4  
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28. Krav på arbetsplats: 

Har du något emot att arbeta inom ett företag (eller motsvarande) som är: 

Nej, Nej, 
Ja, Ja, kanske absolut 
absolut kanske inte inte 

a )  L i t e t  (1-20 an s tä l lda )  12 3 4 

b)  Med e l s to r t  (21-1 000 ans tä l lda )  12 3 4 

c )  Stort (1  000 - anställda) 12  3 4 

d) Har du något emot att arbeta 
u tomlands  12  3 4 

Är det nödvändigt för dig 

e) Att arbeta på en arbetsplats där 
det råder kamratliga relationer 
mel l an  o l ika  pe r sona lka tegor ie r  12  3 4 

f) Att arbeta på en arbetsplats där 
de anställda har möjlighet att 
påverka  l edn ingens  be s lu t  12  3 4 

29. Instämmer du i nedanstående påståenden: 

a) Även om man trivs med sitt 
arbete kan det vara nyttigt att 
by ta  a rbe te  12  3 4  

b) Finns det möjlighet vill man helst 
a rb e ta  på  en  o r t  he la  l ive t  1 2  3 4 

c) De flesta människor blir lyckligare 
om de får växa upp och arbeta på 
samma or t  1 2  3 4  

d )  De t  bäs ta  både  fö r  ind iv id  och  
samhä l l e  ä r  om rä t t  man  redan  f r å n  
bör j an  av  y rkeska r r i ä ren  kan  p la 
ce ras  på  rä t t  p l a t s  12  3 4 

F. Som avslutning kommer några frågor som rör din syn på samhällsutvecklingen 
i stort. 

30. Ta ställning till följande påståenden 

a) Jag tror jag kan vara med och 
påverka utvecklingen i samhället 

b) Jag vill gärna engagera mig i 
politisk och/eller fackligt arbete 

Nej, Nej 
Ja, Ja, kanske absolut 
absolut kanske inte inte 
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c) Jag tror att arbetslösheten i Sverige 
kommer att öka 

d) Jag tror att det kommer att skapas 
fler arbetstillfällen i Kiruna 

e) Det som oroar mig mest när jag 
tänker på framtiden är risken 
för kärnvapenkrig 

f) Jag tror att vi i Sverige kommer 
att ha kvar vår höga levnads
standard under min livstid 

g) Jag tror att ny teknik kan lösa 
energi- och miljöproblem 

h) På sikt kommer klyftan mellan 
rika och fattiga länder att minska 

i) Jag har i stort en positiv syn på 
samhällsutvecklingen 

Kommentar: 
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Principer för klassindelning 

Kategorier jag använt för att vid gruppera eleverna i Högre Folkskolan 
1912-1921 efter faderna yrke: 

okvalificerade arbetare: t ex arbetare, vagnskarl, stenarbetare 
kvalificerade arbetare: t ex byggnadssnickare, målare, stenhuggare 

lägre tjänstemän: t ex förman, skrivare 
tjänstemän på mellannivå: t ex polis, bokhållare 
högre tjänstemän: t ex gruvfogde, faktor, ingenjör, lärare, präst 

egna företagare: t ex målarmästare, åkeriägare 

De sex grupperna har sammanförts till två kategorier, arbetare och ej 
arbetare. 

Vid kategorisering av enkätsvar har jag följt likartade principer och använt 
benämningarna arbetarklass och mellanklass som motsvarighet till arbetare 
och ej arbetare. 
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Elever i Högre Folkskolan fördelade på linjer efter kön och faderns yrke. 
Procent. 

läsår 1912/13 arbetare ej arbetare 
yrkesskolan pojkar (n=44) 80 20 
husmoderskol flickor 19 21 

(n=24) 
mellanskolan pojkar 20 29 

flickor 25 25 
alla (n=59) 

läsår 1914/15 arbetare ej arbetare 
yrkesskolan pojkar (n=53) 68 32 
husmoderskol flickor 84 16 

(n=37) 
mellanskolan pojkar 19 19 

flickor 36 25 
alla (n=77) 

läsår 1916/17 arbetare ej arbetare 
yrkesskolan pojkar (n=66) 61 39 
husmoderskol flickor 78 22 

(n=46) 
mellanskolan pojkar 23 43 

flickor 18 15 
alla (n=104) 

läsår 1918/19 arbetare ej arbetare 
yrkesskolan pojkar (n=66) 77 21 
husmoderskol flickor 81 19 

(n=43) 
mellanskolan pojkar 20 22 

flickor 36 22 
alla (n=112) 

läsår 1920/21 arbetare ej arbetare 
yrkesskolan pojkar (n=70) 89 11 
husmoderskol flickor 80 20 

(n=56) 
mellanskolan pojkar 20 21 

flickor 31 28 
alla (n=l 10) 

Det totala antalet elever per läsår 
1912/13 1914/15 1916/17 1918/19 1920/21 

flickor 54 84 107 108 121 
pojkar 73 83 109 113 115 
samtliga 127 167 216 221 236 
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In- och utflyttade män och kvinnor 1931-1939. 

