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Denna studie redogör för hur Kiruna stads kommunikationer påverkas av den världsunika 
stadsomvandling som nu planeras och kommer genomföras de närmsta 10-30 åren. På grund av 
gruvdriftsföretaget LKAB:s gruvbrytning kommer en markdeformering ske inne i delar staden. 
Detta innebär att det bildas sprickor i marken på grund av att gruvans hålrum, som nu går ända 
in under vissa delar av staden. Dessa sprickor kan sedan utvecklas till stora ras, vilket gör att en 
stadsomvandling är aktuell. 
 
 För att få svar på frågeställningen har litteraturstudier och kvalitativa intervjuer använts. I 
studien ingår tre personer som blivit intervjuade, en anställd på LKAB, som har ansvar för 
frågor om gruvbrytningens påverkan på samhället i Kiruna, en skribent på en tidning i Kiruna, 
samt en samhällsplanerare på Kiruna kommun.  
 
Genom dessa respondenter, samt via genomgången litteratur framgår det att väg E10 och 
järnvägen påverkas mest av stadsomvandlingen. Det lokala vägnätet, gång- och cykelleder, 
samt skoterleder kommer också påverkas, men i mindre omfattning.  
 
Vidare presenteras hur Kiruna som stad kan utvecklas i takt med omlokaliseringen, samt hur 
regionen i stort kan utvecklas trots sitt perifera läge i Sverige. 
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1 Introduktion 
 
 

1.1 Problemformulering 

 
Vid årsskiftet 2003/2004 ställdes Kirunaborna inför det omvälvande faktum att Kiruna stad måste 

flyttas. Då informerade gruvdriftsföretaget LKAB (Luossavaara, Kiirunavaara AktieBolag) 

kommunen att beräkningarna över markdeformeringen inte stämde överens med den verkliga 

deformeringsutvecklingen. På grund av markdeformeringen bildas sprickor och ras, vilket nu 

närmar sig delar av Kiruna stad i snabbare takt än beräknat. Delar av staden behöver flyttas på 

grund av malmbrytningen som är av avgörande betydelse för staden och dess befolkning. 10% av 

Kirunas befolkning arbetar på LKAB.  Det blev en rivstart för att snabbt arbeta fram en ny plan 

för Kiruna centralort. På ett tidigt stadium stod det klart att många intressenter och aktörer, samt 

inte minst medborgarna, skulle komma att beröras av flytten (Fördjupad översiktsplan över 

Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

Redan nu finns områden som berörs av gruvbrytningarna. År 2012 måste en ny järnväg stå klar 

för att LKAB ska kunna fortsätta sin verksamhet. Planerna för dessa mer akuta områden måste 

överensstämma med planer för övriga mindre kritiska områden. Det är således av största 

betydelse att en enhetlig planering för hela Kiruna centralort antas snabbt då varje del i 

planeringsarbetet utgör delar i ett större planeringssammanhang (Fördjupad översiktsplan över 

Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

  

Många städer i Sverige har omformerats på grund av industrisamhällets nedmontering, till förmån 

för den kunskapsintensiva industriutvecklingen. Globaliseringen har både raderat ut och markerat 

små orter på kartan. Stadsomvandlingar har således berört, och berör fortfarande många små och 

medelstora städer. Dock har en stadsomvandling aldrig antagit så stora proportioner i Sverige 

som den omvandling som sker i Kiruna. En intressant aspekt i sammanhanget är det polarklimat 

som råder i Kiruna, vilket gör att staden måste planeras utifrån speciella kriterier. I arbetet med 

att ta fram planer ingår åtskilliga aspekter då många parter och intressen, både direkt och indirekt, 
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är involverade i planprocessen. I Kirunas fall är flertalet stora statliga myndigheter, verk och 

företag involverade så som Vattenfall, Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen och LKAB, men 

även viktiga näringar så som rennäringen, turistnäringen och andra delar av näringslivet. 

Dessutom är fastighetsbolag, fastighetsägare, kommunens olika förvaltningar, räddningstjänsten 

och alla individer som bor i Kiruna centralort berörda. Således finns det många faktorer att ta 

hänsyn till i planarbetet och den demokratiska processen är viktig. Förloppet är därmed mycket 

komplext (Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007).  

 

Utöver ovanstående finns två andra aspekter som måste beaktas, nämligen tidsaspekten och 

osäkerheten kring LKABs prognoser. Med anledning av LKABs utökade verksamhet brådskar 

planeringen av Kiruna centralort samtidigt som LKABs beräkningar bara är prognoser. Vad som 

kommer att ske inom en period av trettio år vet ingen säkert vilket komplicerar 

planeringssituationen. Då det är fråga om markdeformationer som kommer att påverka Kiruna 

centralort i relativt stor omfattning måste dessa mycket viktiga faktorer beaktas. Kiruna står inför 

en rad förändringar som en direkt följd av LKABs gruvbrytningar vilka kommer att påverka såväl 

landskapet som den enskilda människan (Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - 

Samrådshandling, 2007).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Målsättningen med detta arbete är att undersöka och analysera hur denna unika omlokalisering 

påverkar Kiruna stad och i synnerhet dess kommunikationer. Kommunikationer som undersöks är 

framför allt väg och järnväg, men även gång- och cykelleder, skoterleder och flyg berörs.  

Följaktligen blir frågeställningen denna:   

 

Hur förändras kommunikationerna i Kiruna när delar av staden omlokaliseras? 
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2 Teori 
 

 

I följande avsnitt beskrivs olika lokaliseringsteorier följt av definitioner av infrastruktur, 

konvergens och divergens, samt de mer grundläggande utvecklingskonflikterna som finns i 

Campbells triangel. Slutligen behandlas nätverkshypotesen och begreppet regional utveckling. 

 

2.1 Lokaliseringsteorier 

 
Tre tyska forskare har satt prägel på urbanforskningen, åtminstone vad gäller 

lokaliseringsteori. År 1909 lanserade Alfred Weber sin lokaliserings- och produktionsmodell 

som utgår från att minimera transportkostnaderna och som kan betraktas som en 

kostnadsminimeringsmodell. År 1933 publicerade Walter Christaller sin centralortsteori, 

vilken sedan följdes år 1944 av August Lösch som då lanserade sin 

intäktsmaximeringsmodell. Det gemensamma för dessa var att kopplingen urbanisering och 

ekonomisk tillväxt inte gjordes tydlig utan endast genom de effekter som lokaliseringsteorin 

antydde (Dicken & Lloyd, 1990). 

