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Befolkningen minskar
Under tidsperioden 1991-2010 har befolkningen minskat 
med drygt 3200 individer i Kiruna, vilket i relativ andel 
motsvarar en minskning med drygt 12 %. Antalet individer i 
åldersgruppen 15-34 år har minskat med drygt 2500. Detta 
motsvarar 20 % för åldersgruppen 15-24 år och 44 % för 
åldersgruppen mellan 25-34 år. Sammantaget motsvarar 
detta antal 78 % av den totala befolkningsminskningen i 
Kiruna.

Bara 17% av ungdomar, framför allt unga män, tror att de 
kommer att stanna i Kiruna. Detta har konsekvenser för 
tillväxt; hur skall ett framtida Kiruna planeras när demogra-
fiska aspekter vägas in; är det ett Kiruna för en allt äldre, 
manlig och minskande befolkning eller är det ett Kiruna 
med en för riket någorlunda representativ befolkningsstruk-
tur som behövs? 

Globaliseringsprocessen
Globaliseringsprocessen skapar brist på meningsfullhet i 
gamla identiteter som tex Kirunabo, kille, tjej och ett arbete 
med att utveckla andra och mer sammansatta identiteter 
utifrån både globala och lokala värderingar och uppfatt-
ningar. Kiruna är en hemstad och betyder mycket för många 
ungdomar. Det flesta upplever en solidaritet och trygghet i 
enligt dem, en charmig, unik stad där alla känner alla. Den 
upplevda bristen på möjligheter att utföra fritidsaktiviteter 
och ställen att umgås med jämnåriga är viktiga för att man 
skall trivas. Samtidigt med den lokala förankringen finns ett 
vidare perspektiv närvarande i ungdomarnas förhållnings-
sätt som innefattar möjligheterna att flytta, pröva något nytt 
och utvecklas som människa någon annanstans. 

Stadsomvandlingen
Många av ungdomarna anser stadsomvandlingen som en 
möjlighet till modernisering, förbättring och tillväxt. Det 
finns en allmän förhoppning att stadsomvandlingen skall 
medföra fler företag, ett större utbud av arbetsmöjligheter 
och därigenom minskar utflyttningen samt att fler familjer 
lockas att flytta dit. Många ungdomar, i första hand kvinnor, 
känner oro för alltför mycket förändring och är bekymrade 
över att Kiruna kommer att vara som vilken stad som helst; 
genom att tappa den särprägel som är positiv. Förlusten av 
stadens gamla byggnader, stadscharmen och identitet är 
viktigare för ungdomarna än vilka bostäder de kommer att 
ha i framtiden.

Ungdomar
Ungdomar utvecklar sina identiteter genom social interak-
tion i de sociala nätverken och behöver utrymme att testa 
gränser och jämföra värderingar med andra. Ungdomar 
uttrycker ett behov av fler möjligheter att umgås och att 
den sociala kontrollen som utövas i staden minskar. Utöver 
detta anser ungdomar att fler affärer, caféer m.m. i ett stor-
stadscentrum som är öppet kvällar och helger behövs, och 
det skulle öka möjligheterna att utveckla nya identiteter och 
en ny kultur.
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