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1. Inledning 

 
En god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. 
Förutsättningar för god folkhälsa är beroende av goda möjligheter till utbildning, en meningsfull 
sysselsättning, en rik fritid och lika villkor för delaktighet i samhället under livets alla skeenden oavsett 
ålder och funktion. 
 Det här är en sammanställning av fakta som för ögonblicket finns att tillgå kring indikatorer 
som helt eller delvis går att koppla till folkhälsan i Kiruna kommun. Befintlig statistik från olika nationella 
och lokala källor har använts och data har sammanställts under en begränsad tidsperiod.  
Sammanställningen bör ses som en början till en kartläggning som efterhand kan kompletteras och det är 
önskvärt att den uppdateras med jämna mellanrum. 
Huvudsyftet med en kartläggning, eller ett välfärdsbokslut, är förutom att följa upp folkhälsomål också att 
hjälpa kommunen att prioritera vilka områden som behöver särskilda insatser.  
Folkhälsoarbete är hela kommunens ansvar och bör vara ett förhållningssätt som genomsyrar allt arbete i 
alla verksamheter och organisationer. 

 

1.2 Vad påverkar vår hälsa? 

 

Bild fri tolkning av Hälsans bestämningsfaktorer, ”Folkhälsa är politik- eller politik för 
befolkningens hälsa”, Jan Linde, Svensk förening för Folkhälsoarbete. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer kallas de olika faktorer som i samspel påverkar vår hälsa i positiv eller 
negativ riktning. Några faktorer kan vi inte själva påverka; arv, kön och ålder. Andra faktorer är 
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strukturella, beror på det samhälle vi lever i och kan vara svåra att påverka individuellt; samhällsekonomi, 
fysisk och social miljö, politiska beslut, boende, arbete, trafik, utbildning till exempel.  
En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom egna beslut och vår livsstil; matvanor, sömnvanor, 
tobaks- och alkoholvanor för att nämna några. Goda sociala nätverk, bra socialt stöd och positiva 
vuxenkontakter under uppväxtåren är exempel på hälsofrämjande skyddsfaktorer som hjälper oss att stå 
emot hälsorisker. 

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och 
demokratiska rättigheter i samhället. 

 
Ett framgångsrikt arbete med folkhälsofrågor kräver samverkan mellan många aktörer. 
 
Definitioner 
Välfärd - Är en samlad benämning på människors levnadsförhållanden där beskrivningen av 
människors välfärd som regel bygger på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, 
bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc. (Nationalencyklopedin). 
Folkhälsa – Är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning 
av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör 
också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Folkhälsovetenskapligt lexikon). 
Hälsa – Är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro 
av sjukdom och handikapp (WHO). 
 
 

1.3 Folkhälsorådet  
 

2008 bildades ett Folkhälsoråd i Kiruna Kommun. Det är ett samverkansforum med olika förvaltningar i 
Kiruna Kommun, Norrbottens Läns Landsting i Kiruna, Polisen samt Svenska Kyrkan. 

 

 
1.4 Folkhälsorådets uppdrag 

 
Uppdraget är:  

 att initiera, utveckla och samordna resurserna för ett förebyggande hälsofrämjande och 
brottsförebyggande folkhälsoarbete. 

 att kartlägga och analysera hälsoläget i Kiruna Kommun. 
 att verka för att alla nämnder i Kiruna kommun belyser konsekvenserna för folkhälsa och 

trygghet vid sin planering och sina beslut. 
 att skapa förutsättningar för praktiskt folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete. 
 att samordna och utveckla folkhälsoarbetet. 
 att skapa, utvärdera och utveckla policy för folkhälsa i Kiruna Kommun. 
 att lämna en årlig redovisning till Kommunstyrelsen. 

 
 
2. Mål för folkhälsoarbetet på nationell nivå  

 
Sveriges riksdag har antagit ett övergripande Nationellt folkhälsomål: ”Att skapa samhälleliga förutsättningar 
för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 
Det övergripande folkhälsomålet ska uppnås genom arbete med elva målområden som lyfter fram och 
stärker viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
De elva målområdena är: 
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1.   Delaktighet och inflytande i samhället 
2.   Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3.   Barn och ungas uppväxtvillkor 
4.   Hälsa i arbetslivet 
5.   Miljöer och produkter 
6.   Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
7.   Skydd mot smittspridning 
8.   Sexualitet och reproduktiv hälsa  
9.   Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

2.1 Mål för folkhälsoarbetet på länsnivå  

I Norrbotten har länets kommuner och landstinget antagit länets första folkhälsopolitiska strategi för 
Norrbotten. Den bygger på fem huvudområden: 

 - Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 
 - Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 
 - Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom 
 - En trygg ålderdom 
 - Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete. 

 

3. Politiska styrdokument i Kiruna Kommun 
 
Tobakspolitiskt program 
Alkohol- och drogpolitiskt program  
Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram  
Förvaltningsområde för minoritetsspråk 

3.1 Trygghets- och brottsförebyggande avtal 
 

Genom det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har följande avtal slutits mellan Kiruna Kommun och 
Polismyndigheten:     
Våld mot kvinnor och våld i nära relationer  
Drogförebyggande arbete bland ungdomar 
Krogtillsyn 
Klotter och skadegörelse 
 
 
 
 

4. Långsiktiga folkhälsomål i Kiruna Kommun 
 
En folkhälsopolicy för Kiruna kommun innebär en långsiktig vision för ett hållbart samhälle i en tid som 
innebär stora förändringar för stadens fysiska struktur och kommunens stora geografiska område. 
Kiruna kommuns folkhälsopolicy är knuten till Sveriges nationella folkhälsopolitik och dess elva 
målområden samt till Norrbottens folkhälsopolitiska strategi. Utifrån dessa målområden har Kiruna 
kommun specificerat ett antal övergripande samt specifika mål.  
Kommuner och landsting kan påverka alla områden genom politiska beslut, prioriteringar och insatser för 
folkhälsa. 
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4.1. Hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande 
miljöer.  
 
Ett hälsofrämjande perspektiv ska beaktas i all kommunal planering i stadens strukturförändring.  
Närhet för invånarna till kommunikationer, grönområden, idrottsanläggningar, barnomsorg och skolor ska 
prioriteras.  
Småskalig och varierande bostadsbebyggelse kan tillmötesgå olika behov hos befolkningen i kommunen.  
Mötesplatser skapas för olika grupper av kommuninvånare. För föräldrar med småbarn, barn och 
ungdomar utan föräldrar samt för äldre och människor med behov av en miljö som tar hänsyn till olika 
fysiska och psykiska utmaningar, både inomhus och utomhus.  
Tillgängliga och säkra vägar för bil- men främst gångtrafik, speciellt under den mörka tiden av året med 
vinterklimat. 

 
4.2. Goda livsvillkor för barn och ungdomar 
Barnkonventionen och dess fyra huvudprinciper ska beaktas(artikel 2,3,6 och 12): 

 Alla har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (artikel 2). 
 Barnets bästa ska sättas i främsta rummet (artikel 3). Barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 

fall. 
 Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt 

(artikel 6). 
 Barnets rätt till sina åsikter och erhålla respekt i alla frågor som berör barnet. Hänsyn skall tas till 

barnets ålder och mognad (artikel 12). 
 

Övergripande mål för Kiruna kommun: 
Trygg uppväxt med goda livsvillkor.  
Minska bristande självkänsla/självupplevd ohälsa (enligt Hälsosamtalet) hos unga tjejer 
 

Mål:  
 Trygg skolmiljö. 
 Valmöjlighet att bo på skolhem för ungdomar som studerar på gymnasiet i Kiruna C. 
 Öka andelen ungdomar som äter frukost varje dag. 
 Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar i Kiruna Kommun.  
 Öka fysisk aktivitet hos barn och ungdomar till 60 minuter/dag. 
 Bra och säkra vägar till skolor för barn och ungdomar. 
 Att integrera barn- och ungdomspolitiska programmet med folkhälsoarbetet.  
 Inga ungdomar under 18 år ska använda tobak och alkohol. 
 Inga barn eller ungdomar ska använda narkotika eller andra droger. 
 Antalet tonårsgraviditeter per 1000 kvinnor under 19 år ska minska med 30 procent inom 5år. 
 

 
Kiruna Folkhälsoråd föreslår att fokus läggs på unga tjejers välmående då flickor i undersökningar svarat 
att de mår sämre och har en tendens att äta sämre. Siffror visar också på ett högre antal tonårsgraviditeter i 
Kiruna jämfört med länet och riket i övrigt.  
Även satsningar på föräldrastöd behövs, då investeringar i föräldrautbildning gällande kommunikation och 
bemötande kan ge stor effekt under barnets frigörelseprocess och utveckling till unga vuxna. 

4.3. Underlätta ungas etablering i samhälle och yrkesliv 

Övergripande mål för Kiruna Kommun:  
Alla unga personer under 25 år arbetar eller studerar. 
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Mål:  
 Andelen elever som inte klarar grundskolan med godkända betyg ska halveras. 
 Minska antalet unga som står utanför arbetsmarknaden. 
 Integrera folkhälsoarbetet med planen för kommunens uppföljningsansvar. 
 Öka möjligheter till ungas första boende. 

 
Kiruna Folkhälsoråd föreslår att fokus läggs på möjligheter till boende för unga, då det för närvarande 
råder en hård konkurrens på bostadsmarknaden i Kiruna. Det minskar möjligheterna till eget boende för 
unga med kort kötid.  

