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SAMMANFATTNING 

!
Det unga Kiruna tvingas nu flytta vissa delar av staden då de ligger för nära gruvan och 
de deformationer som sker i samband med malmbrytningen i Kiirunavaara. Bland annat 
så kommer ett nytt centrum byggas upp tre kilometer öster om nuvarande placering. Då 
det är gruvbolaget LKAB som står för skadorna som sträcker sig mot Kiruna så är det de 
som måste betala för förflyttningen av de olika stadsdelarna.  

Syftet med uppsatsen är att granska hur stadens nya centrum ska byggas upp. Fokus 
ligger på centrumets attraktivitet samt hur den karaktär som idag finns i Kiruna ska 
bevaras även efter stadsomvandlingen, hur förflyttningen och uppbyggnaden genomförs 
samt hur invånarna har möjlighet att påverka och vara delaktiga i processen.   

Två undersökningar genomfördes där den ena syftar till att jämföra några olika städers 
uppkomst i samband med gruvdrift och hur de har klarat sig fram tills idag. Den andra 
undersökning består av en kvalitativ del där två intervjuer gjorts med personer som är väl 
insatta i stadsomvandlingsprojekt på olika sätt. Genom intervjuerna och litteraturstudier 
har frågeställningarna bearbetats och försökts besvaras. 
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1. INLEDNING 
!
!
1.1 Bakgrund 
!
Denna C-uppsats är den första av de två som skrivs i lärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans senare år. Då min senaste geografikurs på universitet hölls för knappt två år sedan, 
togs anteckningsböckerna fram från de tidigare kurserna för att komma tillbaka i rätt tänk och få 
inspiration. Genom att bläddra och läsa i dem kom minnena från de olika föreläsningarna, det som 
framförallt fångat intresset var den första kursen vi läste som hette ”Staden, befolkningen och 
kulturlandskapet”. Precis som i alla kurser finns vissa områden som intresserar mer än andra och i 
denna kurs var det bl.a. hur städer ser ut och varför de ser ut på just det sättet. I kursen pratade vi 
nämligen om Kevin Lynch - ”städers läsbarhet” och om Walter Christaller - ”centralortsteori”, vilka 
båda intresserade mig.  
!
Med det som utgångspunkt försökte jag hitta någonting som kunde ligga till grund i mitt framtida 
yrke som lärare. Genom sökningar på internet och tack vare media fastnade jag för flytten av staden 
Kiruna där det på grund av markdeformationer, skapade av järnmalmsbrytningen i gruvan 
Kiirunavaara, är tvunget att förflytta delar av dagens centrum tre kilometer österut. Projektet har 
uppmärksammats mycket både i Sverige och internationellt, då detta är en unik händelse där delar 
av staden kommer att flyttas för att kunna fortsätta brytningen nere i gruvan. Staden får nu 
möjlighet att återigen bygga upp en så kallad ”mönsterstad” som de gjorde i början av 1900-talet, då 
staden kom till, där befolkningen nu får vara med och tycka till om hur Kiruna ska förbättras och 
hur den skulle kunna komma se ut i framtiden. 
!
!
!
!
!
!
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1.2 Problemformulering 
!
Gruvbolaget LKAB grundades 1890 och har sedan sin start varit en viktig aktör för den svenska 
exportindustrin och den industriella utvecklingen i Sverige (LKAB 2014). Med hjälp av järnvägens 
utbredning och tillgänglighet transporterades råvarorna tidigt till den globala marknaden (LKAB 
2014). För att få arbetskraft till gruvan i Kiruna krävdes det att ett samhälle skulle anläggas och för 
att undvika de missförhållanden som uppstått tio mil bort i Malmberget bestämdes att det nya 
samhället skulle komma att bli en mönsterstad med en välplanerad stadsstruktur (Kirunas historia 
u.å.). 
!
Hjalmar Lundbohm, LKAB:s förste gruvdisponent, ledde byggandet av mönsterstaden Kiruna 
tillsammans med den tidens mest kända arkitekter omkring 1900-talets sekelskifte 
(Näringsdepartementet 2006). I staden finns det många vackra byggnader som t.ex. stadshuset, 
Hjalmar Lundholmsgården, järnvägsstationen och kyrkan varav en del är byggnadsminnen och är 
av stor vikt för invånarna i staden (Näringsdepartementet 2006; Kiruna kommun - kyrkan u.å.). 
!
Under 1940-talet expanderades Kiruna då ett regemente etablerades här som ett resultat av andra 
världskriget. Efter kriget blomstrade Kiruna i den högkonjuktur som rådde, vilket ledde till att 
LKAB expanderade, befolkningen ökade och staden växte och blev större (Kirunas historia u.å.). 
!
LKAB meddelade 2003 att markdeformationerna mot Kiruna spreds snabbare än tidigare beräknat. 
För att kunna fortsätta malmbrytningen i gruvan måste någonting göras och år 2011 togs beslutet att 
stadens centrum och andra områden av Kiruna som ligger i markdeformationernas riskzon skulle 
flyttas 3km österut (Bergström 2012). 
!
Den tidigare ställda prognosen om markdeformationernas fart mot staden visar sig vara felaktig då 
man 2014 fick nya prognoser från LKAB:s undersökningar, som visar att det inte kommer ske så 
snabbt som tidigare beräknat, vilket Stefan Hämäläinen (LKAB:s direktör för 
samhällsomvandlingar) säger: 
!
”- Det här betyder att vi har mer tid för genomförandet av utveckling före avveckling” 
Anledning till att det tar längre tid beror på att det finns mer malm i malmkroppen än vad man 
tidigare vetat, vilket gör att det tar längre tid att bryta varje nivå och likaså sänks takten för 
markdeformationerna mot staden Kiruna (LKAB 2014).  
!
Markdeformationer ser vi från en början inte på markytan, utan det sker förflyttningar i marken 
under oss, både i sidled och nedåt. Förflyttningarna uppstår efter den brytningsmetod som används 
och gör att det uppstår hålrum i berget, dessa fylls sedan av gråberg som rasar ned. Ju mer malm 
som bryts desto mer hålrum uppstår. Berget ovanför sjunker och till sist påverkas även markytan. 
Det är de förändringar som vi ser. Det första som sker vid markdeformationer är att nedre 
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marklagren förflyttar sig. Hade vi inte varit beroende av allt som vi grävt ned under marken hade 
husen kunnat stå kvar betydligt längre än vad dagens prognos visar. Under marken finns ju bland 
annat vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, el- och telefonledningar och alla dessa 
komponenter kommer att påverkas och förstöras genom markdeformationerna (Nordmark 2014 - 
mark och miljö). 
!
Flytten av Kiruna är på många sätt unik då det genomförs en ordentlig planering där befolkningen i 
staden är involverade över hur uppbyggnaden ska komma att bli. Hela staden ska inte heller flyttas, 
utan bara vissa delar av den varav centrum är medräknat. Centrum är en central del som hela staden 
är beroende av och det är viktigt att den relaterar till hela samhället (Orring 2013). 
!
Även om ingen liknande flytt som den i Kiruna har genomförts så finns det många andra orsaker 
och påverkningar som gör att människor i alla tider har förflyttat sig eller tvingats flytta. Det beror 
bland annat på grund av naturkatastrofer, krig, klimatförändringar, urbanisering, religion, politiska- 
samt sociala orsaker eller expansion av företag, varav det senare är Kirunas fall. Oavsett orsak 
påverkar dessa förändringar människors liv och ger effekter på samhällsstrukturerna. Där finns det 
idag ett ökat intresse för att utforma flexibla bostadsmiljöer, där människorna om möjligt måste få 
ha inflytande på sin bostadsmiljö. Dock finns det inte sådant utrymmet vid olika katastrofsituationer 
(Stiftelsen Svensk Industridesign 2009). 
!
Naturen och dess förändringar är, som ovan nämnts, en viktig aspekt som gör att människor hamnar 
under olika slags hot och tvingas flytta. Vår värld drabbas årligen av olika katastrofer (FN:s 