     

Trots fokuseringen på lokaliserings- och produktionsteori lyste den tydliga forskningen kring 

själva städernas betydelse för den ekonomiska tillväxten till stor del med sin frånvaro. Istället 

var det gemensamma transport- och arbetskraftskostnader, marknadsstorlek och 

befolkningsunderlag som förklarade olika städers lokalisering och utveckling. Dessa modeller 

kom sedan att utvecklas i en mer dynamisk riktning där förändringar i kostnader och 

infrastruktur fördes in (Dicken & Lloyd, 1990). 

 

2.1.1 Alfred Webers lokaliseringsteori 

Industrialiseringen gav upphov till nya lokaliseringsteorier. En av de mest kända framfördes 

av den tyska ekonomen Alfred Weber 1909. Weber visade på hur ett industriföretags optimala 

lokalisering bör göras på den punkt där transportkostnaderna blir som lägst. Det handlar om 

att vikta de olika råvarorna, energikällorna och marknaderna mot varandra. Ett stålverk kan 

till exempel placeras någonstans mellan malmgruvan, kolgruvan och de köpare som använder 
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stora mängder stål. Centralt i det här resonemanget är att råvarorna bör förädlas så att material 

inte transporteras i onödan. Rullar med färdigt papper är till exempel bättre att transportera 

långa avstånd än de stockar som skall bli pappersmassa. Enligt samma resonemang är det 

bättre att brygga öl nära de stora marknaderna än att transportera en produkt vars vikt till så 

stor del utgörs av vanligt vatten (Dicken & Lloyd, 1990).  

 

Webers teori har legat till grund för flera andra liknande resonemang och beräkningsmodeller 

som har använts för lokalisering och logistik. Weber bidrog även till att visa hur den mer 

jordbrukspräglade Sverigekartan förändrades kraftigt från mitten på 1800-talet. Särskilt i 

norra Sverige finns det gott om exempel på orter vars existens är tydligt kopplade till en enda 

näring av typen gruva, smältverk och sågverk. Sverige har också i en helt annan utsträckning 

än på kontinenten en betydande mängd samhällen som växt fram kring järnvägstationer. Det 

finns till exempel ingen ort längs Södra Stambanan mellan Lund och Linköping som var mer 

än en bondby eller ensamgård före järnvägen. De städer som blev förhållandevis stora och 

mångsidiga industriorter blev ofta detta på grund av kombinationen järnväg och hamn 

(Näringslivs och Marknadsavdelningen, Helsingborgs stad, 2006). 

 

2.1.2 Christallers centralortsteori 

Walter Christaller var en tysk geograf och ekonom som studerade bland annat städers relation 

till varandra. Han är känd för att ha utformat centrralortsteorin i sitt verk Die zentralen Orte in 

Süddeutschland 1933 (NE, Walter Christaller). 

 

Centralortsteorin visar, i korta ordalag, hur en stads eller regions verksamhetsdiversifiering 

och specialisering är beroende av kritiska massor och marknadsområden vars storlek i sin tur 

beror på befolkningsunderlag och transportförhållanden. Centralortsteorin kan således även 

uppfattas ur ett produktionsperspektiv – produktion är beroende av produktionsfaktorerna 

arbetskraft (humankapital) och realkapital. För att tillhandahålla och utveckla humankapitalet 

krävs det ofta en viss storlek med avseende på befolkningsunderlaget. Goda 

transportförhållanden och stor folkmängd skapar underlag för orter med en hög position i 

centralortshierarkin. Härigenom kan nytta dras av de fördelar som det innebär att lokalisera 

sig till tätbefolkade områden (Christaller, 1966). 
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2.1.3 August Lösch´s lokaliseringsteori 

August Lösch presenterade år 1944 en lokaliseringsteori som bygger på att företag strävar 

efter maximal vinst. I sin teori tar han hänsyn till både priset på en vara och vad det kostar att 

framställa den. På så sätt kan flera platser vara likvärdiga. Ett område med lägre pris på en 

vara kan till exempel vara likvärdig med ett område med högre pris på samma vara - förutsatt 

att skillnaden i pris motsvaras av en lika stor skillnad i tillverkningskostnaden (NE, August 

Lösch). 

 

2.2 Teorier kring infrastruktur, konvergens, regional utveckling, 

nätverkshypotesen och pendling 

 

 

2.2.1 Infrastruktur 

Infrastruktur är inte bara bestående av hårdvara i form av räls, vägar, flygplatser med mera, 

utan även av nätverk mellan människor och ledningssystem. Kort sagt ett samspel mellan 

hård- och mjukvara, sociala, organisatoriska och institutionella aspekter. Av 

ordkonstruktionen infrasystem att döma, kan systemen förklaras som underliggande eller 

dolda system. Många ser transportinfrastrukturen som just ett dolt system – det finns där, utan 

att man tänker på hur eller varför. Än mer dolda måste data-, el- och avloppssystemen anses 

vara. Dessa utnyttjas endast indirekt av gemene man och man behöver inte veta hur de 

fungerar för att leva ett normalt liv (Jonsson, 2002). 

 

2.2.2 Konvergens och divergens 

Teorin konvergens och dess motsats divergens nämns ofta idag, inte sällan i samband med 

diskussioner om EU. Grunddefinitionerna är: 

• Konvergens - närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål 

• Divergens - isärgående, spridning åt olika håll; skiljaktighet, olikhet 

 

(NE, konvergens & divergens) 
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En av grundtankarna bakom EU var skapandet av den gemensamma marknaden där 

handelshinder togs bort så att varor och tjänster kunde bli gränslösa. Det samma gällde för 

produktionsfaktorer som arbetskraft och kapital. En större marknad för dessa faktorer skapar 

större konkurrens, och huruvida denna ökade rörlighet skapar växande klyftor mellan rika och 

fattiga eller ej, råder det delade meningar om. Enligt konvergensteorier kommer 

produktionsfaktorernas fria rörlighet på sikt att leda till en utjämning mellan regionerna vad 

gäller inkomstnivåer och köpkraft. Detta genom att kapital kommer att röra sig mot områden 

med låga kostnader i produktionsledet, samtidigt som arbetskraft strömmar i motsatt riktning, 

mot de högre lönerna. Divergensteorin menar det motsatta, att de i utgångsläget starka 

regionerna kommer att stärka sin position på bekostnad av de svaga regionerna. Kända 

författare inom denna teori är Perroux och Myrdal, som hävdar att om marknadskrafterna får 

verka fritt, kommer tätorters fördelar skapa en koncentration av kapital, produktion samt 

forskning och utveckling. Detta på bekostnad av de regioner som töms på detsamma. I 

divergensmodellen är starka regioner självförstärkande i motsats till de tankar som beskrivs i 

konvergensteorin. Tecken på divergens kan vara att huvudstadsregionerna oftast har ett 

betydligt ekonomiskt försprång jämfört med mer perifera regioner (Lundmark, 2000). 

