
 

 
 

Face of Gällivare  
Temperaturmätning 2020 
I denna rapport redovisas resultatet för Gällivare Kommuns 
medborgarundersökning.  

Undersökningen genomfördes mellan 20 maj och 10 augusti 
2020. Medborgarna fick möjlighet att via kommunens 
webbplats medverka i undersökningen.  

I detta dokument presenteras resultaten från undersökningen.  



 

Analysmodellen; Nöjd-Kund-Index  

Resultaten är analyserade med hjälp av modellen Nöjd-Kund-Index (NKI) som 
används av SCB. Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 
verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 
prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.  

Mer om modellen  

• Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  
• Frågorna besvaras på 6-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 6 är högsta 

betyg. Notera att den standardiserade skalan är 1-10.  

Utöver gradvis svarsställning har svararna haft möjlighet att fritt 
kommentera sina svar. Dessa svar har skattats för att kunna analysera om 
de är Positiva, Neutrala eller Negativa kommentarer. En viss felmarginal kan 
förekomma då skattningen kan tolkas av analytikern på olika sätt.  

  



 

Viktig information 

Det är viktigt att komma ihåg att Gällivare kommuns 
medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen 
brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg 
för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det är 
därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om de områden som 
undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden 
som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som 
invånarna ger till kommunen.  

Jämförelser med tidigare år är ej möjlig då detta är första året som 
undersökningen görs på detta vis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Om undersökningen  

Population och urval  

Populationen är Gällivare Kommuns samtliga invånare; 17 524 (enligt aktuella 
befolkningsmängden 30/6 - 2020). Undersökningen genomfördes som en 
urvalsundersökning via webbplatsen Face of Gällivare. Kommuninvånarna 
informerades via den lokala annonstidningen Kometen, samt genom sociala 
medier, om att medverka i undersökningen. Informationen skickades även ut till 
större arbetsplatser (Kommunen, LKAB och Boliden Aitik), samt till högstadiet och 
gymnasiet. Dessutom marknadsfördes enkäten på Gällivare Kommuns hemsida. 

Hur har insamlingen gått till?  

Annonsering via sociala medier samt annons i Kometen där det hänvisade till 
enkäten på webben som fanns tillgänglig på svenska. Dessutom skickades enkäten 
ut i pappersversion och informationsbrev ut till butiker och samlingspunkter 
flertalet byar i kommunen, för att få in ytterligare svar. Insamlingen pågick mellan 
20 maj och 10 augusti 2020.  

Svarsandel  

Svarsandelen i undersökningen för invånare i Gällivare Kommun blev 4,71 procent. 
Ett fåtal svar har inkommit per post.  

825 svar har totalt inkommit och ligger till grund för denna analys. 

Upprepad undersökning 

Undersökningen kommer att genomföras igen under 2021 och då jämföras med 
2020 års siffror. Vi kommer då ha en möjlighet att titta närmare på siffrorna över tid 
vilket ej varit möjligt i årets undersökning.  

Bilaga 

I bilagan finns samtliga av de kommentarer och frisvar som inkommit till 
undersökningen.  

Anonymitet 

I ett par fall har de svarande angivit information som kan knytas till en enskild 
individ. Exempel är telefonnummer och information om arbetsplats, Denna 
information är anonymiserad i analysen samt bilagan.  

  



 

Resultat från undersökningen 

Fråga: Hur väl trivs du med livet i Gällivare kommun? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svaret på frågan visar att genomsnittliga åsikten om trivsel i Gällivare kommun 
är medel till mycket bra.  
Deltagarna har främst angivit svarsalternativ 4 i den 6-siffriga skalan där 1 är 
dåligt och 6 mycket bra.  

Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.  

Inte alls 
1: 4% 
2: 6% 
3: 13% 
4: 30% 
5: 29% 
6: 18% 
Mycket väl 
  



 

Fråga: Upplever du att det är lätt att lära känna nya människor i 
Gällivare kommun? 
 
 

 
 
Svaret på frågan visar att de flesta deltagare i undersökningen anser att det är 
varken svårt eller lätt att lära känna nya personer i kommunen.  
Deltagarna har främst angivit svarsalternativ 3 i den 6-siffriga skalan där 1 är 
svårt och 6 mycket lätt.  
 