4.4 Ett bra liv som vuxen  

Övergripande mål för Kiruna Kommun:  
Underlätta för invånarna att göra hälsosamma val och en aktiv livsstil.  
Visionen är att ha ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minska bruket av tobak och alkohol. 

Mål:  
 Öka antalet personer som är fysiskt aktiva i alla åldrar, minst 30 minuter/dag. 
 Ökade möjligheter att göra val enligt hälsosamma kostrekommendationer, 500gr frukt och 
grönt/dag. 
 Ingen medborgare i Kiruna ska använda dopningspreparat, att träningsmöjligheter sker i hälso- 
och friskvårdande miljöer 
 Minska användningen av tobak. 
 Påverka rådande alkoholkultur med stor konsumtion till en mer positiv riktning. 
 Ingen medborgare i Kiruna ska använda narkotika. 
 

Kiruna Folkhälsoråd föreslår att fokus läggs på kostvanor, där många hälsovinster påverkas av goda val.  
Få av kommunens invånare äter enligt kostrekommendationer, även fast det finns forskning som visar på 
koppling mellan kost och ohälsa. Många vuxna anger även att de har en stillasittande fritid, vilket är 
intressant då Kiruna kommun har möjlighet att erbjuda såväl fria som avgiftsbelagda frilufts- och 
aktivitetsmöjligheter. 
Diskutera hur vardagens möjligheter till aktivitet utnyttjas, t ex gång-/cykelvägar. 
 

 
4.5. En trygg ålderdom  
 
Övergripande mål för Kiruna Kommun:  
Miljön ska vara trygg och säker, samt bidra till ett aktivt liv. 
 Fysisk aktivitet, bra kost och ett socialt liv gör att många behåller hälsan långt upp i åren. 
 Fokus ligger på det skadeförebyggande arbetet. 
 

Mål:  
 Mötesplatser för äldre, möjligheten till att få stimulans oavsett boendeform. 
 Fortsatt arbete i att minska fall i hemmet samt utomhus. 
 Kiruna ska vara en attraktiv och aktiv stad för äldre. 
 

Kiruna Folkhälsoråd föreslår att fokusera på möjligheten till alla äldres möjlighet att få komma utomhus 
en stund varje dag. 
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5. Fokusområden Folkhälsorådet 2014-2015: 
 
Följande delar föreslås Folkhälsorådet att diskutera och ge råd till Kommunstyrelsen om utifrån 
prioriterade områden, övergripande mål och fokuspunkter:  
”Hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer”,” Goda livsvillkor för barn och 
ungdomar” och ”Underlätta ungas etablering i samhälle och yrkesliv”: 

 Skapa trygga miljöer gällande trafik- och boendemiljöer med trafikplanering och 
trygghetsvandringar. 
Inventeringar av Kiruna C samt Kiruna Kommun efter anpassad version av FHI:s checklista 
”Bostadsområdet- en hälsofrämjande arena”. 

 Ta upp frågan om halkbekämpningsprogram med beställarombud för TVAB och trafikansvarig. 
 Använda Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet som utgångspunkt. 

Ge förslag på uppläggning av trygghetsvandringar ur barnsperspektiv med speciellt fokus på 
faktorer för flickors hälsa. Prova aktivitet ”Gående skolbuss” på någon klass vid Kiruna 
kommuns skolor. 

 Diskutera åtgärdsförslag med miljö- och stadsplanerare samt trafikansvarig. 
 Diskutera åtgärdsförslag för att öka unga tjejers välmående, då flickor oftare mår sämre och har 

en tendens att äta sämre. Siffror visar på ett högre antal tonårsgraviditeter i Kiruna jämfört med 
länet och riket i övrigt.  

 
”Ett bra liv som vuxen”:  

 Information i linje med Norrbottenslänslandstings kampanj 500gr grönt/dag tillsammans. 
Deltagande i hälsoaktiviteter med föreningar/organisationer samt livsmedelsaktörer i staden med 
ovanstående tema. 

 Fortsätta deltagande i arrangemangen ”Jägarmilen” och ”Jägarloppet”, vars folkfestliga anda kan 
motivera till fysisk aktivitet under året inför loppen. 

 
”En trygg ålderdom”: 

 Diskutera åtgärdsförslag efter inventeringar av Kiruna C samt Kiruna Kommun efter anpassad 
version av FHI:s checklista ”Bostadsområdet- en hälsofrämjande arena”. 

 Ta upp frågan om halkbekämpningsprogram med beställarombud för TVAB och trafikansvarig. 

 

6. Samordning/Uppföljning  
 
Samordning ska ske mellan kommun och övriga aktörer. Uppföljning och utvärdering sker via jämförelser 
mellan tidigare och kommande kommunala basfakta. 

7. Det goda livet, en vision för att växa upp, leva och åldras 
i Kiruna 

Alla barn, som börjar sitt liv med god omvårdnad av sina föräldrar och omges av trygga vuxna får en god 
start. Barnet får vistas i ett hem med möjligheter till bekräftelse, kärlek, uppmuntran och ramar för 
beteende av föräldrar som känner sig säkra i sin roll. Att alla föräldrar har möjlighet till stöd och ökad 
kunskap i föräldraskap påverkar barnets uppväxtmiljö på ett gynnsamt sätt. Stödet kan ges av vårdpersonal 
på barnhälsovården, av kommunens stödjande funktioner i förskolan och av socialsekreterare med öppna 
utbildningsinsatser till föräldrar.  
Barnet som får med sig en sund livsstil med bra och goda kostvanor, möjlighet till aktivitet för den 
växande kroppen och utmaningar för sinnet får stimulans och utveckling. Trygga utemiljöer, vägar och 
aktiviteter på fritiden oavsett behov och fysiska förutsättningar ger barnet trivsel och mersmak för 
aktiviteter i vardagen som förgyller tillvaron. 
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I förskolan, skolan och på fritiden stöttas barnet av vuxna som i sin roll ger uppmuntran, bekräftelse, 
ramar och ansvar för ett lärande och deltagande i vardagen är också förebilder för barnet. Barnets 
naturliga intresse att undersöka, lära sig nya färdigheter och ta till sig kunskap är central för både 
individens och samhällets utveckling. 
Att få vara ett barn som får växa till en ung vuxen i en omgivning där det goda livet finns med en hållbar 
ekonomi, ekologi och med social trygghet ger en individ med lust att lära, ta del av och bidra till ett lokalt 
samhälle.  
Nästa steg för en ungdom på väg mot vuxenvärlden är arbete eller fortsatta studier, en möjlighet att 
utveckla kunskaper eller färdigheter och i det sin identitet. En sysselsättning eller anställning är 
grundläggande för försörjning och en förutsättning för att leva men också ett värde i att vara behövd och 
delaktig i ett samhällssammanhang. Den första egna bilen eller det första egna boendet ger frihetskänsla 
och lycka, samt en känsla av ansvar för sitt liv.  
Den nu unga vuxna kan träffa en partner att leva tillsammans med, och kanske själv få ta del av en ny 
individs start i sin familj. Att få utvecklas i arbetslivet och på fritiden få vara i en vacker fjällvärld, med ett 
rikt utbud av frilufts- och kulturliv håller kroppen aktiv och sinnena alerta. Att få fortsätta utvecklas i 
arbetslivet och som person samt att få njuta av tillgång till friluftsliv och aktiv fritid tills äldre dagar då 
möjligheterna finns kvar att få vara aktiv på heltid som pensionär efter sin egen förmåga. 
Att det en gång lilla barnet får vara frisk och åldras till hög ålder och fortsätta bo och leva tryggt, där 
möjligheter finns till omsorg och vård, få delta och njuta av aktiviteter nära sitt hem där familj och vänner 
finns i närheten. 

Vår övertygelse att människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. 
Vår ambition är högre än vår fjällvärld. 
Vår näring gör oss världsledande. 
Vidderna kring oss ger rymd åt ursprung och nytänkande. 
 
    Vi är Kiruna! 

 
 
8. Bakgrundsfakta: Kiruna befolkning, kultur, geografi och 
klimat 
 
Befolkningsantalet i Kiruna kommun är ca 23 000 invånare. Här finns en blandning av många olika 
kulturer: den samiska, kvänska, tornedalska, finska och svenska. I Kiruna kommun vistas ca 600-700 
asylsökande i anläggningsboende under sin asylprocess och kommunen tar även emot ensamkommande 
flyktingbarn i specifikt boende. 
Ur det religiösa perspektivet finns Svenska kyrkan och många med anknytning till den laestadianska 
tronsinriktningen, frikyrkliga församlingar och utövande muslimer i Kiruna. Totalt finns 14st olika 
trossamfund i kommunen.  
 
Befolkningsmängd: 

Folkmängd 
 
Folk- 
ökning 

Levande 
födda 

Döda Födelse- 
överskott 

Inflyttade 

Totalt  Där av från  

 
22 967 23 

 
263 247 16 944 

Egna 
länet 

Övriga 
Sverige 

Ut- 
landet 

240 389 315 

 

 Utflyttade Flyttningsnetto 

 Totalt  Där av till  Totalt  Där av mot  

 

937 

Egna 
länet 

Övriga 
Sverige 

Ut- 
landet 

7 

Egna 
länet 

Övriga 
Sverige 

Ut- 
landet  

       

 293 588 56 -53 -199 259 



 10

Folkmängd i Kiruna kommun 31 december 2011 och befolkningsförändringar 2012. (SCB) 
 
Kirunas befolkning har tidigare haft lägre medelålder än riket, men i början av 2000-talet passerades 
riksgenomsnittet och medelåldern ligger nu något högre på 42 år även om medelåldern i Sverige också har 
ökat. Idag utgör andelen 65 år och äldre cirka 1/5, eller 20 %, av kommunens befolkning. 
 