 

2.2.3 Campbells triangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Campbells Triangel (bearbetad). Figuren visar de konflikter som 

uppkommer mellan tre grundläggande utvecklingsmål. 

Källa: Campbell (1996) 

Jämlikhet 

Ekonomi Miljö 
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Figuren ovan visar Campbells triangel, där varje hörn symboliserar ett mål inom planering för 

hållbar utveckling. Dessa är: Ekonomi, miljö och jämlikhet. Mellan dessa mål uppkommer 

konflikter (Campbell 1996). Konflikten är tydlig i exempelvis Östeuropa där många 

miljögrupper protesterat starkt mot de stora investeringar som gjorts och kommer att göras 

inom infrastruktur. Trots detta väger oftast argumenten för tillväxt och arbetstillfällen tyngre 

(Judge, 1998).  

 

Beroende på vilket perspektiv som antas, finns även konflikten mellan miljö och 

jämlikhet/rättvisa närvarande. I ett större perspektiv är det svårt att hindra mindre utvecklade 

regioner att skapa tillväxt på bekostnad av miljön. Vilken rätt har de utvecklade länderna att 

hindra ekonomisk utveckling i de fattiga länderna och därmed slå fast de ekonomiska 

olikheterna för att bevara miljön (Campbell, 1996)? 

 

Ett visst mått av konflikten mellan ekonomi och jämlikhet går att urskilja i de teoretiska 

möjligheterna att med hjälp av infrastruktursatsningar avhjälpa en perifer region mot 

ekonomisk tillbakagång. Istället för att investera i redan fungerande regioner för att på så sätt 

få än mer ökad tillväxt, läggs insatsen i en ekonomiskt eftersläpande region (ESDP, 1999). 

 

2.2.4 Regional utveckling 

I Sverige används ofta befolkningsutveckling som en indikator på regional utveckling. Det är 

ett antagande som är underbyggt i den mening att det krävs invånare för att utveckla regionen. 

Sverige har haft utflyttning från vissa områden och minskad befolkning kan givetvis skapa 

regionala problem och negativ utveckling liksom att positiv inflyttning kan leda till, eller vara 

ett tecken på, positiv regional utveckling. Det finns dock inga entydiga samband mellan dessa 

variabler, befolkningstillväxt i en region kan lika väl vara tecken på obalanserad 

arbetsmarknad. Exempel på detta finns framförallt i södra Europa (Lundmark, 2000). 

 

2.2.5 Nätverkshypotesen 

Nätverkshypotesen grundar sig på resonemang från Andersson och Strömquist (1988). 

Nätverkshypotesen beskriver kortfattat hur nätverkssamhället förändrar villkoren för 
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ekonomisk och logistisk aktivitet, vilket är viktigt att förstå för att kunna bli insatt i var och 

varför ny infrastruktur byggs. Nätverkshypotesen kan enklast beskrivas med följande punkter: 

• Distribution har tagit över som den drivande kraften i samhällsutvecklingen. 

Produktionen har blivit en sekundär aspekt. 

• Nya nätverk medför nya sätt att distribuera. De nya nätverken tar helt eller delvis över 

från de gamla. Se till exempel vägtransporternas utveckling på bekostnad av den 

miljövänligare järnvägen. 

• Nätverkssamhället tar över. En nods (stad, region, land) duglighet avgörs med hänsyn 

till dess placering i nätverket och kvalitet i länkarna däremellan. 

• En bristande eller för dålig länk kan begränsa hela nätverkets effektivitet. Åtgärdas 

denna brist (flaskhals) kan hela nätverket nå högre effektivitet. 

• De nya nätverken kan ha andra huvudnoder än de äldre. När nya nätverk tar över, 

tenderar de äldre att sammanfalla med de nya tack vare minskade 

distributionskostnader. 

 

2.2.6 Pendling 

Allt fler arbetspendlar allt längre, vilket gör att regionalt avgränsade arbetsmarknader växer 

ihop. Den ökade geografiska rörligheten hänger samman med utvecklingen av 

arbetspendlingen. Utvecklingen av pendlingen visar den stora potentialen för förbättrade 

kommunikationer, exempelvis en fortsatt utbyggnad av vägar och järnvägar (Israelsson 2003).  

 

Smärtgränsen för pendling är individuell och påverkas av vissa faktorer, exempelvis: 

 

• Alternativet är arbetslöshet 

• Kostnad för pendling 

• Individens sociala hemsituation, exempelvis familj och barn att ta hänsyn till 

 

(Modern Transport Geography, 1998). 
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3 Bakgrund 
 
 

I detta avsnitt berörs inledningsvis Kiruna stad och vilket problem som uppstått. Detta följs av 

en redogörelse för hur kommunikationerna påverkas av stadsomvandlingen. 

 

3.1 Situationen i Kiruna 

 
Sydväst om Kiruna, på berget Kirunavaara, ligger LKAB:s gruva (se figur 2). Cirka 10 % av 

befolkningen i Kiruna arbetar där. I över 100 år har malmbrytning pågått här. Med tiden har 

gruvbrytningen närmat sig staden och har medfört att hålrummen efter brytningen nu närmar 

sig Kirunas centrala delar. Problemet upptäcktes redan i början av 1900-talet och det 

diskuterades om stadskärnan skulle läggas någon annanstans, så blev dock inte fallet 

(Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007).  