Denna fråga visar en större skillnad mellan könsangivelsen Män/Kvinnor än 
övriga frågor i undersökningen.  
Kvinnor i åldern 40-59 anger i större utsträckning än både män och kvinnor i 
samtliga åldersgrupper att det är lätt att lära känna nya människor i kommunen.  

Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.  

Väldigt svårt 
1: 9% 
2: 15% 
3: 27% 
4: 26% 
5: 17% 
6: 6% 
Väldigt lätt 
  



 

Fråga: Känner du trygghet i att kunna vara dig själv i Gällivare 
kommun? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren har angivits genom val mellan 1 och 6 där 1 har värdet Ja, väldigt väl och 
6 värdet Nej, inte alls. 

Över köns- och ålderssegmenten är resultatet jämt. Medborgarna i 
undersökningen anser sig vara mycket trygga med att vara sig själva i Gällivare 
kommun.  

Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.  

Ja, väldigt väl 
1: 5% 
2: 7% 
3: 11% 
4: 19% 
5: 26% 
6: 32% 
Nej, inte alls 

  



 

Fråga: Känner du dig stolt över att bo i Gällivare kommun? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren har angivits genom val mellan 1 och 6 där 1 har värdet Inte alls stolt och 6 
värdet Väldigt stolt.  

Medborgarna i Gällivare kommun kan baserat på undersökningen anses stolta 
över att bo i kommunen. En viss skillnad går att se mellan åldrarna på deltagarna 
där deltagare i åldrarna 40-59 samt 60-79 är procentuellt mer stolta än övriga 
åldrar. I åldersgruppen 26-39 har procentuellt flest angivit Ej stolt vilket sticker 
ut bland åldersgrupperna.  

Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.  

Inte alls stolt 
1: 9% 
2: 10% 
3: 15% 
4: 21% 
5: 19% 
6: 26% 
Väldigt stolt 

 

 

 



 

Fråga: Hur är känslan av gemenskap mellan invånare i Gällivare 
kommun? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren har angivits genom val mellan 1 och 6 där 1 har värdet Liten och 6 värdet 
Stor.  

Medborgarna i Gällivare kommun kan baserat på undersökningen anses tycka att 
det finns en relativt hög grad av gemenskap mellan invånarna. 

Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.  

Liten 
1: 4% 
2: 1% 
3: 25% 
4: 33% 
5: 20% 
6: 7% 
Stor 

 



 

 
Fråga:  Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun 
har förändrats under de senaste fem åren? 
Svaren har angivits genom följande svarsalternativ. Möjlighet till att utveckla sitt 
svar har getts vid svarsalternativen Ja blivit mer positiv, Ja har blivit mer negativt 
samt Eget svar. 
 
Ja blivit mer positiv: 162 
Nej, ingen skillnad: 260 
Ja har blivit mer negativt: 211 
Vet ej: 168 
Eget svar: 22 
 

Urval av de utvecklade svaren på frågan. Samtliga svar finns att 
läsa i Bilagan.  
 
Ja mer positiv: 

• Fler kvinnor på tidigare mansdominerade yrken, sociala medier, 
malmbergsflytten som i sig är tråkig men ger framtidstro till Gällivare.  

• Jag tror att stoltheten har ökat och därmed gemenskapen.  
• Bra positiv anda i kommunhuset ger ringar ut i samhället, dessutom bra 

positiva politiker som vill att vi ska bli bättre  
• Samhället utvecklas på ett positivt sätt. Nya byggnader. Skolor och arenor. 

 
 

Ja har blivit mer negativt: 
• Jantelagen är mycket starkt rådande här i Gällivare… 
• Dålig kommunledning som fattar en massa beslut utan att lyssna på 

invånarna.  
• Mer droger, stora förändringar i samhället som påverkar människors 

mående. Många som mår dåligt. Affärer påverkas av byggen, coronan har 
också påverkat. Ungdomar som drar omkring för det finns inget för dom att 
göra 

 

Eget svar: 
• Bjuder man på sig själv, slänger nåt ord till människor man inte känner,så 

brukar det bli en icebreaker. 
• Det behövs att vi lyssnar mer på varandra gammal som ung. Det finns 

klokhet hos båda sidorna. Nu ska vi se framåt. 
• Människor i allmänhet har en uppfattning om att det kunde vara bättre, utan 

att kunna utveckla detta.  



 

Fråga: Vad skulle kunna öka det sociala klimatet? 