Den nuvarande starka arbetsmarknadsutvecklingen med gruvindustrins expansion och en utökad 
byggnation i samband med omvandlingen av Kiruna C gör att många arbetspendlar även om staden vore 
attraktiv som bostadsort. Arbetskraften kommer från andra delar av Sverige och Europa. 

Kiruna kommun, med det geografiska läget ovanför polcirkeln, har väldigt tydliga årstider med ett 
varierande klimat och domineras av vintertid med en torr luft och kyla under den större delen av året. Ju 
kallare det är desto torrare blir luften. Detta är en faktor som kan påverka hälsa och ohälsa hos 
befolkningen i hänseende av förekomst av luftvägssjukdomar/ besvär. 
Tillgång till ljus varierar under året, på sommaren dominerar ljuset med midnattsol medan mörkret infaller 
med polarnattsdygn under vintern. 

Kommunen är Sveriges största till ytan med en areal på 20 551,42 km² och kommunikationer som används 
till/från Kiruna C är kollektivtrafik, personbil främst på väg E10 samt längre resor med järnväg eller flyg. 

 
9. Statistisk beskrivning av folkhälsoläget i Kiruna 
kommun  
 
Här följer en statistisk sammanställning över läget i de elva målområdena. Källor till statistik är 
kommunala basfakta 2011 Kiruna Kommun från Folkhälsoinstitutet (FHI), lokala undersökningar 
nämnder och förvaltningar i Kiruna kommun, Norrbottens läns landsting (NLL), Statiska Central Byrån 
(SCB), Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
 
 
Ytterligare nio basindikatorer inom folkhälsouppföljning på nationell nivå används inom begreppet 
välfärd: 

 Valdeltagande 
 Jämställdhetsindex 
 Utbildningsnivå 
 Arbetssökande 
 Inkomstnivå 
 Behörighet till gymnasieskolan 
 Barnfattigdom 
 Hälsa i arbetslivet 
 Skador 

 
Presentation av upplägg: först visas statistik i form av tabell/diagram eller text, därefter följer redovisning 
av indikatorer i målområde 1-11. 
 
 9.1 Målområde 1: delaktighet och inflytande i samhället 
 
Att känna sig delaktig och uppleva att man har inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsa.  
 
Valdeltagandet 
Valdeltagandet kan ses som ett mått på medborgarens upplevelse av att kunna påverka sin situation och 
utöva inflytande genom att utnyttja sin rösträtt.  
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Valdeltagande i Kiruna är något lägre kommunval, landstingsval och riksdagsval än riksgenomsnittet. 
 

 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet kan presenteras genom jämindex, som ger besked om hur jämställda invånare i en 
kommun är jämfört med invånare i andra kommuner, genom att olika variabler (se nedan) för 
kvinnor och män vägs samman. För varje variabel rangordnas kommunerna efter hur stor skillnad 
det är mellan kvinnor och män, och ju mindre skillnad desto mer jämställt är det mellan könen. 
Variabler som ingår i jämställdhetsindexet är:  

Eftergymnasial utbildning, skillnad  
Förvärvsarbetande, skillnad  
Arbetssökande, skillnad och nivå  
Medelinkomst tkr (sammanräknad förvärvsinkomst), skillnad  
Låga inkomster (under 50 % av medianinkomst), nivå  
Ojämn könsfördelning på näringsgrenar (SNI1), skillnad  
Dagar med föräldrapenning, könsandel, skillnad  
Dagar med tillfällig föräldrapenning, könsandel, skillnad  
Ohälsotal (ohälsodagar), skillnad och nivå  
Unga vuxna, 25-34 år, skillnad  
Kommunfullmäktige, könsandel, skillnad  
Kommunstyrelse, könsandel, skillnad  
Egna företagare med minst 10 sysselsatt, könsandel, skillnad  

 
Indexet är sedan en genomsnittlig placering (medelvärdet för rangerna), och bästa jämställda 
kommunen får rang 1, och sämsta får rang 290. Jämindex för Kiruna Kommun 2012 är 88.  
 
De bäst rankade/jämställda kommunerna i Sverige på listan kännetecknas bl a av en liten skillnad 
för kvinnor och män när det gäller andel högutbildade och andel sysselsatta, mer jämn fördelning av 
kvinnor och män på olika branscher och i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt att 
ohälsan (antalet ohälsodagar) inte är lika hög som i andra kommuner. I flera av dessa kommuner är 
dock männens inkomster betydligt högre än kvinnornas, och färre pappor tar ut föräldrapenning 
för vård av sjuka barn.  
 
Deltagande i kultur- och fritidsliv 
Människors deltagande i kulturaktiviteter har positiva hälsoeffekter, även om detta många gånger kan vara 
svårt att mäta. Det råder dock inget tvivel om att olika former av socialt deltagande och social gemenskap i 
t ex föreningar, har ett samband med hälsa. Vissa studier visar också att kulturen har en förmåga att 
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förebygga ohälsa genom att den stimulerar människor att ta vara på sin kapacitet, skaffa sig kunskaper, lära av 
erfarenheter och bilda sig uppfattningar (Folkhälsopolitisk rapport, 2005, sid. 170). 
 
En fritids- och kulturvaneundersökning utfördes 2008 av Fritids- och Kulturförvaltningen i Kiruna. Den 
visar följande fördelning av de tillfrågade kommuninvånarnas val av kulturaktiviteter: 

Besökt biograf 72%
Besökt bibliotek 63%
Besökt hembygdsgård/lokalt museum 56%
Besökt teater 43%
Besökt konsert 38%

 
Ca 400 föreningar finns i Kiruna kommun och 241 föreningar har koppling till fritid och kultur. Övriga 
föreningar kan vara av politisk eller specifika intresseföreningar som t.ex. vägföreningar. 
Medlemskap och engagemang i föreningar är högt enligt undersökningen om fritids- och kulturvanor från 
2008. 67 % av kommuninvånarna är medlem i en eller flera föreningar och 59 % uppger att de deltar i 
någon förenings verksamhet minst någon gång per år. 
 
 9.2 Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar 
 
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa på lika 
villkor. En hög sysselsättningsnivå som möjliggör för människor att försörja sig genom eget arbete är 
grundläggande för ett välfärdssamhälle. För att främja en god hälsa behövs även insatser på en strukturell 
nivå, främst ett socialförsäkringssystem som täcker väsentliga risker. Vidare behövs utbildningsmöjligheter 
under olika perioder av livet, en samhällsplanering som bidrar till trygga miljöer och sociala tjänster av hög 
kvalitet på lika villkor (Folkhälsopolitisk rapport 2005, sid 180).  
 
 

 

I gruppen 25-44år (vänster diagram) har större delen av männen i Kiruna en gymnasial utbildning och 
skiljer sig från riksgenomsnittet där skillnaden mellan gymnasial och eftergymnasial utbildning är mindre. 

Gällande kvinnor i åldern 25-44 år så finns fler kvinnor med gymnasial utbildning än riksgenomsnittet och 
färre med eftergymnasial utbildning än rikets siffror. 
 
Utbildningsnivå i Kiruna 45-64 år 2011 (höger diagram) har färre personer med endast förgymnasial 
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utbildning vid jämförelse med siffrorna från riket. Flest utbildade män och kvinnor med gymnasial 
utbildning finns även in denna åldersgrupp. 

Arbete och försörjning 
Att ha ett arbete att gå till är inte bara viktigt för den enskilde individens ekonomiska trygghet, utan det 
skapar även möjligheter till ökad delaktighet i samhället och social förankring. Dessutom är själva 
yrkesrollen betydelsefull för individens identitet och självkänsla.  
Studier visar att förvärvsarbetande generellt sett har bättre hälsa än befolkningen som helhet. Att på 
motsvarande sätt stå utanför arbetskraften, vid t ex långtidsarbetslöshet, skapar ofta negativa känslor 
såsom depression, oro, dålig självkänsla och hopplöshet, vilket har negativa effekter på individens 
hälsotillstånd.  

 
 

År 2010 förvärvsarbetade 83 % av Kiruna Kommuns befolkning i ålderspannet 20-64 år. I länet och riket 
är siffran 78 %. 
Arbetssökande under år 2011 var i kommunen totalt 4 % öppet arbetslösa och 3 % fanns i program med 
aktivitetsstöd. I länet är 6 % öppet arbetslösa och 7 % i program med aktivitetsstöd. 

Arbetsinkomst 
Det finns ett positivt samband mellan inkomst och hälsa, med förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
hos individen med ökande inkomst. Vinsten i hälsa avtar dock ju högre inkomsten blir, vilket 
innebär att folkhälsoarbetet blir särskilt viktigt för personer med låga inkomster och för 
bekämpningen av fattigdomen (Folkhälsorapport, 2005). 
 
