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Inledning 

I Gällivare kommun bedriver gruvbolaget LKAB brytning och förädling av järnmalm. Gruvan är 

placerad i Malmberget, och består av 10 separata malmkroppar som bildar en drygt fem kilometer 

lång kedja mellan Malmbergets samhälle i väster och Koskullskulle i öster. Malmen förädlas inom 

Vitåfors industriområde till olika pelletsprodukter och slig. I en ansökan till Miljödomstolen vid Umeå 

tingsrätt den 30/10 2006 ansökte LKAB om tillstånd för att få utöka brytningen av järnmalm från 14 

miljoner ton per år till 20 miljoner ton per år och öka produktionen av slutprodukter till 14 miljoner 

ton varav 9 miljoner ton järnpellets (Mål nr M2090-06). Orsaken är en ökad internationell efterfrågan 

på järnmalm och järnmalmprodukter, främst pellets. I dagsläget jobbar ca 1000 personer åt LKAB i 

Malmberget.  

Malmbergsgruvans malmfyndigheter är närbelägna befintlig bebyggelse i Malmberget och 

Koskullskulle. Det gäller villor, flerbostadshus och offentliga inrättningar som äldreboende och skolor. 

På vissa platser sträcker sig gruvan in under bebyggelsen. Redan befintlig gruvverksamhet innebär att 

befolkningen i Malmberget och Koskullskulle exponeras för buller, damm och vibrationer. 

Vibrationerna uppstår av två orsaker: sprängningar i gruvorterna och seismisk aktivitet. Sprängningar 

i gruvorterna sker nattetid, vid 24.00 till 01.15. Den seismiska aktiviteten är inte direkt kopplad till 

aktiviteten i gruvan, utan till en ökad avsänkning, d.v.s. att berg släpper från tak eller väggar i gruvans 

hålrum och det kan ibland även kännas på markytan som en vibration.  

I Malmberget bor idag ca 6000 människor. För att möjliggöra fortsatt och ökad gruvverksamhet 

under mark måste bebyggelse ovan mark förr eller senare att rivas och/eller flyttas. Det innebär även 

att förekomsten av buller, damm och vibrationer tidvis kan komma att vara betydande. I sin deldom 

meddelad den 11/12 2007 ger Miljödomstolen tillstånd att bryta och producera de önskade 

mängderna järnmalm och slutprodukter, givet att ett antal villkor uppfylls. Ett av villkoren var att 

bolaget skulle bekosta genomförandet av en epidemiologisk studie av hur de boende i Malmberget 

upplever sin hälsa och miljö, och det främst relaterad till bolagets verksamhet. Som sakkunnig 

förordades docent Bertil Forsberg, enhetschef vid Enheten för Yrkes- och miljömedicin, Institutionen 

för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.   

 

Studieområde 

För att i enkätstudien få en representation av hur de boende olika bostadsområdena i Malmberget 

upplever sin situation med avseende på upplevd störning av miljöfaktorer samt sin hälsa, delades 

kommunens centrala delar upp i 8 områden: Gällivare, Mellanområdet, Centrala Malmberget, 

Hermelin, Elevhemsområdet, Kilen, Koskullskulle samt övriga områden, se Figur 1. 

Gällivare, Malmberget och Koskullskulle är samhällen som alla vuxit upp kring den 

järnmalmsfyndighet som under 1600-talet upptäcktes i Malmberget. Gruvbrytningen har förekommit 

sen 1700-talet och har varit en förutsättning för utveckling av de tre orterna. I närområdet bodde och 

verkade sedan tidigare samer.  

 I Gällivare kommun bor det i dagsläget ca 18 700 innevånare. Av dem bor ca 15 300 i kommunens 

centrala delar: Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. 

 



 
 

Gällivare 

Gällivare ligger vid foten av lågfjället Dundret (823 m öh) och är det område som ligger längst från 

LKAB:s verksamhet. Delar av samhället ligger på gammal myr, och andra delar på tallhed. Området 

består av blandad bebyggelse, både egnahem och flerbostadshus.  

Gällivare är den äldsta av de tre orterna. Det var tidigt ett jordbruks, handels- och sockencentrum 

och det var hit den första järnvägen kom på 1800-talets slut. Orten är en järnvägsknut mellan 

Malmbanan och Inlandsbanan, vilken har sin nordliga ändpunkt i Gällivare. Orten var ett 

municipalsamhälle åren 1893-1956. Gällivare har utvecklats i nära samband med gruvnäringen, även 

om tätorten har äldre anor än tvillingorten Malmberget. I Gällivare finns det inget bostadsområde 

som ägs av LKAB.  

 

Mellanområdet 

Mellanområdet har vuxit fram under främst 1970-talet efter kommunens generalplan som togs 1964, 

och upptar ett stort område mellan Gällivare och Malmberget. Mellanområdet är kuperat och klätt 

av skog. I området ligger en skola. Varje enskilt bostadsområde ligger avskiljt från de övriga, och 

bostäderna består av både egnahem och flerbostadshus i skilda områden.  

I dag bor ca 9 100 personer i Gällivare och Mellanområdet. 

 

Malmberget  

Malmberget är en bruksort, där järnmalmsfyndigheterna upptäcktes i början av 1600-talet av bonden 

Per Andersson från Orrbyn. Orten ligger högre än Gällivare, mestadels i södersluttning, på det som 

tidigare hette Gällivare malmberg. Orten har en stark prägel av gruvdriften, som har påverkat ortens 

utbredning och uppdelning i olika områden. Det första malmtåget lastades år 1888 - det var början 

på den stora malmruschen som skulle komma att förändra hela Malmfälten. I Malmberget fanns 

arbete men inga bostäder. Under Malmbergets första år bodde arbetarna i träkojor som spikats ihop 

av kasserade dynamitlådor. Malmberget är också känt för Gropen (egentligen Kaptensgropen), som 

delar tätorten i två delar. Gropen bildades då man av säkerhetsskäl rev byggnader i samhällets 

centrum och därefter sprängde upp de gruvorter som fanns under centrum. Gropen är idag 250 

meter djup; den har börjat fyllas igen men samtidigt rivs fler bostadshus eftersom LKAB planerar att 

börja bryta nya malmfyndigheter som ligger under samhället. 

Malmberget var tidigare den befolkningstätaste orten i kommunen, men har under de senaste 

decennierna krympt i snabb takt. Det sker som en följd av att mer och mer av samhället varje år 

hamnar innanför rasområdet och att det därmed uppstått brist på bostäder. Flera hundra lägenheter 

revs för några år sedan, inte pga. gruvbrytningen utan för att man bedömde att det dåvarande 

bostadsöverskottet annars skulle bli mycket långvarigt och dyrt, det gäller bland andra 

bostadsområden som Bäckåsen, Tallbacka och punkthusen i södra delen av tätorten. Det senaste året 

har ett antal friliggande villor flyttats (på lastbil) från Malmberget till ett område mellan de båda 

tätorterna Gällivare och Malmberget. Delar av Malmberget är sedan 1987 av riksintresse för 

kulturmiljövården. 



 
 

Bostadsområden intressanta för den här studien var: Centrala Malmberget, Hermelin, Kilen och 

Elevhemsområdet. 

I dag är ca 5300 personer boende i Malmberget. LKAB äger idag bostadsområdet Hermelin beläget i 

norra Malmberget. 

 

Centrala Malmberget 

Centrala Malmberget består främst av flerbostadshus. I området finns den service som är tillgänglig 

för de boende i Malmbergets olika områden (Kilen, Hermelin och Elevhemsområdet) samt för 

Mosebacke och Koskullskulle. Där finns även kommunens gymnasieskola (Välkommaskolan), 

vårdcentral, en av kommunens sporthall, ishall och badhus, samt äldreboenden.  

Bebyggelse (bland annat de två biograferna Nordan och Roxy) och vägar i Centrala Malmberget har 

rivits på grund av rasrisken. Det stängselinhägnade rasriskområdet har successivt utökats som en 

följd av rasrisken.  

 

Hermelinsområdet 

Ägs i dag av LKAB, som även äger det fastighetsbestånd som finns i bostadsområdet. Fastigheterna är 

nästan uteslutande av flerbostadskaraktär.  

 

Kilen 

Området består till största delen av egnahem, men även LKAB är fastighetsägare. Bebyggelsen utgörs 

av flerbostadshus samt mindre villor och par/radhus. Inom området har det tidigare funnits butik och 

skola. Området har successivt förändrats och evakuerats med start från västra sidan som tangerar 

mot malmkroppen Kapten.  

 

Elevhemsområdet 

Området består till största delen av egnahem. Under 1990-talet revs den del av bebyggelsen som 

bestod av flerbostadshus på grund av överskott på bostäder. Området är i dagsläget föremål för 

evakuering. LKAB har nått ekonomiska uppgörelser för samtliga boende i Elevhemsområdet, som ska 

tömmas på grund av att gruvbrytningen nått in under området och därmed ökat rasrisken 

(Riksantikvarieämbetet). 

 

Koskullskulle 

Koskullskulle ligger strax öster om gruvans industriområde Vitåfors och är liksom Malmberget en 

bruksort. Gruvbrytningen startade i mindre skala redan 1852. Det ligger i en sänka mellan omgivande 

berg alldeles vid Linaälven. Samhället är omgivet av skog och det finns kvar mycket vegetation mellan 

de olika bostadsområdena. Det område som ägs av LKAB ligger högre jämfört med den 



 
 

stadsplanelagda delen. Koskullskulle består av blandad bebyggelse med en viss överrepresentation 

av egnahem.  

Befolkningen uppgår i dagsläget till ca 870 personer.   



 
 

  

Figur 1. Karta över hur kommunens centralbebyggelse initial delades upp i olika analysområden.  

  



 
 

Metod 

Utifrån undersökningens bakgrund och syfte samlades data om trivsel, upplevda besvär o.s.v. in med 

hjälp av en bred postenkät samt via semistrukturerade intervjuer ur ett så kallat aktörsperspektiv, 

d.v.s. att de av fenomenet berörda intressenter intervjuades.  

 

Enkätstudien 

Urval och svarsfrekvens 

Studieområdet delades upp i två urvalsområden: Gällivare respektive Malmberget/Koskullskulle. 

Enkäten gick ut till 1800 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 75 år. 900 enkäter skickades ut i 

vardera urvalsområde, vilket innebar cirka 1,5 gånger lägre urvalsfraktion från Gällivare. Vid analysen 

studerades upp till 8 bostadsområden var för sig. 

Objektsbortfallet i undersökningen var 53 %, av de 1800 tillfrågade personer i vardera urvalsområde 

svarade 841 (Tabell 1, Figur 2). Bortfallet bestod nästan uteslutande av personer som inte svarat, 

fåtal enkäter utgick på grund av att adressaten inte kunde nås eller man bodde på ej relevant adress, 

och varierade inte mycket mellan olika bostadsområden. Högst var svarsfrekvensen i Mellanområdet 

och Hermelin och lägst svarsfrekvens hade Elevhemsområdet och Centrala Malmberget.   

Tabell 1. Antalet personer som besvarade enkäten uppdelat på bostadsområde. 

Område 
Antal som 

svarat 
Antal som 
icke svarat 

% svarat 
% icke 
svarat 

Summa 

Gällivare 331 404 45.0 55.0 735 
Mellanområdet 87 66 56.9 43.1 153 
Koskullskulle 66 86 43.4 56.6 152 
Kilen 118 118 50.0 50.0 236 
Elevhemsområdet 19 26 42.2 57.8 45 
Centrala 
Malmberget 

130 179 42.1 57.9 309 

Hermelin 63 41 60.6 39.4 104 
Övrigt 27 27 50.0 50.0 54 
Summa 841 947   1788 

 

 



 
 

 

Figur 2. Antalet personer som besvarade enkäten uppdelat på bostadsområde. 

I Figur 2 illustreras svarsfrekvensen uppdelat på bostadsområde. Elevhemsområdet representeras av 

ett lågt antal personer, vilket sedan föranledde att området slogs i hop med Kilen för att möjliggöra 

analyser. Bostadsområdet ”Övrigt” inkluderades inte i analysen, dels på grund av att de personer 

som innefattades i området inte låg i närheten av gruvverksamheten utan var tämligen geografiskt 

utspridda i kommunen, och dels på grund av det låga antalet deltagande och följaktligen även 

svarande.  

I Tabell 2 redovisas andelen medverkande i studien uppdelat på ålder.  

Tabell 2. Andel medverkande i studien i olika åldern. 

Område 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+ 

Gällivare 10.6 10.6 14.3 21.2 23.1 20.2 
Mellanområdet 15.5 8.3 10.7 21.4 22.6 21.4 
Koskullskulle 3.0 9.1 18.2 22.7 33.3 13.6 
Kilen/Elevhemsområdet 9.5 13.1 16.1 26.3 19.0 16.1 
Centrala Malmberget 10.9 14.1 18.8 21.1 21.1 14.1 
Hermelin 15.0 13.3 20.0 11.7 25.0 15.0 

 

Det fanns ingen statistiskt säkerställda skillnad i åldersammansättning mellan Gällivare och andra 

bostadsområden (Tabell 2), d.v.s., inget område avvek från Gällivare med avseende på hur många 

personer som svarade inom varje åldersgrupp.   
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Tabell 3. Andelen medverkande i studien uppdelat på kön och bostadsområde. 

Område Kvinnor Män 

Gällivare 41.1 58.9 
Mellanområdet 26.2 73.8 
Koskullskulle 25.8 74.2 
Kilen/Elevhemsområdet 43.8 56.2 
Centrala Malmberget 41.4 58.6 
Hermelin 38.3 61.7 

 

Som framgår av Tabell 3 så är övervägande delen svaranden män, och det gäller för alla områden.  

 

Enkäten 

I enkäten ingick frågor som även har ingått i andra studier som avsett att mäta upplevd hälsa och 

miljöstörning. Frågorna berörande bostaden (7-10, 13-16), utomhusmiljön (24-25*, 29, 31) och hälsa 

(34-35, 41, 43-44, 46-48, 50, 52-57, 59-60) hämtades från Socialstyrelsens miljöhälsoenkät. Frågor 

från den europeiska studien GA2LEN var underlag till frågorna 3 (allmänt, sysselsättning), ytterligare 

frågorna om utomhusmiljön (26, 27) och hälsa (36, 38*, 42, 45, 51 och 58). Frågorna berörande 

trivsel med bostadsområdet (20, 22, 23), och några återstående frågor om utomhusmiljön (33) och 

hälsa (37 och 38*) hämtades från besvärsstudier gjorda vid Yrkes- och miljömedicin, Umeå 

universitet. Frågor om upplevt förtroende hämtades från studier gjorda av Lennart Sjöberg (Sjöberg, 

efter 2001) och frågor om sömn kom från den Umeåbaserade REST-studien.  

 

Analysen 

Data analyserades med logistisk regression, vilket är lämpligt när man vill analysera hur risken eller 

oddset (sannolikheten att något ska inträffa mot att det inte inträffar) för ett visst svar påverkas av 

olika bakgrundfaktorer. Med hjälp av logistisk regression kan oddset skattas för att man t ex 

instämmer eller tar avstånd i en viss fråga. I den här undersökningen var det intressanta svaret 

upplevd/icke upplevd störning och effekt på hälsan på grund av olika miljöfaktorer i olika 

bostadsområden. Det första steget i logistisk regression är att definiera en referensgrupp som man 

vill göra jämförelser med. I det här fallet valdes Gällivare samhälle på grund av att gruvverksamheten 

är koncentrerad till övriga bostadsområden och då blir det en jämförelse mellan orter i närheten av 

och längre bort från gruvverksamhet. 

Resultatet från logistisk regression ges i form av en så kallade oddskvot. Om oddskvoten är två för en 

viss grupp kan detta tolkas som att oddset för att ha det intressanta svaret är två gånger större än 

oddset i referensgruppen. Om man t ex tittar på inverkan av personens kön på en viss typ av svar kan 

man ha män som referensgrupp till jämförelsegruppen kvinnor och en oddskvot större än ett betyder 

ett högre odds bland kvinnor.  

I analysmodellerna justerades för kön, ålder, eventuell anställning i gruvverksamhet samt 

boendeform för att konstanthålla hur en persons olika egenskaper och levnadsvillkor påverkar 

upplevelsen av störning eller besvär av olika miljöfaktorer. När hälsofrågorna analyserades justerades 

analysmodellerna för kön, ålder, eventuell anställning i gruvverksamhet samt rökning. Jämförelsen 



 
 

blir renodlad, oddskvoten visar inverkan av en viss faktor, såsom bostadsområde, oberoende av 

annat som kan inverka. Oddskvoten jämför nämligen boende i ett visst studieområde med boende i 

referensområdet Gällivare, som har samma kön, ålder, boendeform och förhållande till arbete inom 

gruvnäringen. Ju högre oddskvoten är, desto större är oddset för upplevd störning och hälsoeffekter i 

studieområdet jämfört med Gällivare. En oddskvot som är mindre än ett innebär på samma sätt ett 

lägre odds.   

I logistisk regression skall det undersökta utfallet (svaret) vara dikotomt d. v. s. får endast ha två 

kategorier. Frågorna med flera olika nivåer eller grader(t ex av störning) har systematiskt kodats om 

för analysen (Se bilaga 1). Exempelvis för Fråga 24:1 (Har du under de senaste 3 månaderna känt dig 

besvärad av bilavgaser i eller i närheten av din bostad?) har svarsalternativet ”1” (Ja, minst en gång 

per vecka) antagits innebära att man dagligen besväras av bilavgaser och därför behållits som 1 = Ja. 

Resten av svarsalternativen har kodats som 0, vilket då betyder övriga, d.v.s. ej dagligen besvärade. 

Vidare så har det antagits att de som inte uppgivit ett svar på t.ex. Fråga 32:2 ”Medför vibrationer 

några av följande störningar i eller i närheten av din bostad… Störs vid vila eller avkoppling?” inte 

heller upplever några störningar och har också kodats som 0. Det här förfaringssättet är allmänt 

vedertaget och har ex. används i analysen av data från OLIN-studien (Obstruktiv lungsjukdom i 

Norrbotten, en epidemiologisk studie, som startade 1985). 

Primärt delades svarande in i följande områden utifrån bostadsadress: Gällivare (referensområde), 

Mellanområdet, Koskullskulle, Kilen, Elevhemsområdet, Centrala Malmberget och Hermelin. När data 

senare skulle analyseras innebar den relativt låga svarsfrekvensen att bostadsområdena Kilen och 

Elevhemsområdet fick betraktas som ett område. Syftet var att undvika att få noll personer i någon 

svarskategori, vilket förhindrar justerade beräkningar av skillnader i odds.  