Svar anges i form av eget svar i textform 

 
177 svar har inkommit i frågan. Dessa öppna text-svar har sammanställts och 
grupperats efter ämnen. Ett antal svar har lyft flera punkter. Samtliga unika svar 
finns att läsa i Bilagan.  

Aktivt samhälle exempel torghandel, ökad handel, restauranger/cafér: 31 
Attitydförändring invånare exempelvis vara stolt invånare och heja på stan: 27 
Attitydförändring politiker: 19 
Arbetsgivares attityd: 4  
Kommunledningsförändringar: 26 
Mötesplatser: 97 
Aktiviteter och arrangemang: 65 
Kulturliv: 51 
Ungdomsaktiviteter: 13 
Trygghet polis/väktare: 5 
Tydligare information från kommun: 8 
Samearvet, kommunens historia: 2 
Integrationsfrågor: 11  
Skatter, lön och avgifter: 4 
Avflyttning och inflyttning: 7 
Bättre skola: 3 

Bland svaren finns ett stort antal faktiska förslag. Här följer ett 
urval: 

Språkcafé. Parker. Bättre städning av gator. Aktiviteter utan politiska inslag. Poliser 
mot droger. Helgöppen biograf. Fler lekplatser. Mer kultur exempelvis teater. HBTQ-
event. Minskade skatter. Öppna förskolor.  

 



 

Fråga: Upplever du personligen kränkningar och/eller 
trakasserier i Gällivare kommun? 

 
Svarsalternativen bestod av tre (3) alternativ. Ja, Nej och Vill ej svara.  
Vid svar Ja gavs möjlighet till kompletterande svar med svarsalternativen:  
Fysisk funktion, Könsidentitet, Etnicitet, Religion, Sexuell läggning, Kön, Ålder, Vet 
ej samt Vill ej svara. 

Resultatet för frågan redovisas som antal inkomna svar nedan.  

Ja: 156 
Nej: 623 
Vill ej svara: 39 

Antal svar på följdfrågan till frågan ”Om ja; på vilka grunder?”  
Flera val möjliga. 
Kön: 95 
Könsidentitet: 30 
Ålder: 39 
Etnicitet: 60 
Sexuell läggning: 40 
Religion: 38 
Fysisk funktion: 29 
Vill ej svara: 26 
Vet ej: 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Övriga kommentarer 

Nedan presenteras ett urval av de svar som inkommit på frågan 
i undersökningen ”Är det något annat du vill tillägga?”.  
Samtliga svar finns att tillgå i bilagan. 

”Jobbas på riktigt bra med samhällsomvandlingen, man ser fina resultat hela tiden” 

”Jag arbetspendlar till Gällivare kommun. Mycket är bra, riktigt fint i Gällivare. Men 
svårt att komma in som nyanställd i kommunen. Det upplevs som ett hot att ha fått 
jobb pga. utbildning av outbildade medarbetare. Trist då vi skulle kunna göra det så 
bra tillsammans” 

"Alldeles för dåliga öppettider på biblioteket, badhus, museet, bio, turistinfo och 
soptippen bör vara öppet mer, alla klämdagar etc. Mellandagar kring jul, nyår o påsk 
när hemvändare etc. är här är så gott som allt stängt. Med dagens tider onödigt 
med det nya jättebygget som inhyser mycket av ovanstående och inget levande 
centrum." 

”Det är otroligt svårt att måla Gällivare i ett positivt ljus. Denna bild måste 
bearbetas och förbättras.” 

”Som frisk och kry pensionär kan jag inte ha det bättre. Goda vänner, inspirerande 
fritid och närheten till allt jag behöver, inkl. Dundret som jag anser vara en viktig 
trivselfaktor.” 

”Kommunen är ganska enkelspårig och är svårsamarbetad för en vanlig 
medborgare. Inte flexibelt tänk alls.” 

”När man bor på små orter i utkanten av kommunen glöms man bort totalt. Det 
enda jag någonsin nyttjat inom kommunen är bidrag (till en vägförening) för en kort 
vägsnutt i en annan kommun men det har dragits in. Jag har ingen nytta alls av att 
betala skatt till min hemkommun.” 

”Mycket bra satsningar på idrotten mm. Skateparken är ett lyft! Fortsätt så!” 