Fördelningen av inkomst speglar löneläget mellan kön och även de ekonomiska möjligheterna. I 
tabellen nedan presenteras fördelning hög/låginkomsttagare i Kiruna kommun (2010):  
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Av höginkomsttagare i åldersgruppen 20-64år är 13 % kvinnor och 48 % män i Kiruna kommun. 
Höginkomst (2008) räknas inkomst över 361 931 kr.  
Låga inkomsttagare är 13 % kvinnor och 11 % män i Kiruna Kommun.  
Låginkomst (2009) är 0-106 145 kr.  
 
Hos kommuninvånarna i Kiruna finns det angenäma läget med en låg arbetslöshet och hög lön hos 
en stor del av befolkningen. 

Ekonomiskt utsatta grupper är barn i familjer med låg inkomstnivå, yngre personer, invandrare och 
ensamstående med barn. Alltfler barn växer upp i hushåll med en förälder, vilka löper högre risk att 
utsättas för psykisk sjukdom, självmord, självmordsförsök, skador och missbruk, jämfört med barn i 
hushåll med två vuxna. Dessa barn hade dessutom lägre utbildningsnivå vid 24-25 årsåldern. 
Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper större risk att bli sjuka och dö under 
nyföddhetsperioden, har en ökad risk för psykisk ohälsa och att utveckla astma, samt en ökad risk för att 
drabbas av skador och olycksfall. Dessa barn bor dessutom oftare i bostadsområden där de känner sig 
otrygga på grund av rädsla för våld eller hot, deltar inte lika ofta i organiserade fritidsaktiviteter, reser 
mindre och har färre kamrater (Folkhälsorapport, 2005). 
 Nedan tabell över familjer med låga inkomster i Kiruna: 

 
Antalet familjer i Kiruna med låga inkomster är något lägre än länet och riket, förutom familjer med sjuk- 
eller aktivitetsersättning som är detsamma som länet.  

Att utsättas för brott innebär ofta fysisk och/eller psykiskt lidande för den enskilde individen, vilket har 
negativa effekter på individens hälsa och på folkhälsan i stort enligt myndigheten Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). Antalet anmälda brott i Kiruna kommun: 
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Anmälda brott under 2011 är i Kiruna Kommun 8264 st, av dessa är 976 st våldsbrott. Det är lägre än i 
länet och riket. 

Ett lågt anmälningstal kan tolkas positivt, det kan vara så att få brott begås i kommunen. Däremot måste 
tolkningen ta hänsyn till att det också kan bero på att anmälningsbenägenheten bland invånarna kan vara 
låg beroende på brottets art, relation mellan offer och förövare. Myndigheten Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) uppmanar till att betänka mörkertal i brottsstatistik, att många brott aldrig blir anmälda eller 
lagförda, något att särskilt ta hänsyn till i de fall där relation kan finns mellan offer och förövare. 

 

 9.3 Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor 

Målområde 3 behandlar en specifik grupp i befolkningen: barn och ungdomar. Förhållanden under 
barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet, vilket är en av anledningarna till att det finns ett 
speciellt målområde för denna grupp. Genom insatser som påverkar familjeförhållanden och 
skolförhållanden kan barns och ungdomars hälsa främjas, och skillnader i uppväxtvillkor utjämnas 
(Folkhälsopolitisk rapport 2005, sid. 215). 

Antalet barn/ungdomar i Kiruna Kommun under 2010 var 4580 st. 

Behörighet 
90 % av eleverna i åk 9 var behöriga till gymnasieskolan vårterminen 2010, samma siffror som länet (90 
%) och något högre än i riket (80 %).  
Vårterminen 2012 hade 88% av eleverna behörighet till gymnasieskolan.  
12 elever saknar betyg i ett ämne (5,4%), 27 elever saknar betyg i mer än ett ämne (12,1%). 

I en studie om ungdomar utanför (SOU 2003:92) beskrivs en grupp ungdomar som under minst två år varit 
utanför skolgång och arbete, och vars hälsa följts upp. Majoriteten av dessa saknade godkända betyg från 
grundskolan, och hade av olika anledningar haft problem i skolan. Problemen kunde t ex bero på 
koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter. En del av ungdomarna hade blivit utsatta för mobbning i 
skolan, andra hade blivit föräldrar tidigt och flertalet hade skolkat mycket. Studien visade att dessa 
ungdomar löpte 2-4 gånger högre risk att drabbas av psykiatrisk sjuklighet och missbruk.  
Utbildning har blivit allt viktigare i dagens samhälle för att hålla sig konkurrenskraftig om jobben och för 
att inte hamna utanför. De ungdomar som således saknar behörighet till gymnasieskolan kan därför av 
starka skäl för att utgöra en viktig målgrupp för folkhälsoarbetet i kommunen. 

Ekonomins påverkan 
Fördelningen av välfärd/ekonomiska medel bland hushåll kan åskådliggöras genom ett 
barnfattigdomsindex, där familjens inkomst är väsentligt lägre än medel- och medianvärdet och berättigar 
till bidrag. 
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Barnfattigdom i Kiruna: 

 Under 2010 är 7 % av barnen i Kiruna kommun boende i ett hushåll med ekonomiskt utsatthet. 

Hälsa 
Norrbottens läns landsting har under flertalet år följt dataunderlag gällande obstruktiv lungsjukdom i 
norrbotten (OLIN) och de har bland annat studerat astma och allergi bland skolbarn i norrbotten. I en 
vetenskaplig artikel från1998 har de visat separata analyser av luftvägssymptom. Där är andelen något 
högre bland skolbarn i Kiruna jämfört med Luleå och Piteå. Övriga resultat enbart från Kiruna finns inte 
som publicerade data från OLIN, men resultaten brukar vara relativt lika mellan kommunerna i 
norrbotten. 
OLIN har under 2006 studerat om astma och allergier bland skolbarn ökar, minskar eller är oförändrade. 
Från erfarenheterna av den studien kan sägas att en ökning skett av allergisk sensibilisering, att fler barn 
reagerat på pricktest men att andelen skolbarn som uppvisar symtom på astma eller allergi är oförändrade. 
Fortsatta studier kommer att göras för att följa upp resultaten enligt Norrbottens läns landsting. 
 

Enligt ”Skolbarns hälso- och levnadsvanor i Norrbotten rapport 2010/2011” som undersöker hälsan hos 
barn i årskurs 4 och 7, mådde 94-97 % av barnen i Norrbotten för det mesta bra. För gymnasiet var 
motsvarande siffra 88 % av flickorna och 94 % av pojkarna. De flesta sov också bra och mer än nio av tio 
hade tillgång till en vuxen att prata med det som var viktigt för dem, oavsett ålder. 

Samtidigt som den övergripande bilden är mycket positiv i Norrbotten finns skillnader mellan könen som 
är synliga redan i årskurs sju. Flickor har oftare psykiska besvär och värk än pojkar i samma ålder. Även 
om det blir något mer vanligt med psykiska besvär och värk också bland pojkar från årskurs sju till 
gymnasiet, uppnår de inte heller i gymnasiet en omfattning som motsvarar den för flickor redan i årskurs 
sju. Ökningen är mer markant bland flickor. På gymnasiet är det sex gånger så vanligt bland flickor än 
bland pojkar att ofta eller alltid ha känt sig orolig eller rädd, dubbelt så vanligt att ha varit irriterad eller på 
dåligt humör, fyra gånger så vanligt med besvärande huvudvärk, respektive värk i rygg, nacke och axlar, 
och med 12 % fyra gånger så vanligt att ofta eller alltid ha känt sig ledsen eller nedstämd, under de senaste 
tre månaderna. Skillnaden mellan könen visar ännu inga tydliga tecken på att minska i länet.  
 
Hälsosamtalet visar att den psykiska hälsan, värk i rygg, axlar och nacke, liksom sömnsvårigheter var 
vanligare bland gymnasielever i Norrbotten som inte bodde med någon av sina föräldrar, utan bodde 
själva eller på annat sätt. I samma grupp var det också vanligare att ofta använda värktabletter, alkohol och 
att inte vara säker på vad man skulle svara om man blev erbjuden narkotika. Vissa kommuner har betydligt 
fler gymnasieelever som inte bor med någon förälder än andra, t.ex. Kiruna och de små kommunerna i syd 
(Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn).  
 