klimatrapport 2013). Med hjälp av den teknik och all den kunskap som vi besitter i dagens samhälle 
görs det regelbundet olika mätningar och undersökningar kring klimatförändringens effekter. Där 
visar resultat att det sker global glaciärsmältning, havsnivån stiger, extremt väder, djur som 
påverkas etc. (Världsnaturfonden 2013). Dessa klimatkatastrofer som drabbar olika områden 
kommer att påverka människorna som bor där och i nästan alla fall krävs förflyttning i framtiden.  
!
I de sydöstra delarna av Tyskland har byar flyttats på grund av att det svenska företaget Vattenfall 
driver kolgruvor och kolkraftverk som påverkar omgivningen. De berörda invånarna erbjuds nya 
hem där de även får möjlighet att vara med och påverka hur de vill ha det i sin nya ”by” (Sveriges 
radio 2012). Mycket känslor har varit inblandade och alla har inte varit helt överens om hur vida de 
faktiskt vill flytta från sin ”by”, men i det stora hela har förflyttningen gått bra och information och 
kunskap har samlats in från processen inför Kirunas flytt (Wallenius 2008). 
!
2005 hittades guld under staden Malartic i Kanada och för att komma åt guldet flyttades staden ett 
par kilometer (Kucharsky u.å.). Vid förflyttningen arbetades det hårt för att det skulle gå så bra och 
smidigt som möjligt och det var viktigt att invånarna i staden skulle komma att trivas på den nya 
platsen. Några hus gick att förflytta och andra byggdes nya. Kompensation gavs till invånarna och 
staden utvecklades och kom att få större möjligheter än den tidigare haft (Kucharsky u.å.). 
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!
Att städer nästan alltid i vår historia har vuxit fram vid vattendrag, gruvor eller nära andra 
näringstillgångar är ingenting nytt eller konstigt. Däremot är det unikt hur just Kiruna kom till. Det 
lades ner mycket fokus på att skapa en stad där människor faktiskt ville bosätta sig och att de skulle 
trivas, med en stadsplanering som var före sin tid. Malmberget, 10 mil bort användes som ett 
”skräckexempel” för hur Kiruna inte skulle bli. I Malmberget sattes det upp baracker som 
gruvarbetarna bodde trångt i. Barackerna var för få och räckte inte då gruvbrytningen expanderade 
och allt fler arbetare krävdes till gruvorna (Forsström 1973). Bebyggelser av tillfälliga bostäder 
sattes upp utan någon som helst struktur och det kom inte att dröja länge förrän staden började 
kallas för ”kåkstad”, då den bestod av 100-tals kojor, skjul och enkla brädkåkar (Forsström 1973). 
Den mark som gruvföretaget hade tillgång till runt gruvan var färdigbyggt mot slutet av 1800-talets 
slut och fler bostäder och baracker kunde därför inte sättas upp (Warg 2002). Detta var ytterligare 
en anledning till varför det kom att byggas utan någon större struktur i staden. Gruvarbetarna som 
kom till staden för att få arbete fick själva lösa bostadsproblematiken. Samtidigt fanns det inte 
någon garanti för var det var lämpligt att bygga bostäder då gruvans utbredning och påverkan var 
oklar (Warg 2002). 
!
Falun och Sala är två andra städer som tillkommit och levt vidare tack vare sina gruvor. I Sala 
upptäcktes silver på 1500-talet och det kom att göra att staden blev privilegierad och hade möjlighet 
att växa och utvecklas (Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003). På 1600-talet grundades Sala stad 
några kilometer från där brytningen av silver hade gjorts och en helt ny stadsplan gjordes. Där 
användes en rutnätsmodell för att få en bra struktur på staden (Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2003). Falun växte upp kring en koppargruva som man redan på 700-talet nyttjade. Det var dock 
först på 1000-talet satte brytningen av koppar fart (Falun historia 2013). Staden fick inte 
stadsprivilegier förrän på 1600-talet och anledningen berodde främst på att bergsmännen och 
bönderna inte ville bilda stad. Gruvdriften i Falun har använts ända fram till 1992, dock med 
varierad effektivisering (Falun historia 2013). 
!
Att det vuxit fram städer vid gruvor är inte så konstigt, men hur kommer det sig att vissa städer 
klarat sig bättre än andra? Vad finns det för olika aspekter som spelat roll i stadens uppkomst för 
dess framtid, och hur man vid olika tider tänkt och planerat för att få så genomtänkta och hållbara 
städer som möjligt. Mönsterstaden Kiruna, som är en väldigt ung stad, har varit tvungen att anpassa 
sig genom förflyttning, då gruvan expanderat snabbt och vid fortsatt bruk kommer påverka staden. 
Kirunaborna ser detta som en möjlighet till att förbättra staden ytterligare och bygga upp ett nytt 
centrum med de egenskaper som invånarna idag saknar. Största fokus på undersökningen kommer 
att ligga på hur det nya centrumet kommer byggas upp och hur bevarandet av Kirunas karaktär 
kommer att ske. 
!
!
!
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!
1.3 Syfte och frågeställning 
!
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Kirunas nya centrum kommer att byggas upp för att göras 
mer attraktivt och bättre för befolkningen samtidigt som karaktären i staden ska bevaras. Samt hur 
staden anpassar sig och ser på en framtid utan gruvverksamheten. Även att jämföra hur olika 
gruvstäder i Sverige tillkommit och dess utveckling.   
!
För att uppnå syftet fokuserar studien på följande frågeställningar; 
!
- Hur sker arbetet för att bevara den karaktär som finns i Kiruna idag även efter flytten? 
- Hur ska det nya centrumet utformas för att bli mer attraktivt för invånarna?  
- Vilka tidigare erfarenheter av stadsflyttningar har Kiruna samlat inspiration från? 
!
!
1.4 Disposition 
!
Arbetets fortsatta disposition se ut som följer. I kapitel två redogörs för val av metod och 
överväganden som gjorts i samband med undersökningarna. Kapitel tre redogör för två teoretiska 
utgångspunkter, Kevin Lynch - städers läsbarhet och Walter Christaller -  centralortsteorin, som 
senare kommer analyseras och kopplas samman med undersökningen. Därefter sker en presentation 
av delar som berörs då stadsomvandlingen kommer att ske samt en beskrivning av andra städer som 
vuxit fram genom gruvverksamhet. I kapitel fem presenteras de resultat som framkommit genom 
undersökningar samt litteraturstudier, med fokus på uppsatsens frågeställningar. I nästkommande 
kapitel sker en analys av resultatet och en sammankoppling mellan de två teorierna från kapitel tre. 
Sista kapitlet är en slutdiskussion där allmänna tankar och reflektioner lyfts. 
!
!
!
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2. METOD 
!
Syftet med kapitlet är att redogöra för de undersökningar som har gjorts i samband med uppsatsen 
för att ge läsaren en grund för hur resultaten kan komma att tolkas. I metodkapitlet lyfts två olika 
undersökningar fram samt hur urval och metoder för att samla in materialet till respektive 
undersökningen har skett. 
________________________________________________________________________ 
!
2.1 Val av metod  
!
Utifrån de förutsättningar och frågeställningar som arbetet grundas på kommer det att genomföras 
två olika undersökningar. Den ena består av en kvantitativ undersökning bestående av intervjuer 
vilket hoppas kunna ge svar på de frågor som uppsatsen grundas på. Denna metod har valts då den 
lämpar sig bra när man vill förstå hur personer har tänkt och vill gå ner mer på djupet, snarare än att 
få en bred uppfattning av vad många olika människor tycker (Trost 1993; Lantz 2011).  
!
Den andra undersökningen är en jämförande undersökning där fyra svenska städer granskas. 
Fokuset kring hur städerna har uppkommit och vilken stadsstruktur som använts för att forma 