För vissa frågor finns det ingen från Mellanområdet som har markerat oönskad situation (d.v.s. att de 

störs av något). För de frågorna används Gällivare och Mellanområdet sammanslagna som 

referensområde. 

I analysen uteslöts 27 personer från område ”Övrigt” på grund av att de var så pass geografiskt 

spridda över undersökningsområdet samt de som inte svarat ”Ja” på fråga 7 (”Bor du huvudsakligen 

på den adress dit enkäten skickades”, 18 personer). Slutantalet personer i analysen uppgick därmed 

till 796 personer. 

Det finns som alltid anledning att tolka resultaten med viss försiktighet, dels på grund av bortfallet 

och även på grund av att det i undersökningen frågas om upplevelser. Enkätundersökningar färgas av 

hur de som besvarat enkäten tolkar frågorna, som kan variera mellan individer.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna gjordes under våren 2009. Intervjuerna gjordes ur ett aktörsperspektiv, där personer 

från bolaget, ägaren, Gällivare kommun, Länsstyrelsen, primärvården, de boende och ungdomar 

mellan 14 och 16 år intervjuades. Den strukturerade delen in intervjun bestod av frågan ”Hur 

upplever/beskriver du situationen i Malmberget idag?”, och följdes sedan upp med för intervjun 

relevanta följdfrågor så som ”Anser du att man i dag har kompetens för den samhällsomvandling som 



 
 

sker i Malmberget?”, ”Anser du att det finns tillräckligt med resurser avsatta för 

samhällsomvandlingen?” eller ”Hur ser du på ägarens ansvar i samhällsomvandlingen?”.  

Resultat 

 

Arbete inom gruvnäring 

I debatten om störning av gruvverksamhet har det påpekats att individens beroende av gruvnäringen 

varierar, vilket skulle kunna påverkan svaren på vissa av frågorna. Deltagarnas koppling till 

gruvnäringen har därför enkelt undersökts med en fråga. 

Totalt sett så rapporterade 21.9 % av alla svarande att de för närvarande arbetade inom 

gruvindustrin, 24.4 % uppgav att de tidigare hade arbetat inom gruvindustrin och 53.7 % att de aldrig 

hade jobbat inom gruvindustrin. Resultatet fördelat över bostadsorter redovisas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Procentuell fördelning över andelen svarande i olika bostadsområden som rapporterar att 

de arbetar/har arbetat respektive aldrig arbetat inom gruvnäringen. 

Område 
Arbetar i  

gruvnäringen (%) 
Har arbetat i  

gruvnäringen (%) 
Ej arbetat i  

gruvnäringen(%) 

Gällivare 13.4 21.2 65.3 
Mellanområdet 26.2 29.8 44.0 
Koskullskulle 34.8 33.3 31.8 
Kilen/Elevhemsområdet 28.5 24.8 46.7 
Centrala Malmberget 21.3 21.3 57.5 
Hermelin 33.3 30.0 36.7 

 

Det finns en skillnad mellan olika bostadsområden med avseende på om man arbetar/har arbetat 

inom gruvnäringen. I Gällivare har 65.3 % av de svarande aldrig jobbat inom gruvnäringen, i 

Koskullskulle är den motsvarande andel 31.8 % och Hermelin 36.7 % (Tabell 4).  

 

  



 
 

Boendeform 

En faktor som kan påverka inställningen till miljöproblem och risker är om man äger sin bostad eller 

är hyresgäst. Därför undersöktes boendeformen genom en fråga i enkäten.  

Tabell 5. Procentuell fördelning över hur de boende i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle 

rapporterar sin boendeform. 

Område Äger sin bostad (%) Hyr bostad (%) 

Gällivare 68.1 31.9 
Mellanområdet 90.4 9.6 
Koskullskulle 83.1 16.9 
Kilen/Elevhemsområdet 64.2 35.8 
Centrala Malmberget 50.8 49.2 
Hermelin 10.0 90.0 

 

I området Hermelin hyr 90 % av de som svarat sin bostad, medans 9.6 % på Mellanområdet 

rapporterar att de hyr sin bostad. Det är mest vanligt att man äger sin bostad om man bor på 

Mellanområdet eller i Koskullskulle (Tabell 5).  

 

Upplevda besvär 

Huvudfrågan för upplevda besvär löd: ”Har du under de 3 senaste månaderna känt dig besvärad av 

något av följande i eller i närheten av din bostad? I Tabell 6 till 9 redovisas dels andelen i procent som 

svarat att man känner sig besvärad av någon specifik miljöfaktor och dels oddskvoten som anger hur 

oddset för att man i Mellanområdet, Koskullskulle, Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget 

och Hermelin skiljer sig från oddset i Gällivare när man tagit hänsyn till faktorerna ålder, kön, 

anställning i gruva samt boendeform.  

 

Tabell 6. Upplevda besvär av lukt från industri/gruva uppdelat på bostadsområde. (Fråga 24:3) 

Område 
Upplevda  
besvär (%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.3 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 10.6 44.9 (5.23 - 386.64) 
Kilen/Elevhemsområdet 2.2 8.97 ( 0.91- 88.07) 
Centrala Malmberget 1.6 6.56 (0.58 - 74.53) 
Hermelin 5.0 15.67 (1.41 - 174.52) 

 

Det var ca 33 gånger vanligare i Koskullskulle att uppge att man besvärades av lukt från 

industri/gruva än i Gällivare samhälle, och för Hermelin var uppgivna besvär 17 gånger vanligare än 

Gällivare. Efter justeringar så hade Koskullskulle och Hermelin hade statistiskt säkerställt högre odds 

jämfört med Gällivare och Mellanområdet sammanslagna. I Kilen/Elevhemsområdet var förekomsten 

av uppgivna besvär 7 gånger vanligare, men efter justeringar fanns ingen statistiskt säkerställd 

skillnad i oddsen (Tabell 6).  



 
 

 

 

Tabell 7. Upplevda besvär av vibrationer uppdelat på bostadsområde. (Fråga 24:4) 

Område 
Upplevda  
besvär (%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 2.2 1 - 
Mellanområdet 13.1 5.97 (2.18 - 16.34) 
Koskullskulle 30.3 20.02 (7.90 - 50.70) 
Kilen/Elevhemsområdet 64.2 88.02 (38.01 - 203.82) 
Centrala Malmberget 39.8 33.55 (14.47 - 77.77) 
Hermelin 35.0 33.74 (12.72 - 89.51) 

 

Som framgår av Tabell 7 så är upplevelse av besvär från vibrationer mera vanligt i alla 

bostadsområden jämfört med Gällivare. I Kilen rapporterar man upplevda besvär från vibrationer 29 

gånger mer frekvent än vad man gör i Gällivare. I Mellanområdet, som inte direkt ligger i närheten till 

gruvverksamheten, uppger man besvär av vibrationer 6 gånger så ofta som vad man gör i Gällivare. 

Efter justeringar hade alla bostadsområden statistiskt säkerställt högre odds i jämförelse med 

Gällivare.  

 

Tabell 8. Upplevda besvär av damm uppdelat på bostadsområde. (Fråga 24:6) 

Område 
Upplevda  
besvär (%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 4.4 1 - 
Mellanområdet 1.2 0.30 (0.04 - 2.32) 
Koskullskulle 33.3 11.59 (5.34 - 25.18) 
Kilen/Elevhemsområdet 48.9 21.79 (11.29 - 42.03) 
Centrala Malmberget 20.3 5.73 (2.80 - 11.70) 
Hermelin 18.3 4.23 (1.71 - 10.47) 

 

Det var ca 11 gånger vanligare att man rapporterade upplevda besvär av damningen i 

Kilen/Elevhemsområdet än vad man gjorde i Gällivare. För Koskullskulle var det ca 7 gånger vanligare, 

för Centrala Malmberget ca 4 gånger vanligare vilket också var fallet i Hermelin. Efter justeringar 

hade alla bostadsområden utom Mellanområdet statistiskt säkerställt högre odds att uppleva damm 

besvärande jämfört med Gällivare (Tabell 8).  

 

  



 
 

I Tabell 9 redovisas hur besvärande damningen är i bostadsområdet. För att klassas som besvärande 

skulle svaret vara ”Mycket” till skillnad från ickebesvär, där svarsalternativen var ”Inget/lite” samt 

”Något”: 

 

Tabell 9. Upplevelse av hur besvärande damningen är uppdelat på bostadsområde. (Fråga 28) 

Område 
Mycket 

besvärande (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 2.5 1 - 
Mellanområdet 1.2 0.49 (0.06 - 3.98) 
Koskullskulle 33.3 20.09 (8.29 - 48.73) 
Kilen/Elevhemsområdet 49.6 37.07 (16.93 - 81.17) 
Centrala Malmberget 17.2 7.89 (3.39 - 18.34) 
Hermelin 15.0 5.92 (2.09 - 16.78) 

 

I Kilen/Elevhemsområdet var det ca 20 gånger vanligare att uppge att damningen var mycket 

besvärande i jämförelse med Gällivare. I Koskullskulle var det ca 13 gånger vanligare, i Centrala 

Malmberget var det ca 7 gånger vanligare och i Hermelin 6 gånger vanligare att uppge att damningen 

var mycket besvärande i jämförelse med Gällivare. Alla bostadsområden utom Mellanområdet hade 

statistiskt säkerställt högre odds jämfört med Gällivare efter justering för kön, ålder, anställning i 

gruva samt boendeform (Tabell 9).  

 

Upplevd störning 

Buller eller andra ljud 

När det gäller upplevd störning av buller eller andra ljud från olika ljudkällor var huvudfrågan (Fråga 

29) ”Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad – hur mycket störs du 

av buller eller andra ljud från … ”. Till kategorin ”Störs” inräknades svaren ”Väldigt mycket”, ”Mycket” 

och ”Måttligt”. Till kategorin ”störs ej” räknades svaren ”Ganska lite” och ”Lite”. Svaren på frågan 

redovisas i Tabell 10 till 12.  

 

  



 
 

Tabell 10. Upplevd störning av buller eller andra ljud från grannar under de senaste 12 månaderna 

uppdelat på bostadsområde. (Fråga 29:1) 

Område Störs (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 17.4 1 - 
Mellanområdet 7.1 0.46 (0.18 - 1.14) 
Koskullskulle 13.6 0.93 (0.42 - 2.08) 
Kilen/Elevhemsområdet 13.9 0.62 (0.34 - 1.13) 
Centrala Malmberget 21.9 1.04 (0.60 - 1.78) 
Hermelin 15.0 0.38 (0.17 - 0.86) 

 

Som framgår av Tabell 10 uppgav 17.4 % av de boende i Gällivare att de upplever sig störda av buller 

eller andra ljud från grannar, och motsvarande andel för Centrala Malmberget var 21.9 %. 

Mellanområdet låg lägst av de studerande bostadsområdena, där uppgav 7.1 % av de boende att de 

under de senaste 12 månaderna upplevt sig störda. Efter justering hade Hermelin statistiskt 

signifikant lägre odds för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare. 

 

Tabell 11. Upplevd störning av buller eller andra ljud från vägtrafik under de senaste 12 månaderna 

uppdelat på bostadsområde. (Fråga 29:2) 

Område Störs (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 22.4 1 - 
Mellanområdet 6.0 0.27 (0.10 - 0.70) 
Koskullskulle 21.2 1.01 (0.51 - 2.00) 
Kilen/Elevhemsområdet 13.9 0.47 (0.27 - 0.83) 
Centrala Malmberget 21.1 0.77 (0.46 - 1.30) 
Hermelin 11.7 0.23 (0.09 - 0.54) 

 

 I Gällivare, Koskullskulle och Centrala Malmberget uppgav ca 20 % av de boende att de upplevde sig 

störda av buller eller andra ljud från vägtrafik, ca 4 gånger så ofta som man uppgav att man upplevde 

störning i Mellanområdet.  Efter justeringar hade Mellanområdet, Kilen/Elevhemsområdet och 

Hermelin hade statistiskt säkerställt lägre odds för svaret än Gällivare (Tabell 11). 

 

  



 
 

Tabell 12. Upplevd störning av buller eller andra ljud från industri/gruva under de senaste 12 

månaderna uppdelat på bostadsområde. (Fråga 29:5) 

Område Störs (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 1.6 1 - 
Mellanområdet 6.0 3.92 (1.10 - 13.96) 
Koskullskulle 36.4 37.22 (13.29 - 104.27) 
Kilen/Elevhemsområdet 54.7 83.52 (32.08 - 217.44) 
Centrala Malmberget 40.6 48.35 (18.50 - 126.35) 
Hermelin 38.3 47.09 (16.08 - 137.89) 

 

 I Gällivare upplevde 1.6 % av de boende störning av buller eller andra ljud från industri/gruva, 

medan 54.7 % av de boende i Kilen/Elevhemsområdet rapporterade upplevd störning (ca 34 gånger 

så ofta). Som framgår av Tabell 12 så hade alla bostadsområden statistiskt säkerställt högre odds än 

Gällivare. 

 

Vibrationer 

För upplevd störning av vibrationer från olika exponeringskällor var huvudfrågan (Fråga 30) ”Om du 

tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad – hur mycket störs du av 

vibrationer från … ”. I klassen besvär ingick svaren ”Väldigt mycket”, ”Mycket” och ”Måttligt”. I 

klassen ickebesvär ingick svaren ”Ganska lite” och ”Lite”. I Tabell 13 och 14 redovisas resultatet på 

frågan om upplevd störning av vibrationer från industri/gruva, både i procent och i odds för att man 

skiljer sig från Gällivare i övriga bostadsområden.  

 

Tabell 13. Upplevd störning av vibrationer från industri/gruva under de senaste 12 månaderna 

uppdelat på bostadsområde. (Fråga 30:4) 

Område Störs (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 2.8 1 - 
Mellanområdet 13.1 5.07 (2.01 - 12.81) 
Koskullskulle 48.5 35.03 (15.12 - 81.14) 
Kilen/Elevhemsområdet 67.2 80.83 (37.38 - 174.77) 
Centrala Malmberget 49.2 39.3 (18.34 - 84.37) 
Hermelin 43.3 36.40 ( 14.79- 89.59) 

 

Det var 24 gånger vanligare i Kilen/Elevhemsområdet att uppge att man upplevde störning av 

vibrationer från industri/gruva än i Gällivare samhälle. För Koskullskulle, Centrala Malmberget och 

Hermelin var det mellan ca 15 till 18 gånger så vanligt att rapportera störning, och i Mellanområdet 

var det ca 5 gånger så vanligt. Efter justeringar hade alla övriga bostadsområden statistiskt 

säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 13).  

 



 
 

Tabell 14. Upplevd störning av vibrationer från seismisk aktivitet/jordskalv under de senaste 12 

månaderna uppdelat på bostadsområde. (Fråga 30:5) 

Område Störs (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 2.2 1 - 
Mellanområdet 8.3 3.66 (1.24 - 10.81) 
Koskullskulle 31.8 21.32 (8.43 - 53.91) 
Kilen/Elevhemsområdet 66.4 101.77 (43.59 - 237.61) 
Centrala Malmberget 46.9 50.40 (21.64 -117.38 ) 
Hermelin 38.3 50.12 (18.70 - 134.31) 

 

Det var ca 66 % av de boende i Kilen/Elevhemsområdet som angav att de upplevde störning av 

vibrationer från seismisk aktivitet/jordskalv. I Centrala Malmberget var det ca 47 % av de boende 

som upplevde störning av vibrationer, i Koskullskulle var andelen ca 32 %, Hermelin och 

Mellanområdet hade ca 38 % respektive 8 %. Efter justeringar för kön, ålder, ev. anställning i 

gruvverksamhet och boendeform hade alla bostadsområden statistiskt säkerställt högre odds jämfört 

med referensområdet Gällivare (Tabell 14). 

Fråga 32 behandlade upplevd störning mera specifikt, d.v.s. hur ofta man upplevde sig störd av olika 

miljöfaktorer. Huvudfrågan löd (Fråga 32) ”Medför vibrationer några av följande störningar i eller i 

närheten av din bostad?”. Till kategorin ”Störning” har räknats svarsalternativen ”Ja, varje vecka året 

runt”, ”Ja, varje vecka vissa delar av året” samt ”Ja, men mera sällan”. Skälet till att svarsalternativet 

”Ja, men mera sällan” kategoriserades som ”Störning” är att man på det viset fångar 

säsongsvariationen. I klassen ”Icke störning” ingick svarsalternativet ”Nej, aldrig”. Här redovisas 

resultaten både i tabell- och figurform (Tabell 15 till 21, Figur 3 till 9). Eftersom det för analysen har 

antagits att de som inte har svarat något på ex fråga 32:1 inte upplever sig störda, kommer 

redovisningen i tabeller och figurer att skilja något. För t.ex. fråga 32:1 så kan man i Tabell 15 avläsa 

att 39,4 % av befolkningen i Kilen/Elevhemsområdet upplever störning medan det i Figur 3 går att 

avläsa att runt 43 % upplever störning. Orsaken är att man i tabellens procentuträkning har med dem 

som inte svarat, klassade som icke störda, eftersom den siffran ligger till grund för beräkningen av 

oddset.  

 

  



 
 

Tabell 15. Upplevd störning av vibrationer vid dagliga aktiviteter uppdelat på bostadsområde. 

(Fråga 32:1) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 3.4 1 - 
Mellanområdet 7.1 2.18 (0.77 - 6.14) 
Koskullskulle 19.7 6.96 (2.90 - 16.67) 
Kilen/Elevhemsområdet 39.4 19.82 (9.77 - 40.21) 
Centrala Malmberget 21.1 8.15 (3.86 - 17.20) 
Hermelin 23.3 8.91 (3.60 - 22.10) 

 

I Kilen/Elevhemsområdet uppgav ca 39 % av de boende att de upplevde störning vid dagliga 

aktiviteter, i resterande bostadsområden var det ca 20 % av de boende som rapporterade störning. 

Som framgår av Tabell 15 så hade alla bostadsområden utom Mellanområdet efter justering ett 

statistiskt säkerställt högre odds jämfört med Gällivare. 

 

 

Figur 3. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

störning vid dagliga aktiviteter, uppdelat på bostadsområde.  

Figur 3 ger en mera detaljerad bild av hur man svarat, och det framgår att det mest frekventa 

jakande svaret på om vibrationer medfört någon upplevd störning vid dagliga aktiviteter var ”Mera 

sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av året”), följt av ”Ja, varje vecka året runt”.  
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Tabell 16. Upplevd störning av vibrationer vid vila eller avkoppling uppdelat på bostadsområde. 