Faktorer som påverkar utkomsten av barn/ungdomars skolgång är trygghet, trivsel och nedstämdhet. 
Kiruna har högst andel flickor som är ledsna eller nedstämda i Hälsosamtalet 2010/2011, liksom 
förgående år. Alla kommuner utom Kiruna har sänkt antalet ledsna eller nedstämda flickor i årskurs sju 
jämfört med förgående år. Även bland pojkarna i gymnasiet har Kiruna haft högst andel ledsna och 
nedstämda jämfört med länet i övrigt, över de senaste två läsåren.  
Kiruna har under åren haft hög andel oroliga eller rädda flickor i gymnasiet jämfört med övriga kommuner 
i Norrbotten, en andel som också har ökat de två senaste åren. Detta läsår var andelen 11 %, dvs mer än 
var tionde flicka i kommunen. 
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I Sverige är det ovanligt att tonåringar föder barn. Födelseantalet har legat på samma nivå de senaste 10 
åren efter att tidigare ha minskat under många år, och år 2010 föddes omkring 6 barn per 1000 kvinnor i 
åldern 15-19 år (Socialstyrelsen, 2011).  
Sverige har under flera år haft ett högre aborttal bland tonåringar, jämfört med de övriga Nordiska 
länderna (Fhi.se). Antalet tonårsgraviditeter i Sverige som avslutades med abort var 6 390 under 2010. 
Aborterna bland tonåringar minskade med 7,1 procent under 2010 jämfört med år 2009, från 22,5 aborter 
per 1000 kvinnor i åldern 15-19 till 20,9 per 1000 (Socialstyrelsen, 2011). 
Gällande tonårsaborter i Kiruna i åldersgruppen 15-19år:  
22,7 st/1000 inv. I riket: 22,6/1000 inv. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) finns det en tydlig koppling mellan grovt våld i skolan och 
mobbning. Forskning visar att på skolor där det förekommer mycket mobbning är risken också väsentligt 
högre att utsättas för grovt våld. Forskning visar också att mobbning kan leda till allvarliga konsekvenser 
på lång sikt, både för den som blir mobbad och den som mobbar. Rapporten ”Effekter av anti-
mobbningsprogram - vad säger forskningen?” presenterar aktuell svensk lagstiftning och forskning om 
mobbning. Rapporten visar också att 60 procent av de före detta mobbarna (pojkar) hade dömts för minst 
en kriminell handling vid 24 års ålder. De som drabbats av mobbning hade vid motsvarande ålder sämre 
självkänsla och en mer depressiv livsinställning jämfört med elever som inte mobbats i skolan. En annan 
rapport från Brå, ”Grövre våld i skolan”, visar att mobbade i dubbelt så stor utsträckning som icke-
mobbade uppger att de även blir utsatta för andra brott i skolan. De löper större risk att bli misshandlade, 
få sina skåp sönderslagna och bli bestulna. 

 

HBT-ungdomar , Queerpersoner och hälsa 
Nationella folkhälsoenkäten som varje år mäter befolkningens levnadsvanor och självupplevda hälsa, visar 
att HBT-ungdomar samt Queerpersoner i åldern 16-24 år oftare har sämre levnadsvanor. 
En högre andel av unga HBT- och Queerpersoner i Sverige har en stillasittande fritid och en högre andel 
har fetma jämfört med heterosexuella ungdomar. Medan fyra procent av heterosexuella unga kvinnor 
uppvisar fetma, är motsvarnade siffra åtta procent bland unga HBT- kvinnor. Dessutom uppger en högre 
andel unga HBT-kvinnor övervikt.  

Det är också vanligare att HBT- och Queer-ungdomar i Sverige röker och unga HBT-kvinnor snusar mer, 
dricker mer alkohol och har mer riskabla spelvanor än heterosexuella kvinnor. Varannan ung HBT-kvinna 
säger sig ha blivit kränkt under de senaste tre månaderna, jämfört med en tredjedel av de heterosexuella 
kvinnorna. Andelen unga HBT-män som upplever att de blivit kränkta var 40 procent, jämfört med 20 
procent av de unga heterosexuella männen enligt Folkhälsomyndigheten. 

Unga HBT- och Queerpersoner i Sverige är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga 
och mår därför sämre än andra unga. Till exempel har var femte homo- eller bisexuell ung angett att de 
utsatts för fysiskt våld av en närstående. 

Hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner i Sverige ser dyster 
ut i följande siffror: 
En fjärde del av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. 
Var femte (19 %) av 16-25åringar i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatt för fysiskt våld av en 
förälder, partner eller en annan närstående vuxen. Det är dubbelt så stor andel som bland unga 
heterosexuella- 
Bland de unga homo- och bisexuella är det 65% av kvinnorna och 48% av männen som har blivit bemött 
på ett kränkande sätt. Många unga HBT-ungdomar har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personal. 
(Ungdomsstyrelsen. Hon, han och hen). 

År 2006 låg Kiruna på plats 285 av 290 enligt kommunundersökningen utförd av RFSL. Detta har 
betydelse både för ungdomarnas hälsa men även för hur Kiruna uppfattas som stad/kommun. Attraktiva 
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livsmiljöer präglas ofta av öppenhet och tolerans samt möjligheter till mötesplatser för HBT-ungdomar 
och Queerpersoner. 
En möjlig skillnad kan finnas mellan yngre och äldre generationers erfarenhet av och möten med HBT- 
och Queerpersoner. 

Ungdomar med funktionsnedsättningar 
En annan grupp som också ofta upplever mer kränkningar och som verkar ha sämre levnadsvillkor än 
andra är ungdomar med funktionsnedsättningar. De har en mer stillasittande fritid och uppvisar mer 
fetma. Dessutom så röker de och snusar mer än ungdomar utan funktionsnedsättningar enligt 
Folkhälsomyndigheten. 

Föräldrastöd 
Att bli förälder är en omvälvande upplevelse för många. Stöd och råd från andra föräldrar och andra med 
profession att kommunicera och stödja sitt barn har stor effekt på relationen mellan barn och vuxna, 
påverkar barnens syn på vuxna samt påverkar individens utveckling från barn till vuxen. 
”Utgångspunkten är ett universellt förebyggande föräldrastöd, det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma 
möjligheter till stöd och hjälp. Målet är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och 
maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Att stödet bygger vidare på befintliga strukturer, 
främjar samverkan och skapar förutsättningar för föräldrar att mötas är en bärande tanke i strategin. 
Strategin betonar att det är föräldrarna själva som är experter på sina barn. I första hand är det 
föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det stöd som erbjuds. Det ska dessutom vara 
frivilligt att ta del av de möjligheter som erbjuds. Stödet, som ska utgå från forskning och erfarenhet, ska 
vara tillgängligt för föräldrarna fram tills dess att barnet fyller 18 år. 
Regeringens definition av föräldrastöd lyder: ”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 
emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.” 
Socialförvaltningen, Kiruna kommun erbjuder alla föräldrar en utbildning i KoMet, 
kommunikationsmetod, för föräldrar till barn/ungdom i ålder 12-18år. 

 9.4 Målområde 4: Hälsa i arbetslivet 

Ett bra arbetsliv minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar 
till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt enligt 
Folkhälsomyndigheten. 

Det skett stora förändringar inom arbetsmiljön under de senaste decennierna. Framförallt handlar 
det om ett kraftigt ökat datoranvändande inom arbetslivet, vilket har lett till nya fysiska och 
psykosociala arbetsrelaterade hälsokonsekvenser. Vi har överlag blivit alltmer stillasittande, 
arbetstempot har förändrats och den psykiska pressen har ökat. 
Försämringar av det psykiska välbefinnandet i form av ökad oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter 
och trötthet. Alltfler människor deltar dessutom i arbetslivet under mer osäkra former, genom olika 
tidsbegränsade anställningar. Detta kan leda till en ökad oro inför framtiden och en försämring av 
den ekonomiska tryggheten. Även om arbete således i förlängningen kan leda till olika hälsobesvär, 
är det ändå viktigt att poängtera att arbete i sig främjar hälsan (Folkhälsorapport, 2005). 
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Gällande skador i arbetet finns fler skadefall i Kiruna än i riket. Stor del av arbetstillfällena i Kiruna finns 
inom den tunga industri, gruvdrift och vård/omsorg och kan vara en förklaring till större mängd skadefall. 
Ohälsotalet gällande antal sjukdagar/person/år är lägre i Kiruna kommun än i länet och riket under 2010. 

I Kiruna finns i dagsläget några få stora arbetsgivare inom gruvdrift, industri och omsorg. Statliga 
förvaltningar finns i kommunen med mindre antal anställda. Småföretag finns inom turism/upplevelse. 
Arbetsmarknaden är just nu god, i dagsläget finns det brist på personal inom utbildnings- och 
omsorgsyrken. 

9.5 Målområde 5: Miljöer och produkter 

Miljöer och produkter är relativt breda begrepp och omfattar vitt skilda typer av miljöer och 
exponeringssituationer. Det handlar om allt från vår fysiska omgivning samt den bebyggda miljön till 
dricksvatten och näringskedjan. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger också 
upphov till många faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i 
målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö, 
bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre 
miljö. 

Utomhusmiljö/klimat 
Kirunas geografiska läge ger en längre vinter och kallare temperaturer som kan ge upphov till 
luftvägsbesvär. 
Klimatet i Kiruna påverkas av den relativt låga luftfuktigheten under större delen av året. Detta gör att 
luften torkar ut luftvägar och det är lättare att ådra sig luftvägsinfektioner.  

Miljöpåverkande faktorer 
De dominerande miljöpåverkande faktorer som finns i Kiruna är trafiken, värmeverket, avfallsdeponin 
och industrin. 
Basindustrin i Kiruna är gruvnäringen som även är den verksamhet som ger upphov till flest 
luftföroreningar totalt sett. Dammet från gruvan upplevs periodvis som mycket irriterande, dock har 
tippning upphört i Kiirunavaara dagbrott.  

Luftkvalité 
Efter en skarpare miljölagstiftning har luftföroreningarna från gruvindustrin minskat kraftigt, nya 
reningsmetoder av rökgasutsläpp och ny teknik i produktionskedjan har också påverkat värdena positivt 
(Miljöplanen sid 128). 
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Kiruna kommun har genom Miljökontoret under 25 år samarbetat med Svenska Miljöinstitutet IVL i ett 
Urban-mätnät, ett nationellt mätnät för luftkvalité och utfört mätningar på partiklar i luften samt svavel-, 
kvävedioxid samt sot. Mätvärdena jämförs med nationella miljökvalitetsnormer och med WHOs 
viktvärden för hälsoskydd, den senare har hårdare krav än miljökvalitetsnormerna. 
Mätningarna visar att miljökvalitetsnormerna inte överskrids i Kiruna C. Värdena har vissa kalla 
vinterdagar legat över det nedre tröskelvärdet vid vissa tims- och dagmätningar, men kommunen åläggs 
inga krav på åtgärder utan fortsatt övervakning och uppföljning rekommenderas från IVL. Ökningen av 
värden kan påverka människor med ökad känslighet i luftvägar, t e x astmatiker. 
   