städerna är undersökningens syfte. Samt vad det finns för likheter respektive skillnader mellan hur 
de olika städerna senare även lyckats utvecklas.  
!
2.1.1 Intervjuer 
!
Intervjuerna har genomförts med personer som är ”experter” på dessa områden för att ge 
undersökningen en så sanningsenlig och trovärdig resultatdel som möjligt. Då intervjupersonerna 
arbetar inom området är de väl insatta, vilket gör att det inte krävs flera intervjuer för att få fram 
trovärdiga resultat och svar på frågeställningarna. För att få en bredare undersökning kommer det 
att genomföras två intervjuer. En del av frågorna till respektive intervjuperson kommer att vara 
samma, men där även en del frågor är olika för att fånga upp just deras kunskapsområden.  
I underökningen används en semi-strukturerad intervjuguide eller som också kan sägas, låg grad av 
standardisering. Det innebär att intervjuguiden är öppen i sin karaktär och att 
variationsmöjligheterna är stora i fråga om hur frågorna ställs och i vilken ordning (Trost 1993). Det 
vill säga att man inte behöver vara låst till de frågor som från början är tänkta att utgå från, utan 
beroende på vart samtalet leder till så kan följdfrågor ställas och ordningen på frågorna kan ändras. 
Motiveringen till val av denna metod är att intervjuguiden används som ett stöd, men där 
intervjupersonens kunskaper och expertisområden är det som får mest fokus, då dessa områden är 
det som personen kan ge bäst svar kring. En nackdel kan däremot vara att det är lätt hänt att glida 
från själva utgångsläget och de frågeställningar som är tänkta att kunna få svar på i undersökningen. 
För att vara uppmärksam och inte glida bort från huvudfrågorna skapades en relativt bred 
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frågeguide (se bilaga 2), för att hela tiden lätt kunna återgå till det relevanta och de frågor som 
faktiskt ger svar på syftet och frågeställningarna i uppsatsen.  
!
2.1.2 Jämförande undersökning 
!
Denna undersökning görs då Kiruna för hundra år sedan var först med att vilja bygga upp en 
”mönsterstad” där människor skulle trivas och vilja bo, vilket ansågs viktigt för att kunna locka 
arbetskraft. Vi har många andra städer som också uppkommit eller spelat stor roll för just 
gruvverksamheten i Sverige, men dessa städer har inte planerats eller byggts på samma sätt. Genom 
en jämförelse mellan Kiruna, Gällivare, Sala och Falun lyfts det fram hur städerna uppkommit och 
varför de ser ut just som de gör.  
!
!
2.2 Urval 
!
Personerna till intervjuerna är valda då de är väl insatta i området och dagligen arbetar och följer de 
tankar och förändringar som sker i Kiruna. Genom sin expertis kan de förmedla fakta samtidigt som 
hypotetiska frågor angående framtiden kan diskuteras. För att få en lite bredare undersökning är 
målet att två intervjuer ska genomföras, vilket medför att undersökningen får en bredare och mer 
trovärdig grund att stå på.   
!
I den andra undersökningen, som jämför städernas uppkomst, valdes städer som alla haft stor 
tillgång på någon råvara, vilket blir tydligt och bra att jämföra med Kiruna. Städerna som valts är 
kända för deras framställning av respektive råvara och staden kännetecknas av just det. Detta 
faktum gör städerna intressanta att jämföra och se hur olika de har kommit till och hur 
uppbyggandet av dem har sett ut.  
!
2.2.1 Presentation av intervjupersonerna 
!
Christer Vinsa är är projektchef för stadsomvandlingen i Kiruna kommun. Han är den som har 
kontakten mellan politikerna, huvudmännen och beslutsfattarna. Han beskriver själv sin arbetsroll 
som: 
!
”Min koppling är att föra in den politiska dimensionen av vad man vill, men samtidigt föra in 
”smörgåsbordet” till politikerna så att de har någonting att besluta utifrån. De har valmöjligheter 
och förstår konsekvenserna av olika beslut som man måste fatta.” (intervju med Christer Vinsa) 
!
Kristina Zackrisson är, i Kiruna kommun, kommunstyrelseordförande. Hon har inte varit med från 
början i det här projektet utan blev involverad förra mandatperioden, då hon blev invald - detta var 
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samtidigt som man påbörjade arbetat av hur själva förflyttningen ska genomföras. Hon beskriver sin 
sits som: 
!
”Eftersom jag är kommunalråd så blir jag ytterst ansvarig för allt och har då ytterst fokus på 
stadsomvandlingen då den påverkar arbetsmarknaden och människan så pass mycket. Så dels 
handlar det om att vi ska bygga upp ett nytt centrum som fungerar för kirunaborna, och dels så är 
det ju ett stort fokus på hur avvecklingen sker.” (intervju med Kristina Zakrisson) 
!
!
2.3 Genomförande 
!
För att hitta kandidater till kommande intervjuer kontaktades fem olika personer via mail som alla 
på olika sätt är insatta och har med Kirunas stadsomvandling att göra på olika sätt. I det första 
mailet fick de reda på lite översiktlig information om vad min undersökning skulle komma att 
handla om och vad syftet med arbetet är, se bilaga 1 (Trost 1993). På mailet svarade två personer 
som båda kunde tänka sig att ställa upp på intervju. 
!
För att förbereda och lämna ut ytterligare information fick de ett mail till, där det förtydligades att 
de inte kunde vara anonyma då stora delar av min uppsats bygger på just dessa undersökningarna 
(Trost 1993). Här informerades ytterligare en gång att intervjuerna kommer att spelas in och sparas 
tills dess att arbetet är klart och därefter kommer att raderas. Inspelningarna kommer enbart att 
användas till just denna undersökning. De fick också några av frågorna som kommer att tas upp i 
intervjun medskickade för att ge dem en möjlighet att förbereda sig och veta lite mer vilken 
inriktning undersökningen har.  
!
Härefter uppstod sedan problem då en av intervjupersonerna kände att frågorna som skickats inte 
var passande för hans kunskap kring förflyttningen och han rekommenderade mig att försöka få tag 
på någon annan. Det som han var insatt i och hade koll på var nämligen stadshuset och inte hur 
centrum i stort skulle komma att byggas upp.  
!
Efter en hel del fler försök och ytterligare mail som skickades till personer som på olika sätt lyfts 
fram kring förflyttningen av staden fick jag tag på en andra intervjuperson med kunskaper kring just 
det som undersökningen handlar om.    
!
Datum och tid för de två intervjuerna bestämdes, och medvetet skiljde det en vecka mellan 
intervjuerna då de inte skulle komma för tätt inpå varandra. Anledningen var för att ge utrymme till 
förbättringar av intervjuguiden och hinna genomföra den första transkriberingen redan innan andra 
intervjun. Då ges också möjlighet att se om det är någon frågeställning eller del som inte fångats 
upp under den första intervjun vilket då kan anpassas och ligga mer till grund under den andra 
intervjun. 
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!
Båda intervjuerna genomfördes över telefon då det var bästa möjliga alternativ då det inte fanns 
någon möjlighet att träffas. Intervjuerna spelades in, vilket gör det möjligt att vara mer delaktig i 
intervjun och ställa motfrågor istället för att behöva tänka på att anteckna allt som sägs. I tidigare 
mail har intervjupersonerna erbjudits att få läsa igenom det som skrivits ihop från intervjun vilket 
de påmindes om även efter telefonintervjun, att de skulle få tillgång till sammanställningen. Båda 
ville gärna kolla igenom transkriberingen vilket kan ses som ytterligare en säkerhetsåtgärd så att 
inga missförstånd eller feltolkningar har skett. De får även möjlighet att kommentera eller ändra om 
det är något som de inte tycker stämmer (Trost 1993). Båda personerna erbjöds även att få den 