(Fråga 32:2) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 7.5 1 - 
Mellanområdet 9.5 1.33 (0.57 - 3.12) 
Koskullskulle 27.3 5.05 (2.51 - 10.18) 
Kilen/Elevhemsområdet 56.2 16.84 (9.73 - 29.17) 
Centrala Malmberget 43.8 10.04 (5.77 - 17.47) 
Hermelin 36.7 7.44 (3.61 - 15.34) 

 

Det var ca 7 gånger vanligare i Kilen/Elevhemsområdet att uppge sig störd av vibrationer vid vila och 

avkoppling än i Gällivare samhälle. För Centrala Malmberget var det ca 6 gånger vanligare, i Hermelin 

ca 5 gånger vanligare och i Koskullskulle var det ca 4 gånger vanligare att man rapporterade upplevd 

störning av vibrationer vid vila och avkoppling. Efter justeringar hade alla bostadsområden utom 

Mellanområdet statistiskt säkerställt högre odds jämfört med Gällivare (Tabell 16). 

 

 

Figur 4. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

störning vid vila eller avkoppling, uppdelat på bostadsområde. 

 I Figur 4 redovisas svarsmönstret på fråga 32:2, och det framgår att i de fall man upplevde störning 

av vibrationer vid vila och avkoppling så var det oftast ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av 

året”). I Kilen/Elevhemsområdet var det nästan lika vanligt att man upplevde störning av vibrationer 

vid vila och avkoppling ”Varje vecka året runt” som ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av 

året”). Säsongsvariationen är störst i Hermelin, d.v.s. att man svarade ”Varje vecka vissa delar av 

året”.  
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Tabell 17. Upplevelse av svårigheter att somna som en effekt av störning av vibrationer uppdelat 

på bostadsområde. (Fråga 32:3) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 5.3 1 - 
Mellanområdet 8.3 1.67 (0.66 - 4.23) 
Koskullskulle 18.2 4.07 (1.81 - 9.14) 
Kilen/Elevhemsområdet 38.7 11.42 (6.22 - 20.97) 
Centrala Malmberget 30.5 7.88 (4.22 - 14.73) 
Hermelin 26.7 5.88 (2.64 - 13.12) 

 

Bland de bostadsområden som statistiskt säkerställt skilde sig från Gällivare varierade det från ca 7 

gånger högre andel personer som upplevde att de hade svårt att somna som en effekt av vibrationer 

(Kilen/Elevhemsområdet) till drygt 3 gånger fler personer (Koskullskulle). Som framgår av Tabell 17 så 

hade alla bostadsområden utom Mellanområdet efter justering ett statistiskt säkerställt högre odds 

jämfört med Gällivare.  

 

 

Figur 5. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

svårighet att somna, uppdelat på bostadsområde. 

I Figur 5 ges en bild av hur svarsmönstret såg ut för upplevda svårigheter att somna som en effekt av 

vibrationer. Det mest frekventa uppgivna svaret för störning var ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa 

delar av året”), samt ”Varje vecka året runt”.  
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Tabell 18. Upplevelse av svårigheter att somna om som en effekt av störning av vibrationer 

uppdelat på bostadsområde. (Fråga 32:4) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 5.0 1 - 
Mellanområdet 9.5 2.15 (0.88 - 5.29) 
Koskullskulle 25.8 6.96 (3.24 - 14.95) 
Kilen/Elevhemsområdet 46.7 17.13 (9.26 - 31.70) 
Centrala Malmberget 35.9 10.74 (5.73 - 20.11) 
Hermelin 31.7 7.47 (3.40 - 16.39) 

 

I Kilen/Elevhemsområdet upplevde ca 47 % av befolkningen svårigheter att somna om som en effekt 

av vibrationer, d.v.s. ca 9 gånger fler än i Gällivare. Resultatet för Koskullskulle var 25.8 % av 

befolkningen, ca 6 gånger fler än i Gällivare. Efter justering hade alla bostadsområden utom 

Mellanområdet hade ett statistiskt säkerställt högre odds jämfört med referensområdet Gällivare 

(Tabell 18).  

 

 

Figur 6. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

svårighet att somna om, uppdelat på bostadsområde. 

Svarsmönstret för fråga 32:4 redovisas i Figur 6. Som framgår av figuren var det mest frekventa 

jakande svaret för alla bostadsområden (dvs. att man upplever störning) ”Mera sällan” (än ”Varje 

vecka vissa delar av året”), följt av ”Varje vecka året runt”. Det område där man upplever mest 

säsongsvariation är Hermelin.  
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Tabell 19. Upplevelse av att bli väckt som en effekt av störning av vibrationer uppdelat på 

bostadsområde. (Fråga 32:5) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 7.5 1 - 
Mellanområdet 19.0 2.89 (1.44 - 5.80) 
Koskullskulle 39.4 7.86 (4.06 - 15.23) 
Kilen/Elevhemsområdet 67.9 26.06 (14.92 - 45.53) 
Centrala Malmberget 47.7 11.81 (6.80 - 20.49) 
Hermelin 48.3 11.19 (5.52 - 22.68) 

 

Det var ca 68 % av befolkningen i Kilen/Elevhemsområdet som angav upplevelse av att bli väckt som 

en effekt av störning av vibrationer. För Centrala Malmberget och Hermelin var andelen ca 48 %, i 

Koskullskulle var det ca 40 % och i Mellanområdet 20 %. I Tabell 19 kan man se att alla 

bostadsområden efter justering hade statistiskt säkerställt högre odds att uppleva att man blir väckt 

av vibrationer jämfört med referensområdet Gällivare.  

 

 

Figur 7. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevelse att 

bli väckt, uppdelat på bostadsområde. 

I Figur 7 redovisas en mera detaljerad bild av svarsmönstret för fråga 32:5 och det framgår att det 

mest frekventa jakande svaret ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av året”) följt av ”Varje 

vecka året runt”.  
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Tabell 20. Upplevelse (i procent) av försämrad sömnkvalité som effekt av störning av vibrationer 

uppdelat på bostadsområde. (Fråga 32:6) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 4.4 1 - 
Mellanområdet 8.3 2.07 (0.80 - 5.37) 
Koskullskulle 24.2 7.24 (3.27 - 16.04) 
Kilen/Elevhemsområdet 49.6 22.91 (12.02 - 43.69) 
Centrala Malmberget 39.1 14.67 (7.64 - 28.20) 
Hermelin 10.0 8.54 (3.76 - 19.36) 

 

Det var ca 11 gånger vanligare i Kilen/Elevhemsområdet än i Gällivare att uppleva försämrad 

sömnkvalité som en effekt av störningar av vibrationer, 9 gånger vanligare i Centrala Malmberget, 5 

gånger i Koskullskulle och 2 gånger vanligare i Hermelin. Efter justering hade alla bostadsområden 

utom Mellanområdet statistiskt säkerställt högre odds för att uppleva försämrad sömnkvalité som en 

effekt av störningar av vibrationer i förhållande till referensområdet Gällivare (Tabell 20).  

 

 

Figur 8. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevelse av 

försämrad sömnkvalité, uppdelat på bostadsområde. 

I Figur 8 kan man utläsa att det vanligaste jakande svaret för upplevelse av försämrad sömnkvalité 

som en effekt av vibrationer var ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av året”) följt av ”Varje 

vecka året runt”. 
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Tabell 21. Upplevelse av oro/stress som effekt av störning av vibrationer uppdelat på 

bostadsområde. (Fråga 32:7) 

Område Störning (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 4.0 1 - 
Mellanområdet 7.1 1.66 (0.60 - 4.53) 
Koskullskulle 9.1 2.15 (0.78 - 5.94) 
Kilen/Elevhemsområdet 46.0 19.80 (10.26 - 38.19) 
Centrala Malmberget 28.1 9.95 (5.02 - 19.74) 
Hermelin 30.0 11.25 (4.95 - 26.82) 

 

46 % av de boende i Kilen/Elevhemsområdet upplevde oro/stress som en effekt av störning av 

vibrationer och ca 30 % av de boende i Centrala Malmberget och Hermelin (Tabell 21). Efter justering 

hade Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget och Hermelin hade ett statistiskt säkerställt 

högre odds jämfört med referensområdet Gällivare.  

 

 

Figur 9. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevelse av 

oro/stress, uppdelat på bostadsområde. 

Det mest frekventa jakande svaret på frågan om upplevd oro/stress som en effekt av störning av 

vibrationer var ”Mera sällan” (än ”Varje vecka vissa delar av året”) (Figur 9).  
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Nackdelar med bostadsområdet 

En av frågorna i enkäten räknade upp en rad faktorer som kunde upplevas som en stor nackdel med 

bostadsområdet (Fråga 22). ”Vilka är de största nackdelarna i ditt bostadsområde?”). I Tabell 22 till 

41 redovisas dels andelen i procent som har angivit en viss faktor som en av de största nackdelarna 

med bostadsområdet, dels oddskvoter som anger hur oddset för att ange en viss faktor som nackdel 

skiljer sig från referensområdet Gällivare.  

 

Tabell 22. Långt till arbetet. (Fråga 22:1) 

Område 
Långt till  

arbete (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.0 1 - 
Mellanområdet 17.9 1.94 (0.97 - 3.89)  
Koskullskulle 15.2 1.65 (0.75 - 3.64)  
Kilen/Elevhemsområdet 10.9 0.99 (0.51 - 1.92) 
Centrala Malmberget 8.6 0.76 (0.37 - 1.58) 
Hermelin 11.7 0.91 (0.36 - 2.31) 

 

Det var ca 9-18 % som angav långt till arbetet som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter 

justering för kön, ålder, eventuell anställning i gruvverksamhet och boendeform hade 

Mellanområdet det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 22).  

Totalt sett (alla områden) var det 11.3 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 23. Långt till vänner och bekanta. (Fråga 22:2) 

Område 
Långt till vänner 
och bekanta (%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 5.3 1 - 
Mellanområdet 14.3 3.18  (1.36 - 7.42) 
Koskullskulle 6.1 1.40 (0.44 - 4.46) 
Kilen/Elevhemsområdet 8.8 1.52 (0.69 – 3.37) 
Centrala Malmberget 4.7 0.61 (0.21 - 1.71) 
Hermelin 10.0 1.23 (0.43 - 3.53) 

 

Det var ca 3 gånger högre andel i Mellanområdet an i Gällivare som angav lång till vänner och 

bekanta som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade Mellanområdet statistiskt 

säkerställt högre odds för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare (Tabell 23).  

Totalt sett (alla områden) var det 7.2 procent som angav detta svar. 

  



 
 

Tabell 24. Upplevd/rapporterad brist på kommersiell service. (Fråga 22:3) 

Område Brist på service (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 7.5 1  
Mellanområdet 38.1 6.75 (3.65 - 12.51) 
Koskullskulle 75.8 33.01 (16.25 - 67.09) 
Kilen/Elevhemsområdet 53.3 13.19 (7.67 - 22.65) 
Centrala Malmberget 46.1 10.72 (6.16 - 18.67) 
Hermelin 45.0 10.08 (4.95- 20.51) 

 

Det var ca 10 gånger högre andel personer i Koskullskulle än i Gällivare som angav brist på 

kommersiell service som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade alla övriga 

bostadsområden statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 24).  

Totalt sett (alla områden) var det 33.3 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 25. Upplevd brist på hälso- och sjukvård. (Fråga 22:4) 

Område 
Brist på hälso- 

och sjukvård (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 1.2 1 - 
Mellanområdet 1.2 1.22 (0.13- 11.40) 
Koskullskulle 19.7 22.26 (6.60- 75.06) 
Kilen/Elevhemsområdet 8.8 6.96 (2.17- 22.38) 
Centrala Malmberget 0.8 0.53 (0.06- 4.86) 
Hermelin 5.0 2.28 (0.47- 11.08) 

 

Det var ca 16 gånger högre andel personer i Koskullskulle och en ca 7 gånger högre andel i 

Kilen/Elevhemsområdet än i Gällivare som angav brist på hälso- och sjukvård som en stor nackdel 

med bostadsområdet. Efter justering hade Koskullskulle och Kilen/Elevhemsområdet statistiskt 

säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 25). 

Totalt sett (alla områden) var det 4.3 procent som angav detta svar. 

  



 
 

Tabell 26. Upplevd brist på kommunal service. (Fråga 22:5) 

Område 
Brist på kommunal 

service (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 6.9 1  
Mellanområdet 6.0 0.78 (0.28 - 2.16) 
Koskullskulle 12.1 1.72 (0.72 - 4.14)  
Kilen/Elevhemsområdet 11.7 1.67 (0.84 - 3.33) 
Centrala Malmberget 9.4 1.43 (0.68 - 3.02) 
Hermelin 6.7 1.03 (0.32 - 3.33) 

 

Det var ca 6-12 % som angav brist på kommunal service som en stor nackdel med bostadsområdet. 

Efter justeringen hade Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till 

referensområdet Gällivare, men skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 26).  

Totalt sett (alla områden) var det 8.4 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 27. Upplevd brist på barnomsorg. (Fråga 22:6) 

Område 
Brist på 

barnomsorg (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.9 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 1.5 3.19 (0.30 - 33.46) 
Kilen/Elevhemsområdet 2.9 3.78 (0.78 - 18.33) 
Centrala Malmberget 2.3 2.43 (0.46 - 12.76) 
Hermelin 1.7 1.15 (0.11 - 12.51) 

 

Det var ca 1-3 % som angav brist på barnomsorg som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter 

justering hade Kilen/Elevhemområdet det högsta oddset för detta svar i förhållande till 

referensområdet Gällivare och Mellanområdet sammanslagna, men skillnaden var inte helt statistiskt 

säkerställd (Tabell 27).  

Totalt sett (alla områden) var det 1.5 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 28. Upplevd brist på lediga bostäder. (Fråga 22:7) 

Område 
Brist på 

bostäder (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 27.1 1 - 
Mellanområdet 21.4 0.90 (0.49 - 1.65) 
Koskullskulle 21.2 0.84 (0.42 - 1.66) 
Kilen/Elevhemsområdet 20.4 0.54 (0.32 - 0.91) 
Centrala Malmberget 35.2 1.13 (0.70 - 1.81) 
Hermelin 36.7 0.70 (0.37 - 1.34) 

 

Det var ca 20-37 % som angav brist på bostäder som en stor nackdel med bostadsområdet. I Gällivare 

angav ca 27 % detta svar. Efter justering hade Kilen/Elevhemområdet statistiskt säkerställt lägre odds 

för detta svar i förhållande till Gällivare (Tabell 28).  

Totalt sett (alla områden) var det 26.9 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 29. Upplevt bristande underhåll och förfall. (Fråga 22:8) 

Område 
Brist på 

underhåll/förfall (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 15.9 1 - 
Mellanområdet 9.5 0.60 (0.27 - 1.34) 
Koskullskulle 16.7 1.23 (0.59 - 2.56) 
Kilen/ Elevhemsområdet 33.6 2.79 (1.72 - 4.51) 
Centrala Malmberget 29.7 2.12 (1.29 - 3.50) 
Hermelin 26.7 1.66 (0.82 - 3.34) 

 

Det var en ca 2 gånger högre andel i Kilen/Elevhemsområdet samt Centrala Malmberget än i 

Gällivare som angav bristande underhåll och förfall som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter 

justering hade Kilen/Elevhemsområdet samt Centrala Malmberget statistiskt säkerställda högre odds 

för svaret än deltagarna i Gällivare (Tabell 29).  

Totalt sett (alla områden) var det 21.4 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 30. Upplevt buller från trafik. (Fråga 22:9) 

Område Buller från trafik (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 16.2 1 - 
Mellanområdet 1.2 0.07 (0.01 - 0.52) 
Koskullskulle 10.6 0.61 (0.25 - 1.44) 
Kilen/ Elevhemsområdet 5.1 0.24 (0.10 - 0.55) 
Centrala Malmberget 12.5 0.59 (0.31- 1.11) 
Hermelin 1.7 0.05 (0.01- 0.36) 

 

Ca 16 % av de boende i Gällivare angav buller från trafik som en stor nackdel med bostadsområdet. 

Det var ca 10 gånger högre andel än respektive andelar Mellanområdet och i Hermelin. Efter 

justering hade de två ovannämnda bostadsområdena samt Kilen/Elevhemsområdet statistiskt 

säkerställda lägre odds för svaret i förhållande till referensområdet Gällivare (Tabell 30).  

Totalt sett (alla områden) var det 10.6 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 31. Upplevt buller från industri/gruva. (Fråga 22:10) 

Område 
Buller från 

industri/gruva 
(%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.6 1 - 
Mellanområdet 6.0 9.76 (1.84 - 51.71) 
Koskullskulle 30.3 66.75 (14.93 - 298.43) 
Kilen/Elevhemsområdet 34.3 87.82 (20.78 - 371.11) 
Centrala Malmberget 24.2 51.47 (11.99 - 220.91) 
Hermelin 33.3 83.41 (18.08 - 384.77) 

 

Det var från 10 - 57 gånger högre andel i de övriga bostadsområden än i Gällivare som angav buller 

från industri/gruva som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade alla övriga 

områden statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 31).  

Totalt sett (alla områden) var det 15.7 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 32. Upplevda avgaser från trafik/gruva. (Fråga 22:11) 

Område Upplevda avgaser (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 8.4 1 - 
Mellanområdet 1.2 0.17 (0.02 - 1.31) 
Koskullskulle 16.7 2.63 (1.18 - 5.84) 
Kilen/ Elevhemsområdet 10.2 1.17 (0.58 - 2.35) 
Centrala Malmberget 10.9 1.14 (0.56 - 2.32) 
Hermelin 6.7 0.52 (0.17 - 1.61) 

 

Det var ca 2 gånger högre andel boende i Koskullskulle än i Gällivare som angav avgaser från 

trafik/gruva som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade Koskullskulle statistiskt 

säkerställt högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 32).  

Totalt sett (alla områden) var det 8.9 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 33. Upplevda luftföroreningar från industri. (Fråga 22:12) 

Område 
Upplevda  

föroreningar (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.3 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 37.9 222.19 (29.12 - 1695.37) 
Kilen/ Elevhemsområdet 21.9 121.70 (16.30 - 908.51) 
Centrala Malmberget 8.6 45.95 (5.83 - 362.31) 
Hermelin 10.0 58.66 (6.59 - 522.46) 

 

Ca 38 % av de boende i Koskullskulle angav luftföroreningar från industri som en stor nackdel med 

bostadsområdet. Det var en ca 126 gånger högre andel än respektive andel i Gällivare. Efter justering 

hade alla övriga bostadsområden statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare och 

Mellanområdet sammanslagna (Tabell 33).  