  



 

 

 

 

 

Undersökningen är gjord i samarbete med  
och med stöd av följande aktörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Vid eventuella frågor om undersökningen  
Julia Palo, Projektledare 
E-postadress: julia.palo@gallivarenaringsliv.se 
Mobilnummer: 072-735 31 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Face of Gällivare  

Temperaturmätning 2020 

Bilaga med frisvar 

Detta dokument är en bilaga med de frisvar som inkommit från 

undersökningen.  

 

Svar innehållandes personuppgifter exempelvis telefonnummer och 
uppgifter om arbetsplats har anonymiserats. Svar som förekommit flertalet 
gånger har slagits samman och markerats med antalet liknande svar inom 
parentes efter den aktuella kommentaren.  

Exempel (2) anger att två svar av samma typ angivits som frisvar.  

I vissa fall har mer välutvecklade kommentarer lagts med som tillägg. 

Dessa är markerade genom indrag under huvudsvaret. 

Svaren är separerade med radbrytning.  

För läsbarhetens skull har svar också rättstavats där det funnits behov av 

detta. I fall där svaren ej varit relevanta för frågeställningen har dessa lagts 

till i detta dokuments sista del.   



 

Fråga:  Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun 

har förändrats under de senaste fem åren? 

 

Ja mer positiv: 

Tycker folk i allmänhet blivit mer nyfikna och gärna vill diskutera vad som händer i 

samhället. 

 

All ny satsning. (10) 

… Sen tycker jag att det är så onödigt att trycka ihop allt som byggs så tätt i 

centrum. 

 

Attitydskillnad hos folk som ofta uttrycks i ord och bild om allt positivt i kommunen. 

Positiva sidor på nätet, poddar, Dundret, fina bilder, mycket kommunikation från 

politiker om vad de gör/vad som händer, ni på Face of Gällivare inte minst! 

Upplever mer stolthet över hela vårt län än tidigare. Vad ska vi med vitsippor på 

våren när vår egen vår med snö och skidåkning är så fantastisk? Tidigare upplevde 

jag att attityden var att vi i norra Sverige är udda=dåliga och södra Sverige är det 

"riktiga"=rätta. 

 

Även okända människor hälsar och ler när man möter varandra. (8) 

 

Bättre information från politiker (kommunalråden). Mer transparens i debattfrågor 

som rör medborgarna. (2) 

 

Bra kommunledning och framtidstro i hela kommun. Politisk blandad 

kommunledning. (5) 

 

  



 

Transparens och öppenhet från politikerna och kommunen i stort. (2) 

 

Dels har man åtminstone börjat reflektera över Landsbygden dels en generellt ökad 

tolerans. 

 

Det finns en känsla av hopp och framtidstro som saknats, trots många år av gott 

om arbete och genomgående bra ekonomi.  (5) 

 

Brett föreningsliv knyter samman kommunen. Föreningslivet breddats (9) 

 

Fler kvinnor på tidigare mansdominerade yrken.  

 

Fler människor vågar vara sig själva. Folk är tvungna att bli mer och mer förstående 

med att folk är olika. Folk har blivit mer hänsynsfulla och insiktsfulla.  Typ alla olika, 

alla lika.  Framtidstro, politiken, influenser utifrån..., att få ta del av berättelser om 

människor - då kommer det närmare en själv...  (7)  

 

Jag tror /tycker att stoltheten har ökat och där med gemenskapen. (4) 

 

Känns som att man inte alltid ser det negativa i allt nu för tiden. (3) 

 

Känns som det är mer positiva vindar över Gällivare, en ny generation som tar plats 

och är mer intresserade av utveckling istället för gamla fejder. Det skapar bättre 

mötesplatser.  

  



 

 

Känns som om man kan va sig själv mer utan att bli dömd (2) 

 

Man känner många och det går att prata med vem som helst. Jag är född här och 

tänker bo på kyrkogården en dag i Gällivare kommun.  

 

Jag saknar kultur, konst, bio, teater vill gärna ha mer. (4) 

 

Fler studiecirklar skulle vara roligt. (2) 

 

Mer aktiviteter för barn och vuxna som passar allas ekonomi. (2) 

 

Mer öppensinnade människor nu än förr. (3) 

 

Mer sociala event och aktiviteter. (4) 

 

Mera positiva förslag och idéer. Inte bara gnäll.  

 

Positivt att många företag går att följa på sociala medier.  