Sett till hela kommunen har enstaka årliga mätvärden avvikit och det är det sannolikt att orsaken är 
luftföroreningar från Kolahalvön. Tyvärr är det ont om mätningsstationer på nordkalotten och därför 
svårt att veta hur mycket det påverkar (Miljöplanen, sid 127). 
I bostadsområden där vedeldning förekommer kan förhöjda sothalter förekomma och påverka 
andningsorgan (Miljöplanen sid 158).  
 
Vattenkvalité 
De flesta medborgarna i Kiruna Kommun har tillgång till rent dricksvatten. Tillflöden till älvar och sjöar 
kommer från områden som är opåverkade av mänskliga aktiviteter. Dricksvattnet kommer från 
ytvattentäckt, dessa har låga pH-värden och mjuka vatten. Vattnet har tillfredsställande kvalitet 
bakteriologiskt men under snösmältningsperioden försämras vattnets smak, lukt och färg. (Miljöplanen 
s.105). 
 
Näringskedja 
Det har visat sig att människor i arktiska miljöer kan ha förhöjda värden av cesiumhalter, klororganiska 
ämnen (PCB, PCDD, PCDF) och tungmetaller som via mat tar sig upp i näringskedjan.  
Förekomsten av dessa ämnen är relativt mindre i bröstmjölk hos kvinnor i Kiruna under perioden 1976-
1996, i jämförelse med bröstmjölk från kvinnor boende i Sundsvall, Uppsala samt arktiska delarna av 
Kanada under samma period (Miljöplanen sid 158). 

Boende 
I dagsläget råder bostadsbrist i Kiruna och det saknas även buffert på bostäder (Bostadsförsörjnings-
programmet för Kiruna Kommun). 
Det finns ca 12 400 bostäder i olika boendeformer i Kiruna kommun, antalet har varit relativ konstant 
sedan 2002. Efterfrågan påverkas också av bortfall med anledning av gruvbrytningen. 
Det finns ordinärt boende i form av lägenheter och villor samt kommunalt boende i vård- och omsorg i 
kommunen och ett seniorboende i Kiruna C. Det som saknas är fler trygghetsboenden, där äldre personer 
som har en relativt god fysisk funktion kan känna trygghet i närhet till personal ifrån hemtjänsten och kan 
få ett socialt stöd att klara sin vardag. 
Ungdomar saknar mindre lägenheter för möjlighet att flytta hemifrån till det första egna boendet. 
Brist på mindre lägenheter finns även när det gäller familjer där föräldrar eller partnerskap utan barn 
separerar och har behov av att finna nytt boende. Bristen på bostad kan orsaka social ohälsa. 

Trafik- och vägar: 
Kiruna är beroende av den enda väg som går norrut och söderut. I dagsläget är E10:an hårt belastad med 
person- och transporttrafik ffa söderut. Även mer tung trafik kommer framöver att finnas på sträckor, 
åtgärdsplan finns hos Trafikverket.  Vägen stängs även av i samband med säkerhet vid gruvverksamhet på 
en del av vägsträckningen mot Gällivare. 
Vinterväglag är ofta förekommande och passerar genom områden med mycket vilt. Oro för få akuta 
transportmöjligheter via bil av sjuka, skadade och gravida till Gällivare sjukhus finns hos befolkningen i 
den nordvästra delen av kommunen. Oro finns även vid skol- och föreningsresor i samband med ett ökat 
antal tunga fordon på vägsträckan tillsammans med dåliga väderförutsättningar. 

Buller 
Buller kan påverka hälsa, t.ex. i form av sömnstörningar, försämrad förmåga att uppfatta och förstå tal 
samt inlärningssvårigheter. Störningarna kan ge upphov till starkt försämrad livskvalitet, vilket kan ge såväl 
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sociala som psykiska besvär. Några studier visar på risker för hjärt- och kärlsjukdom. Buller mäts i enheten 
dBA, decibel A. Det är ett sätt att mäta buller som örat uppfattar det. Bullernivåerna beror på avståndet till 
vägen, hastigheten och trafikmängden, tung trafik eller personbilar.  
I Kiruna kommun är det industrin inom gruvsektor och trafik som ger upphov till de största störningarna.  
I Kiruna C har bullernivåerna från LKAB-gruvan ökat över gränsvärdena. Företaget har själv anmält detta 
till Länsstyrelsen och påbörjat utredning. 

Skador 
Med skada menas såväl oavsiktlig (olycksfall) som avsiktlig (övergrepp, våld eller självtillfogad skada, 
självmord) skada. Flest dödsfall orsakar olycksfall, följt av självmord. Skador belastar inte bara hälso- och 
sjukvården utan orsakar ofta långvarigt lidande och nedsatt funktionsnedsättning för den enskilde 
individen (Folkhälsorapport, 2005). 

 
I Kiruna lever kvinnor något längre än männen, men även kvinnor lever kortare än i länet och i riket. 
Gällande skador och förgiftningar är talet högre för männen i Kiruna än i riket. Fall av självmord (suicid) 
följer kvinnornas tal i kommunen även läns- och rikstal, medan siffror gällande män i Kiruna är de något 
lägre än motsvarande siffror i länet och riket. 

Höftfraktur 
Höftfrakturer är vanligt bland de äldsta och ofta ett symptom på långt framskriden osteoporos. 
I stort sett alla höftfrakturer opereras och efter detta följer en lång rehabilitering som är krävande för 
många äldre. Det är inte ovanligt att en höftfraktur innebär att den äldre inte längre klarar sig i eget 
boende, många uppnår inte sin tidigare funktionsförmåga trots rehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2009).  
I Sverige under år 2010 var det 9 968 kvinnor (1 052/100 000) och 4 485 män (585/100 000) 65 år och 
äldre som vårdades på sjukhus för sin första höftfraktur. Risken för höftfraktur har minskat och 
förstagångsfrakturerna inträffar senare i livet. Det kan bero på bland annat ökad fysisk aktivitet bland de 
äldre, men också på att det blivit vanligare med tidig upptäckt och medicinsk behandling av osteoporos. 
Faktorer som ökar risken för osteoporos är bland annat rökning, fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion 
(Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2012, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten). 

 
På vård- och omsorgsboende i Kiruna kommun har 436 fallrapporter på 300 vårdtagare inkommit under 
2011, ca 1.5 /vårdtagare. 2008 var motsvarande siffra 662 fall på 249 vårdtagare 3,0/vårdtagare.  
Frakturer i lårben: 2009 11st, 2010 6st och 2011 3st 
Boendena försöker arbeta fallförebyggande med riskbedömningar och insatser genom ”Senior alert” 
(Socialförvaltningen Kiruna Kommun). 

9.6 Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården är en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan; det gäller både systemets effektivitet 
och dess förmåga att skapa en jämlik hälso- och sjukvård  
(Folkhälsopolitisk rapport, 2005). 

Tandhälsa 
Sedan i mitten av 1980-talet har barn- och ungdomars tandhälsa generellt sett förbättrats i Sverige, 
samtidigt som den goda trenden började stagnera från omkring 1996-1997. Under 2001-2002 sågs för 
första gången ingen förbättring jämfört med året innan, utan till och med en försämring i tandhälsan hos 
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12-åringar. Skillnaden i tandhälsa i olika socioekonomiska grupper är tydlig, då karies var 20-50 % 
vanligare hos barn i arbetarhem jämfört med barn från tjänstemannahem år 1996/97. Detta mönster var 
dessutom särskilt tydligt bland barn med utländsk bakgrund (Folkhälsorapport, 2005). 
Statistik gällande karies hos barn i Kiruna C visar en stadig förbättring under lång tid. Åldersgrupper som 
mäts är 4-, 12-, 15-, 19- åringar. Statistiken gällande karies hos barn boende i byarna i Kiruna Kommun 
visar inte samma stadiga förbättring under tid. 
De kommuninvånare som idag är 65 år och yngre har en munhälsa som är jämförbar med övriga länet när 
det gäller hur många tänder man har kvar och hur många lagningar man har. 
 I de äldre åldersgrupperna , 75- 85 år, har man lite färre tänder och fler tandlösa än vid kusten.  
(Folktandvården, Norrbottens Län) 
 
Tendenser för en stadig förbättring i tandhälsan ses totalt i Sverige, man har fler egna tänder och fler helt 
friska tänder. Tandlossning, som var vanligt tidigare har blivit mycket mer sällsynt hos yngre och 
medelålders, mest beroende på förbättrade uppväxtvillkor, bättre allmänhälsa och bättre egenvård.  
I gruppen utrikes födda finns en större andel med ohälsa i munnen. (Folkhälsorapport, 2005). 
4-åringar i Kiruna kommun är 97% kariesfria (Folktandvården, Norrbottens Län). 
 