       

Problemet som uppstått innebär att i och omkring hålrummen i berget bildas sprickor, 

sättningar och underjordiska ras. Området ovanför marken påverkas också och kallas för 

deformationszon (se figur 3). År 2013 berörs de första delarna av staden enligt LKAB:s 

beräkningar, följt av andra områden år 2023 och 2033. Denna zon närmar sig nu Kiruna 

centrum och om 30 år riskerar hela centrum att rasa. Därför startar snart en gigantisk 

stadsflytt, där nästan 1000 lägenheter och var tionde Kirunabo berörs. Detta kommer 

självklart att kosta mycket pengar. Det handlar om tiotals miljarder och LKAB som orsakat 

problemet, ska betala en stor del, medan stat och kommun betalar resten. Alla hoppas på en 

naturlig utflyttning de närmaste 30 åren, men i dagsläget vet de inte riktigt om de tomma 

husen ska rivas eller flyttas. Särskilt intressanta byggnader som kyrkan och stadshuset, 

kommer dock att grävas upp och transporteras på hjul till sina nya platser (Metro, 2007). 
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Figur 2. Figuren visar Kiruna centralort med berget Kirunavaara i väster. 

Källa: Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007 
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Figur 2. Figuren visar vilka områden som berörs av markdeformeringen i olika tidsintervall. 

Källa: Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007 

 

3.2 Kommunikationer 

 
De kommunikationer som påverkas mest är järnvägen och väg E10. Gång- och cykelleder, 

samt skoterleder kommer beröras, men i mindre omfattning (Fördjupad översiktsplan över 

Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

3.2.1 Vägnätet 

För väg E10 fanns tre huvudalternativ. Det ena innebar att vägen dras väster om berget 

Kirunnavaara. Det andra alternativet innebar en dragning öster och norr om staden med tre 

alternativa anslutningar till befintlig E10:a. Det tredje alternativet innebar att de utnyttjar 

nuvarande vägnät i staden för att sedan successivt flytta vägen norrut. Då nuvarande väg E10 

går genom Kiruna är det viktigt att den nya sträckningen får goda på- och avfarter, för att 
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trafikanter inte ska fortsätta att åka på de mindre vägarna centralt i staden. Dock kommer 

E10:an i framtiden även gå genom vissa delar av staden (Vägverket, 2007).  

 

De senaste 10-15 åren har gator och trafik genomgått stora förändringar i centrala Kiruna. 

Vissa gator har gjorts om till gångzoner eller enkelriktats, vilket gett mindre trafik och större 

miljövinster. Cirkulationsplatser har byggts i ett flertal korsningar och situationen för gång- 

och cykeltrafikanter har förbättrats avsevärt. Målsättningen har varit att öka säkerheten för de 

oskyddade trafikanterna, bl.a. då genom att få ner hastigheten hos motorfordonen (Fördjupad 

översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

3.2.2 Kollektivtrafiken 

En stor del av befolkningen i Kiruna finns inom ett nära avstånd till centrum (1,5-2 km). Detta 

tillsammans med den sammanhållna bebyggelsen gör att många inte behöver använda 

kollektivtrafiken. Några perifera bostadsområden, samt LKAB utgör viktiga punkter i 

kollektivtrafiken. Lokaltrafikens syfte är att knyta ihop dessa perifera områden med centrum.  

För majoriteten är bussrestiden 3-4 gånger längre än bilrestiden och om gång och väntetid 

inkluderas kan det vara upp till 9 gånger längre. 87 % av Kirunas befolkning har inom en 

radie av 320 meter tillgång till en busshållplats (Fördjupad översiktsplan över Kiruna 

centralort - Samrådshandling, 2007).  

 

3.2.3 Järnvägsnätet 

Restiderna är idag tyvärr ett hinder för effektiv pendling i regionen Luleå – Narvik. Kiruna – 

Gällivare, Boden – Luleå är dock två undantag, där dagspendling är möjligt. Restiderna till 

Luleå från Kiruna är idag 3,5 timmar. Med vissa förbättringar ska denna sträcka enligt 

Banverket kunna köras på 2 timmar och 40 minuter. Förbättringarna innebär bland annat 

justering av signalsystem och tågmöten. Redan med nuvarande banstandard som finns 

tillgängligt kan sträckan Kiruna – Gällivare köras på 45 minuter (Banverket, 2007).  

 

Godstrafiken på malmbanan domineras av malmtransporter. På sträckan Kiruna – Narvik körs 

11-13 tåg per dygn. Övrig godstrafik utgörs dels av ett tåg per dag mellan Luleå - Kiruna, dels 

10 tåg per vecka mellan Narvik – Oslo. För LKAB är transporterna extremt viktiga för att de 

ska kunna vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden (Banverket, 2007). 
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3.2.4 Flygtrafiken 

Flyget är och kommer att ha en viktig roll i resandet till, från och via Kiruna. Inte minst för 

turismen, näringslivet och för många privatresenärers behov av bekväma och snabba 

transporter. Flygplatsen vill också förlänga landningsbanan med 500 meter. Rennäringen har 

dock riksintresseklassade områden utanför flygplatsen, vilket kan ge problem (Fördjupad 

översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007).  
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4 Metod 
 

 

Uppsatsen utgår från ett kvalitativt angreppssätt då det är ett fåtal personer som undersöks för 

att svara på problemformuleringarna. Utifrån detta är intervjuer den bästa metoden för att 

samla in datan. Det är öppna frågor för att få ut så mycket som möjligt av 

undersökningspersonerna och det ger också möjlighet till väsentliga följdfrågor. Utifrån 

respondenternas tolkningar av sin verklighet ges en djupare förståelse av deras verklighet och 

därmed det som undersöks. Den kvalitativa forskningen lägger fokus på tolkningar av den 

insamlade datan (Bryman, 2002)  

 

Studien är en empirisk undersökning då verkligheten kopplas ihop med litteraturbakgrunden. 

Teorin var även utgångspunkten när problemformuleringarna och intervjufrågorna 

sammanställdes. Insamlingen av data skedde ute i verkligheten, samt i litteratur, för att 

därefter tolkas och jämföras med teorin. Detta kan även kallas för en deduktiv undersökning, 

då även den utgår från teorin för att samla in data (Bryman, 2002).  

 

4.1 Urval 

 
De respondenter som valdes har jag inte varit i kontakt med tidigare. Därför fanns det inga 

förutfattade meningar, menar Bryman (2002). Precis som Bryman påpekar är det viktigt att 

veta att respondenterna arbetar med problemområdet i sin vardag. Sammanlagt genomfördes 

tre intervjuer. De intervjuade var en anställd på LKAB, som har ansvar för frågor om 

gruvbrytningens påverkan på samhället i Kiruna, en skribent på en tidning i Kiruna, samt en 

samhällsplanerare på Kiruna kommun.  
 