färdiga uppsatsen vilket Trost (1993) skriver är rimligt att göra i gengäld eftersom personerna har 
gett av sin tid för att hjälpa till med undersökningen, vilket båda var intresserade av och gärna ville 
ha.  
!
!
2.4 Bearbetning av data 
!
Efter respektive intervju genomfördes en transkribering där allt, förutom oväsentliga saker, skrivs 
ner i ett dokument. Därefter går det lättare att arbeta med den information och data som samlats in 
och sortera frågorna och svaren för att lättare och snabbare se vad som sagts under intervjun. 
Transkriberingen skickades även till respektive informant för att säkerställa att det som de har sagt 
stämmer och att informationen får användas. Är det något som har missuppfattats eller något som 
de inte vill ska finnas med kan de kommentera det, så att de i slutändan kan stå för allt som kommer 
med i undersökningen kring deras intervjuer (Trost 1993).    
!
!
2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är ett mått på hur giltigt resultatet är, alltså hur väl man lyckats mäta det som faktiskt var 
tänkt att mäta i sin studie (Lantz 2011). Dålig validitet kan bero på att forskaren t.ex. har gjort något 
systematiskt fel i studien som en felmätning eller orealistiska antaganden någonstans på vägen från 
projektering till slutsats (Lantz 2011). Resultaten som framkommer  överrensstämmer alltså inte 
med verkligheten och är inte beroende av slump-fel. Alltså uppstår försämrad validitet på grund av 
att forskaren har planerat fel, valt fel metod, tänkt fel eller gjort något annat fel i processen (Lantz 
2011).  
!
I uppsatsen har hög validitet försökts uppnås genom att i intervjuundersökningen göra en bra 
frågeguide att utgå från, där frågeställningarna som uppsatsen behandlar ges stora möjligheter att få 
svar på. Intervjupersonerna får också se och kommentera transkriberingen som gjorts för att 
fastställa att det som framkommit stämmer. Genom att ha lite tid mellan respektive intervju ges 
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också möjlighet till att ändra eller trycka hårdare på de frågeställningar som saknas eller behöver 
mer underlag.  
Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i studien, alltså om slumpen på något sätt kan ha påverkat de 
resultat som framkommit så att de inte överensstämmer med verkligheten (Lantz 2011). Torst talar i 
sin bok (1993) om fyra komponenter som ofta särskiljs kring begreppet reliabilitet:  
!
kongruens -  likhet mellan frågorna, försöker mäta samma sak genom olika frågor  
precision -  hur intervjuaren registrerar svar 
objektivitet - hur skilda intervjuare hade tolkat/uppfattat svaren. Hög objektivitet om    
  tolkningen är lika 
konstans - tidsaspekten, förutsätter att fenomenet (eller liknande) inte ändrar sig  
!
Den sistnämnda ”konstans” är inte aktuellt i denna undersökning då flytten av Kiruna endast har 
påbörjats. Det finns mycket som kan komma att förändras i framtiden. Kongruensen kan jämföras 
vid granskning av hur respektive intervjuperson har valt att svara på en specifik fråga, då en del av 
frågorna använts till båda intervjutillfällena. Eftersom de intervjuade är bland de som har bäst koll 
på hur läget ser ut i Kiruna och kan sin sak finns det ingen större mening med att fråga samma sak 
på olika sätt. Precisionen säkerhetsställs genom att intervjupersonerna får se och har möjlighet till 
att kommentera och ändra det som skrivits ner från intervjun. Objektiviteten behandlas i uppsatsen 
så att det finns tillgång till transkriberingen på respektive intervju (se bilaga 3 och bilaga 4). 
!
Validiteten i den andra undersökningen är inte lika stor som i intervjudelen, då det finns olika fakta 
kring hur städerna uppkommit. Eftersom det här handlar om historia och då ingen exakt vet hur det 
faktiskt såg ut för ett par hundra år sedan kan olika källor säga lite olika saker, men för att öka 
validiteten används flera olika källor som grund för undersökningen. Falun var den stad som var 
svårast att hitta relevant information om, och det kommer att visa sig i resultatdelen då vissa delar 
inte går att jämföra med de andra städerna. 
!
!
2.6 Etiska överväganden  
!
I uppsatsens ena undersökning, intervjudelen, är det viktigt att ha klart för sig vad som gäller med 
de etiska övervägandena för att inte kränka eller gå över några gränser. Nedan lyfts de fyra kraven, 
dess betydelse och hur de har anpassats till undersökningen. 
!
Informationskravet betyder att den ansvarige forskaren måste informera alla som deltar i 
forskningsundersökningen angående forskningsuppgiftens syfte och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande i undersökningen. Detta gjordes redan i det första mailet som skickades ut där 
grundläggande information gavs (se bilaga 1). 
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Samtyckekravet betyder att deltagarnas samtycke måste finnas för att få utföra undersökningen, 
vilket de berörda personerna fick möjlighet att själva avgöra då de kunde låta bli att svara på det 
första utskickade mailet. 
!
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna som deltagit i undersökningen ska få möjlighet att 
vara anonyma, så att utomstående inte kan identifiera vilka som har medverkat i undersökningen, 
samt att känslig information inte skall spridas. Det här var inte aktuellt i min undersökning eftersom 
de intervjuade personerna inte hade möjlighet att vara anonyma, men även det klargjordes redan 
från början i det första mailet. 
!
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in enbart får användas för det nämnda 
forskningssyftet. Efter det att uppsatsen är färdig raderas inspelningen av intervjun och 
intervjupersonerna har blivit försäkrade om att det endast används till denna uppsats. 
!
(Vetenskapsrådet 2002; Denscombe 2009) 
!
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
!
I kommande kapitel presenteras två olika teorier som anses vara relevanta för uppsatsen, varav den 
första teorin får störst fokus. Teorierna kommer att användas främst i analyskapitlet där de kopplas 
samman med Kirunas läge och situation.  
________________________________________________________________________ 
!
3.1 Kevin Lynch 
!
Lynch var en amerikansk stadsbyggnadsteoretiker som utifrån en stads existerande form och de 
allmänna bilderna av en stad har utarbetat en metod för hur människor uppfattar en stad och dess 
karaktär (Vessberg 2008). 
!
En utgångspunkt för Lynchs metod är hur människor upplever den fysiska miljön och den 
omgivning som de befinner sig i. Allting upplevs i det förhållande som den har till omgivningen, 
ingenting upplevs alltså som en enskild företeelse och beroende på vilka minnen vi har från olika 
händelse kommer olika människor att associera och ha olika bilder av olika delar av staden 
(Svenska kommunförbundet 2004).  
!
För att få fram vilka bilder människor har av städer intervjuades personer från tre stora städer i 
Amerika. Personerna intervjuades och fick berätta om sina upplevelser av staden och därefter fick 
de rita mentala kartor av den stad som de kom från. Utifrån dessa intervjuer förklarade Lynch hur 
personerna i staden upplever och läser av en stad eller vissa områden. Lynch kommer fram till och 
menar att det är genom stadens fysiska form som vi faktiskt kan förstå den. Utifrån den information 
som samlats in får han fram fem grundelement som visar hur människor upplever och orienterar sig 
i städer (Vessberg 2008; Svenska kommunförbundet 2004). Dessa fem grundelement beskriver 
Lynch (1960) så här: 
!
- Stråk: Det är rörelsekanaler, olika typer/sätt att ta sig fram på, där människor ges möjlighet till 