Ungdomsmottagning 
På ungdomsmottagningen finns möjligheter för tjejer och killar upp till 23 år att få träffa kurator, 
barnmorska, sjuksköterska och allmän läkare. Besöken på ungdomsmottagningen är gratis och hit kan 
ungdomar vända sig om de har frågor om t ex sex- och samlevnad, kroppens utveckling, trassel med 
pojkvän, flickvän, kompis eller föräldrar, livsstil och droger, behov av preventivmedel, vill köpa 
kondomer, har frågor om könssjukdomar, vill testa sig för hiv, klamydia m.m. eller vill göra graviditetstest. 
Norrbottens läns landsting erbjuder gratis preventivmedel och kondomer till alla i länet under 26 år. 
 
Antalet ungdomar i åldern 13-23 år var 3267st i Kiruna Kommun under 2010. 

 
Ca 15-20% av besöken görs av killar och 80-85% av tjejer. 
Besöken utgörs av 16-19 åringar.  
 

Hälsocentral 
I Kiruna kommun finns 3 hälsocentraler: Graniten, Malmen och Vittangi. 
Individuell rökavvänjning finns på Granitens hälsocentral och Malmens hälsocentral.  
Fysisk aktivitet på recept (FaR) finns på de ovan nämnda hälsocentralerna. 
Kostrådgivning finns hos dietist, individuellt. 
Suicidprevention finns på Granitens vårdcentral och Malmens vårdcentral. 
Norrbottens Läns Landsting har tobaksfri arbetstid. 
I Norrbotten finns ett sjukhus med hälsofrämjande inriktning, Sunderby sjukhus. 

 9.7 Målområde 7: Skydd mot smittspridning 

Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed viktigt för att nå det 
övergripande folkhälsomålet. Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste hålla en hög nivå, för 
att inte de framsteg ska gå förlorade som gjorts i att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar 
(www.fhi.se). 

Barnvaccinering i Kiruna kommun är lika hög som riket 99-98%. Vaccinering gäller mot stelkramp, 
kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund.  
 
Förekomsten av klamydia är vanligast bland ungdomar och har på senare år ökat kraftigt i åldersgruppen 
15-24 år, vilket framförallt beror på en minskning av användandet av kondom.  
En riskgrupp är ungdomar (yngre än 15 år) med tidig samlagsdebut, vilka oftare har samlag ”första 
kvällen” och som oftare råkar ut för oönskade graviditeter och klamydiainfektioner  
(Folkhälsorapport 2005).  
Gällande klamydiainfektioner 2011 bland Kiruna kommuns ungdomar i åldern 15-29år finns  

 2010 2011 
Antal besök 1091 1022 
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23fall /1000 invånare, vilket är högt i för städer i norrbotten.  
Måltalet är 16 fall/1000 inv. för Norrbottens läns landsting. 

9.8 Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa 
 
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och 
välbefinnande. Samhället måste värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning, 
familjeplanering och mödrahälsovård (Folkhälsomyndigheten).  
 
Att själv få bestämma om man vill föda barn eller inte, är en mänsklig rättighet vilket deklarerades 
av FN redan på 1960-talet. För att illegala och farliga aborter ska kunna minska krävs en liberal 
abortlag som styrker kvinnors rätt att ”utan tvång, våld och diskriminering få bestämma över sin 
egen sexualitet”.  
I Kiruna är antalet aborter i åldern 15-44år 21,4st/1000 inv., i riket 20,9.  
För gruppen 15-19år 22,7 st/1000 inv. I riket 22,6 (NLL oktober 2012). 

9.9 Målområde 9: Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Regelbunden motion bidrar till ett 
förbättrat välbefinnande och ökar dessutom möjligheterna att bevara funktionsförmåga och oberoende 
längre in i ålderdomen (Folkhälsomyndigheten). 

Fritid 
En stillasittande fritid innebär att man ägnar sig åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning 
på fritiden och promenerar, cyklar eller rör sig på annat sätt mindre än två timmar i veckan. Fysisk aktivitet 
på fritiden är viktig då våra arbeten blir allt mer stillasittande med få inslag av fysisk aktivitet. Oavsett ålder 
ger en stillasittande fritid negativa effekter (Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2012, Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten).  
Folkhälsomyndighetens undersökning om stillasittande fritid från 2010 visar att 82 %, av alla de som 
rapporterar att de har en stillasittande fritid i Sverige vill öka sin fysiska aktivitet och 38 % av samma 
grupp anser sig behöva stöd för att kunna göra en förändring. 
 

Tabell över stillasittande fritid: 

  
I Kiruna Kommun svarade 16 % av de tillfrågade kvinnorna och 14 % av de tillfrågade männen att de 
hade en stillasittande fritid. Riksgenomsnittet bland kvinnor var 13 % och bland männen var 14 %. 
 
Studier kring barn och ungdomars fysiska aktivitet är något svårtolkade, då kunskapen är bristfällig. 
Mycket tyder dock på att den organiserade träningen har blivit allt viktigare, samtidigt som 
vardagsmotionen tycks ha minskat. Om man ser till befolkningen som helhet finns sociala skillnader i 
fysisk aktivitet, genom att t ex lågutbildade och/eller personer med låg inkomst har en mer stillasittande 
fritid jämfört med högutbildade och/eller höginkomsttagare (Folkhälsorapport, 2005). 
 
Enligt statistik från Hälsosamtalet 2010-2011 och gällande gymnasiet/Kiruna är 17 % av pojkarna och 15 
% av flickorna aktiva dagligen. 42 % av pojkarna och flickor 43 % tränar 3-4 gånger i veckan, 1-2 gånger i 
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veckan tränar 15 % av pojkarna och 26 % av flickorna samt de som sällan tränar 26 % av pojkarna och 15 
% av flickorna. 
Flickorna i Kiruna är mest aktiva med träning under sin gymnasietid.  
I Norrbotten är 16 % av flickorna och 15 % av pojkarna fysiskt inaktiva i åk 8. 
Mest fysisk aktiva på fritiden av skolelever i Norrbotten är skolelever från åk 4 med 80 %, enligt 
Hälsosamtalet. 

 9.10 Målområde 10: Matvanor och livsmedel 
 
Maten har en avgörande betydelse för hälsan. I allt fler länder, däribland Sverige, håller övervikt på att 
utvecklas till det dominerande problemet. Nästan 10 procent av den vuxna befolkningen är kraftigt 
överviktiga. Andelen överviktiga barn och ungdomar ökar snabbt. Övervikten följer ett tydligt socialt 
mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast (Folkhälsomyndigheten). 
 
Amning har både ett stort medicinskt och socialt värde. Studier har t ex visat att infektionsrisken minskar 
hos barn som ammats (genom det idealiska näringsinnehållet) jämfört med flaskuppfödda barn, och att 
det är ovanligare med allergier hos de förstnämnda. Amning skapar också en särskild närhet mellan 
mamman och barnet, vilket har positiva effekter på barnet genom ökad känsla av trygghet (Amning av 
barn födda 2003, Socialstyrelsen). 
Antal barns om ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder i Kiruna Kommun 68%, i länets 66% och i 
rikets siffror på 67%. 
 
 
Sunda kostvanor ger effekter på inlärning. Många barn och ungdomar hoppar över både frukost och 
lunch. Det finns även vetenskapliga bevis för att effekten av fysisk aktivitet är av stor betydelse för studier 
och välmående, här finns potential för förbättring.( Folkhälsomyndigheten :Frukost - effekter på 
skolprestationer 2007 och Fysisk aktivitet - effekter på psykisk hälsa och skolprestationer 2002). 
Enligt ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten rapport 2010/2011” visar svaren över de åren 
frågan ställts, äter allt fler elever i Norrbotten sällan frukost. Nästan var tionde elev i gymnasiet aldrig äter 
frukost på skoldagarna och var femte äter sällan frukost (högst vid två skoldagar per vecka).  I åk 7 är 
vanligare bland flickor att äta frukost mycket sällan än pojkar i årskurs sju.  Över gränsvärdet ligger 
däremot i årskurs 7, Gällivare oavsett kön, liksom Kiruna för flickor och de små kommunerna i öst för 
pojkar. Samma tre kommuner/områden har också genomgående hög andel sällan-ätare även i gymnasiet, 
oavsett kön.  
Elever i Norrbotten som sällan åt frukost var oftare ledsna eller nedstämda än de som åt frukost varje dag.  
Jämfört med övriga kommuner i öst, syns avsevärd minskning av andelen pojkar som dricker läsk minst 
tre dagar i veckan, bland Piteå, de små kommunerna i syd och Kiruna, där samtliga till i år har placerat sig 
under länsvärdet. 
 
Att äta mycket mättat fett och salt, för lite fibrer, frukt och grönsaker samt dricka mycket alkohol bidrar 
till hjärt-kärlsjukdom. Riskfaktorer för cancer är att äta lite frukt och grönsaker, dricka mycket alkohol, få i 
sig mögelgifter samt mycket salt (134). Riskfaktorer för typ 2- diabetes är mycket mättat fett samt för lite 
fibrer. 
Av WHO-rapporten ”The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life” (135) 
framgår att låg konsumtion av frukt och grönt kan förklara följande andelar av sjukdomsbördan i Europa. 
(Folkhälsorapport 2005). 
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Dödlighet i hjärt-/kärlsjukdom är högre i Kiruna kommun än i länet och riket, gäller både män och 
kvinnor (kvinnor 21,1 % män 29,5%). 
I Kiruna äter 6% av den vuxna befolkningen enligt rekommendationen  500gr grönt och frukt/dag. 
Detta följer länet och rikets siffror. 
 