 

Öppnare klimat och större tolerans för den som faller utanför normen, dock kanske 

mer attitydförändring i de yngre generationerna. Tror att Face of Gällivare hjälpt 

mkt, men även att resten av landets trend nått hit (mer acceptans att prata om 

psykisk ohälsa, insida, motgångar mm. ADHD och panikångest är snarast trendigt 

nu, som ”Mickan” i Solsidan tyckte) 

 

Det arbetas med att ifrågasätta gamla normer och fördomar. Både från det 

offentliga, från näringslivet och från föreningslivet. Samtidigt så ökar högerextrema 

sympatier hos väljarna, vilket är oroande. 

  



 

 

Samhällsomvandlingen: Positivt med samhällsomvandlingen. Trevligare 

områden, upprustning rent allmänt i hela samhället. Fantastisk fritid med stort 

utbud för den som vill. Gällivare är en bra plats att leva och uppfostra barn på. 

Samhällsomvandlingen och främst avveckling av Malmberget har varit och delvis 

kvar, som ett öppet sår som delar invånarna och åsikterna. Tack att nyproduktion 

av bostäder och ny även friidrottsanläggning och ishall bidrar till att invånarna 

känner att vi är på "G".  Den idiotiska motsättningen mellan Gällivare och 

Malmberget har minskat i och med samhällsomvandlingen.  

Samhällsomvandlingen, resulterar i bättre och mer god reklam. Dundrets nya 

förvaltare lyfter dundret till nya nivåer och bidrar till glädje och positivism i 

samhället. Mer transparens från Gällivare kom till medborgarna har gett mer positiv 

bild i vad som görs och är på väg att hända. Samhällsomvandlingen, Dundret 

däremot verkar det som att det grova våldet nått även hit. Det finns även 

fortfarande mycket fördomar som behöver tas itu med. (28) 

 

Känns som att en blivit immun mot de som bara klagar och är missnöjda och 

förstör för andra, därför ser jag främst det fantastiska med Gällivare.  

 

Engagemang av människor som älskar Gällivare är inspirerande! 

 

Många inresande. 

 

Gott om lediga jobb. (2) 

 

Dundret lever igen. (13) 

 

Tillkommit fler olika öppna evenemang. Fler forum att mötas i. (3) 

 

Trivs mer och mer / Bättre och bättre (7)  

 

Unga människor driver utvecklingen framåt. (5) 



 

 

Upprustningen av samhället.  Kommunen har gjort en fantastiskt fin park. Att det 

äntligen händer något i byn. Då tänker jag på Kunskapshuset, nya ishallen, nya 

skolor och om några år det nya multiaktivitetshuset.  (7) 

 

Upplever mer och mer att det blir olika läger där fler människor är positiva jämfört 

med tidigare då de positiva knappt hördes i samhället.  

 

Fler av oss som upplever att vi bor i ett bra samhälle måste höras och prata öppet 

om vad vi upplever positivt. 

 

Vill få fram att kommun och näringsliv gör mycket rätt för vår kommun just nu, 

men vi positiva måste stå upp på arbetsplatser, grannar och bekanta.  

Vad roligt att det lokala företaget har lyckats så fantastiskt bra (6) 

 

Positiva signaler vänder inställningen i samhället med draghjälp av kommun och 

Näringsliv   



 

Fråga:  Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun 

har förändrats under de senaste fem åren? 

Ja har blivit mer negativt: 

• Jantelagen är mycket starkt rådande här i Gällivare… 

• Gällivare blir mer och mer en stad fylld av varselklädda arbetare. 

Utbildningsgraden är låg och det finns ett förakt mot de som har högre 

utbildning. Arbetsmarknaden har väldigt lite att erbjuda för den som inte vill 

arbeta inom gruvindustrin. Unga människor som vågar tänka annorlunda 

och går utanför normen väljer ofta att flytta.  

• Mycket rasism mot samer 

• Trångsynthet, missunnsamhet. Rädsla för det nya. Kanske pga. 

samhällsomvandlingen, blir så många förändringar på en gång att tålamodet 

och positivism för förändring tar sig en törn.   

• Polariseringen har ökat, starka normer och traditioner befästs än mer av ökat 

välstånd och mkt pengar utan ökad utbildning och medvetenhet. 

Normbrytare med omsorg om en hållbar värld där empati och 

medmänsklighet etc. är viktigast är en minoritet. 