Totalt sett (alla områden) var det 9.2 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 34. Upplevt damm från trafik/gruva. (Fråga 22:13) 

Område 
Upplevt damm 

från trafik/gruva 
(%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.6 1 - 
Mellanområdet 3.6 0.33 (0.10 - 1.10) 
Koskullskulle 56.1 11.38 (6.10 - 21.25) 
Kilen/Elevhemsområdet 77.4 29.24 (16.95 - 50.46) 
Centrala Malmberget 50.0 8.70 (5.23 - 14.48) 
Hermelin 43.3 6.42 (3.26 - 12.66) 

 

Det var 4 - 7 gånger högre andel i de övriga bostadsområden (utom Mellanområdet) än i Gällivare 

som angav damm från trafik/gruva som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade 

alla övriga områden utom Mellanområdet statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare 

(Tabell 34). 

 Totalt sett (alla områden) var det 33.9 procent som angav detta svar. 

  

Tabell 35. Upplevt damm från industri. (Fråga 22:14) 

Område 
Upplevt damm  

från industri (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.9 1 - 
Mellanområdet 2.4 2.14 (0.35 - 13.19) 
Koskullskulle 34.8 46.45 (13.14 - 164.24) 
Kilen/Elevhemsområdet 14.6 17.05 (4.92 - 59.02) 
Centrala Malmberget 7.8 9.87 (2.64 - 36.90) 
Hermelin 1.7 1.73 (0.17 - 17.75) 

 

Ca 35 % i Koskullskulle angav damm från industri som en stor nackdel med bostadsområdet. Det var 

en ca 39 gånger högre andel än respektive andel i Gällivare. Efter justering hade Koskullskulle, 

Kilen/Elevhemsområdet samt Centrala Malmberget statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i 

Gällivare (Tabell 35).  

Totalt sett (alla områden) var det 7.4 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 36. Upplevda nattliga vibrationer/sprängningar. (Fråga 22:15) 

Område 
Upplevda nattliga 

vibrationer/sprängningar 
(%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 3.7 1 - 
Mellanområdet 17.9 5.72 (2.52 - 12.97) 
Koskullskulle 53.0 34.27 ( 15.63- 75.14) 
Kilen/Elevhemsområdet 71.5 86.88 (42.13 - 179.15) 
Centrala Malmberget 63.3 57.43 (28.18 - 117.06) 
Hermelin 63.3 78.54 (32.76 - 188.28) 

 

Det var från ca 5 - 19 gånger högre andel i de övriga bostadsområden än i Gällivare som angav 

nattliga vibrationer/sprängningar som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter justering hade alla 

övriga bostadsområden statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 36).  

Totalt sett (alla områden) var det 35.1 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 37. Upplevda vibrationer övrig tid. (Fråga 22:16) 

Område 
Upplevda vibrationer 

övrig tid (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 1.6 
1 - 

Mellanområdet 1.2 
Koskullskulle 6.1 5.49 (1.42 - 21.19) 
Kilen/ Elevhemsområdet 51.8 90.23 (34.79 - 234.04) 
Centrala Malmberget 25.0 29.04 (10.93 - 77.17) 
Hermelin 30.0 43.66 (14.50 - 131.44) 

 

Ca 52 % i Kilen/Elevhemsområdet angav vibrationer övrig tid än natt som en stor nackdel med 

bostadsområdet. Det var en ca 32 gånger högre andel än respektive andel i Gällivare. Efter justering 

hade alla övriga bostadsområden statistiskt säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare och 

Mellanområdet sammanslagna (Tabell 37).  

Totalt sett (alla områden) var det 16.5 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 38. Upplevd risk för ras och skred. (Fråga 22:17) 

Område 
Upplevd risk  

för ras och skred 
(%) 

Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 0.3 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 1.5 6.78 (0.42 - 110.25) 
Kilen/Elevhemsområdet 32.1 201.29 (27.25 - 1487.06) 
Centrala Malmberget 26.6 148.73 (20.00 - 1106.17) 
Hermelin 25.0 158.53 (19.75 - 1272.66) 

 

Ca 32 % i Kilen/Elevhemsområdet angav risk för ras och skred som en stor nackdel med 

bostadsområdet. Det var en ca 107 gånger högre andel än respektive andel i Gällivare. Efter justering 

hade Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget samt Hermelin statistiskt säkerställda högre 

odds för svaret än i Gällivare och Mellanområdet sammanslagna (Tabell 38).  

Totalt sett (alla områden) var det 11.9 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 39. Upplevd risk för sprickbildning i fastigheten. (Fråga 22:18) 

Område 
Risk för sprick- 

bildning (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 1.6 1 - 
Mellanområdet 3.6 2.16 (0.50 - 9.29) 
Koskullskulle 25.8 24.02 (8.28 - 69.3) 
Kilen/Elevhemsområdet 61.3 140.85 (52.77 - 375.94) 
Centrala Malmberget 37.5 52.21 (19.65 - 138.74) 
Hermelin 33.3 73.60 (23.99 - 225.77) 

 

Ca 61 % i Kilen/Elevhemsområdet angav risk för sprickbildning i fastigheten som en stor nackdel med 

bostadsområdet. Det var en ca 38 gånger högre andel än respektive andel i Gällivare. Efter justering 

hade Koskullskulle, Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget samt Hermelin statistiskt 

säkerställda högre odds för svaret än i Gällivare (Tabell 39).  

Totalt sett (alla områden) var det 22.2 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

Tabell 40. Upplevelse av människor som är störande. (Fråga 22:20) 

Område 
Störande  

människor (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.0 1 - 
Mellanområdet 3.6 0.50 (0.14 - 1.73) 
Koskullskulle 4.5 0.56 (0.16 - 1.98) 
Kilen/Elevhemsområdet 4.4 0.32 (0.13 - 0.82) 
Centrala Malmberget 13.3 1.03 (0.53 - 1.99) 
Hermelin 3.3 0.12 (0.03 - 0.55) 

 

Det var ca 3-13 % av de svarande som angav människor som är störande som en stor nackdel med 

bostadsområdet. Mellanområdet och Gällivare hade de högsta procenttalen störda, respektive ca 13 

och 10 %, för detta svar. Efter justering hade Kilen/Elevhemområdet samt Hermelin statistiskt 

säkerställda lägre odds för detta svar i förhållande till Gällivare (Tabell 40).  

Totalt sett (alla områden) var det 7.9 procent som angav detta svar. 

 

Tabell 41. Upplevelse av skällande hundar. (Fråga 22:21) 

Område 
Skällande  

hundar (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.3 1 - 
Mellanområdet 8.3 0.72 (0.30 - 1.73) 
Koskullskulle 18.2 1.80 (0.86 - 3.82) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.9 1.00 (0.52 - 1.93) 
Centrala Malmberget 3.1 0.27 (0.09 - 0.78) 
Hermelin 6.7 0.55 (0.18 - 1.72) 

 

Det var ca 3-18 % som angav skällande hundar som en stor nackdel med bostadsområdet. Efter 

justering hade Centrala Malmberget statistiskt säkerställt lägre odds för detta svar i förhållande till 

Gällivare (Tabell 41).  

Totalt sett (alla områden) var det 9.4 procent som angav detta svar. 

 

  



 
 

 

 

Figur 10. Sammanställning av de boendes upplevda nackdelar i referensområdet Gällivare samt i 

Mellanområdet (i procent).  

 

Som framgår av Figur 10 och 11 så skiljer sig svarsprofilerna för upplevda nackdelar i 

bostadsområdena mellan Gällivare/Mellanområdet samt Koskullskulle, Kilen/Elevhemsområdet, 

Centrala Malmberget och Hermelin. Det som flest personer upplevde som största nackdelar i 

Gällvare var brist på lediga bostäder och buller från trafik samt bristande underhåll och förfall. I 

Mellanområdet uppgav flest personer att brist på kommersiell service, brist på lediga bostäder, långt 

till arbete och nattliga vibrationer/sprängningar var de största nackdelarna i bostadsområdet. I de 

övriga områdena är antalet upplevda nackdelar fler än i Gällivare/Mellanområdet. I dessa områden 

uppgav man brist på kommersiell service, damm från trafik/gruva, nattliga vibrationer/sprängningar 

samt risk för sprickbildning i fastigheten som de största nackdelarna i bostadsområdet. Det framgår 

även att graden av upplevd störning varierar mellan Gällivare/Mellanområdet och övriga områden. 

Det var ca 40 % av de boende i Mellanområdet som uppgav brist på kommersiell service som en 

nackdel, medans den andelen var 80 % i Koskullskulle.  
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Figur 11. Sammanställning av de boendes upplevda nackdelar i bostadsområden med närhet till 

gruvverksamhet (i procent).  

  

Upplevd oro för sig själv eller anhöriga 

För att mäta upplevd oro för sig själv eller anhöriga användes huvudfrågan (Fråga 33) ” Hur ofta 

upplever du oro, gällande dig själv eller dina anhöriga, för … ”. I klassen upplevd oro inräknades 

svaren ”Dagligen eller nästan dagligen” och ”Ibland eller periodvis”. Klassen ickeoro bestod av 

alternativen ”Aldrig eller nästan aldrig”.  I Tabell 42 till 44 ses resultatet på frågan om upplevd oro för 

sig själv eller andra för olika faktorer som kan orsaka hälsopåverkan och olyckshändelser. 
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Tabell 42. Upplevd oro över sig själv eller andra för hälsopåverkan i samband med luftföroreningar 

från industri/gruva. (Fråga 33:5) 

Område Upplevd oro (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 18.1 1 - 
Mellanområdet 16.7 0.95 (0.49 - 1.82) 
Koskullskulle 42.4 3.69 (2.06 - 6.62) 
Kilen/Elevhemsområdet 58.4 6.48 (4.12 - 10.19) 
Centrala Malmberget 37.5 2.72 (1.71 - 4.34) 
Hermelin 45.0 3.97 (2.11 - 7.47) 

 

Andelen av befolkningen som upplevde oro för hälsopåverkan i samband med luftföroreningar från 

industri/gruva varierade från 58 % av befolkningen i Kilen/Elevhemsområdet till ca 17 % i 

Mellanområdet. Alla bostadsområden utom Mellanområdet hade efter justering statistiskt 

säkerställda högre odds jämfört med referensområdet Gällivare, även om ca 18 % av befolkningen i 

Gällivare upplevde oro för hälsopåverkan från luftföroreningar från industri/gruva (Tabell 42). 

 

Tabell 43. Upplevd oro över sig själv eller andra för hälsopåverkan i samband med återkommande 

vibrationer från industri/gruva. (Fråga 33:6 ) 

Område Upplevd oro (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 13.7 1 - 
Mellanområdet 16.7 1.30 (0.67 - 2.54) 
Koskullskulle 27.3 2.59 (1.36 - 4.93) 
Kilen/Elevhemsområdet 57.7 9.33 (5.78 - 15.07) 
Centrala Malmberget 37.5 4.05 (2.48 - 6-63) 
Hermelin 46.7 7.04 (3.64 - 13.62) 

 

Andelen av befolkningen som upplevde oro varierade mellan ca 58 % i Kilen/Elevhemsområdet till ca 

14 % i Gällivare. Som framgår av Tabell 43 så var det ca 4 gånger vanligare att uppleva oro över sig 

själv eller andra för hälsopåverkan i samband med återkommande vibrationer från industri/gruva i 

Kilen/Elevhemsområdet än i Gällivare. Alla bostadsområden utom Mellanområdet hade efter 

justering statistiskt säkerställda högre odds jämför med referensområdet Gällivare. 

 

  



 
 

Tabell 44. Upplevd oro för sig själv eller andra för olyckshändelser i samband med industriell 

verksamhet/gruvverksamhet.( Fråga 33:7) 

Område Upplevd oro (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 24.6 1 - 
Mellanområdet 38.1 1.94 (1.14 - 3.31) 
Koskullskulle 40.9 2.23 (1.25 - 3.99) 
Kilen/Elevhemsområdet 58.4 4.17 (2.68 - 6.48) 
Centrala Malmberget 46.1 2.86 (1.82 - 4.49) 
Hermelin 55.0 4.30 (2.29 - 8.08) 

 

Andelen av befolkningen som upplevde oro över sig själva eller andra för en olyckshändelse i 

samband med industriell verksamhet/gruvverksamhet varierade från ca 25 % i Gällivare till ca 58 % i 

Kilen/Elevhemsområdet. Alla bostadsområden hade efter justering statistiskt säkerställda högre odds 

jämfört med referensområdet Gällivare (Tabell 44).  

 

Upplevt förtroende  

Ett avsnitt i enkäten behandlade frågor om grad av upplevt förtroende för hur ansvariga myndigheter 

samt hur företag och industrier hanterar miljöfaktorer som kan påverka hälsan. Där fanns även en 

fråga om grad av upplevt förtroende för myndigheters högsta tillåtna värden för miljöfaktorer som 

påverkar hälsan.  Resultaten redovisas i Tabell 45 till 47 samt Figur 12 till 14. Till kategorin ”Ej upplevt 

förtroende” har svaren ”Inte alls”, ”Ytterst lite” samt ”Ganska lite” inräknats.  

 

  



 
 

Tabell 45. Grad av upplevt förtroende för hur ansvariga myndigheter hanterar miljöfaktorer som 

påverkar hälsan. (Fråga 61) 

Område 
Låg grad av 

förtroende (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 64.2 1 - - 
Mellanområdet 42.9 0.40 0.24 0.66 
Koskullskulle 68.2 1.14 0.64 2.05 
Kilen/Elevhemsområdet 73.7 1.47 0.94 2.32 
Centrala Malmberget 67.2 1.04 0.67 1.63 
Hermelin 61.7 0.71 0.38 1.31 

 

Det var ca 43-74 % som angav att de hade en låg grad av förtroende för hur ansvariga myndigheter 

hanterade miljöfaktorer som påverkade deras hälsa. Den lägsta andelen hade Mellanområdet och 

den högsta Kilen/Elevhemsområdet. Efter justering för kön, ålder, eventuell anställning i 

gruvverksamhet och boendeform hade Kilen/Elevhemsområdet det högsta oddset för detta svar i 

förhållande till referensområdet Gällivare, men skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 

45).  

 

 

Figur 12. Sammanställning av svarsmönster på frågan om graden av upplevt förtroende för hur 

ansvariga myndigheter hanterar miljöfaktorer som påverkar hälsan, uppdelat på bostadsområde. 

Figur 12 ger en mer detaljerad bild av hur man har svarat på fråga 61, och det framgår att det mest 

frekventa svaret för låg grad förtroende var ”Ganska lite”, följt av ”Ytterst lite”. Det var ca 2- 12 % 

som angav ”Inte alls” som svar på denna fråga.   
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Fråga 61 – I vilken grad har du förtroende för hur ansvariga myndigheter 
hanterar miljöfaktorer som påverkar din hälsa? 



 
 

Tabell 46. Grad av upplevt förtroende för hur 

som påverkar hälsan. (Fråga 62)

Område 
Låg grad av 

förtroende (%)

Gällivare 
Mellanområdet 
Koskullskulle 
Kilen/Elevhemsområdet 
Centrala Malmberget 
Hermelin 

 

Det var ca 56-83 % som angav att de hade 

hanterade miljöfaktorer som påverkade deras hälsa. Den lägsta andelen hade Mellanområdet och 

den högsta Kilen/Elevhemsområdet. Efter justering ha

säkerställt högre oddset för svaret än Gällivare

 

Figur 13. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

störning vid dagliga aktiviteter, uppdelat på bostadsområde.

Som framgår av Figur 13 var det mest frekventa svaret för låg grad förtroende var ”Ganska lite”, följt 

av ”Ytterst lite”. Det var ca 4-17 %

 

  

förtroende för hur för hur företag och industrier hanterar milj

som påverkar hälsan. (Fråga 62) 

Låg grad av  
förtroende (%) 

Oddskvot 95 % KI 

67.6 1 - 
56.0 0.61 (0.37 - 1.00) 
66.7 0.95 (053 - 1.70) 
82.5 2.15 (1.29 - 3.56) 
69.5 1.02 (0.65 - 1.60) 
63.3 0.72 (0.39 - 1.35) 

som angav att de hade låg grad av förtroende för hur företag och industrier 

hanterade miljöfaktorer som påverkade deras hälsa. Den lägsta andelen hade Mellanområdet och 

den högsta Kilen/Elevhemsområdet. Efter justering hade Kilen/Elevhemsområdet statistiskt 

säkerställt högre oddset för svaret än Gällivare (Tabell 46).  

 

svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

störning vid dagliga aktiviteter, uppdelat på bostadsområde. 

var det mest frekventa svaret för låg grad förtroende var ”Ganska lite”, följt 

17 % som angav ”Inte alls” som svar på denna fråga.  

 

hanterar miljöfaktorer 

förtroende för hur företag och industrier 

hanterade miljöfaktorer som påverkade deras hälsa. Den lägsta andelen hade Mellanområdet och 

de Kilen/Elevhemsområdet statistiskt 

svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

var det mest frekventa svaret för låg grad förtroende var ”Ganska lite”, följt 

som angav ”Inte alls” som svar på denna fråga.   



 
 

Tabell 47. Grad av upplevt förtroende för myndigheters högsta tillåtna värden för miljöfaktorer 

som påverkar hälsan. (Fråga 63) 

Område 
Låg grad av 

förtroende (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 58.3 1 - 
Mellanområdet 45.2 0.57 (0.35 - 0.94) 
Koskullskulle 60.6 1.06 (0.61 - 1.85) 
Kilen/Elevhemsområdet 72.2 2.13 (1.35 - 3.36) 
Centrala Malmberget 65.6 1.27 (0.82 - 1.96) 
Hermelin 71.7 1.46 (0.76 - 2.78) 

 

Det var ca 45-72 % som angav att de hade låg grad av förtroende för myndigheters högsta tillåtna 

värden för miljöfaktorer som påverkade deras hälsa. Den lägsta andelen hade Mellanområdet och de 

högsta Kilen/Elevhemsområdet samt Hermelin. Efter justering hade Kilen/Elevhemsområdet 

statistiskt säkerställt högre oddset för svaret än Gällivare och Mellanområdet statistiskt säkerställt 

lägre oddset för svaret än Gällivare (Tabell 47).  

 

 

Figur 14. Sammanställning av svarsmönster på frågan om vibrationer medför någon upplevd 

störning vid dagliga aktiviteter, uppdelat på bostadsområde. 