att se miljön runtomkring. De är väldigt tydliga och viktiga och är element som de flesta andra 
delarna i staden är arrangerade och anpassade till. Det är ofta kring stråken som människor 
bygger upp sin bild av staden. Exempel på stråk kan vara gångvägar, järnvägar, vägar.  
!
- Gränser: Kan markera en gräns mellan olika områden eller även sammanlänka dem. Det är 

linjära element, som inte kan ses som stråk. Dessa är viktiga för att de kan visa var olika 
områden börjar respektive slutar för någonstans. Exempel på gränser är strandlinjer och 
bebyggelser.  
!
- Enhetliga områden/distrikt: Ett område som bildar en helhet, där det tydligt märks om man 

befinner sig inne i området eller utanför. Karaktären i dessa områden är ofta enhetliga eller så 
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fyller de någon enhetlig funktion. De är tydliga element som påverkar människors bild av staden. 
Exempel på enhetliga områden kan vara byggnadsstilar eller markanvändning.    
!
- Knutpunkter: Det är olika platser som är strategiskt placerade i staden. Det kan vara 

skärningspunkter mellan olika stråk, eller en knutpunkt av något slag. Exempel på knutpunkter 
kan även vara gatukorsningar eller torgplatser. 
!
- Landmärken: Någonting som kan ses på långt håll och som kan användas som en 

referenspunkt. Gör det lättare att orientera sig i staden och är objekt som skiljer sig från 
omgivningen. Exempel på landmärken är byggnader, skyltar, berg och kyrktorn mm.  
!
Alla elementen samarbetar på olika sätt och bildar tillsammans olika mönster som skapar en 
överskådlig bild av staden. Att de fungerar tillsammans är därför nödvändigt för att kunna orientera 
sig och kunna läsa av staden. Lynch trycker mycket på att läsbarheten av en stad är den viktigaste 
visuella kvalitén i stadsbildningen, då det utifrån de visuella bilderna går att orientera sig och kan 
känna en viss trygghet i staden. Alltså visar Lynchs forskning på att variation är viktigt och att de 
olika elementen gör att människor kan bygga upp mentala kartor och därigenom stärks även den 
visuella bilden av staden (Vessberg 2008).   
!
3.2 Walter Christaller  
!
Christaller var en tysk geograf som på 30-talet lanserade centralortsteorin som haft väldigt stor 
betydelse vid studier av tätorter (Dahlström 1991). I och med den kraftiga urbaniseringen som 
skedde under 1900-talet blev intresset för hur de växande städerna kom att påverka omgivningen 
runtomkring sig och varför just de städerna började expandera. Intresset kom under mitten av 1900-
talet då det skedde en kvantitativ revolution för alla samhällsvetare, vilket gjorde att teorin beskrivs 
med hjälp av en matematisk beskrivning (Améen, Nationalencyklopedin).  
!
Vilka städer det är som växer och klarar sig, har att göra med avstånden mellan olika orter, då det 
stora utbudet inte behöver finnas allt för nära varandra. De städer som växer är de som blir utrustade 
med specialiserade servicenäringar (Dahlström 1991).  
Centralortsteorin förklarar alltså hur städer och orter förhåller sig till varandra, där största fokus 
ligger på städers olika storlek och fördelning. Städerna tillsammans med orterna utgör en centralort, 
där det sker handel och interaktion (Norin 2012). 
!
Grundtanken med teorin är att varor erbjuds från ett regioncentrum till omgivningen med en viss 
räckvidd,  där dess form är sexkantigt och möts mot nästa regioncentrums räckvidd. Mellan de olika 
regioncentra placeras bygdecentra där det finns en begränsad del av de större orternas utbud 
(Nationalencyklopedin centralortsteori). Den service och varor som finns i de olika områdena kan 
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kategoriseras från dagligvaror till sällanköpsvaror, där den grundläggande servicen omfattar varor 
som införskaffas på daglig basis (Persson 2007). 

 

!
I figur 3.1 visas hur det hade sett ut rent matematiskt, men då bebyggelsen ser olika ut på olika 
områden så uppsår aldrig en exakt avbildning men principen är den samma. I systemet har den 
största staden en räckvidd som sträcker sig ända ut till den andra nivån på städerna (se bild 3.2.).  
Persson (2007) lyfter några förutsättningar som teorin bygger på för att kunna fungera i praktiken: 
- området ska vara slätt 
- ha jämn fördelad befolkning 
- transportmöjligheterna ska vara liknande i alla riktningar  
- invånarna i de olika områdena åker till den närmsta orten för att införskaffa de varor och tjänster 

som behövs 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figur 3.1. På bilden visas hur en stor stad (röd-city) är omgiven av 
mindre städer (orange-town), samhällen (blå-market town) och byar 
(grön-village) enligt ett visst mönster. !
Källa: http://www.wolfatthedoor.org.uk/mainpages/sustainability.html

Figur 3.2.  En annan bild som visar 
centralortsteorin. Här syns tydligare den räckvidd 
som den ”stora staden” beräknas ha. !
Källa: http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/
dissert/chapter02/Image20.gif

http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/dissert/chapter02/Image20.gif
http://www.wolfatthedoor.org.uk/mainpages/sustainability.html
http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/dissert/chapter02/Image20.gif
http://www.wolfatthedoor.org.uk/mainpages/sustainability.html


4. FORSKNINGSLÄGE 
!
I kapitlet kommer först olika områden som alla spelar stor roll för förflyttningen av Kiruna att tas 
upp, från avsnitt 4.1 - 4.4. I de resterande tre avsnitten, 4.5 - 4.7, kommer den andra undersökningen 
att presenteras där tre olika städer granskas, varav alla har vuxit fram genom sin gruvverksamhet.  
________________________________________________________________________ 
!
4.1 Gruvan 
!
År 1890 bildades gruvbolaget LKAB och har sedan dess varit en viktig aktör för den svenska 
exportindustrin och den industriella utvecklingen i Sverige, tack vare järnvägens utbredning och 
tillgänglighet kunde råvaror tidigt transporteras till den globala marknaden (LKAB u.å.). I Kiruna 
har malm brutits från två berg, Kiirunavaara och Luossavaara, men idag sker det enbart brytning 
ifrån Kiirunavaara då LKAB har bedömt att malmen i Luossavaara huvudsakligen är utbruten 
(Näringsdepartementet 2006). 
!
Fram till 1960-talet skedde brytningen av malmen i dagbrott, men därefter övergick LKAB till 
underjordsbrytning. Användandet av denna metod innebär att i takt med att malmen bryts ut lämnas 
tomrum, dessa tomrum fylls allteftersom med rasmassor ovanifrån. Då malmkroppen i berget ligger 
med en lutning på ungefär 60 grader, som en snedställd skiva, skapas sprickor och 
markdeformationer i marken ovanför som sträcker sig in mot samhället och centrum vilket du kan 
se i figur 4.1 (Näringsdepartementet 2006). 

�15

Figur 4.1. Bergets lutning mot staden och hur deformationerna påverkar marknivån. !
Källa: LKAB



Järnmalmsgruvan i Kiruna är världens största och mest avancerade underjordiska järnmalmsgruva 
där man under 100 år har kommit ner till ett djup på drygt 1000 meter ner i malmkroppen 
(Näringsdepartementet 2006). 
!
LKAB är idag en liten leverantör räknat på ton järnmalm, men är trots det en av världens ledande 
aktörer på förädling och dessutom världens näst största producenter av järnmalmspellets. 
Järnmalmen kompletteras med andra industrimineralier vilket gör att bolaget är en tillförlitlig resurs 
i ständig utveckling med sikte mot framtiden (LKAB u.å.). Den starka tillväxt som sker i bland 
annat länderna Kina och Indien, under början av det nya sekelskiftet 2000, gör att efterfrågan på 
råvaror som järn ökar drastiskt, vilket påverkar världsmarknadspriserna och gör att det blir väldigt 
lönsamt att bryta järnmalmen i Kiruna (Kirunas historia u.å.). 
!
2003 meddelade LKAB genom ett pressmeddelande att markdeformationerna mot staden Kiruna 
sprider sig snabbare än tidigare beräknat och någonting måste göras om staden på sikt ska kunna stå 
kvar. Åtta år därefter, 2011, togs det stora beslutet att stadens centrum och närliggande delar ska 
flyttas 3 km österut (se figur 4.3). Då det är LKAB som orsakar skadorna i marken som gör att 
staden måste flyttas är det även de som måste betala för förflyttningen (Bergström 2012). 