4.2 Genomförande 

 
För att samla data bedömdes telefonintervju som en lämplig metod. Telefonintervju kan 

användas för att samla snabb information och har specifika frågor som inte är för personliga 

(Polit & Hungler, 1999). En fördel med intervjuer är att de ger mindre bortfall än enkäter och 

att påminnelser slipper skickas (Ejlertsson, 1996). Intervjuaren måste vara så neutral som 
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möjligt och uppträda likartat vid alla intervjuer (Carlsson, 1997). I denna undersökning var 

även avståndet till intervjupersonerna en bidragande orsak till valet av telefonintervju. Under 

intervjuerna fördes anteckningar, vilket kan vara en nackdel, då fokus kan försvinna från 

intervjun (Ejlertsson, 1996). 

 

Intervjuerna var utformade som semistrukturerade intervjuer, enligt Bryman (2002). 

Utgångspunkten var därmed samma intervjuguide under alla intervjuer, men följdfrågorna 

blev annorlunda beroende på respondenternas svar. Samtidigt var respondenterna mer insatta 

inom ”sina” specifika arbetsområden.    

 

4.3 Etiskt förhållningssätt 

 
I dokumentet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2007) betonas vikten av att respondenterna inte utsätts för psykisk och 

fysisk skada eller kränkningar. Det står även att det är viktigt att tänka på att respondenternas 

svar ska vägas mot de negativa konsekvenser det kan få för dem. Detta gjordes genom att 

utelämna de svar som undersökningspersonerna ansåg olämpliga att vara med i denna rapport. 

Då en person i undersökningen valde att vara anonym, valdes att låta alla tre personer vara 

anonyma. Den data som samlades in kommer endast att användas till den här rapporten. 

Precis som det står i artikeln (Vetenskapsrådet, 2007) informerades mina respondenter om vad 

syftet med mitt arbete var och att de deltog frivilligt.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 
Med reliabilitet menas att resultatet är tillförlitligt och att mätningarna är korrekt gjorda. Två 

undersökningar med samma syfte och med samma metod, ska om ingenting förändras i en 

population, ge samma resultat (Svenning, 2003). Denna undersökning har en relativt hög 

reliabilitet, då samma intervjuguide använts under samtliga intervjuer. Det finns en möjlighet 

att tillfälligheter kan ha påverkat resultatet, då intervjuerna genomfördes på olika dagar och 

vid olika tider på dagen. Då semistrukturerade intervjuer användes blev följdfrågorna något 

annorlunda beroende på respondenternas svar och därmed kan det vara svårt att få exakt 

samma svar om undersökningen skulle göras om vid ett senare tillfälle.  
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Med validitet menas undersökningens förmåga att mäta det som avses att mätas (Svenning, 

2003). Då intervjuguiden byggde på frågeställningar och bakgrund, gav det ett 

intervjuunderlag som ger en hög validitet.  
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5 Resultat 
 

 

Det resultat som presenteras i första avsnittet är baserat på uppgifter lämnade under 

intervjuerna. Det andra avsnittet baseras på uppgifter hämtade från andra undersökningar och 

publikationer.  

 

5.1 Resultat baserat på primära källor 

 

5.1.1 För- och nackdelar med de olika lokaliseringsalternativen vad gäller 
väg och järnväg 

Respondenterna var i frågan angående dragningen av väg E10 slående överens. Alternativet 

med att trafiken skulle dras genom staden var aldrig aktuellt. Samhällsplaneraren sa: ”Den 

ökning av trafik som kommer ske inom vissa områden är inte acceptabel”.  

 

De intervjuade personerna ansåg det östliga alternativet mest lämpligt både för väg och 

järnväg. Beslut är dock taget att järnvägen får den västliga sträckningen. Journalisten sa: ”Det 

hade ju varit perfekt med en tågstation vid flygplatsen, vilket den östliga sträckningen hade 

möjliggjort”. Samtidigt hade alla respondenter förståelse för att den västliga dragningen 

valdes, då skillnaderna i kostnader var stora. Detta beroende på att det östliga alternativet 

innehöll en tunnel.  

 

När järnvägen dras den västliga sträckningen anser de tre respondenterna att det mest 

sannolika är att väg E10 kommer dras väster om staden. Den anställda från LKAB anser att 

det västliga alternativet är den bästa lösningen för LKAB då de får nya in- och utfarter från 

gruvan, som direkt ansluts till väg E10. Samtidigt förstår han problemen det kan ge för Kiruna 

centrum. Precis som de andra två respondenterna menar han att det blir svårt att ansluta det 

nuvarande stadsnätet med den nya vägen. ”Risken blir en ökad trafik på vissa gator i centrum, 

vilket givetvis inte är syftet”, menade samhällsplaneraren.  
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5.1.2 Kollektivtrafiken 

Kollektivtrafiken i Kiruna kommer etappvis påverkas av omlokaliseringen av staden. 

Samhällsplaneraren anser att kollektivtrafiken är en av de största utmaningarna för kommunen 

att lösa. ”Som det ser ut idag åker alldeles för få kollektivt”, menar han. Alla tre 

respondenterna är överens om att kollektivtrafiken till och från LKAB fungerar 

tillfredsställande. I den övriga delen av staden måste kollektivtrafiken utvecklas menar de. 

”Som det ser ut i dagens samhälle med växthuseffekten och ett större miljötänk, borde det 

vara självklart att kommunen jobbar extra hårt med kollektivtrafiken”, menar journalisten. 

Samtidigt påpekar samhällsplaneraren att ingen idag kan säga hur staden kommer att 

utvecklas och därmed kan det vara svårt att planera för busslinjerna i staden.  

 

5.1.3 Kirunas utvecklingspotential 

Alla tre intervjupersoner tror att omlokaliseringen av Kiruna kommer utveckla staden. 

Stadsflytten tillsammans med satsningar på olika kommunikationer tror de kan ge staden ett 

lyft. Stadsplaneraren hoppas på snabbtåg på sträckan Kiruna – Luleå. ”I dagens samhälle med 

mycket miljötänk vore snabbtåg optimalt som ett alternativ till flyget”. Journalisten hoppas 

också på snabbtåg, dock är han skeptisk till om det kommer genomföras, då det innebär: 

”enorma kostnader på en sträcka där det finns ett väldigt litet underlag av människor och 

gods”. Journalisten tror mer på en effektivisering av sträckan som förbättrar möjligheterna för 

pendling mellan Kiruna – Gällivare. ”Det är i och för sig synd om det inte skulle bli snabbtåg, 

det ger ju ingen möjlighet till pendling Kiruna – Luleå då”.  