En mera informativ bild av hur man har svarat på fråga 63 ges i Figur 14. Det framgår att det mest 

frekventa svaret för låg grad förtroende var ”Ganska lite”, följt av ”Ytterst lite”. Det var ca 5-11 % 

som angav ”Inte alls” som svar på denna fråga.   
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Fråga 63 – I vilken grad har du förtroende för myndigheters högsta tillåtna värden
för miljöfaktorer som påverkar din hälsa? 



 
 

Bostadsbyte 

En av frågorna berörde byte av bostad på grund av olägenheter och störningar i den yttre miljön, 

resultatet visas i Tabell 48.  

 

Tabell 48. Bostadsbyte på grund av olägenheter och störning i den yttre miljön. (Fråga 64) 

Område Bostadsbyte (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 9.7 1 - 
Mellanområdet 3.6 0.46 (0.14 - 1.59) 
Koskullskulle 12.1 1.63 (0.69 - 3.88) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.2 0.93 (0.47 - 1.84) 
Centrala Malmberget 9.4 0.84 (0.41 - 1.71) 
Hermelin 13.3 0.85 (0.35 - 2.08) 

 

Som framgår av Tabell 48 var det mellan ca 10 - 13 % av de svarande som uppgav att de genomfört 

ett bostadsbyte p.g.a. störning och olägenhet i den yttre miljön. justering hade Koskullskulle det 

högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men skillnaden var inte 

statistiskt säkerställd.   

 

I Tabell 49 redovisas en sammanställning av orsakerna till önskat bostadsbyte bland de boende i 

Gällivare - Malmberget - Koskullskulle.   



 
 

Tabell 49. Procentuell sammanställning av orsakerna till önskat bostadsbyte bland de boende i 

Gällivare - Malmberget - Koskullskulle.  

 
Uppgivna orsaker till bostadsbyte 

 
% 

Nattliga vibrationer/sprängningar 76.0 

Damm från trafik/gruva 72.8 

Risk för sprickbildning i fastigheten 59.2 

Vibrationer övrig tid 50.4 

Buller från industri/gruva 44.0 

Brist på kommersiell service 42.4 

Bristande underhåll och förfall 38.8 

Risk för ras och skred 36.0 

Brist på lediga bostäder 32.8 

Avgaser från trafik/gruva 26.4 

Luftföroreningar från industri 22.4 

Buller från trafik 18.4 

Människor som är störande 17.6 

Damm från industri 15.2 

Brist på kommunal service 13.6 

Skällande hundar 9.6 

Längt till arbete 8.8 

Långt till vänner och bekanta 7.2 

Brist på hälso- och sjukvård 5.6 

Luftföroreningar från vedeldning 4.0 

Brist på barnomsorg 2.4 

 

Det mest frekvent uppgivna skälet till önskan att byta bostad var nattliga vibrationer/sprängningar 

samt damm från trafik/gruva. Minst frekvent uppgavs brist på barnomsorg samt luftförorening från 

vedeldning.  

 

Upplevd hälsopåverkan 

För att mäta upplevd hälsopåverkan för olika faktorer användes huvudfrågan ”Vilken påverkan på din 

hälsa anser du att följande miljöfaktorer har?” (Fråga 56). I klassen upplevd negativ hälsopåverkan 

ingick svaren ”Negativ påverkan” och ”Mycket negativ påverkan”. I klassen upplevd positiv 

hälsopåverkan inräknades svarsalternativen ”Mycket positiv påverkan”, ”Positiv påverkan”, ”Ingen 

påverkan” samt ”Ej relevant”. Analysen justerades för kön, ålder, eventuell anställning i 

gruvverksamhet samt boendeform.  Svaren redovisas i Tabell 50 till 55.  

 



 
 

Tabell 50. Upplevd negativ hälsopåverkan från inomhusluften i din bostad. (Fråga 56:3) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.0 1 - 
Mellanområdet 6.0 0.72 ( 0.26- 1.94) 
Koskullskulle 4.5 0.51 (0.15 - 1.74) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.9 1.06 (0.55 - 2.06) 
Centrala Malmberget 7.0 0.61 (0.28 - 1.34) 
Hermelin 11.7 0.83 (0.33 - 2.09) 

 

Det var mellan ca 4 till 12 % som svarade att de upplever att inomhusluften som negativt 

hälsopåverkande. Efter justering för kön, ålder, eventuell anställning i gruvverksamhet och 

boendeform hade Kilen/Elevhemsområdet det högsta oddset för detta svar i förhållande till 

referensområdet Gällivare, men skillnaden var inte statistiskt säkerställd (Tabell 50).  

 

Tabell 51. Upplevd negativ hälsopåverkan från utomhusluften vid din bostad. (Fråga 56:4) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.9 1 - 
Mellanområdet 3.6 0.35 (0.10 - 1.19) 
Koskullskulle 19.7 2.33 (1.13 - 4.18) 
Kilen/Elevhemsområdet 25.5 2.82 (1.65 - 4.81) 
Centrala Malmberget 20.3 2.04 (1.16 - 3.60) 
Hermelin 13.3 1.05 (0.44 - 2.50) 

 

I Kilen/Elevhemsområdet var det ca 26 % av befolkningen som upplevde utomhusluften som negativt 

hälsopåverkande, medan det i Mellanområdet var ca 4 % som uppgav upplevd negativ hälsopåverkan 

av utomhusluften. Som framgår av Tabell 51 så upplevde de boende i Koskullskulle, 

Kilen/Elevhemsområdet och Centrala Malmberget en statistiskt säkerställt högre negativ 

hälsopåverkan från utomhusluften i jämförelse med de boende i Gällivare.  

 

  



 
 

Tabell 52. Upplevd negativ hälsoåverkan av ljud inomhus i din bostad. (Fråga 56:5) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 14.3 1 - 
Mellanområdet 7.1 0.52 (0.21 - 1.27) 
Koskullskulle 7.6 0.54 (0.20 - 1.43) 
Kilen/Elevhemsområdet 11.7 0.76 (0.41 - 1.42) 
Centrala Malmberget 14.8 0.96 (0.53 - 1.74) 
Hermelin 16.7 0.90 (0.40 - 2.011) 

 

Resultatet visar att det var mellan ca 7 till 17 % av de svarande som upplevde ljud inomhus i sin 

bostad som en faktor som påverkande hälsan, i Gällivare, Centrala Malmberget och Hermelin var det 

nästan dubbelt så många som i Mellanområdet. Skillnaderna efter justeringar var dock inte statistiskt 

säkerställda (Tabell 52).  

 

Tabell 53. Upplevd negativ hälsopåverkan av ljud utomhus vid din bostad. (Fråga 56: 6) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 16.8 1 - 
Mellanområdet 7.1 0.41 (0.17 - 1.01) 
Koskullskulle 21.2 1.40 (0.71 - 2.76) 
Kilen/Elevhemsområdet 19.7 1.19 (0.70 - 2.00) 
Centrala Malmberget 24.2 1.59 (0.96 - 2.64) 
Hermelin 16.7 0.87 (0.40 - 1.91) 

 

Som framgår av Tabell 53 så var ca dubbelt så vanligt att man i Gällivare uppgav att man upplevde 

negativ hälsopåverkan av ljud vid bostaden än i Mellanområdet, där ca 7 % av de boende uppgav att 

de upplevde hälsopåverkan av ljud utomhus vid bostaden. I Centrala Malmberget uppgav ca 24 % av 

befolkningen att man upplevde en negativ hälsopåverkan. Efter justeringar var inga skillnader 

statistiskt säkerställda i jämförelse med referensområdet Gällivare.   

 

  



 
 

Tabell 54. Upplevd negativ hälsopåverkan av vibrationer vid din bostad. (Fråga 56:7) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 10.6 1 - 
Mellanområdet 15.5 1.65 (0.82 - 3.33) 
Koskullskulle 30.3 4.17 (2.17 - 8.02) 
Kilen/Elevhemsområdet 60.6 14.57 (8.74 - 24.32) 
Centrala Malmberget 39.8 5.95 (3.55 - 9.95) 
Hermelin 33.3 5.01 (2.49 - 10.08) 

 

Det var mellan ca 61 - 11 % som angav upplevd negativ hälsopåverkan av vibrationer vid bostaden. 

Tabell 54 visar att efter justering för individfaktorerna hade Kilen/Elevhemsområdet det högsta 

oddset för att rapportera upplevd negativ hälsopåverkan av vibrationer vid bostaden följt av Centrala 

Malmberget, Hermelin och Koskullskulle i förhållande till referensområdet Gällivare. Skillnaderna var 

statistiskt säkerställda.  

 

Tabell 55. Upplevd negativ hälsopåverkan av radon i bostaden. (Fråga 56_13) 

Område Negativ påverkan (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 44.2 1 - 
Mellanområdet 53.6 1.46 (0.89 - 2.41) 
Koskullskulle 51.5 1.39 (0.80 - 2.41) 
Kilen/Elevhemsområdet 56.9 1.61 (1.06 - 2.43) 
Centrala Malmberget 46.1 1.08 (0.70 - 1.64) 
Hermelin 56.7 1.73 (0.95 - 3.16) 

 

Det var mellan ca 44 till 57 % som angav upplevd negativ hälsopåverkan av radon vid bostaden. Efter 

justering hade Kilen/Elevhemsområdet statistiskt säkerställt högre odds för detta svar i förhållande 

till referensområdet Gällivare (Tabell 55).  

 

  



 
 

Upplevd hälsa 

Hälsoupplevelse  

I Tabell 56 redovisas svaren på fråga 34 (”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd, jämfört med 

andra i din ålder”). Till kategorin ”Sämre” räknades svarsalternativen ”Mycket dåligt” samt ”Dåligt”. 

Svarsalternativen ”Mycket gott”, ”Gott” samt ”Någorlunda räknades som kategori ”Bättre eller lika 

med”.  

Tabell 56. Upplevt hälsotillstånd, jämfört med personer i samma ålder. (Fråga 34) 

Område 
Sämre 

 (%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 30.8 1 - 
Mellanområdet 26.2 0.78 (0.45 - 1.36) 
Koskullskulle 37.9 1.39 (0.79 - 2.45) 
Kilen/Elevhemsområdet 40.1 1.61 (1.05 - 2.47) 
Centrala Malmberget 36.7 1.32 (0.85 - 2.05) 
Hermelin 31.7 1.11 (0.61 - 2.04) 

 

Det var ca 26-40 % som bedömde sitt hälsotillstånd som sämre jämfört med andra i samma ålder. 

Efter justering för kön, ålder, eventuell anställning i gruvverksamhet och rökvanor hade 

Kilen/Elevhemsområdet statistiskt säkerställt högre odds för detta svar i förhållande till 

referensområdet Gällivare.  

Tabell 57 redovisar svaren på fråga 35 (”Markera genom att kryssa i en ryta i varje nedanstående 

grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag”). Till kategorin ”Ja” räknades 

svarsalternativen ”Jag är orolog och nedstämd i viss utsträckning” och ”Jag är i högsta grad orolig 

eller nedstämd”. Till kategorin ”Nej” räknades svaret ”Jag är inte orolig eller nedstämd”. 

 

Tabell 57. Upplevd oro/nedstämdhet. (Fråga 35:3) 

Område Ja (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 24.3 1 - 
Mellanområdet 23.8 1.05 (0.59 - 1.86) 
Koskullskulle 16.7 0.67 (0.33 - 1.36) 
Kilen/Elevhemsområdet 31.4 1.42 (0.90 - 2.23) 
Centrala Malmberget 35.9 1.67 (1.06 - 2.63) 
Hermelin 30.0 1.33 (0.71 - 2.48) 

 

Det var ca 17-36 % som markerade svaret oro/nedstämdhet. Efter justering hade Centrala 

Malmberget statistiskt säkerställt högre odds för detta svar i förhållande till referensområdet 

Gällivare.  

 



 
 

Sömn 

Tabell 58 innehåller svaret på frågorna 39 och 40, som efterfrågar när man börjar nattvilan/somna 

respektive när man vaknar.  

Tabell 58. Procentuell fördelning av hur de boende i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle skattar 

sin sömnlängd. 

Område 
< 4 

timmar 
4 -6 

timmar 
6 – 8 

timmar 
8 + 

timmar 

Gällivare 0.6 4.1 50.0 45.2 
Mellanområdet 0 4.9 44.4 50.6 
Koskullskulle 1.5 7.7 52.3 38.5 
Kilen/Elevhemsområdet 0 6.0 54.1 39.9 
Centrala Malmberget 0 6.5 42.7 50.8 
Hermelin 0 12.1 51.7 36.2 

 

I Tabell 58 ser man att majoriteten av de boende uppger att de sover minst 6 timmar eller mer. 

Skillnaden mellan områden i förhållande till om man uppgav att man sov upp till 6 timmar eller 

mindre jämfört med om man uppgav att man sov från 6 timmar eller mer var inte statistiskt 

säkerställd. 

Svaren på frågan om man får tillräckligt med sömn redovisas i Tabell 59. 

 

Tabell 59. Upplevelse av tillräcklig sömnlängd. (Fråga 37) 

Område Nej (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 26.5 1 - 
Mellanområdet 26.2 1.05 (0.60 - 1.83) 
Koskullskulle 19.7 0.78 (0.40 - 1.52) 
Kilen/Elevhemsområdet 33.6 1.47 (0.94 - 2.30) 
Centrala Malmberget 33.6 1.38 (0.88 - 2.17) 
Hermelin 28.3 1.15 (0.61 - 2.15) 

 

Det var ca 20-34 % som ansåg att de inte fick tillräckligt med sömn. Efter justering hade 

Kilen/Elevhemsområdet det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, 

men skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd.  

  



 
 

I Tabell 60 redovisas den procentuella fördelningen av hur de boende som inte anser att de får 

tillräckligt med sömn skattar sin sömnlängd. 

 

Tabell 60. Procentuell fördelning av hur de boende som anser att de inte får tillräckligt med sömn 

skattar sin sömnlängd. 

Område 
< 4 

timmar 
4 -6 

timmar 
6 – 8 

timmar 
8 + 

timmar 

Gällivare 2.4 8.2 55.3 34.1 
Mellanområdet 0 10.0 50.0 40.0 
Koskullskulle 7.7 15.4 61.5 15.4 
Kilen/Elevhemsområdet 0 8.7 71.7 19.6 
Centrala Malmberget 0 14.3 42.9 42.9 
Hermelin 0 12.5 68.8 18.8 

 

Majoriteten av de svarande uppger att de sover 6 timmar eller mer, men att det är betydligt högre 

andel personer som uppger att de sover 6 timmar och mindre än i den totala gruppen tillfrågade 

(Tabell 58 och 60). Skillnaden mellan områden i förhållande till om man uppgav att man sov upp till 6 

timmar eller mindre jämfört med om man uppgav att man sov från 6 timmar eller mer var inte 

statistiskt säkerställd. 

I Tabell 61 till 66 redovisas svaren på fråga 38 om problem med sömnen, där huvudfrågan löd ”Hur 

ofta har det hänt att du under de senaste månaderna … ”. Svarskategorin ”Ofta” ofta innehöll 

svarsalternativen ”1 - 2 ggr i veckan”, ”3 - 5 ggr i veckan” samt ”Nästan varje dag eller natt”. I 

Svarskategorin ”Sällan” räknades svarsalternativen ”Aldrig eller sällan” samt ”Mindre än en gång i 

veckan”.  

 

Tabell 61. Upplevda svårigheter att somna på kvällen. (Fråga 38:2) 

Område Ofta (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 26.5 1 - 
Mellanområdet 27.4 1.08 (0.63 - 1.87) 
Koskullskulle 19.7 0.73 (0.37 - 1.42) 
Kilen/Elevhemsområdet 34.3 1.47 (0.95 - 2.29) 
Centrala Malmberget 38.3 1.69 (1.09 - 2.62) 
Hermelin 43.3 2.14 (1.20 - 3.82) 

 

Som fram går av Tabell 61 var det ca 20-43 % som hade haft svårt att somna på kvällen under de 

senaste månaderna. Efter justering hade Centrala Malmberget samt Hermelin statistiskt säkerställda 

högre odds för svaret än Gällivare.  

 

  



 
 

Tabell 62. Upplevt att man vaknat flera gånger under natten. (Fråga 38:3) 

Område Ofta (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 46.4 1 - 
Mellanområdet 44.0 0.95 (0.58 - 1.55) 
Koskullskulle 48.5 1.06 (0.62 - 1.83) 
Kilen/Elevhemsområdet 58.4 1.75 (1.15 - 2.65) 
Centrala Malmberget 44.5 0.98  (0.65 - 1.49) 
Hermelin 46.7 1.06 (0.60 - 1.87) 

 

Det var ca 44-58 % som hade vaknat flera gånger under natten under de senaste månaderna. Efter 

justering hade Kilen/Elevhemsområdet statistiskt säkerställt högre oddset för detta svar i förhållande 

till referensområdet Gällivare (Tabell 62).  

 

Tabell 63. Upplevelse att ha svårigheter att somna om sedan man vaknat på natten. (Fråga 38:4) 

Område Ofta (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 23.1 1 - 
Mellanområdet 22.6 1.05 (0.59 - 1.89) 
Koskullskulle 27.3 1.35 (0.72 - 2.47) 
Kilen/Elevhemsområdet 35.8 2.04 (1.30 - 3.21) 
Centrala Malmberget 35.2 1.97 (1.25 - 3.12) 
Hermelin 33.3 1.96 (1.06 - 3.63) 

 

Som framgår av Tabell 63 var det ca 23-36 % som hade haft svårt att somna om sedan de vaknat på 

natten under de senaste månaderna. Efter justering hade Kilen/Elevhemsområdet, Centrala 

Malmberget samt Hermelin statistiskt säkerställda högre odds för svaret än Gällivare.  

 

Tabell 64. Senareläggande av sänggående för att undvika störning/väckning. (Fråga 38:5) 

Område Ofta (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 7.8 1 - 
Mellanområdet 6.0 0.79 (0.29 - 2.14) 
Koskullskulle 10.6 1.52 (0.62 - 3.74) 
Kilen/Elevhemsområdet 14.6 2.28 (1.20 - 4.33) 
Centrala Malmberget 17.2 2.60  (1.39- 4.85) 
Hermelin 15.0 2.43 (1.05 - 5.62) 

 

Det var en ca 2 gånger högre andel i Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget samt Hermelin än 

i Gällivare som avsiktligen hade lagt sig sent för att inte bli störd/väckt under de senaste månaderna. 

Efter justering hade Kilen/Elevhemsområdet, Centrala Malmberget samt Hermelin statistiskt 

säkerställda högre odds för svaret än Gällivare (Tabell 64).  