• Man hjälper inte varandra på samma sätt längre, samt att man inte känner 

sig trygg att vistas ute på kvällar och helger. 

• Det finns en gräns eller klyfta mellan invånare som är inkluderande och de 

som inte ser inkludering av alla som självklart. Finns en stark 

främlingsfientlighet som påverkar det sociala klimatet. Detta är inte unikt för 

Gällivare, utan det finns i hela landet (och världen). 

• Det sociala klimatet påverkas även av dom som har en negativ syn på 

samhället. En del personer och grupper "snackar skit" om orten i olika 

sammanhang. "Kommunen" får skulden för allt. Även om det inte är något 

som "kommunen" kan ansvara för. Det handlar ofta om personer som är 

dåligt pålästa i frågor, som snappar upp det som flyger förbi på sociala 

medier, i fikarum osv. Tyvärr tar det här ganska stor plats ibland. 

• Mer rasism och utanförskap 

• Blivit mer av " sköt dig själv och skit i andra" tänkande. 



 

• I och med Covid-19-krisen så blir man ju mer eller mindre begränsad till 

sociala medier av olika slag för social interaktion. Det jag märker är att 

mängden människor som hatar, gnäller och klagar på allt och alla i Gällivare 

har blivit fler och har fått starkare röster.  

  



 

Fråga:  Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun 

har förändrats under de senaste fem åren? 

Eget svar: 

Många har sina egna åsikter om stadsomvandlingen, man jobbar inte åt samma håll 

Vi är två vuxna med bristyrken och två bekymmersfria tonårsbarn som flyttade hit i 

augusti. Inte en tillstymmelse till välkomstbrev eller gest från kommunen. Trots att 

vi efterlyst det. Det känns tråkigt. Gällivarebor har varit trevliga på individnivå. 

Att vi som bor på landsbygden också räknades som invånare i kommunen. Vi blir 

alltid åsidosatta. 

Det är oerhört mycket skvaller och skitsnack om folk (3).  

Som inflyttad blev jag förskräckt över skvaller och skitsnack. Mycket obehagligt. 

Man känner sig väldigt ofri. Jantelagen är galet starkt här. Du ska inte tro att du är 

något, du ska veta det!  Detta är förödande för människor och samhällets 

utveckling.  

Upplever att stämningen mellan olika sociala grupper har hårdnat, det finns ett 

större gap mellan "vi och dem" oavsett om det gäller nyinflyttade eller subgrupper i 

samhället.  

Umgås mest med personer med en allmänt positiv attityd därav ger och får jag 

mest positivt. Framförallt vill jag o närstående undvika att ge barn och barnbarn 

negativitet och gnäll. (2) 

  



 

Bjuder man på sig själv, slänger något ord till människor man inte känner, så brukar 

det bli en icebreaker. Tex i en kö på affären. Jag har blivit positivt bemött. 

Både positivt negativt, tror att många är rädd för förändringar, och vi har stora 

förändringar i Malmberget/Gällivare. De är tråkigt när man hör starka negativa 

kommentarer som tyvärr ofta saknar saklig grund. Men ungdomen är vårt hopp, 

tycker att de är mer på. Vi gamlingar vill tyvärr ofta att "Det ska vara som det alltid 

har varit". Det behövs att vi lyssnar mer på varandra gammal som ung. Det finns 

klokhet hos båda sidorna. Nu ska vi se framåt. 

Människor i allmänhet har en uppfattning om att det kunde vara bättre, utan att 

kunna utveckla detta.  

Tycker politiker skulle fråga mer allmänheten om nya byggnationer. tycker den nya 

gymnasiet borde ha varit på ett ställe med mer grönområde runt om kring likt 

välkommaskolan. 

Jag upplever att det blivit öppnare i vissa grupper och i attityder på stan och i 

sociala medier. Men också att det har blivit en ökad polarisering mellan olika 

grupper. Kanske främst politiskt. 

Det sociala klimatet har blivit generellt sämre med de sociala mediernas intåg. En 

del har svårt att föra ett normalt samtal och landar alltför ofta i personangrepp.   

Jag upplever att civil-kuraget hos folk avtagit. Folk hälsar inte heller på varandra 

som förr, när man hälsade på alla man mötte även om man inte kände dom. Vissa 

områden känns mer utsatta än andra. Personligen har mitt förtroende för 

medmänniskor minskat och jag undviker kvällspromenader ensam under 

mörkertiden på platser där jag tidigare känt mig trygg.  