årtal inflyttade män kvinnor utflyttade män kvinnor 

1931 415 148 267 712 315 397 

1932 241 91 150 989 455 534 

1933 287 121 166 676 284 392 

1934 262 100 162 537 248 289 

Källa: Frank, G. Kiruna 1900-1950 
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Elever som började i realskolans första klass 1930-1939 uppdelade efter 
faderns yrke och kön. 

år 1930 flickor pojkar antal 
arbetare 7 2 9 
ej arbetare 11 10 21 
annat - - -

antal 18 12 30 
år 1931 
arbetare 16 2 18 
ej arbetare 7 4 11 
annat - 1 1 
antal 23 7 30 
år 1932 
arbetare 16 6 22 
ej arbetare 17 10 27 
annat 1 1 2 
antal 34 17 51 
år 1933 
arbetare 14 6 20 
ej arbetare 18 15 33 
annat 1 - 1 
antal 32 22 54 
år 1934 
arbetare 22 9 31 
ej arbetare 14 11 25 
annat - - -

antal 36 20 56 
år 1935 
arbetare 18 12 30 
ej arbetare 22 13 35 
annat - - -

antal 40 25 65 
år 1936 
arbetare 21 17 38 
ej arbetare 15 9 24 
annat - - -

antal 36 26 62 
år 1937 
arbetare 31 12 43 
ej arbetare 13 12 25 
annat 1 - 1 
antal 45 24 69 
år 1938 
arbetare 31 14 45 
ej arbetare 15 3 18 
annat 1 - 1 
antal 47 17 64 
år 1939 
arbetare 20 20 40 
ej arbetare 19 10 29 
annat - - -

antal 39 1 30 69 
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Folkmängdens fördelning efter kön och ålder 1950 i Kiruna. 
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Klasstruktur kvinnor och män i Kiruna kommun, riket och 
Bodens kommun. 1984-1987 

% Yrkesstruktur kvinnor 
75 
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Riket 

1=1 Boden 
Arbetare Tjänstemän Företagare Lantbrukare 

Yrkesstruktur män 
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265 



Bilaga 9 

Sårbarhetsindex. Produktiv sårbarhet. Statistiken hämtat från perioden 1985-1987. 
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Sårbarhetsindex. Produktiv sårbarhet. Statistiken hämtat från perioden 1985-1987. 
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Gymnasieenkäten. Svarsfrekvenser, uppdelade efter klass och kön, 
i de fall där proportionsanalysen visat att det föreligger skillnad mellan några 
av grupperna på fem procents signifikansnivå. 
( n )  =  a n t a l  s o m  b e s v a r a t  r e s p e k t i v e  f r å g a .  

a-flickor m-flickor a-pojkar m-pojkar 

Frågeställningar procent(n) procent(n) procent(n) procent (n) 

1. Jag tar vilket jobb som 
helst om jag får bo kvar i 
Kiruna. 

50 (62) 38 (53) 57 (77) 47 (81) 

2. Jag tar vilket jobb som 
helst för att få tid med 
fritidsintressen. 

17 (64) 23 (53) 36 (79) 30 (81) 

3. Jag har goda förut
sättningar att genomföra 
mina planer. 

75 (64) 88 (52) 84 (77) 93 (83) 

4. Jag har fått tillräckligt mec 
stöd av min lärare. 58 (59) 50 (52) 72 (78) 72 (81) 

5. Jag anser att jag har 
många goda egenskaper. 87 (62) 98 (52) 96 (78) 100 (79) 

6. Min uppfattning om mig 
ändras ofta. 61 (62) 53 (53) 46 (77) 34 (82) 

7. Jag är mycket känslig för 
kritik. 64 (61) 57 (53) 27 (77) 26 (81) 

8. Det blir lätt för mig att få 
ett arbete som passar mig. 56 (61) 62 (50) 47 (77) 72 (79) 

9. Vill du bo kvar i Kiruna? 
Svar Ja. 38 (63) 29 (52) 59 (78) 52 (80) 

10. Faktorer som påverkar 
när människor får sina jobb: 

a/ Vilka intressen man har. 80 (65) 87 (54) 64 (78) 75 (84) 

bl Hur man ser ut. 27 (62) 43 (54) 21 (77) 24 (85) 

c/ Om man är kille eller tjej. 27 (64) 45 (53) 37 (78) 33 (83) 

d/ Vilka krav man har på lön 69(64) 87 (53) 65 (77) 73 (80) 

268 



Bilaga 11 

11. Önskemål om arbetete i 
framtiden: 

a/ att du får ha med 
människor att göra. 85 (65) 85 (54) 69 (77) 83 (84) 

b/ att du får möjlighet att 
hjälpa andra. 92 (65) 87 (54) 75 (77) 74 (82) 

c/ att du får möjlighet att 
komma framåt. 80 (65) 91 (54) 94 (78) 87 (84) 

d/ att du får kort arbetstid. 48 (65) 32 (53) 53 (77) 47 (79) 

el att arbete ger möjlighet till 
kontakt med andra. 100 (65) 100 (54) 91 (78) 94 (84) 

f/ att du blir expert inom ett 
område. 29 (63) 53 (51) 60 (78) 51 (81) 

g/ att du får leda arbete och 
ge order. 34 (64) 37 (54) 48 (78) 53 (82) 

h/ att du får andra förmåner 
än lön, t ex tjänstebil. 48 (65) 56 (54) 71 (78) 71 (82) 