 



 
 

Tabell 65. Upplevelse av för tidigt uppvaknade med svårigheter att somna om. (Fråga 38:6) 

Område Ofta (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 20.2 1 - 
Mellanområdet 17.9 0.89 (0.47 - 1.69) 
Koskullskulle 27.3 1.57 (0.84 - 2.94) 
Kilen/Elevhemsområdet 29.2 1.91 (1.18 - 3.07) 
Centrala Malmberget 30.5 1.91 (1.19 - 3.09) 
Hermelin 21.7 1.30 (0.65 - 2.60) 

 

Det var ca 18-31 % som hade vaknat för tidigt och inte kunde somna om under de senaste 

månaderna. Efter justering hade Kilen/Elevhemsområdet och Centrala Malmberget statistiskt 

säkerställda högre odds för svaret än Gällivare (Tabell 65). 

I Tabell 66 redovisas svaren på frågan om när man börjar nattvilan.  

 

Tabell 66. Tidpunkt för påbörjad nattvila. (Fråga 39) 

Område Midnatt och efter (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 19.3 1 - 
Mellanområdet 20.5 1.08 (0.58 - 2.04) 
Koskullskulle 10.8 0.57 (0.24 - 1.35) 
Kilen/Elevhemsområdet 17.9 0.88 (0.51 - 1.51) 
Centrala Malmberget 22.4 1.09 (0.65 - 1.84) 
Hermelin 19.0 0.92 (0.44 - 1.93) 

 

Det var ca 18-22 % som brukade börja nattvilan/somna vid midnatt eller efter midnatt. Efter justering 

hade övriga områden inga statistiskt säkerställda skillnader i oddset för detta svar i förhållande till 

referensområdet Gällivare.  

 

  



 
 

Medicinering 

Frågan 42 behandlar medicinering. Huvudfrågan löd ”Tar du för närvarande medicin för …” där de 

olika delfrågorna berör olika sjukdomstillstånd (Tabell 67 till 69).  

 

Tabell 67. Medicinering för högt blodtryck. (Fråga 42:1) 

Område Ja (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 22.7 1 - 
Mellanområdet 22.6 0.90 (0.46 - 1.75) 
Koskullskulle 36.4 1.92 (1.00 - 3.69) 
Kilen/Elevhemsområdet 18.2 0.85 (0.48 - 1.51) 
Centrala Malmberget 28.1 1.73 (0.99 - 3.01) 
Hermelin 18.3 0.78 (0.34 - 1.75) 

 

Det var ca 18-36 % som angav att de tog för närvarande medicin för högt blodtryck. Efter justering 

hade Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, 

skillnaden var på gränsen till statistiskt säkerställd (Tabell 67).  

 

Tabell 68. Medicinering för astma. (Fråga 42:3) 

Område Ja (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 8.1 1 - 
Mellanområdet 2.4 0.29 (0.07 - 1.27) 
Koskullskulle 10.6 1.51 (0.61 - 3.71) 
Kilen/Elevhemsområdet 9.5 1.15 (0.56 - 2.35) 
Centrala Malmberget 7.8 0.93 (0.43 - 2.00) 
Hermelin 11.7 1.44 (0.58 - 3.56) 

 

Det var ca 8-12 % som angav att de tog för närvarande medicin för astma. Efter justering hade 

Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte statistiskt säkerställd (Tabell 68).  

 

  



 
 

Tabell 69. Medicinering för allergi. (Fråga 42:4) 

Område Ja (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 6.5 1 - 
Mellanområdet 3.6 0.60 (0.17 - 2.11) 
Koskullskulle 4.5 0.87 (0.25 - 3.08) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.2 1.69 (0.81 - 3.53) 
Centrala Malmberget 7.8 1.24 (0.56 - 2.74) 
Hermelin 8.3 1.33 (0.47 - 3.78) 

 

Det var ca 4-10 % som angav att de tog för närvarande medicin för allergi. Efter justering hade 

Kilen/Elevhemsområdet det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, 

men skillnaden var inte statistiskt säkerställd (Tabell 69).  

 

Diagnoser och symptom 

I Tabell 70 till 71 redovisas svaren på frågan om man av läkare fått diagnosen högt blodtryck samt 

astma. Svaren på frågorna om symptom i luftvägar redovisas i Tabell 72 till 73. I Tabell 74 och 75 

redovisas svaret på frågan om nedsatt hörsel samt tinnitus. 

 

Tabell 70. Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? (Fråga 43) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 23.7 1 - 
Mellanområdet 25.0 1.02 (0.55 - 1.90) 
Koskullskulle 36.4 1.72 (0.91 - 3.23) 
Kilen/Elevhemsområdet 22.6 1.06 (0.63 - 1.81) 
Centrala Malmberget 28.9 1.61 (0.95 - 2.72) 
Hermelin 23.3 1.07 (0.51 - 2.23) 

 

Det var ca 23-36 % som angav att de hade av läkare fått diagnosen högt blodtryck. Efter justering 

hade Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 70).  

 

  



 
 

Tabell 71. Har du av läkare fått diagnosen astma? (Fråga 43) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 11.8 1 - 
Mellanområdet 4.8 0.39 (0.13 - 1.13) 
Koskullskulle 18.2 1.86 (0.90 - 3.87) 
Kilen/Elevhemsområdet 13.1 1.12 (0.61 - 2.07) 
Centrala Malmberget 11.7 0.96 (0.51 - 1-83) 
Hermelin 11.7 0.97 (0.40 - 2.31) 

 

Det var ca 5-18 % som angav att de hade av läkare fått diagnosen astma. Efter justering hade 

Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 71).  

 

Tabell 72. Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? (Fråga 46) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 9.7 1 - 
Mellanområdet 4.8 0.50 (0.17 - 1.47) 
Koskullskulle 13.6 1.74 (0.76 - 3.95) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.2 1.02 (0.52 - 2.02) 
Centrala Malmberget 7.8 0.76 (0.36 - 1.62) 
Hermelin 8.3 0.79 (0.29 - 2.18) 

 

Det var ca 5-14 % som angav att de hade de senaste 12 månaderna haft astmabesvär. Efter justering 

hade Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 72).  

 

  



 
 

Tabell 73. Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller 

luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv? (Fråga 52) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 8.4 1 - 
Mellanområdet 2.4 0.30 (0.07 - 1.32) 
Koskullskulle 12.1 1.66 (0.70 - 3.96) 
Kilen/Elevhemsområdet 10.2 1.20 (0.60 - 2.42) 
Centrala Malmberget 4.7 0.54 (0.22 - 1.37) 
Hermelin 11.7 1.41 (0.57 - 3.48) 

 

Det var ca 2-12 % som angav att de hade de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från 

luftvägarna att det någon dag hindrade dem i deras dagliga liv. Efter justering hade Koskullskulle det 

högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men skillnaden var inte helt 

statistiskt säkerställd (Tabell 73).  

 

Tabell 74. Har du nedsatt hörsel? (Fråga 54) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 25.2 1 - 
Mellanområdet 39.3 1.64 (0.93 - 2.89) 
Koskullskulle 47.0 2.11 (1.16 - 3.85) 
Kilen/Elevhemsområdet 38.0 2.12 (1.31 - 3.42) 
Centrala Malmberget 28.9 1.32 (0.80 - 2.18) 
Hermelin 38.3 1.93 (1.00 - 3.74) 

 

Det var en ca 2 gånger högre andel i Koskullskulle än i Gällivare som angav att de hade nedsatt 

hörsel. Efter justering hade Koskullskulle och Kilen/Elevhemsområdet statistiskt säkerställda högre 

odds för svaret än i Gällivare (Tabell 74).  

 

  



 
 

Tabell 75. Har du öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen? (Fråga 55) 

Område 
Ja  

(%) 
Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 13.4 1 - 
Mellanområdet 10.7 0.58 (0.26 - 1.31) 
Koskullskulle 19.7 1.26 (0.61 - 2.57) 
Kilen/Elevhemsområdet 14.6 1.11 (0.62 - 2.02) 
Centrala Malmberget 7.8 0.58 (0.28 - 1.21) 
Hermelin 15.0 1.07 (0.47 - 2.39) 

 

Det var ca 8-20 % som angav att de hade öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen. Efter justering 

hade Koskullskulle det högsta oddset för detta svar i förhållande till referensområdet Gällivare, men 

skillnaden var inte helt statistiskt säkerställd (Tabell 75)  

 

Trivsel  

I Tabell 76 till 77 redovisas svaren på frågor om trivsel i bostadsområde och bostadsort.  

 

Tabell 76. Rapporterad trivsel i bostadsområdet  

Område Trivs inte (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 3.1 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 1.5 0.62 (0.08 - 4.99) 
Kilen/Elevhemsområdet 5.1 1.81 (0.66 - 4.94) 
Centrala Malmberget 8.6 3.24 (1.32 - 7.96) 
Hermelin 3.3 0.83 (0.16 - 4.15) 

 

Som framgår av Tabell 76 så har Centrala Malmberget högst andel som inte trivs i sitt bostadsområde 

och en statistiskt säkerställd högre oddskvot jämfört med Gällivare och Mellanområdet som 

referensområde. 

 

  



 
 

Tabell 77. Rapporterad trivsel i bostadsorten 

Område Trivs inte (%) Oddskvot 95 % KI 

Gällivare 2.8 
1 - 

Mellanområdet 0 
Koskullskulle 1.5 0.71 (0.09 - 5.81)  
Kilen/Elevhemsområdet 6.0 2.52 (0.93 - 6.81) 
Centrala Malmberget 7.8 3.07 (1.19 - 7.93) 
Hermelin 10.0 2.90 (0.90 - 9.34) 

 

Hermelin har den högsta andelen som inte trivs på orten, och Centrala Malmberget en statistiskt 

säkerställd högre oddskvot jämfört med Gällivare (Tabell 77).  

 

Effekter av att ha arbetat i gruvan 

Om man någon gång arbetat i gruvverksamheten så var sannolikheten lägre för att ha problem med 

att vakna för tidigt och sedan inte kunna somna om, att man upplevde att vibrationer vid bostaden 

påvekar hälsan, att man upplevde att nattliga vibrationer och sprängningar som en nackdel samt att 

man upplevde risk för sprickbildning i fastigheten. Däremot var sannolikheten högre för att känna 

oro för sig själv eller anhöriga gällande olyckshändelser i samband med industriell 

verksamhet/gruvverksamhet, att man upplevde brist på kommersiell service, att man upplevde en 

brist på lediga bostäder, att man störde av buller från vägtrafik samt att man hade nedsatt hörsel. De 

oddskvoter som redovisas vid jämförelse mellan områden är justerade för om man arbetar i 

gruvverksamhet (Tabell 79).  

 

  



 
 

Tabell 79. Sammanställning av statistiskt säkerställda oddskvoter för arbete i gruvverksamhet 

(Fråga 6).  

Fråga 
Högre 

oddskvot 

Brist på kommersiell service 1.56 

Störning av buller eller andra ljud från vägtrafik  1.61 

Brist på lediga bostäder 1.58 

Upplevd oro, gällande sig själv eller anhöriga, för olyckshändelser i samband med 
industriell verksamhet/gruvverksamhet 

1.56 

Nedsatt hörsel 1.48 

  

Fråga  
Lägre 

oddskvot 

Vaknat för tidigt och inte kunnat somna om 0.63 

Påverkan på hälsan av vibrationer vid bostad  0.61 

Nattliga vibrationer/sprängningar 0.52 

Risk för sprickbildning i fastigheten 0.51 

 

 

Effekter av att äga sin bostad  

Efter justering hade de som äger sin bostad statistiskt säkerställt högre odds för att uppleva risker för 

sprickbildning i fastigheten och att störas av vibrationer från seismisk aktivitet/jordskalv jämfört med 

referensgruppen de som hyr sin bostad. Vidare hade de som äger sin bostad statistiskt säkerställda 

lägre odds på frågor om inomhusljudets och inomhusluftens påverkan på hälsan samt buller eller 

andra ljud från vägtrafik och avgaser från trafik/ gruva än de som hyr sin bostad. Även för frågor 

angående trivsel med sin bostadsort, brist på lediga bostäder, brist på hälso- och sjukvård, 

bostadsbyte på grund av olägenheter och störningar i den yttre miljön, buller eller andra ljud från 

grannar samt människor som är störande hade de som äger sin bostad efter justering statistiskt 

säkerställda lägre odds än de som hyr sin bostad (Tabell 80). 

 

  



 
 

Tabell 80. Sammanställning av statistiskt säkerställda oddskvoter för att äga sin bostad. (Fråga 9) 

Fråga  Högre oddskvot 

Risk för sprickbildning i fastigheten 2.59 

Vibrationer från seismisk aktivitet/gruva 2.42 

  

Fråga Lägre oddskvot 

Inomhusljudets påverkan på hälsan 0.61 

Inomhusluftens påverkan på hälsan 0.50 

Avgaser från trafik/gruva 0.45 

Bostadsbyte på grund av olägenheter och störningar i den yttre miljön 0.44 

Trivsel med sin bostadsort 0.43 

Buller från trafik 0.42 

Buller eller andra ljud från vägtrafik 0.36 

Brist på hälso- och sjukvård 0.36 

Brist på lediga bostäder 0.33 

Buller eller andra ljud från grannar  0.31 

Människor som är störande 0.21 

 

 

 

 

  



 
 

Intervjuer 

För att ingen enskild person ska kunna identifieras från intervjuerna så redovisas inte det exakta 

antalet personer som intervjuades i respektive kategori, utan resultatet redovisas som att 

”Intervjuade från kategori X eller Y upplever att …”. Den strukturerade delen i intervjun inleddes med 

frågan ”Hur upplever du situationen i Malmberget idag?”, och följdes sedan upp med för intervjun 

relevanta följdfrågor så som ”Anser du att man i dag har kompetens för den samhällsomvandling som 

sker i Malmberget?”, ”Anser du att det finns tillräckligt med resurser avsatta för 

samhällsomvandlingen?” eller ”Hur ser du på ägarens ansvar i samhällsomvandlingen?”.  

I Tabell 81 redovisas identifierade faktorer som de intervjuade angav som beskrivande av situationen 

i Malmberget - Koskullskulle. 

  



 
 

Tabell 81. Sammanställning över identifierade faktorer som olika aktörer anger som 

kännetecknande för situationen i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle.  

Faktorer 

 
Aktörer 

 Summa 

Bolaget Ägaren Kommunen Läns- 
styrelsen 

Primärvård Boende Ungdomar 

Aktörens roll inte 
allmänt känd X  X X X   4 

Beslutsvakuum X     X  2 

Besvärlig 
organisatorisk roll   X     1 

Bolaget bär ej sina 
egna kostnader      X  1 

Bristande hantering   X   X  2 

Brist på adekvat 
lagstiftning X       1 

Brist på ansvar/insikt 
om vem som äger 

problemet 
X  X X  X  4 

Brist på delaktighet      X  1 

Brist på förtroende      X  1 

Brist på information   X   X  2 

Brist på kompetens X X X X  X  5 

Brist på konkreta 
handlingar X  X     2 

Brist på lediga 
bostäder   X  X X X 4 

Brist på långsiktig 
planering X  X X  X  4 

Brist på politisk 
ledning X  X X  X  4 

Brist på resurser X  X X    3 

Demokratiskt beslut X  X X    3 

Dubbla budskap      X X 2 

EU:s direktiv styr 
verksamhet  X      1 

Flytta p.g.a. utbildning/ 
andra jobb       X 1 

Frustrerande X  X   X  3 

Företagskultur  X    X  2 

Gällivare växer/ 
spännande förändring  X     X X 3 

Icke adekvat 
mätteknik/ 
procedur 

     X  1 

Inga utbildnings- 
möjligheter       X 1 

Ingen värnar kommun- 
medborgarnas 

intressen 
     X  1 

Ingen förhandlings- 
part X       1 

Ingen oberoende 
aktör som kan  
driva frågan 

  X     1 

  



 
 

Tabell 81 (forts). Sammanställning över identifierade faktorer som olika aktörer anger som 

kännetecknande för situationen i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle.  

Faktorer 

 
Aktörer 

 Summa 

Bolaget Ägaren Kommunen Läns- 
styrelsen 

Primärvård Boende Ungdomar 

Inget demokratiskt 
beslut om stadsflytt      X  1 

Inget ”facit” X X X  X X X 6 

Ingen forskning om  
effekter/besvär     X   1 

Jävsituationer   X   X  2 

Kommunen har 
planmonopol X  X X    3 

Kommunikations- 
problem X X X X  X  5 

Koncession för 
Verksamhet X   X    2 

Konflikt mellan 
Gällivare/ 

Malmberget 
  X   X  2 

Konflikt mellan 
industri/samhälle X X X X X X  6 

Konspirations- 
teorier X  X X  X X 5 

Läroprocess X X      2 

Malmen en förutsättning  
för samhället, 

positivt 
  X  X X X 4 

Malmkroppens 
utbredning  X      1 

Maktlöshet      X  1 

Medias bevakning X       1 

Miljöskydd, ej hälsoskydd i 
fokus   X     1 

Många privata 
fastighetsägare  X      1 

Möjliga sömnproblem     X   1 

Negativ 
befolkningsutveckling X X X   X X 5 

Oklara interna mål 
och medel   X     1 

Olika verksamhets- 
styrning X  X     2 

Oro för vad exponeringen 
inne- 

håller och orsakar 
  X   X  2 

Otydliga/gamla 
miljövillkor/ 
regler/lagar 

X     X  2 

Privatekonomiska 
förluster   X  X X  3 

Samhället förfaller   X  X X  3 

Samhället 
försvinner/ 

delas 
 X X  X X X 5 

Sammantagen 
miljöbelastning      X  1 

  



 
 

Tabell 81 (forts). Sammanställning över identifierade faktorer som olika aktörer anger som 

kännetecknande för situationen i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle.  

Faktorer 

 
Aktörer 

 Summa 

Bolaget Ägaren Kommunen Läns- 
styrelsen 

Primärvård Boende Ungdomar 

Samordningsproblem X  X     2 

Skillnad mellan 
fastighet/hem  X    X  2 

Psykologiska och  
sociala effekter     X X X 3 

Svårt att skapa 
planerings förut- 

sättningar 
  X   X  2 

Tar ansvar, 
ekonomiskt och 

socialt 
X X X   X  4 

Trivs/många aktiviteter       X 1 

Trygghet/rötter       X 1 

Upplevd kränkning      X  1 

Utdragen process  X   X   2 

Variation i reaktioner X  X   X  3 

Vinsten kommer inte 
samhället till del X  X   X  3 

Visa tillit   X   X  2 

SUMMA         

 

Som framgår av Tabell 81 råder konsensus bland aktörerna om vissa upplevelser av situationen i 

Gällivare - Malmberget - Koskullskulle, men att det för vissa faktorer finns mer unika upplevelser. 