      

Den gruvanställda är något osäker på Kirunas utvecklingspotential, då det ligger väldigt 

perifert i Sverige. Samtidigt påpekar han att det inte går att veta hur länge gruvans resurser 

räcker och ”vem kan veta vad som händer med staden den dag då gruvan läggs ner”.  

 

5.1.4 LKAB:s inflytande 

Den anställde på LKAB, kände att eftersom gruvan är så viktig för staden, tror många att 

besluten baseras på vad LKAB har för synpunkter. ”En del personer kan kanske känna sig 

överkörda av gruvan, men i längden så är det bra för Kiruna stad. Samtidigt försöker vi alltid 

lyssna på alla olika aktörer”, menar den anställde på LKAB. Både samhällsplaneraren och 

journalisten menar på att LKAB har ett stort inflytande, vilket är oundvikligt. ”Staden är 
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beroende av gruvan, samtidigt som faktiskt gruvan också är beroende av staden, som ger 

exempelvis arbetskraft till LKAB. Många gånger snackas det om att staden är så beroende av 

gruvan, men de finns ju faktiskt ett motsatt förhållande som sällan nämns”, menar 

stadsplaneraren.  

 

5.1.5 Kirunabornas inställning till flytten 

Kiruna kommun har arbetat hårt för att få befolkningen i Kiruna att engagera sig och ge sina 

synpunkter på omlokaliseringen av Kiruna. Framför allt har kommunen försökt få den yngre 

delen av befolkningen att ge sin syn på stadsflytten. Dock är de tre intervjuade överens om att 

den yngre delen av befolkningen inte engagerat sig så mycket som kommunen hoppats på. 

”Det verkar som de yngre litar på de ansvariga eller så orkar de bara inte bry sig”, menar 

journalisten. Samhällsplaneraren menade att många unga idag inte tror att de kan påverka 

olika beslut. ”Politikerna gör ändå som de vill”, tror samhällsplaneraren att många unga 

tänker.  

      

De flesta invånare i Kiruna är positiva till flytten, vilket alla tre respondenter är överens om. 

”Alla verkar vara överens om att flytten är viktig och nödvändig för att utveckla Kiruna”, 

menar stadsplaneraren. De få negativa som finns, är enligt journalisten oftast äldre personer 

som bott på samma ställe väldigt länge och därmed ogärna flyttar.   

 

5.2 Resultat baserat på sekundära källor 

 

5.2.1 Vägnätet 

De kommunikationer som kommer påverkas mest är järnvägen och väg E10. Gång- och 

cykelleder, samt skoterleder kommer också påverkas, men i mindre omfattning (Fördjupad 

översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

E10 

Vägverkets förslag till en successiv förflyttning av väg E10 genom staden innebär stora 

nackdelar på stadsmiljön. Då trafiken skulle ledas genom centrum skulle det innebära stora 

buller- och avgasproblem för trafikanter och boende. Vägen är heller inte anpassad för tunga 
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transporter. Kiruna kommun har därför avvisat detta förslag i sina remissyttranden. Förslaget 

att dra E10:an väster om gruvområdet omöjliggör nära anslutningar till stadens huvudvägnät. 

Risken är då stor att trafiken till och från centrum istället går via mindre vägar mer centralt. 

Denna sträckning skulle också påverka rennäringen, då två samebyar ligger i området. 

Förslaget om en östlig dragning av E10:an möjliggör nära anslutningar till Kirunas 

huvudvägnät (Figur 4). Med lämpliga åtgärder kan trafikanter välja E10:an för snabb 

genomfart eller in- och utfart till Kiruna centrum via bra på- och avfartsvägar. Det östliga 

alternativet skulle också kunna samordnas med järnvägsomläggningen som ska ske 

(Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling & Vägverket, 2007).  
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Figur 4. Figuren visar de olika alternativen för järnvägen och väg E10 (mörkgrått). 

Källa: Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007 



 26

Centrumnära vägar 

I Kirunas nyare delar är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt. I de äldre delarna är det ibland 

svårt att få till separerade gång- och cykelvägar, eftersom det redan finns relativt tät 

bebyggelse. Med förflyttningen av staden planeras en fortsatt utbyggnad av gång- och 

cykelnät, bl.a. planeras en gång- och cykelväg från institutet för rymdfysik in till centrum 

(Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

Skoterleder 

I samråd med vägverket sker planering hur ärendet ska lösas där skoterleder korsar nya 

planerade vägar. Önskemål finns också att kunna köra skoter direkt från bebyggda områden ut 

till skoterleder (Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

Kollektivtrafiken 

I framtiden kommer omläggning av busslinjer behöva göras, med tanke på att hela staden 

kommer flyttas. Kommunen hoppas på att sänka dörr- till dörrtiden markant, då detta är ett 

måste för att få befolkningen i Kiruna att börja åka kollektivt. Beroende på var nya 

bostadsområden bebyggs kommer avstånden bli olika inom staden. Ökar befolkningen i väster 

kommer fler och bättre kollektiva transporter behövas, eftersom avstånden till centrum då blir 

större. Kiruna kommun planerar också, om så blir fallet, att prioritera den sträckan för att 

”förtäta” staden och skapa en stadsdel istället för förort (Fördjupad översiktsplan över Kiruna 

centralort - Samrådshandling, 2007).  

 
 

5.2.2 Järnvägsnätet 

År 2012 måste en ny järnväg stå klar, eftersom deformationszonen då nått så långt att 

nuvarande järnväg inte längre kan användas. Järnvägen är viktig då den skapar 

pendlingsmöjligheter till Gällivare och därmed en gemensam arbetsmarknad. Den underlättar 

också resandet till kusten. Optimalt vid planering för ny järnvägssträckning vore om tåg, buss, 

flyg m.m. kunde samordnas (Banverket, 2007). 