Den prognos som LKAB år 2003 gick ut med kom inte heller att stämma, då det 2014, genom nya 
undersökningar kom en ny prognos där det kunde visas att markdeformationerna inte skulle ske så 
fort som det tidigare befarats, se figur 4.2 (LKAB 2014). Det har visat sig att det finns mer malm än 
tidigare beräknat i berget, vilket gör att malmbrytningen för varje nivå tar längre tid och detta i sin 
tur gör att mer tid kan läggas på att planera och genomföra flytten av de berörda delarna av Kiruna 
(LKAB 2014).  
!
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Figur 4.2. Den tidigare och nya ställda prognosen av hur 
deformationerna kommer att förflytta sig mot staden. 
Den gröna närmst staden = tidigare prognos för år 2018 
Den gröna närmst gruvan = nya prognosen för år 2018 
Den blå linjen visar prognosen för den nya huvudnivån i 
gruvan på 1365m (år 2030-2035). !
Källa: LKAB

Figur 4.3. Området innanför det röda strecket ligger inom 
deformationsrisk. Cirkeln visar centrumets nya placering. !
Källa: https://www.kth.se/alumni/event/event/sverige/kth-x-
stadsflytten-av-kiruna-1.364029

https://www.kth.se/alumni/event/event/sverige/kth-x-stadsflytten-av-kiruna-1.364029
https://www.kth.se/alumni/event/event/sverige/kth-x-stadsflytten-av-kiruna-1.364029


4.2 Kiruna 
!
I slutet av 1800-talet börjar brytningen av malm ur gruvan och i samband med att arbetare behövdes 
till gruvan beslutades det att en stad ska byggas För att inte hamna i samma missöde som 
Malmberget, där en kåkstad utan struktur byggdes, skulle det göras ordentligt och med en bra 
planering. Hjalmar Lundholm, LKAB:s förste gruvdisponent, kom att leda byggandet av 
mönsterstaden Kiruna tillsammans med den tidens mest kända arkitekter omkring 1900-talets 
sekelskifte (Näringsdepartementet 2006). Denna mönsterstad ritades av arkitekten Per Olov 
Hallman och den kom att bli Sveriges första klimatanpassade stadsplan. Istället för att följa det 
traditionella rutnätet gjordes gatorna svängandes och följde på så sätt terrängen för att skydda mot 
det hårda klimatet och de kalla vindarna (Näringsdepartementet 2006; Kiruna kommun u.å.). 
!
Många av de byggnader som byggdes i Kiruna är ritade av olika kända arkitekter från olika epoker. 
Många är idag byggnadsminnen, t.ex. stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården och järnvägsstationen 
(Näringsdepartementet 2006). En annan viktig byggnad som är unik för Kiruna är dess vackra kyrka 
som Gustaf Wickman, LKAB:s arkitekt, ritade utifrån Hjalmar Lundholms beskrivning; ”Du ska 
rita en kyrka som är som en lappkåta” (Kiruna kommun - kyrkan u.å.). 
!
Kiruna är Sveriges till ytan största kommun, där det idag bor omkring 18 000 invånare i 
centralorten. Det är en till folkmängden liten stad, men väldigt omtalad och förknippas oftast med 
snö, kyla, långa vinternätter, midnattssol och norrsken men även med rymdforskning, friluftsliv, 
jakt, fiske och framförallt gruvdriften som LKAB driver (Nilsson 2009). 
!
Staden beskrivs ofta som en unik och annorlunda plats där det finns tillgångar och kännetecken som 
inte liknar någonting annat och där friluftsliv och naturen är det som står i centrum. Exempel på 
unika möjligheter är bland annat ishotellet i Jukkasjärvi, Esrange - den enda civila rymdstationen i 
norra Europa, midnattsskidåkning och ”Arctic Light Film Festival” som är världens till ytan största 
filmfestival till (Nilsson 2009). 
!
I Kiruna anordnades en arkitekttävling där olika förslag till stadens stadskärna presenterades. Av de 
sammanlagt 57 teamen som visade intresse valdes 10 st. ut som fick delta i tävlingen (White projekt 
u.å.). I februari 2013 presenterades White arkitekt AB, i samarbete med Ghilardi + Hellsten 
Arkitekter, som vinnare av tävlingen med deras bidrag ”Kiruna 4-ever” (White projekt u.å.). 
Tävlingen gick ut på att ta fram en 20-årig plan för hur Kiruna stegvis ska flyttas fram till år 2033, 
vilket White lyckades överträffa när de istället gjorde en 100-årig masterplan med fokus på att 
skapa en hållbar modellstad, med mångfaldig ekonomi som inte behöver vara lika beroende av 
världsmarknaden för järnmalmen som staden är idag (White projekt u.å.).  
!
Flytten av staden kommer att ske längs ett nytt stadsband, som kommer att knyta ihop centrala 
Kiruna med de samhällena som ligger intill. Karaktären från gamla centrum kommer bevaras 
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genom återanvändning av material och även av en del byggnader som kommer att flyttas 
oförändrade, som till exempel Kirunas vackra kyrka, se figur 4.4 (White projekt u.å.). 

Befolkningsmängden i Kiruna har de senaste åren minskat, men då andelen småföretag i staden 
snabbt ökar blir det också en stor efterfrågan på bostäder Detta har White tagit med i sin plan då nya 
bostadskvarter kommer att byggas (White projekt u.å.). För att ta vara på befintliga resurser som 
finns i Kiruna kommer överskottsvärmen från gruvdriften, samt vinkraft användas för att framställa 
energi till staden (White projekt u.å.).    
!
I centrum kommer ett nytt torg vara det första steget i masterplanen där Kirunas historiska 
klocktorn, resecentrum, bibliotek, simhall och stadshuset Kristallen kommer få utrymme (White 
projekt u.å.). Stadshuset Kristallen är den byggnad som inleder stadsflytten och ses som en 
profilbyggnad, vilket inte är konstigt då det nuvarande k-märkta huset är en folkkär byggnad som 
kirunaborna har en relation till (Bengtsson 2013). 
!
!
4.3 Centrum 
!
Ordet centrum kommer från latin och betyder medelpunkt, vilket även kan förknippas med 
knutpunkt eller mötespunkt (Nationalencyklopedin). 
!
Viktiga funktioner som ett centrum ska ha är bland annat att det ska kunna fungera som en 
mötesplats, att det finns funktioner i form av bostäder, arbetsplatser, handel, service och kulturella 
verksamheter (Book och Eskilsson 1999). 
!
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Figur 4.4. Kirunas kyrka som kommer monteras ned för att senare 
byggas upp på dess nya plats. !
Källa: http://no.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kirke

http://no.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kirke
http://no.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kirke