T.ex. så uppgav 6 av de 7 intervjuade aktörerna att man upplever en konflikt mellan den industriella 

verksamheten och samhället på grund av att de ska samexistera inom samma geografiska område. 

Den aktör som inte nämnde faktorn var ungdomar. Andra faktorer där det råder konsensus var brist 

på kompetens samt inget facit för samhällsomvandlingsprocessen.  

Faktorer som endast uppgavs av en aktör var t.ex. besvärlig organisatorisk roll (kommunen), EU:s 

direktiv styr verksamheten (ägaren), ingen förhandlingspart (bolaget), trivs/många aktiviteter 

(ungdomar), möjliga sömnproblem (primärvården) samt upplevd kränkning (boende).  

 

Bolaget  

Sammanfattningsvis kan man beskriva de intervjuade personernas upplevelse så som att man 

befinner sig i ett beslutsvakuum samt att man upplever situationen som frustrerande. Det beror på 

ett antal faktorer, bl.a. så har samhället genom demokratiska beslut ansett att man ska bedriva 

gruvverksamhet i Malmberget, man har bearbetningskoncession och markanvisning från 

Bergmästaren och ett miljötillstånd med villkor för verksamheten från Miljödomstolen. Det anser 

man vara något som glöms i den allmänna debatten, och här anser man att medias bevakning spelar 



 
 

en stor roll, och den attityd media har till bolaget. Vill man ändra på beslutet om bedrivandet av 

gruvverksamhet är det främst en politisk fråga. 

Det finns en inneboende konflikt i samexistensen mellan verksamheten och samhället, och den 

måste hanteras. Här upplever man även en brist på insikt om vem som äger problemet. Bolaget anser 

att kommunen måste ta en mera aktiv del i samhällsomvandlingen eftersom det är de som sitter på 

planmonopolet. Man upplever att det saknas kompetens för uppdraget på det kommunala planet, 

det finns ingen tydlig politisk ledning eller långsiktig planering. Kommunen har inte heller de 

ekonomiska resurser som krävs, och med den negativa befolkningsutvecklingen viker även 

skatteunderlaget. Konsekvensen blir att bolaget inte har någon egentlig förhandlingspart.  

Här innebär bolagets och kommunens olika typer av verksamhetsstyrning ett samordningsproblem. 

Kommunen ska drivas av demokratiska beslut, medans bolaget är ett vinstdrivande företag. Den 

demokratiska processen tar tid, emedan man i sin egen verksamhet kan vara tvungen att verkställa 

beslut omgående p.g.a. att bolagets omgivning ändrats.  

I och med att kommunen inte har de resurser och den kompetens som krävs anser man att ägaren 

borde ta ett större övergripande ansvar för processen, den vinst som bolaget genererar kommer inte 

samhällsomvandlingen till del. Sen anser man att det finns en brist på konkreta handlingar från 

samhällets stödstrukturer. Det görs utredning på utredning, men när det kommer till 

operationalisering av förslagna åtgärder händer ingenting.  

Man upplever vidare att den egna rollen inte är allmänt känd. Det innebär att krav ställs på bolaget 

som de inte kan uppfylla, inte med dagens lagstiftning på området som inte tar hänsyn till en sådan 

unik process som avvecklingen av ett helt samhälle. Detta leder till frustration och besvikelse och ger 

vidare grogrund för konspirationsteorier. Man upplever en intern kompetensbrist i hur man ska 

hantera och kommunicera sina visioner och beslutade åtgärder till allmänhet och övriga aktörer samt 

hur man ska hantera den variation i reaktioner som allmänheten uppvisar. Det här har varit en 

läroprocess, hade man för tio år sen vetat det man vet idag hade man gjort många saker annorlunda. 

Men den här processen har inte något facit. Dock anser man att man har tagit ansvar i processen, 

både ekonomiskt och socialt, trots de problem och svårigheter som karaktäriserar 

samhällsomvandlingen.  

Anställda i bolaget upplever även att den förändring som nu pågår i Gällivare - Malmberget - 

Koskullskulle inte bara är negativ. Här finns stor potential att expandera och att skapa nya 

arbetstillfällen och näringar.  Man anser att framtiden erbjuder möjligheter till en spännande 

utveckling.  

 

Ägaren 

Intervjuade personer från ägaren upplever att man ställs inför olika utmaningar i Malmberget jämfört 

med i Kiruna. Man anser att det finns en grundläggande konflikt mellan industrin och samhället när 

de ska samexistera inom samma område. Malmkroppens utbredning i Malmberget innebär att den 

påverkan som industrin har på samhället är mera diffus än vad den är i Kiruna. I Malmberget är 

malmen geografiskt spridd, medan den i Kiruna är samlad. Därför blir processen i Malmberget 

gradvis och mera utdragen över tid, det blir ingen ”hel händelse”. Gruvbrytningen innebär även att 



 
 

man får ett delat samhälle som kan upplevas som mindre lockande. Då minskar behoven av offentlig 

verksamhet, som i sin tur kan spä på en minskad befolkning i Malmberget.  

Sen finns det en annan skillnad mellan Malmberget och Kiruna, och det är att i Kiruna äger bolaget 

majoriteten av de fastigheter som är berörda av den växande industrin, men i Malmberget finns fler 

privata fastighetsägare. Intervjuade personer från ägaren upplever även att den företagskultur som 

finns i bolaget eventuellt kan gynna Kiruna. För tio år sedan drevs företaget som två bolag, och de 

personerna som fanns i ledande ställning då finns ännu kvar i den nya organisationsformen.  

Vidare så anser intervjuade personer från ägaren att det är en svår balansgång mellan bolagsfrågor 

och samhällsfrågor i och med att EU:s direktiv styr verksamheten. T.ex. så säger direktiven att 

bolaget inte får ta över kostnader för samhällsfunktioner, men att bolaget ska vara en god 

samhällsaktör. När det gäller gruvbrytning ska bolaget ersätta skada till det skick det var innan, inte 

försämra men inte förbättra eller generera nya funktioner.  

Intervjuade personer från ägaren upplever att det här har varit en läroprocess, för till den här 

händelsen finns inget facit. Man anser att det här är en unik händelse, att det ingenstans i världen 

har flyttats ett samhälle av den här storleksordningen. Man upplever att man i början av processen 

inte hade kompetensen att kommunicera med alla inblandade aktörer. Nu anser man att man själv 

och från bolagets sida har blivit bättre på att kommunicera.  

Man anser även att det råder en skillnad på fastighet och hem, där flytten av en persons hem är 

många gånger större än flytten av en persons fastighet. Där upplever ägaren att bolaget har en viss 

kultur i hur verksamheten ska bedrivas, och att man kanske inte haft kompetensen att hantera 

frågan. Man anser att bolaget kanske inte heller tagit det ekonomiska ansvar man borde ha gjort, 

men att man i dagsläget gör det. Sammanfattningsvis upplever ägaren att man idag tar ansvar, både 

för egen del och från bolagets sida.   

 

Kommunen 

En övergripande beskrivning av hur kommunens intervjuade personer uppfattar situationen är att 

man tycker att den egna rollen, uppgift och befogenheter inte är allmänt känd. Konsekvensen blir att 

befolkningen ställer krav på kommunen som de inte kan uppfylla. Det ger i sin tur grund för 

konspirationsteorier, att allmänheten tror att man från kommunens sida i grunden är lojala med 

bolaget och inte med kommunens medborgare. Det innebär också att man inte kan samverka med 

bolaget i den utsträckning som vore konstruktivt, då man riskerar att anklagas för jäv. Kommunens 

Miljö- och byggnämnd är dessutom en kontrollmyndighet, som inte kan samverka i ordets rätta 

bemärkelse, p.g.a. sitt kontrolluppdrag. Den som har det övergripande ansvaret för 

samhällsomvandlingen är Kommunstyrelsen. Miljö- och byggnämnden får därmed en besvärlig 

organisatorisk roll, där de ska fungera som den lokala kontrollmyndigheten till bolaget men även till 

sin egen ”chef”, Kommunstyrelsen.  

Den här situationen är dessutom unik, här finns inget facit. Effekten blir att man löser problem allt 

eftersom de uppstår, det finns ingen långsiktig plan eller tydlig politisk ledning på hur man ska 

hantera det faktum att det råder en konflikt i samexistensen mellan den industriella verksamheten 

och det övriga samhället. Man upplever även att det finns en brist på ansvar/insikt i vem som äger 



 
 

problemet, roller och uppgifter är inte tydligt definierade. Man upplever situationen som 

frustrerande.  

Intervjuade personer från kommunen upplever även att det saknas en intern enighet om målen och 

medlen för hur samhällsomvandlingen ska ske. Eftersom kommunen innehar planmonopolet har 

man realt en stor makt som man inte förvaltar. Andra röster inom kommunen menar att man inte 

kan uppvisa en maktfullkomlig sida mot bolaget, man måste samverka om samhällsomvandlingen, 

och lita på varandra i den processen. Här uttrycker de intervjuade ett behov av stöd, man önskar en 

oberoende aktör som driver samhällsomvandlingsprocessen. 

Man upplever även en brist på kompetens: inom den egna verksamheten, hos bolaget, hos ägaren. 

Bristen består främst av oförmåga att hantera och kommunicera samhällsomvandlingen och hur man 

ska bemöta den variation i reaktioner som finns hos lokalbefolkningen.  

Man anser även att den vinst som företaget genererar inte kommer samhället till del. Kommunen har 

redan i dagsläget ett vikande skatteunderlag p.g.a. den negativa befolkningsutvecklingen, och står 

samtidigt inför en samhällsomvandling som inte skett i Sverige i modern tid. På grund av 

resursbristen blir fokus för verksamheten blir miljöskydd, inte hälsoskydd. Malmberget försvinner 

och förfaller, och man har inga resurser för att hantera det. Avvecklingen av Malmberget innebär att 

de boende måste flytta. Tyvärr har man idag en brist på lediga bostäder på orten, vilket leder till 

höga fastighetspriser.  

Intervjuade från kommunen upplever att bolaget inte informerar om sina egna planer, och det är 

bland annat för att bolaget inte heller vet hur framtiden ser ut. Det gör att kommunen själva inte kan 

planera sin verksamhet. Malmberget försvinner och förfaller bit för bit, det blir ingen kontrollerad 

reträtt. Man anser dock att man trots den problematiska situationen tar det ansvar man har resurser 

och kompetens för. 

Den sammanlagda effekten innebär att man upplever det svårt att skapa planeringsförutsättningar 

för det nya Gällivare samt att i konkreta handlingar verkställa de mål man har.  

 

Länsstyrelsen  

En sammantagen bild av hur intervjuade personer från Länsstyrelsen uppfattar situationen är att 

man bl.a. tycker att den egna rollen, uppgift och befogenheter inte är allmänt känd. Det innebär att 

andra aktörer, främst de boende, ställer krav på Länsstyrelsen som de inte kan uppfylla. 

Länsstyrelsen kan inte utan vidare gå in och stoppa en verksamhet som har koncession från 

Miljödomstolen. Det skulle i så fall vara om verksamheten strider mot något riksintresse, och i det 

här fallet är det precis tvärt om. Det här leder till konspirationsteorier, där andra aktörer antyder att 

Länsstyrelsen inte arbetar på ett osjälvständigt sätt i förhållande till bolaget.  

Man anser även att det finns en brist på insikt i vem som äger problemet. Kommunens planmonopol 

är starkt, och nu har kommunen via demokratiska beslut sagt att man ska bedriva gruvverksamhet 

inom vissa områden i Malmberget. Det är i slutänden en politisk fråga, och inte något som 

Länsstyrelsen kan upphäva. Men man upplever att kommunen inte har ekonomiska resurser och 

kompetens att driva frågan. Det finns en brist på politisk ledning och långsiktig planering för hur 

samhällsomvandlingen ska gå till. Det råder en grundläggande konflikt mellan industrin och 



 
 

samhället, och intervjuade personer från Länsstyrelsen anser att man nu kommit till vägs ände med 

att industri/samhälle ska samexistera. Man behöver planlägga en ordnad reträtt av samhället när 

man har beslutat om att industrin ska utvidgas.  

 

Primärvård 

Intervjuade personer från primärvården anser att gruvverksamheten i sig är positiv, att det är en 

förutsättning för ortens existens, men att det finns en grundläggande konflikt mellan industrin och 

samhället p.g.a. att de ska samexistera inom samma område. Man upplever även att samhällets 

avveckling och rivandet av bostäder påverkar de boende psykiskt. När större delar av samhällt rivs 

och försvinner, blir människor apatiska och påverkade i sin framtidstro. När samhället försvinner, 

försvinner också rötterna. Tidigare fanns det en konflikt mellan Gällivare och Malmberget, och när 

verksamhet flyttades till Gällivare blev de boende Malmberget påverkade psykiskt.  Det här har varit 

en lång och utdragen process, som inte har något facit. Det här tär också på befolkningen, att leva i 

ovisshet om hur framtiden kommer att se ut.  

Man anser vidare att vissa områden i Malmberget förfaller, och att det får psykosociala effekter så 

som ökande missbruksproblem. I och med att vissa delar av samhället rivs, uppstår en bostadsbrist. 

Det här får konkreta effekter för personer med missbruksproblem som har varit på rehabilitering. 

När de återvänder till orten har de ingenstans att bo. De boende upplever även privatekonomiska 

förluster, att deras hus inte betingar ett så högt pris som ett likvärdigt i Gällivare. Då mår man också 

dåligt, säger de intervjuade från primärvården.  

Man anser även att det brister i forskningen vad gäller effekter och besvär kopplade till bolagets 

verksamhet. Möjligen kan man se en ökad frekvens av sömnproblem, men det måste utredas vidare.  

 

Boende 

De boendes upplevelser karaktäriseras av stor variation: här finns dem som tycker att bolaget är 

positivt för bygden, malmen är en förutsättning för att leva på orten. Man anser att det är en 

spännande tid, gruvverksamheten har alltid funnits och nu händer stora saker. Vidare upplever man 

att det råder en konflikt i samexistensen mellan industri och samhälle, men alla inblandade aktörer 

tar ansvar för de uppgifter de är ålagda i samhällsomvandlingsprocessen, inklusive de själva. De anser 

vidare att man måste visa tillit, för samhällsomvandlingen har inget facit, hade man haft den kunskap 

man har idag hade många agerat annorlunda. Dessa personer upplever att det cirkulerar en mängd 

konspirationsteorier i samhället som inte är överensstämmande med verkligheten. Man tycker att 

den konflikt som funnits mellan Gällivare och Malmberget nu är överspelad, och att man ska satsa på 

en ort. 

De finns även dem som känner sig kränkta och maktlösa, som upplever att de får epitetet giriga när 

det egentligen handlar om rätten till ens hem, som inte är likställt med fastighet. Man upplever en 

brist på delaktighet i processen, att bolag, kommun och ägare inte har kompetens för 

samhällsomvandlingen och brister i hantering och bemötande av enskilda människor. Det innebär att 

man upplever ett lågt förtroende för dessa aktörer, känner en stor frustration och maktlöshet samt 

att man upplever att ingen aktör värnar kommunmedborgarnas intressen. Ytterligare en konsekvens 

är att man ser de olika aktörerna som jäviga, och beroende av varandra i sin verksamhetsutövning.  



 
 

Man anser att det inte finns något demokratiskt beslut som stödjer en flytt/avveckling av 

Malmberget som en lösning på konflikten i samexistensen mellan industri och samhälle. Man 

upplever att det saknas en politisk ledning och en långsiktig planering av processen. Det finns även 

en upplevelse av brister i insikt om vem som äger problemet, och att det leder till ett beslutsvakuum 

om det framtida Gällivare. Intervjuade personer från de boende uppger att man tycker att bolaget, 

kommunen, ägaren och Länsstyrelsen bollar ansvaret mellan varandra, att man är dålig på att 

informera om beslut, förändringar i verksamheten och incidenter. Man anser att aktörerna ibland 

kommer med dubbla budskap, som motsäger sig själva och varandra. Vidare anser man att det inte 

går att kommunicera med bolaget, att man inom bolaget har utvecklat en företagskultur som innebär 

att man nonchalerar allmänhetens frågor. Avvecklingen ger sociala konsekvenser, att man skingrar 

sociala strukturer bland de boende.  

Man upplever en oro för vad man exponeras för, och det är främst den sammantagna 

miljöbelastningen. När bolaget sen ska kontrollera emission så upplever man att mätningar sker på 

fel ställe, med felaktig tekning och jämförs med otydliga och gamla miljövillkor och regler.  

Vidare upplever man både bolagen och ägaren som snåla, att bolaget inte bär sina egna kostnader 

samt att den vinst bolaget genererar inte kommer samhällsomvandlingsprocessen till del, medan 

Malmberget förfaller och de boende lider privatekonomiska förluster. Bostadsbristen kopplad till det 

sjunkande värdet på fastigheter i Malmberget får konsekvensen att även om man som boende i 

Malmberget vill sälja och flytta till Gällivare, kan man inte det. Man får inte ut den summa pengar vid 

försäljning som vad ett likvärdigt hus i Gällivare kostar. Detta gör att man upplever svårigheter att 

planera sin framtid. Malmberget försvinner och förfaller samtidigt som det finns en negativ 

befolkningsutveckling på orten. Man upplever att många som väljer att flytta inte flyttar till andra 

delar i kommunen. Det är dels på grund av bristen på bostäder, men beror även på en besvikelse 

över hur samhällsomvandlingen hanterats och därmed en ovilja att bo kvar.  

 

Ungdomar mellan 14 - 16 år 

Ungdomarnas upplevelse av situationen karaktäriseras av att man ser industrin som en förutsättning 

för samhället, något som i sig är positivt. Man tycker att förändringen i sig är spännande, det händer 

något, men att det finns en konflikt mellan den industriella verksamheten och samhället. Det innebär 

att Malmberget försvinner bit för bit och att Gällvare växer. Man anser även att på grund av att den 

här processen inte har något facit leder det till mycket prat, konspirationsteorier om hur människor 

tror att det ligger till, utan att egentligen veta. Man upplever även att andra aktörers, som 

kommunen och bolaget, kommer med dubbla budskap. Först lovar man att samhället ska bli fint, 

med gruvstadsparker, sen händer inget. Sen kan bolaget säga en sak, medan man från kommunen 

säger ett annat.  