 
9.11 Målområde 11: Tobak, alkohol, dopning, narkotika och spel 
 
Syftet med strategiska arbetet kring området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är att samhällets 
åtgärder ska minska bruket av alkohol och tobak, ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle och minska 
skadeverkningarna av överdrivet spelande. 
Statens ansvar är att stifta lagar och kontrollera lagarnas efterlevnad samt att följa konsumtions-, 
missbruks- och skadeutvecklingen. Hälso- och sjukvården har en viktig del i det förebyggande arbetet 
eftersom den kan uppmärksamma risken för olika typer av bruk, skadliga bruk och beroenden. 
Kommunerna är navet i det lokala förebyggande arbetet bland annat genom sitt samarbete med olika 
verksamheter, inte minst ideella organisationer(Folkhälsorapport 2010).  
 
Tobak 
Tobaksprodukter är lagliga att använda från 18års ålder. 

  
Rökning hos blivande mödrar i Kiruna kommun är lägre än i länet och riket under perioden 2005-2009 
och siffrorna gällande rökning hos spädbarnsföräldrar under 2008/2009 är också något lägre i Kiruna 
kommun.  
 
Genom Hälsosamtalen i Norrbotten framgår det att det är något vanligare att pojkar prövat röka, än 
flickor i både årskurs 7 samt gymnasiet.  
I gymnasiet i Kiruna är det är 51 % som aldrig röker av 106 pojkar och 51% av 118 flickor som aldrig 
röker. Pojkar i gymnasiet som har prövat att röka är 26% och flickor 31 %. Pojkar och flickor som röker 
dagligen i Kiruna är 8 % för båda könen. Någon gång i veckan 4% av pojkarna och 3 % av flickorna. 
Någon gång i månaden 11% av pojkarna och 8 % av flickorna.  
Vuxna som röker inomhus där barn bor har minskat i de flesta kommunerna i Norrbottens län. I Kiruna 
röker vuxna inomhus under 10% när det gäller elever i åk 4, hos elever i åk 7 röker strax över 10% av de 
vuxna. (Hälsosamtalet 2010/2011). 
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Snusvanor är nationellt vanligare hos pojkar i åk 9 och år 2 än hos flickor. I Norrbotten kan sägas att de 
flesta som snusar gör det dagligen. I Kiruna snusar dagligen strax över 9% av flickorna i år 1 och strax 
under 20% av pojkarna i år 1. Glädjande nyheter är att pojkarnas snusning har minskat sedan föregående 
undersökning från Hälsosamtalet.  

  
Dödlighet i lungcancer under 2005-2009 är något högre hos kvinnor i Kiruna än i länet, men lägre än i 
riket. Hos män är dödligheten lägre än i länet och riket. 
Dödlighet i KOL under 2005-2009 är något lägre hos kvinnor i Kiruna än i länet och riket. Hos män i 
Kiruna kommun är det något högre än i länet och i riket. 
 
Alkohol 
Hälsosamtalet med skolelever i Norrbotten visar att en hög andel av flickor som aldrig dricker alkohol i åk 
7 och i gymnasiet samt pojkar som inte dricker i gymnasiet. Pojkarna i åk 7 har generellt provat alkohol 
något oftare än flickor.  
Elever i gymnasiet som dricker alkohol så ofta som någon gång i månaden fortsätter dock att sjunka i 
Norrbotten. I Kiruna rör det sig om ca 13 % flickor och strax under 17 % av pojkarna i år 1 gymnasiet. 
Kommunen ansvarar för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av tillstånden: 

  
Antalet försäljningstillstånd i kommunen är något högre än i länet samt i riket.  
Försäljning av alkohol på systembolag är högre i kommunen än genomsnittet i både länet och riket. 
Alkoholrelaterad dödlighet mellan 2004-2008 i Kiruna är lågt bland kvinnor gentemot länet och riket, 
däremot för männen närmar sig läns- och riksgenomsnittet. 
Något att betänka är att Kiruna C utgör ett handelscentra och där invånare från vårt närmaste grannland 
också inhandlar alkohol.   
 
Omhändertagande av berusade personer (LOB) redovisas av polisen i Kiruna kommun enligt följande 
tabell:  
LOB alla åldrar och kön 2010 2011 2012
 277 271 258 

 
Omhändertagande av berusade personer upp till 24år i Kiruna kommun: 
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Källa: Polismyndigheten i Kiruna. 
 
De är mer förekommande att unga killar mellan 18-24år omhändertas enligt lagen om omhändertagande 
av berusade personer än killar under 18 år eller flickor oavsett ålder. 
 
Hög konsumtion av alkohol och i samband med andra droger (se Narkotika) har resulterat i en större 
mängd anmälningar av våldtäkter där offer och förövare har festat tillsammans. Ökningen har också 
samröre med att lagstiftningen för brott gällande våldtäkt skrivits om under 2005. 
Definitionen av våldtäkt omfattar både män och kvinnor. Ena parten, oftast kvinnan, har somnat och 
blivit utsatt för sexuell handling. Det behöver inte röra sig om ett samlag utan räcker med ”en jämförbar 
sexuell handling” t ex penetrering med föremål. Det är heller inte nödvändigt att offret gör motstånd.   
 
Doping 
I ”Hälsosamtalet 2010/2011” visar att skolelever i de flesta kommuner i Norrbotten att nära 100% anger 
att de aldrig använt dopingpreparat, inga siffror är redovisat enskilt för Kiruna. Antal anmälda dopingbrott 
i Kiruna Kommun: 

 
Källa: Polismyndigheten i Kiruna. 
 
Myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppmanar till att betänka att mörkertal i brottsstatistik, att 
många brott aldrig blir anmälda eller lagförda. I fallet med anmälda dopingbrott beror mycket av fallen på 
polisens arbete och dels på anmälningsbenägenheten, som påverkas av brottets art, relation mellan offer 
och förövare. 
 
Doping är ett samhällsproblem enligt S.A.N.N (Samverkan för Antidopnings Nätverk Norrbotten). Det är 
idag inte bara elitsatsande idrottare som dopar sig, elitidrotten står för en mycket liten del av dopingen i 
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Sverige idag. Istället är det de så kallade motionsdopingen som dominerar. Helt vanliga killar äter 
androgena anabola steroider för att få en snyggare kropp. De äter preparat som riskerar att sterilisera dem 
och i värsta fall döda dem i jakten på en snygg kropp. De är mycket få tjejer som sysslar med 
hormondopning, men kan få i sig amfetaminliknande produkter i fettförbrännande pulver, för att bli 
smalare men med bibehållen muskelmassa. 
 
Narkotika 
Enligt Hälsosamtalet 2010/2011 har eleverna i år 1 på gymnasiet i Norrbotten tillfrågats om de använt 
narkotika, de fyra läsår som frågan har ställts, ses i stort inga förändringar på länsnivå, utom att andelen 
pojkar som prövat narkotika har ökat något, från 2 till 4%. Nästan alla 96% uppger att de aldrig använt 
narkotika., oavsett kön.  
Inställningen till att prova narkotika är de flesta elever i åk 7 och gymnasiets år1 helt negativa till. Att 
bestämt säga nej är något färre i gymnasiet, men antalet flickor med denna inställning har ökat.  
I Kiruna kommun är antalet som är osäkra till att avstå från att prova narkotika är något högre (ca17% av 
pojkarna i år 1 och ca 10% av flickorna i år 1) än i länet. 
I Kiruna svarar 95% av pojkarna och 99% av flickorna första året på gymnasiet att de aldrig har använt 
narkotika. På frågan om jag blir erbjuden narkotika säger: bestämt nej svarar 91% av pojkarna och 97% av 
flickorna. I samma fråga säger 8% av pojkarna och 3 % av flickorna troligen nej. I samma fråga säger 2 % 
av pojkarna och 0 % av flickorna kanske ja. 
 
Polisen har beslagtagit följande antal fall av narkotikabrott i Kiruna kommun: 

Källa: Polismyndigheten i Kiruna. 
Myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppmanar till att betänka att mörkertal i brottsstatistik, att 
många brott aldrig blir anmälda eller lagförda. I fallet med anmälda narkotikabrott beror mycket av fallen 
på polisens arbete och dels på anmälningsbenägenheten, som påverkas av brottets art, relation mellan 
offer och förövare. 
 
Dödsfall relaterat till narkotika där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts 
på dödsorsaksintyget som underliggande eller bidragande orsak. Enligt Nationellt narkotikaindex.  
Antal döda, ålder 0-85+ (Folkhälsomyndigheten.se). 

Norrbottens län 2011 2010 2009 
Totalt 7 11 7 
Män 5 11 6 
Kvinnor 2 0 1 
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Spel 
Överdrivet spelande är ett folkhälsoproblem som drabbar mer än två procent av befolkningen i Sverige. I 
siffror blir det närmare 165 000 personer. Drygt 260 000 anhöriga lever med en person som har 
spelproblem och Folkhälsomyndigheten beräknar att mer än 76 000 barn bor i ett hushåll där det finns en 
person med spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2010). 
Dessa problem med missbruk av spel ger samma följdverkningar som annat missbruk kan ge: ökad 
fixering vid spel, brott för att försörja sitt missbruk och beroende samt försätta sig i ohälsosam ekonomisk 
och socialt ohälsosam situation.  
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