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Social hållbarhet – vad är detta? 
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Vad är det som ska hålla? 



För vem ska det vara hållbart? 



För vem ska det vara hållbart? 



 
Social hållbarhet: olika dimensioner 

 
• Fördelning av resurser, rättviseperspektivet 
• Deltagande i grupper, föreningar och nätverk 
• Stabilitet, ”vinglingsutrymme” 
• Upplevelse av tillhörighet 
• Säkerhet, trygghet 
• Närhet? 



Social hållbarhet i vetenskapliga studier 
Olika faktorer 

Materiella 
 
• Attraktiv utemiljö 
• Attraktivt boende 
• Tillgång till 

• Service 
• Arbete 
• Naturområden 

• Tillgänglighet för transport, 
gående, cyklister. 
 



 
Social hållbarhet i vetenskapliga studier 

Olika faktorer 
Icke-materiella  
 
• Utbildning 
• Medborgarinflytande 
• Hälsa, livskvalité 
• Säkerhet 
• Aktiva lokala organisationer 
• Social samhörighet 
(mellan och inom olika grupper) 
• Upplevelse av lokal tillhörighet 
• Mångfald 
• Social öppenhet och inkludering 

 



Hur ska man prioritera? 



Fråga invånare 

• Enkät till invånare (intervju/workshop med ungdomar 
samt Luppundersökningar 2006 och 2010) 

•  Utskick till 3000 invånare i åldrarna 25-84 år i 
Kiruna, 2011 och Gällivare, 2014 

•  Representativt urval  

•  Ca 1300 svarat  

• Engagerade respondenter – många (ca 400 i varje 
kommun) skrev längre kommentarer/kritik och förslag 



Olika generationer – Livsfaser 

Generation: ”Ungdomar”, 16-24 år  
• Tema: Kiruna som bas för vuxenblivande (Allen King) 

 
• Generation: ”Unga vuxna” 25-39 år 
• Tema: Kiruna som bas för karriär, familjebildning och återvändande  

 
• Generation: ”Etablerade vuxna” 40-64 år 
• Tema: Kiruna som bas för ett aktivt liv 

 
• Generation: ”Vuxna med tid till förfogande ”  65+ år 
• Kiruna som bas för ett aktivt och tryggt åldrande 

 



Frågor 

• Vilken är olika generationers syn på kommunen och staden i dag och 
föreställning om orten i framtiden med avseende på: 

• stanna/flytta, utbildning/yrke, arbetsliv/fritid, boendemiljö, 
stadsmiljö, kommunikationer , levnadsstandard, men också 
relationer till familj, släkt och vänner samt den kultur (värderingar 
och normer) som man upplever känneteckna orten. 

• Vad behöver utvecklas och förändras? 
 



Varför flyttar människor från Kiruna? 



Mycket som är viktigt 



Social hållbarhet och byggda miljöer 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Attract 
 

• Attraktiva, hållbara 
livsmiljöer i kallt klimat 

 

 



Olika nivåer 

• Lokalsamhället 
• Företag, 

arbetsgivare i 
kommunen 



Nytt projekt som skisseras: 

Social hållbarhet och gruvindustri 
• Hållbarhetsaspekten: vilka av dem kan 

gruvindustrin påverka? Vilka av dem kan 
användas långsiktigt? Hur mäts de? 
 Två nivåer: lokalsamhället och arbetsgivare 
 Historiskt perspektiv: samhälleligt avtryck 
 Utvecklingsprogram  
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