1900-talet kom att bli planerarnas århundrade då fokus låg på att komma undan de problem och 
urbana förändringar som blev följder av den snabba industrialiseringens framkomst (Book och 
Eskilsson 1999). Nu skulle utopiska mönstersamhällen skapas där stadsplaneringen hade fokus på 
att ge staden sol, ljus och gröna områden till skillnad mot de missförhållandena som fanns inne i 
städerna under industrialiseringen (Book och Eskilsson 1999). 
!
Kirunas stadskärna kommer flyttas 3km österut och få en helt ny form än tidigare (Hult 2013). 
Nuvarande stadskärnan i Kiruna är gles och utspridd, men då det finns önskemål på förändring 
kring det så kommer det nya centrumet att bli betydligt tätare (Hult 2013). 
!
Kirunas nya stadskärna kommer bestå av torg, stadspark, bostadskvarter och en handelsgata, där 
torget med kommande stadshuset Kristallen blir den mest centrala punkten (Nordmark 2015). 
Torget ska ge utrymme till olika aktiviteter som passar alla olika åldersgrupper och skapa ett mer 
levande och attraktivt centrum, men som fortfarande behåller Kirunas unika identitet (Nordmark 
2014 - Kiruna torg). 
Handelsgatan utgår från torget och kommer sträcka sig österut med butiker i bottenvåningarna på 
respektive sida av gatan och med utrymme till bostäder och arbetsplatser ovanför butikerna 
(Nordmark 2014 - handelsgatan). Stadsparken är den del som sammankopplar den gamla och nya 
staden med varandra och bostadskvarteren runt omkring är utformade så att ingen har mer än tre 
kvarter till naturen (Nordmark 2015). 
!
!
4.4 Att flytta en stad 
!
Planeringen av Kirunas flytt är någonting unikt som fått stor internationell uppmärksamhet. I de 
första skedet vid planeringen av flytten letades det efter liknande exempel att studera och utgå ifrån, 
”men det finns ingenting som är lika komplext” (Vinsa) som det som ska genomföras i Kiruna. Det 
som till viss del har studerats är dock hur kolgruvan i sydöstra Tyskland har gjort då några byar 
tvingats flytta för att gruvan ska kunna expandera (Vinsa).  
!
I sydöstra Tyskland driver just nu det svenska företaget Vattenfall flera kolgruvor och kolkraftverk 
som påverkar både miljön och de människor som bor i närområdena. Gruvbrytning här har pågått 
länge och när Tyskland tillhörde DDR hade människorna ingenting att säga till om när gruvorna 
expanderades, och människor tvingades att flytta till olika områden oavsett vad de tyckte. Idag ser 
det lite annorlunda ut, då kraftverken har skyldighet att bygga nya samhällen till de människor som 
påverkas (Sveriges radio 2012). De invånarna som bor i de berörda byarna i Tyskland erbjuds nya 
boende där de får vara med och bestämma hur de vill ha det. Nya skolor, idrottshallar, kulturhus och 
sjöar har anlagts. Det är blandade känslor hos de involverade. Där vissa ser det som en möjlighet 
medan andra protesterar och inte vill flytta. Trots att det varit en del oenighet kring flytten av 
byarna, har processen gått relativt smidigt. LKAB har varit där och granskat deras arbete för att få 
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hjälp och inspiration inför flytten av Kiruna (Wallenius 2008). Sedan 1920-talet har brunkols- och 
kolbrytningen i Tyskland gjort att cirka 120 byar har tvingats flytta, men då det handlar om ett par 
hundra invånare per by i Tyskland blir det helt andra proportioner då det i Kiruna centralort bor 18 
000 invånare (Kiruna kommun u.å.). 
!
I Kanada hittades det 2005 guld under den lilla staden Malartic, och det kom inte att dröja länge 
innan en guldgruva öppnades och det började brytas i marken. För att komma åt guldet behövdes 
problemet med bostäderna och de människor som bodde rakt ovanpå området först lösas 
(Kucharsky u.å.). Målet med förflyttningen var att lösa det på bästa möjliga sätt för den lilla staden 
och dess invånare. Därför valdes alternativet att flytta och renovera så många av husen som möjligt. 
Utav de 205 hemmen kom 130 st att flyttas och ytterligare 20 hus byggdes helt nya ca 2 km bort, 
där den nya staden kom att ligga. Familjerna fick kompensationer för att de var tvungna att flytta. 
Det byggdes också upp en ny skola, långsiktig vårdanläggning, daghem och kulturcenter då dessa 
byggnader inte kunde flyttas. Trots att myndigheterna var oroliga att flytten skulle påverka 
invånarna negativt så blev förflyttningen lyckad och det hårda arbetet för att invånarna skulle kunna 
anpassa sig till den nya staden lönade sig (Kucharsky u.å.). Denna förflyttning har man i Kiruna inte 
studerat, utan den nämns i undersökningen som ett exempel på annan förflyttning av städer.  
!
För att lyckas flytta delar av Kiruna och samtidigt få invånarna att trivas och känna samhörighet till 
staden är det viktigt att de få vara med och påverka på olika sätt. Genom enkäter och diskussioner 
har kommunen kommit fram till en strategi angående stadsbyggnaden som består av sju principer 
som leder utvecklingsplanen (Kiruna utvecklingsplan 2012). Tanken är att de sju principerna ska ses 
som ett styrande dokument med mätbara mål som på olika sätt säkrar kvalitén vid t.ex. 
detaljplaneringen och hjälpa till då det är många olika aspekter som ska hanteras och tas hänsyn till 
(Kiruna utvecklingsplan 2012). Varje princip har blivit utrustad med sju nyckelfrågor som 
konkretiserar principen och utvecklingsplanen (2012) för Kiruna. Så här förklaras de: 
!
• Dynamisk stadsomvandling  
1.1 Staden skapas genom delaktighet och dialog 1.2  utveckling före avveckling 1.3 Mötesplatser 
för stadsomvandling 1.4 Staden växer österut från det befintliga 1.5 Steg för steg, plats för plats 1.6 
En flexibel stadsstruktur 1.7 Tillåtande detaljplaner 
!
• Levande och trygg stadsmiljö 
2.1 Offentliga platser för alla vid naturliga målpunkter 2.2 Närhet till natur, park och lekplatser 2.3 
Trivsamma och trygga gator och allmänna platser 2.4 Entréer och lokaler mot gaturummen 2.5 Sol, 
vind och årstidsrelaterad design 2.6 Låga bullernivåer och bra luft 2.7 Gröna gårdar och uteplatser. 
!
• Tillgänglig och promenadvänlig stad 
3.1 Tydliga stråk och noder i gatunätet 3.2 Gatumiljön prioriteras för gående 3.3 God 
framkomlighet för cykel och spark 3.4 Lättillgänglig och attraktiv kollektivtrafik 3.5 Resecentrum 
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är knutpunkt för kollektivtrafiken 3.6 Biltillgänglighet men på stadens villkor 3.7 Flexibel och 
samordnad parkering 
!
• Tät och blandad stad 
4.1 Blandning av funktioner i stadskärnan 4.7 Högre täthet i kärnan och kring viktiga stråk 4.4 
Offentlig och kommersiell service samlas i kluster och stråk 4.2 Kultur, fritid och idrott aktiverar 
staden 4.3 Förskolor och skolor nära boende och natur 4.5 Goda lägen och lokaler för företag och 
forskning 4.6 Blandning av bostadstyper och upplåtelseformer 
!
• Stark identitet och arkitektur 
5.1 Nya Kiruna är sammanhängande, tät och naturnära 5.2 Torget ska ses som ett landmärke och en 
mötesplats 5.3 Gestaltning som reflekterar subarktiskt klimat och lokal identitet 5.4 Stadsbilden är 
rik på olikheter som speglar Kiruna 5.5 Värdefulla kulturbyggnader definierar viktiga platser 5.6 
Bevarade byggnader och byggnadsdelar finns rikt representerade i staden 5.7 Mötesplatser för 
internationellt utbyte och innovation 
!
• Natur och stad i samspel 
6.1 Lokala naturtillgångar förvaltas för framtiden 6.2 Naturens ekosystemtjänster berikar staden 6.3 
Biologisk mångfald och lokala arter 6.4 Anpassning till kommande klimatförändringar 6.5 
Snöröjning för framkomlighet och stadsliv 6.6 Dag- och smältvatten omhändertas lokalt och skapar 
renande kretslopp 6.7 Byggnation utifrån lokala mark- och klimatförhållanden 
!
• Energi- och resurssmart stad 
7.1 Effektiv markanvändning och stadsstruktur 7.2 Material från befintliga byggnation tas tillvara 
7.3 Självförsörjande och klimatneutrala energisystem 7.4 Låg miljöpåverkan under hela livscykeln 
7.5 Kretsloppsanpassade VA- och avfallssystem 7.6 Energieffektiva byggnader och 
byggnadsmaterial 7.7 Föroreningar stör inte mark, vatten och ekosystem 
!
Genom att utgå från dessa punkter byggs en stad som är anpassad efter vad invånarna i Kiruna 
prioriterar och vill ha, samtidigt som miljöaspekter och hur resurser ska användas för en hållbar 
utveckling lyfts fram.  
!
!
4.5 Malmberget 
!
Malmbrytningen började redan under mitten av 1700-talet i Malmberget i Gällivare kommun. Idag 
är Malmberget nästan sammanvuxet med Gällivare, men från början var de åtskilda. Vid 
Malmberget finns det till skillnad från Kiruna flera olika malmkroppar varifrån malm har brutits 
(Näringsdepartementet 2006).  
!