  



 

 

Kan ej svara pga. den korta tid jag bott här (3)  

Många gnäller över alla byggen som pågår men jag ser det positiva vi måste blicka 

framåt ej bakåt. (2) 

 

 

  



 

Fråga: Vad skulle kunna öka det sociala klimatet? 

Svar anges i form av eget svar i textform 

Språkcafé. (5) 

Parker och förändrad stadsbild. (4) 

Mer butiker, mer träd och trevligare utomhusmiljöer. Centrum inbjuder aldrig till 

naturlig samvaro utan att arrangemang. 

Bättre städning av gator.  

Aktiviteter utan politiska inslag. (21) 

 Aktiviteter med företag (4) 

Aktiviteter som visar olika levnadsberättelser, maträtter, dans (3) 

Fler poliser/vakter (6) 

Poliser mot droger.  

Helgöppen biograf.  

Fler lekplatser. (5) 

HBTQ-event. (2) 

Minskade skatter. (5) 

Öppna förskolor.  

Mötesplatser. (33) 

  



 

Kultur (9) 

 Kultur – teater (3) 

Kultur landsbygden (2) 

Festivaler (2) 

Trevligare bibliotek 

Idrott (5) 

Tennisbana  

Bättre skola /mer resurser till skolan (5) 

Politiska förändringar (19) 

Bort med 3 kommunalråd, 1 räcker! (3) 

Mer info och åter mer info.  

Mindre sandlåda 

Öppenhet från politiker 

Lägre löner politiker  

Låt fler komma till tals (2) 

Politiker som tänker på folket istället för att bara tänka på sig själva och 

bygga monument 

 

Biståndsenheten snålar och räknar ören så att folk svälter. 

Lyfta fler eldsjälar som gjort något för kommunen. doldisarna behöver synliggöras. 

Lös in hela Malmberget så lär nog fler personer trivas här i kommunen istället för 

att flytta. 

  



 

 

Mer fokus på landsbygden (6) 

Tycker ibland att kommunen gör för lite på landsbygden, mer upprustning 

vore önskvärt till exempel byvägar, lekplatser, blommor i större utsträckning kring 

ex äldreboenden och andra sociala ställen osv. 

Utbilda (information/aktiviteter som lyfter fram kulturskillnader hos befolkningen. )  

(3) 

Mer framgångssagor och visa på goda exempel och bygga stolthet att vara 

Gällivarebo. (4) 

  



 

Övriga kommentarer 

Nedan presenteras de svar som inkommit på frågan i 

undersökningen ”Är det något annat du vill tillägga?”.   

”Jobbas på riktigt bra med samhällsomvandlingen, man ser fina resultat hela tiden” 

”Jag arbetspendlar till Gällivare kommun. Mycket är bra, riktigt fint i Gällivare. Men 

svårt att komma in som nyanställd i kommunen. Det upplevs som ett hot att ha fått 

jobb pga. utbildning av outbildade medarbetare. Trist då vi skulle kunna göra det så 

bra tillsammans” 

"Alldeles för dåliga öppettider på biblioteket, badhus, museet, bio, turistinfo och 

soptippen bör vara öppet mer, alla klämdagar etc. Mellandagar kring jul, nyår o påsk 

när hemvändare etc. är här är så gott som allt stängt. Med dagens tider onödigt 

med det nya jättebygget som inhyser mycket av ovanstående och inget levande 

centrum." 

”Det är otroligt svårt att måla Gällivare i ett positivt ljus. Denna bild måste 

bearbetas och förbättras.” 

”Som frisk och kry pensionär kan jag inte ha det bättre. Goda vänner, inspirerande 

fritid och närheten till allt jag behöver, inkl. Dundret som jag anser vara en viktig 

trivselfaktor.” 

”Kommunen är ganska enkelspårig och är svårsamarbetad för en vanlig 

medborgare. Inte flexibelt tänk alls.” 

”När man bor på små orter i utkanten av kommunen glöms man bort totalt. Det 

enda jag någonsin nyttjat inom kommunen är bidrag (till en vägförening) för en kort 

vägsnutt i en annan kommun men det har dragits in. Jag har ingen nytta alls av att 

betala skatt till min hemkommun.” 

”Mycket bra satsningar på idrotten mm. Skateparken är ett lyft! Fortsätt så!” 