 

Kiruna kommun driver också frågan om snabbtåg mellan Luleå och Kiruna för att förbättra 

möjligheterna till arbetspendling (Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - 

Samrådshandling, 2007). 
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Ny järnväg 

Nyligen togs ett beslut om att ny järnväg ska gå väster om berget Kirunavaara där LKAB 

bedriver sin gruvdrift (se figur 3). Ett östligt alternativ fanns också med i utredningen, men 

Banverket valde det västra alternativet. Kiruna kommun hade hoppats på att få en tunnel för 

tåget genom Kirunas nytänkta centrum. Kommunen tror att järnvägen kommer hindra 

människor att bosätta sig i nordvästra delen av staden. Buller och barriäreffekten tros 

skrämma bort en del människor. Att tåget inte kommer gå i en tunnel anser kommunen leder 

till att staden istället växer i de östra delarna. Detta skulle kunna leda till att det nyplanerade 

resecentrumet inte hamnar centralt. Banverket menar däremot att kostnaderna skulle vara 

alldeles för stora för en tunnel. Att det dessutom är möjligt att dra järnvägen på marken och 

att det inte finns några bostäder i vägen i nuläget, har de som ytterligare argument. Även att 

järnvägen måste stå klar redan år 2012 är ett tungt argument, då tunnelbygge tar längre tid. En 

fördel som det östliga alternativet hade inneburit var att en station vid Kiruna flygplats kunde 

möjliggjorts (Fördjupad översiktsplan över Kiruna centralort - Samrådshandling & Banverket, 

2007). 

5.2.3 Flygtrafiken 

Då Banverket valde den västra dragningen av järnvägen blir Kiruna flygplats utan tågstation. 

Kommunen tror dock att flygplatsen fortsatt kommer att ha en viktig roll i det framtida 

resandet till, från och via Kiruna. Detta på grund av Kirunas perifera läge i Sverige och att 

flyget för många resenärer är det enda alternativet idag (Fördjupad översiktsplan över Kiruna 

centralort - Samrådshandling, 2007). 

 

5.2.4 Miljön och rennäringen 

 

Väg E10 

Alla projekt som berörts påverkar mer eller mindre miljön. Rennäringen är en av förlorarna i 

dessa transportprojekt. Den nya sträckningen av väg E10 innebär ny barriär för vissa renägare. 

Det innebär svårigheter att passera vid flyttning och att arealen rastbeten krymper och 

fragmenteras, vilket medför att konsekvenserna blir stora (Fördjupad översiktsplan över 

Kiruna centralort - Samrådshandling, 2007). 
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Den nya järnvägen 

Den västra sträckningen, som är beslutad, påverkar en sameby (Laevas), istället för två vid ett 

östligt alternativ. Dock får det stora konsekvenser för Laevas. En av samebyns viktigaste 

renflyttleder (riksintresse) ligger i området där den nya järnvägen ska dras. Förslag på 

skadelindrande åtgärder kommer Banverket att arbeta fram senare (Banverket, 2007). 

 

5.2.5 Infrastruktur 

Eldistributionen i Kiruna kommer att förändras till följd av omlokaliseringen. Vattenfall 

bygger nya transformatorstationer (ställverk) och drar nya elledningar. Arbetet har påbörjats 

år 2006 och skall vara klart år 2009. Projektet har en ovanligt snäv tidsplan. I vanliga fall tar 

det cirka åtta år att utföra det jobb som nu alltså beräknas ta tre år.  

 

Vatten- och avloppsledningar har Tekniska verken i Kiruna AB ansvar för. De har nu satt 

igång bygget av en ny spillvattenledning (avloppsledning) som är 6 km lång. Entreprenaden 

utförs av NCC och detta arbete beräknas vara färdigt i oktober 2008. Ett projekt som kostar 

ungefär 48 miljoner kronor och som bekostas av LKAB (Kiruna kommun, 

stadsomvandlingen, 2008). 
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6 Analys 
 

6.1 Kirunas utvecklingspotential 

 
Kiruna hade inte existerat som stad utan gruvan. Detta kan kopplas till resonemanget som 

grundats i Alfred Webers lokaliseringsteori, om att många orter i norra Sverige är tydligt 

kopplade till en enda näring av typen gruva, smältverk och sågverk. Att Kiruna dessutom fick 

järnväg tidigt har troligen också påverkat stadens utveckling positivt, vilket är fallet i många 

svenska städer (Näringslivs och Marknadsavdelningen, Helsingborgs stad, 2006).  

      

Att Kiruna kommun tillsammans med Gällivare arbetar på att utveckla järnvägen mellan 

orterna ytterligare kan kopplas till Christallers tankar om att goda transportförhållanden och 

stor folkmängd skapar underlag för orter med en hög position i centralortshierarkin. 

Härigenom kan man dra nytta av de fördelar som det innebär att lokalisera sig till tätbefolkade 

områden (Christaller, 1966). Att Kiruna och Gällivare vill utveckla järnvägen kan också 

kopplas till att fler arbetspendlar allt längre, vilket gör att regionalt avgränsade 

arbetsmarknader växer ihop. Den ökade geografiska rörligheten hänger samman med 

utvecklingen av arbetspendlingen. Utvecklingen av pendlingen visar den stora potentialen för 

förbättrade kommunikationer, exempelvis en fortsatt utbyggnad av vägar och järnvägar 

(Israelsson 2003).  

 

      

Precis som journalisten påpekar kan en effektivisering av sträckan Kiruna – Gällivare 

innebära bättre pendlingsmöjligheter, vilket kan kopplas till smärtgränsen för pendling, där 

exempelvis individens sociala situation med familj och barn påverkar denna smärtgräns 

(Modern Transport Geography, 1998). 

       

Samtidigt som Kiruna stärks som ort kan mindre orter urlakas runt om Kiruna. 

Divergensteorin menar att de i utgångsläget starka regionerna kommer att stärka sin position 

på bekostnad av de svaga regionerna. Kända författare inom denna teori är Perroux och 

Myrdal, som hävdar att om marknadskrafterna får verka fritt, kommer tätorters fördelar skapa 

en koncentration av kapital, produktion samt forskning och utveckling, på bekostnad av de 

regioner som töms på detsamma. I divergensmodellen är starka regioner självförstärkande i 
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motsats till de tankar som beskrivs i konvergensteorin. Tecken på divergens kan vara att 

huvudstadsregionerna oftast har ett betydligt ekonomiskt försprång jämfört med mer perifera 

regioner (Lundmark, 2000). Kopplat till denna teori kan Kiruna ha ett försprång gentemot 

närliggande orter, men i förhållande till exempelvis Stockholm ligger Kiruna efter.  

       

För att inte halka efter för mycket drivs frågan om snabbtåg ända till Kiruna, detta kan 

kopplas till konflikten mellan ekonomi och jämlikhet, som går att urskilja i de teoretiska 

möjligheterna att med hjälp av infrastruktursatsningar avhjälpa en perifer region mot 

ekonomisk tillbakagång. Istället för att investera i redan fungerande regioner för att på så sätt 

få än mer ökad tillväxt, läggs insatsen i en ekonomiskt eftersläpande region (ESDP, 1999). 