Man upplever samhället som trivsamt, att det är tryggt, det är här man har sina rötter. Samtidigt 

upplever man en önskan att flytta från orten, och det främst av två skäl. Det ena är att möjligheten 

till utbildning minskar. I och med att befolkningen på orten minskar, minskar också underlaget för 

utbildningsverksamheten. Då läggs utbildningsalternativ ner. Det andra är att man upplever en 

begränsning i karriärmöjligheter, de arbetstillfällen som finns på orten är knutna till gruvan. Om man 

inte vill jobba där måste man flytta, och alternativen som uppges är norrlandskusten eller Stockholm. 

Här upplever man även att det får sociala effekter: man får flytta från sin familj och sina vänner. Det 



 
 

uppger man även som en konsekvens av att Malmberget försvinner och skolan läggs ner. Man säger 

även att om man någon gång i framtiden bildar familj, så skulle man flytta tillbaka om tillfälle gavs. 

Skälen till det är främst den trygghet man tycker att orten har.  

En annan konsekvens man upplever är bristen på lediga bostäder. Om man har tänkt sig en framtid 

på orten ser man bostadsbristen som ett problem för att förverkliga sina mål.  

 

  



 
 

Sammanfattning och diskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur de boende i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle upplever sin 

miljö och hälsa. Data som insamlats beskriver upplevelser, inte objektiva data. Fysikaliska mätningar 

av buller eller damning finns beskrivet på annat håll, se t.ex. underlag till Miljödomstolens deldom 

11/12 2007. Vårt syfte innebär vidare att vi inte haft i uppgift att bedöma farligheten i den 

exponering som finns, det ligger så att säga utanför uppdraget. Det innebär att vi inte kan utesluta 

effekter vi inte studerat relaterat till den lokala exponeringen. Under studiens gång har efterfrågats 

uppgifter som vi inte studerat, och som ligger utanför uppdraget, exempelvis att undersöka 

förskrivning av receptbelagd medicin för att jämföra inom studieområdet och med övriga Sverige. 

Svarsfrekvensen i studien var 47 %, relativt låg, men likartad i olika delområden. Det likartade 

svarsmönstret i alla undersökta bostadsområden, mellan ar innebär att resultatet är en tämligen 

trovärdig avbildning av situationen i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle, trots svarsfrekvensen på 

47 %. Om bortfallet hade varit snett över bostadsområden hade man kunnat misstänka ett skevt 

resultat.  Miljöhälsorapport 2009 (baseras på Nationella miljöhälsoenkäten 2007, NMHE 07) var 

svarsfrekvensen 59 procent. Orsakerna till det låga deltagande kan man endast ha ett antal 

hypoteser om. En orsak kan vara att studien blev på felaktiga grunder ifrågasatt i media innan den 

startade. En annan orsak kan vara att det i området finns en ”undersökningströtthet”, vilket inte är 

helt ovanligt när det gäller fenomen som väcker samtidens intresse.  

Det är svårt att göra externa jämförelser, dvs. jämförelser med andra undersökningar. Dessa har 

gjorts vid andra tidpunkter och i andra syften och situationer, vilket inte bara kan påverka svaren 

utan också svarsfrekvensen och hur representativa deltagarna är för populationen. Vidare så kan 

kategoriseringen av data skilja sig åt mellan studier. Om man likväl gör jämförelser med andra 

undersökningars resultat får man därför tolka dem med viss försiktighet. Det mest rimliga är att göra 

jämförelser inom studieområdet.  

Resultaten från denna studie tyder på att man upplevde sig mer störd och besvärad i Centrala 

Malmberget, Hermelin, Kilen/Elevhemsområdet och Koskullskulle av vissa faktorer jämfört med vad 

man gjorde i referensområdet Gällivare. Främst uppgav man sig i dessa områden besvärad och störd 

av vibrationer, buller eller andra ljud från industri/gruva, lukt från industri/gruva samt damm. Även 

de boende i Mellanområdet uppgav att de kände sig besvärade av vibrationer trots att området 

ligger tämligen långt ifrån gruvverksamheten. 

I Gällivare uppger man sig störd av buller från vägtrafik samt av buller eller andra ljud från grannar i 

relativt hög utsträckning. Vägnätet är tätare i Gällivare, och man har en hög andel boende i 

flerbostadshus där störning av grannar kan vara mera problematiskt i jämförelse med för boende i 

egnahem. I NMHE 07 uppger totalt sett ca 12 % av den svenska befolkningen sig besvärad av 

vägtrafikbuller (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport, 2009). I Gällivare uppgav ca 22 % av de boende 

att de var störda av vägtrafikbuller.  

När det gäller nackdelar med bostadsområdet så uppvisar Gällivare och Mellanområdet en annan 

svarsprofil än övriga bostadsområden. I Gällivare var de vanligast rapporterade största nackdelarna 

brist på lediga bostäder och buller från trafik samt bristande underhåll och förfall. I Mellanområdet 

var de oftast nämnda största nackdelarna brist på kommersiell service, brist på lediga bostäder, långt 

till arbete och nattliga vibrationer/sprängningar. I de övriga områdena var antalet rapporterade 

nackdelar fler än i Gällivare/Mellanområdet. Här uppgav man brist på kommersiell service, damm 



 
 

från trafik/gruva, nattliga vibrationer/sprängningar samt risk för sprickbildning i fastigheten som de 

största nackdelarna i bostadsområdet. Det framgår även att graden av upplevd störning varierar 

mellan Gällivare/Mellanområdet och övriga områden. Det var ca 40 % av de boende i Mellanområdet 

som uppgav brist på kommersiell service som en nackdel, medan den andelen var 80 % i 

Koskullskulle.  

Resultaten tyder även på att man i områden nära gruvverksamhet upplever en högre grad av oro för 

sig själv eller anhöriga för eventuell hälsopåverkan som en effekt av luftföroreningar från 

industri/gruva, i samband med återkommande vibrationer från industri/gruva samt för 

olyckshändelser i samband med industriell verksamhet/gruvverksamhet. Det sistnämnda innefattar 

både arbetsrelaterade olyckor samt olyckshändelser i den yttre miljön, såsom ras och skred, och där 

upplever ca 25 % av de boende i Gällivare en oro.  

I bostadsområden närbelägna gruvverksamheten sammankopplar man i högre grad upplevd negativ 

hälsopåverkan av följande faktorer: utomhusluften vid bostaden, vibrationer vid bostaden samt 

radon i bostaden. För radon upplever även ca 44 % de boende i Gällivare att detta innebär en negativ 

hälsopåverkan.  

Beträffande rapporterad medicinering, diagnoser och hälsoproblem (så som högt blodtryck, astma 

och nedsatt hörsel) uppvisar Koskullskulle generellt en högre förekomst (exempelvis hela 36 % som 

uppgav diagnostiserat högt blodtryck) vilken i vissa fall är statistiskt säkerställd (nedsatt hörsel). 

Undersökningar där man mätt personers blodtryck, exempelvis i MONICA-studien och i 

Västerbottens hälsoundersökningar, uppskattades i mitten av 1990-talet att 30 % av befolkningen 

mellan 30–60 år hade högt blodtryck. Idag uppskattar man att 20 till 25 % av den svenska 

befolkningen har diagnosen högt blodtryck (Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2009). Ca 10 % av den 

svenska befolkningen har diagnostiserad astma (Läkemedelsverket). Enligt NMHE 07 har24 % av den 

vuxna befolkningen astma eller astmaliknande besvär (Miljöhälsorapport 2009). Våra resultat 

indikerar att ca 5-18 % av de boende i Gällivare - Malmberget - Koskullskulle har diagnosen astma, 

samt att ca 5-14 % uppger astmaliknade besvär men att skillnaderna mellan bostadsområden inte var 

statistiskt säkerställda. Resultaten indikerar att skillnaderna mellan Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle och övriga Sverige inte är så pass stora att de är statistiskt säkerställda.  

Effekterna på hälsan i områdena närbelägna gruvverksamheten syns alltså främst i hur man upplever 

eller rapporterar sin upplevda hälsa, oro och nedstämdhet samt sin sömnkvalité och sömnlängd. 

Resultatet i den här studien tyder på att mellan ca 26-40 % bedömer sitt hälsotillstånd som sämre 

jämfört med andra i samma ålder. Som jämförelse har man sett att ca 80 % av den svenska 

befolkningen skattar sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott under perioden 1980 - 2005 (ULF-

undersökningarna, SCB). Enligt NMHE 07 anser 73 % av den svenska befolkningen att deras hälsa är 

god eller mycket god i förhållande till andra i deras egen ålder (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport, 

2009). Dessa jämförelser får man tolka med försiktighet, eftersom data inte klassats på likartat sätt, 

men möjligen tyder det på en viss överrepresentation av negativt upplevda hälsotillstånd i Gällivare- 

Malmberget- Koskullskulle. 

När det gäller sömnbesvär uppger 20 till 25 % av den svenska befolkningen sömnbesvär 

(Socialstyrelsens Folkhälsorapport, 2009). I den här studien rapporterar ca 20-43 % av de boende i 

Gällivare, Malmberget och Koskullskulle svårigheter att somna på kvällen under de senaste 

månaderna. Ca 44-58 % av de boende uppgav att de hade vaknat flera gånger under natten. 



 
 

Intervjuade från primärvården uppger även i intervjuerna att man har en känsla från det kliniska 

arbetet av en ökad förekomst av sömnproblem i områden som ligger nära gruvverksamheten, men 

att man inte har vetenskapligt stöd för det påståendet. Utredning och forskning om hälsoeffekter av 

en nedrustning av samhället är något primärvården efterfrågar.  

Ett hälsoutfall som framstår som betydelsefullt är upplevelsen av störd sömn, både i kvantitet (längd) 

och kvalitet (att kunna somna utan besvär, sova ostört och somna om vid ev. väckning). Sömnen kan 

ses som en buffert mot stress och frustration, man har i kliniska studier sett att störd sömn kan bl.a. 

orsaka ångset och depression, (Ford & Kamerow, 1989) samt hjärtsjukdom (Schwartz et al., 1999).  

För vissa av frågorna (så som störning av buller eller andra ljud från vägtrafik samt påverkan på 

hälsan av vibrationer vid bostaden) skiljer sig svaren mellan den som jobbar/har jobbat i 

gruvverksamhet och de som aldrig jobbat i gruvverksamhet. Det kan bero på skillnader i kunskap och 

erfarenhet av arbete och processer i gruvan samt av beroendeställning till LKAB. På motsvarande sätt 

finns det för vissa frågor (så som risk för sprickbildning i fastigheten samt inomhusluftens påverkan 

på hälsan) skillnad i svaren beroende på om man äger sin bostad eller inte. Här spelar troligtvis en 

privatekonomisk osäkerhet in.  

Upplevelser är subjektiva och därmed omöjliga att verifiera objektivt. Det innebär också att om en 

person på ett tillförlitligt sätt beskriver eller rapporterar sin upplevelse så är den per definition sann 

för den personen, och kan inte ifrågasättas rent logiskt (Brännlund, 1998). Med andra ord så är 

betvivlande av en tillförlitligt rapporterad upplevelse inte en adekvat reaktion, ex att påstå att en 

persons upplevelse av damningen inte är korrekt, för att objektiva mått inte styrker den tolkningen. 

Upplevelse är en psykologisk entitet och påverkas bl.a. av en persons kunskap, yrkesroll, ålder, 

civilstatus, erfarenheter och attityd.  

En annan faktor som kan påverka upplevelser är graden av upplevt förtroende. Resultaten tyder på 

att man upplever lågt förtroendet för myndigheter, bolaget och gränsvärden i den aktuella studien i 

Gällivare - Malmberget - Koskullskulle. Forskning tyder på att upplevt förtroende för de som ska 

hantera faror och förändringar är starkt korrelerat med bedömning om risk och fara, d.v.s. har man 

lågt förtroende upplever man högre risk (Siegrist & Cvetkovich, 2000).  Vidare, enligt Drottz-Sjöberg 

(2000) så har individer mindre trovärdighet för informationskällor som man tidigare haft negativa 

erfarenheter av än om man inte har några erfarenheter alls. Har man då inte förtroende för 

informationskällan i tider av förändring och fara leder det till känslor av frustration, oro och stress. 

Erfarenheter inom bl.a. personal i fredsbevarande uppdrag har visat att upplevd exponering kan 

fungera som en ”bärare” av soldaters frustration (Liljedal et al. 2008).  

Kommunikation som har effekt och är effektiv kräver en gemensam förståelse och upplevelse av det 

man ska kommunicera om (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Resultaten från intervjuerna tyder på 

något överlappande upplevelser hos de inblandade aktörerna, men även att alla aktörer utom 

Länsstyrelsen anger unika faktorer som karaktäriserar upplevelsen av situationen i Gällivare - 

Malmberget - Koskullskulle. Den delvis delade uppfattning kan innebära att man kan kommunicera 

om vissa faktorer och frågor där man har en gemensam upplevelse av situationen, men inte om 

andra, där uppfattningen är unik och avvikande från andras.   

Sammanfattningsvis kan läget i Malmberget - Koskullskulle karaktäriseras om en förändrings- och 

krissituation, som sträcker sig från den enskilde individen upp på samhällelig nivå. Forskning inom ett 



 
 

relaterat område, organisationsförändring, visar på att all förändring av befintliga organisationer 

initialt är smärtsamma och frustrerande för individen, eftersom de berör förändringar av individers 

attityder, värderingar och självbild (Schein, 1998).  I det här fallet förändras ett samhälle, vilket berör 

individer, grupper i samhället, den kommunala organisationen, själva bolaget samt staten. Om en 

organisationsförändring kan ses som ett komplext projekt, kan man i det här fallet se att 

komplexitetsnivån är betydligt högre.  

  



 
 

Slutsats 

Gruvan innebär en möjlighet att bo och verka i kommunen, samtidigt som den ger upphov till 

luftförorening, bullerstörning, sömnstörningar, rasrisk, vibrationer mm. Eftersom den upplevda 

störningen av befintlig verksamhet inte är ringa samt att gruvverksamheten kommer att expanderar i 

framtiden är det frågan om framtida samexistensen av industriell verksamhet och boendemiljö inom 

samma geografiska är möjlig.  
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Bilagor 

 

Kodningsnyckel - dikotomisering av skalan till 0/1 variabler: 

 

Trivsel 

Fråga 20 (Hur trivs du i ditt bostadsområde?) samt Fråga 21 (Hur trivs du på din bostadsort? ) har 
kodats som följer: 0 = Mycket bra/Bra/Varken bra eller dåligt, 1 = Dåligt/Mycket dåligt. 

Fråga 22 (Vilka är de största nackdelarna i ditt bostadsområde?) har kodats enligt följande: 0 = Ej 
förkryssad, 1 = Förkryssad 

 

Utomhusmiljö: 

Fråga 24. Har du under de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av något av följande i eller i 

närheten av din bostad?  

 

0: Ja, men mera sällan/Nej, aldrig 

1: Ja, minst en gång per vecka 

 Fråga 28 – Hur besvärande är damningen i Ditt bostadsområde?    

 

0: Inget/lite/Något  

1: Mycket 

Fråga 29. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad – hur mycket 

störs du av buller eller andra ljud från …  

 

Fråga 30. Om du tänker på de senaste 12 månaderna, i eller i närheten av din bostad – hur mycket 

störs du av vibrationer från …  

 

0: Ganska lite/Lite 

1: Väldigt mycket/Mycket/Måttligt 

Fråga 32. Medför vibrationer några av följande störningar i eller i närheten av din bostad?  

 

0: Nej, aldrig  



 
 

1: Ja, varje vecka året runt/Ja, varje vecka vissa delar av året/Ja, men mera sällan 

 

 

Fråga 33. Hur ofta upplever du oro, gällande dig själv eller dina anhöriga, för …  

 

0: Aldrig eller nästan aldrig 

1: Ibland eller periodvis/ Dagligen eller nästan dagligen 

HÄLSA:  

Fråga 34 – Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd jämfört med andra i din ålder? 

0: Mycket gott/gott 

1: Någorlunda/Dåligt/Mycket dåligt 

Fråga 35. Markera genom att kryssa i en ryta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst 

beskriver ditt hälsotillstånd idag.  

 

0: Jag är inte orolig eller nedstämd 

1: Jag är orolig och nedstämd i viss utsträckning/ Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

 Fråga 37 – Anser du att du får tillräckligt med sömn?  

0: Ja  

1: Nej  

Fråga 38 – Hur ofta har det hänt att du under de senaste månaderna … 

 

0: Aldrig eller sällan/Mindre än en gång i veckan 

1: 1-2 ggr i veckan/3-5 ggr i veckan/Nästan varje dag eller natt 

Fråga 42 – Tar du för närvarande medicin för 

0: Nej 

1: Ja 

Fråga 43 – Har du av läkare fått diagnosen högt blodtryck? 

0: Nej  



 
 

1: Ja  

Fråga 44 – Har du av läkare fått diagnosen astma? 

0: Nej  

1: Ja  

Fråga 46 – Har du de senaste 12 månaderna haft astmabesvär? 

0: Nej  

1: Ja  

Fråga 52 – Har du de senaste 3 månaderna haft sådana besvär från luftvägarna (näsa, hals eller 

luftrör) att det någon dag hindrat dig i ditt dagliga liv?  

0: Nej  

1: Ja  

Fråga 54 – Har du nedsatt hörsel? 

0: Nej  

1: Ja  

Fråga 55 – Har du öronsus (tinnitus) eller andra ljud i öronen?  

 

0: Ibland, ljudet är inte störande/Nej, inte alls 

1: Ja, ständigt, ljudet är mycket störande/Ganska ofta eller ständigt, ljudet stör ibland 

Fråga 56 – Vilken påverkan på din hälsa anser du att följande miljöfaktorer har? 

 

0: Mycket positiv påverkan/Positiv påverkan/Ingen påverkan/Ej relevant 

1: Negativ påverkan/Mycket negativ påverkan 

 

FÖRTROENDEFRÅGOR:  

Fråga 61 – I vilken grad har du förtroende för hur ansvariga myndigheter hanterar miljöfaktorer som 

påverkar din hälsa?  

 

Fråga 62 – I vilken grad har du förtroende för hur företag och industrier  hanterar miljöfaktorer som 

påverkar din hälsa? 



 
 

 

Fråga 63 - I vilken grad har du förtroende för myndigheters högsta tillåtna värden för miljöfaktorer 

som påverkar din hälsa? 

 

0: Ganska mycket/I mycket hög grad 

1: Inte alls/Ytterst lite/Ganska lite 
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