12. Ar det nödvändigt för 
dig att arbeta på en 
arbetsplats 

a/ med kamratligt anda? 94 (65) 96 (57) 91 (77) 87 (82) 

b/ där anställda kan påverka 
ledningen.? 96 (64) 94 (52) 86 (77) 74 (81) 

13. Det är nyttigt att byta 
jobb även om man trivs. 84 (65) 91 (53) 76 (76) 80 (81) 

14. Finns en möjlighet vill 
man helst arbeta på en och 
samma ort hela livet. 

32 (65) 35 (54) 53 (76) 47 (83) 

15. Det är lyckligast att växa 
upp och arbeta på en och 
samma ort hela livet. 

34 (64) 34 (53) 62 (76) 53 (79) 
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Index och enkla frågor ur gymnasieenkäten som ingår i attitydprofilen . 
Numreringen av frågorna är densamma som i enkäten.. 

Index: Orientering mot arbete, arbetsliv: 
16. Ta ställning till följande påståenden 

f/1 framtiden kommerjag att satsa allt på arbetet i första hand, på familj och och fritid i 

andra hand. 

h/ Jag tar vilket jobb som helst bara jag får mycket tid över till mina fritidsintressen. 

25. Hur viktigt anser du det vara 

g/ att få en inflytelserik befattning? 

d/ att ditt arbete är självständigt? 

26. Är det nödvändigt för dig 

d/ att ditt arbete är självständigt? 

g/ att du får användning av specialkunskaper? 

h/ att ditt arbete ger dig möjligheter till utveckling? 

m/ att du får använding av dina specialkunskaper? 

27. Är det nödvändigt för dig 

c/ att du får goda möjligheter till befordran? 

f/ att du får möjlighet i ditt arbete att leda och ge order? 

f/ att du får andra förmåner utöver lön? 

g/ att ditt yrke ger dig ställning och anseende?. 

Index: Prioritering av par/familj i förhållande till arbete: 
16. Ta ställning till följande påståenden 

e/ Jag kan ta vilket jobb som helst bara jag får bo på samma plats som min partner, 

f/1 framtiden kommerjag att satsa på arbete i första hand, på familj och fritid i andra hand. 

g/1 framtiden vill jag helst ordna mitt liv så att jag kan ta hand om mina barn. 

27. Är det nödvändigt för dig 

bl att ditt arbete går att kombinera med omvårdnad av barn och familj? 

Index: Prioritering av trygghet i arbetsvillkoren: 
26. Är det nödvändigt för dig 

j/ att få ett tryggt och säkert arbete? 

27. d/ att du får fast anställning? 

117. Instämmer du i nedanstående påstående 

d/ det bästa för både individ och samhälle är om rätt person redan från början i 

yrkeskarriären kan placeras på rätt plats? 

Index: Prioritering av ett arbete som innebär att du får hjälpa andra. 
25. Hur viktigt anser du det vara 

c/ att få möjlighet att hjälpa andra? 
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26. Är det nödvändigt får dig 

j/ att du får möjligheter att hjälpa andra i ditt arbete? 

Index: Prioritering av arbete som är samhällsnyttigt 
25. Hur viktigt anser du det vara 

e/ att kunna bidra till att förbättra samhället. 

26. Är det nödvändigt för dig 

n/ att ditt arbete är samhällsnyttigt ur någon synpunkt? 

Enkla frågor: 
Faktorer som spelar in när människor får sina jobb (fråga 23). 

Föräldrar (23. a). 

Kontakter (23.1). 
Kön (23. j). 

Index: Samhällsfaktorer. 
23. g/ Hur arbetsmarknadsläget är. 

23. h/ Hur det ekonomiska läget i landet är. 

Index: Formella meriter 
23. b/ Vilken utbildning man har. 

23. c/ Vilka betyg man har. 

Index: Personliga faktorer 
23. ål Vilket intresse man har-

23. e/ Hur man ser ut. 

23. i/ Hur man uppför sig. 

Enkel fråga 
23. j/. Ödet, slumpen, tur. 
Index: Flyttbenägenhet. 
16. a/ Jag tar vilket jobb som helst bara jag får stanna kvar i Kiruna. 

b/ Jag flyttar gärna till någon annan ort i Norrbotten. 

c/ Jag vill gärna bo någonstans söderut. 

d/ Jag vill gärna bo utomlands. 

Index: Självtillit 
16. i/ Jag tror att jag har goda förutsättningar att genomföra mina framtidsplaner. 

j/ Det som kan tänkas hindra mig från att göra det jag vill av mitt liv är sådantj ag inte kan 

råda över. 

p/ Jag tycker att jag är en värdefull person, åtminstone lika värdefull som andra. 

q/ Jag tycker att jag har många goda egenskaper. 

r/ Min uppfattning om mig själv ändrar sig ofta. 

30. a/ Jag tror att jag kan vara med och påverka utvecklingen i samhället. 
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