 

6.2 LKAB 

 
Att LKAB arbetade för att få den västliga dragningen av järnvägen kan kopplas till Webers 

resonemang som visade på hur ett industriföretags optimala lokalisering bör göras på den 

punkt där transportkostnaderna blir som lägst. (Dicken & Lloyd, 1990). För LKAB:s del är den 

västliga dragningen optimal.  

      

Att LKAB föredrog den västliga dragningen av järnvägen kan även kopplas till 

nätverkshypotesen, vilken påpekar att distributionen idag är viktigare än produktionen. 

Samtidigt skulle en bristande länk kunna begränsa hela nätverkets effektivitet. 

Nätverkshypotesens resonemang om att de nya nätverken tar helt eller delvis över från de 

gamla, går inte ihop med LKAB. På många andra platser har vägtransporterna utvecklats på 

bekostnad av den miljövänligare järnvägen, så är dock inte fallet för LKAB (Andersson & 

Strömquist, 1988).  

 

6.3 Svårigheter med omlokaliseringen  

 
I intervjuerna framkom att de som motsatt sig omlokaliseringen av Kiruna framför allt var 

äldre människor. Att omlokaliseringen ändå kommer ske, utan att ta hänsyn till protesterna 

kan bindas ihop med att argumenten för tillväxt och arbetstillfällen oftast väger tyngre (Judge, 

1998). 
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Omlokaliseringen av Kiruna gör inskränkningar på miljön, bl.a. när den nya dragningen av 

järnvägen går genom Laevas sameby. Banverket ska arbeta fram en lösning för Laevas 

sameby. Att en sameby får ge vika för större instanser kan kopplas till Campbells triangel, 

vilken beskriver konflikten mellan jämlikhet, ekonomi och miljö. Även LKAB med 

gruvnäringen kan kopplas till denna konflikt, då malmbrytningen inbringar stora inkomster på 

bekostnad av miljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Campbells Triangel (Bearbetad). Figuren visar de konflikter som 

uppkommer mellan tre grundläggande utvecklingsmål. 

Källa: Campbell (1996) 
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7 Diskussion 
 
 
Att Banverket valde det västliga alternativet för järnvägen anser jag i denna situation är 

väldigt logiskt. Den mycket speciella situation som råder i Kiruna inverkar på min 

uppfattning. En ny järnväg måste stå klar år 2012, vilket ger Banverket både för- och 

nackdelar i mina ögon. Nackdelen är givetvis att de kommer ha en snäv tidsplan att arbeta 

efter, samtidigt kunde de mer eller mindre välja bort det dyrare östliga alternativet med en 

tunnel, då det tar betydligt längre tid att göra en tunnel.  

 

När det nu blev ett västligt alternativ för järnvägen tror jag att även väg E10 kommer dras 

väster om Kiruna. Detta baserar jag på att det underlättar att genomföra båda projekten på 

samma sträckning, då det i detta fall också finns plats för det. Samtidigt finns det ingen 

bebyggelse att ta hänsyn till vid en västlig dragning. Risken som Kiruna kommun påpekat 

med en västlig dragning är att det nytänkta centrumet får bristande på- och avfarter till väg 

E10. Det är något som skulle kunna öka trafiken i centrum.  

 

En tanke som slagit mig flera gånger under arbetets gång är också att samerna på något sätt 

alltid hamnar i kläm. Den nya järnvägssträckningen kommer att gå rakt igenom samebyn 

Laevas områden och en av deras viktigaste renflyttarleder, som dessutom är klassat som 

riksintresse. Banverket hävdar att skadelindrande åtgärder kommer att genomföras, vilket 

säkert också blir fallet. Idag går det på Banverkets hemsida att läsa om Kirunaprojektet, dock 

lyser de skadelindrande åtgärderna fortfarande med sin frånvaro.  

 

7.1 Kritik till det egna arbetet 

 

För att ytterligare berika arbetet kunde en enkät ha genomförts med slumpmässigt utvalda 

människor i Kiruna, för att få deras syn på omlokaliseringen. Jag kontaktade några anställda 

på Kiruna kommun, men när svaren drog ut på tiden fick jag välja bort mina planer på 

enkäter.  

 

Det underlag mina intervjuer gav mig kan inte användas till generaliseringar, eftersom det är 

tre enskilda individers synpunkter. Detta skulle kunna ses som en svaghet.  
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De svagheter jag nämnt hade troligen kunnat undvikas om omfattningen och tiden till arbetet 

hade varit större. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 

Då samerna idag och historiskt sett ofta behandlats illa skulle jag gärna se att någon 

undersöker hur det löser sig för samebyn Laevas, som påverkas när stadsomvandlingen i 

Kiruna genomförs. 

 

Intressant att studera skulle också vara hur kommunikationerna fungerar i Kiruna efter 

omlokaliseringen jämfört med idag. Fokus skulle kunna ligga på järnväg, E10 eller 

kollektivtrafiken. Med tanke på att så få reser kollektivt i Kiruna skulle det vara intressant att 

se hur Kiruna kommun arbetar och utvecklar detta.  
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Bilagor 
 
 
Intervjufrågor 
 
 1. Vad innebär de olika lokaliseringsalternativen? För resp. nackdelar med det nordöstliga 

och det nordvästliga alternativet (miljö, kostnader m.m.)?  
  
 2. Skillnad i kostnader för de två alternativen? Öster – flytta igen – beräkningar på det?  
 
 3. Vilken/vilka aktörer anser ni haft mest inflytande över besluten? 
  
 4. Hur arbetar kommunen idag och hur kommer kommunen och inblandade aktörer att   

arbeta praktiskt, för att upprätthålla dynamiken i det existerande centrumet under hela 
flyttprocessen, samtidigt som ett nytt levande centrum skapas?   

 
 5. Hur ser dialogen ut mellan kommunen, olika berörda aktörer och intressenter samt 

medborgarna? 
 
 6. Har ni någon uppfattning om hur de boende i Kiruna (som främst berörs av flytten) har 

för inställning till den/flytten? 
- Tar människor i Kiruna detta på allvar/ är insatta i problematiken/vad som ska hända? 
- På vilka sätt involveras kommundeltagarna? 
 
7. Hur kommer kollektivtrafiken påverkas av flytten? 
 
8. Flyget spelar en relativt stor roll för Kiruna, hur påverkas det av flytten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