�21



År 1888 når järnvägen Malmberget som nu kommer att påbörja en ny epok där malmbrytningen tar 
sin början på ett sätt som vi tidigare aldrig varit med om i Sverige. Det var ett engelskt 
järnvägsbolaget som arrenderade brytningsrätten till malmen och redan det första året bröts 20 000 
ton berg. De nästkommande åren ökar produktionen ofantligt mycket (Forsström 1973). Denna 
stora ökning krävde en bofast arbetsstyrka som enbart ägnar sig åt gruvdriften. Därför sattes ett 
flertal baracker upp i anslutning till brytningen och ett gruvsamhälle bildades (Forsström 1973). 
Bostäderna som det engelska bolaget satte upp räckte inte och bostadsbristen gjorde att primitiv 
privat bebyggelse av jordkojor och liknande fick komplettera detta. Expansionen för det unga 
samhället avstannar när det engelska järnvägsföretaget går i konkurs och först när den svenska 
staten år 1891 har tagit över kan expansionen fortsätta (Forsström 1973).  
!
Expansionen ökar ännu mer och fram till 1896 hade arbetsstyrkan ökat från ca 230 till 1 500 man. 
Arbetarbaracker byggdes upp och arbetarna fick bo allt trängre för att försöka täcka bostadsbristen. 
Detta var inte möjlig då bolagets bostäder endast räckte för 1/3 av de anställda (Forsström 1973). På 
grund av bostadsbristen och att det inte fanns någon byggnadsplan så byggdes olika blandningar av 
de primitivaste jordkojor och brädskjul utan någon som helst struktur och bildade ett vildvuxet 
samhälle. Först tio år senare togs problemet upp och en byggnadsplan utarbetades för det som nu 
kommit att bli känt som ”Kåkstaden i Malmberget”  (Forsström 1973).  
!
1907 förpliktar sig LKAB med att skaffa bostäder till arbetarna i Malmberget och nya 
bebyggelseplatser placerades i närheten av järnvägen för att ge förbindelse till gruvorna. Trots 
bolagets bostäder som tillkommit och uppfyllde de lägsta kraven, var trångboddheten större i 
bolagets bostäder än i municipalsamhället (Forsström 1973).  
!
I Malmbergets kåkstad fanns praktiskt taget allt att köpa, och trots de långa transportsträckorna och 
kundernas köpkraft hölls priserna nere genom det stora utbudet, och den konkurrens som fanns 
köpmännen emellan. Trots att staden sågs som ett slumområde så var det inte det i vanlig 
bemärkelse, då staden generellt sett betraktas som ett höglönesamhälle. Slumområde och kåkstad 
kallades staden istället p.g.a. sin primitiva och ostrukturerade bebyggelse (Forsström 1973).  
!
1898 godkänns den slutliga stadsplanen som Henrik Wennerström tagit fram där skiljningen från 
kronans mark ger möjlighet till äganderätt för enskilda personer. I stadsplanen har Wennerström fått 
ta hänsyn till att det ska finnas tillgång till dels rinnande vattendrag, dels att de befintliga 
huvudvägarna Gällivarevägen och Kaptensvägen ska få finnas kvar. Därav har han inte kunnat 
använda sig av ett helt rätvinkligt gatunät då dessa vägarna ligger diagonalt gentemot de andra 
(Forsström 1973).   
!
Wennerströms stadsplan såg från en början ut att bli lyckat tills dess att man insåg att 1/4 av 
stadsplanen låg vid ett myrområde vilket ledde till att att ett 40-tal kvarter inte kunde byggas. År 
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1932 löstes det hela genom att samhället fick ytterligare lite mer mark att bygga bostäder på 
(Forsström 1973).  
!
1951 kommer ytterligare en ny stadsplan då bebyggelsen i Malmberget blivit nedsliten och är i 
behov av sanering. Nu kommer en helt ny samhällsbild där det i samhällets centrala delar byggs 
moderna hyreshus, i anslutning till affärscentrum byggs det höghus och i ytterområdena börjar 
moderna villor att byggas upp (Forsström 1973). 
!
Idag nyttjas fortfarande berget och är den viktigaste näringen i Malmberget. Dock har samma 
problem uppstått som i grannstaden Kiruna, delar av staden måste flyttas då bostäderna ligger för 
nära gruvan och de brytningar som sker (LKAB u.å.). I Malmberget är det flera malmkroppar som 
pekar in mot staden och det har redan satt sina spår då sprickor och deformationer påverkar staden. 
Från början var det naturligt att bygga bostäderna nära arbetsplatserna vid gruvan, men då visste 
ingen att vi hundra år senare kunde bryta malm över en kilometer ner i marken och vilka 
konsekvenser det kunde få för närliggande bostäder (LKAB u.å.). 
!
!
4.6 Sala 
!
Under 1500-talet var silvergruvan i Sala en av landets viktigaste industrier och med hjälp av silvret 
som framställdes här kunde skulder betalas och arméer byggas upp. När silvret först upptäcktes är 
oklart, men det första säkra belägg som finns för gruvdriften är ett brev som Sten Sture den yngre 
skrev 1512 och då är gruvan i full gång (Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003). Misstankarna är att 
det var bönderna i Salatrakten som redan under 600-700-talet upptäckte silvret och påbörjade ett 
primitivt bergsbruk och smälte silvret på sina gårdar i små enkla smältugnar (Meurman 2000).   
!
I och med att gruvverksamheten tar fart under 1500-talet börjar det byggas bostäder i anslutning till 
gruvan, och platsen kommer senare att kallas Gruvbyn. Här byggdes det gårdar tätt intill varandra 
utan någon speciell struktur och runt gårdarna fanns det bostadshus, smedja, ekonomibyggnader, 
krogar, torg, kapell och ladugårdar (Sala kommun 2013). Husen byggdes antingen direkt på marken 
eller med en stengrund och bestod ofta av en nedre plan där en eldstad fanns och en övervåning där 
sovrummen fanns. Gruvbyn var ett stort samhälle under denna tiden och kan jämföras med dåtida 
Västerås som vid samma tid hade ca 3500 invånare (Sala kommun 2013). 
!
Brytningen av silver pågick fram till 1900-talets början och det var tack vare den stora mängden 
silver som kunde brytas i bruksstaden som gjorde att Gustav II Adolf i mitten av 1600-talet gav 
staden privilegier Detta gav staden de möjligheter som den behövde för att kunna utvecklas 
(Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003). Sala stad grundades några kilometer nordost om gruvan 
och gavs stadsprivilegier 1624 och området där Gruvbyn låg ödelades och började användas till 
betesmark (Sala kommun 2013). Staden fick en ny stadsplan som grundades i en rutnätsmodell, där 
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syftet var att få en mer strukturerad och snyggare stad men också bättre brandskydd då husen inte 
längre låg lika tätt (Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003). Staden skulle ses som en prydnad för 
riket och genom rutnätsmodellen byggdes kvarteren i kvadrater med ett torg som central mötesplats 
varifrån gatorna hade sina utgångspunkter (Sala kommun 2013).   
!
!
4.7 Falun 
!
Falun har vuxit upp runt en koppargruva från vilken man redan under 700-talet började utvinna 
kopparmalm ifrån, dock har inga rester från bosättningar återfunnits från denna tid. Stadens 
ekonomi har varit beroende av brytningen av koppar och gruvarbetet sattes fart på under 1000-talet 
(Falun historia 2013).  Falun växte inte fram som en egen stad från början utan tillhörde Torsångs 
socken fram tills 1400-talet då Mariakyrkan byggdes. Därefter började orten att forma sig allt mer 
men något behov av att ha en stad med stadsprivilegier fanns inte. Det kom att dröja till början av 
1600-talet då frågan om behovet av en stad växte på nytt. Nu var nämligen Falun och gruvan en 
viktig del och anledning till Sveriges utveckling som stormakt i Europa, men fortfarande växte 
ingen stad fram. Först år 1642 inrättades Falun som en stad, dock fanns det redan rådmän, 
borgmästare och rådhus i staden sedan tidigare (Falun historia 2013).  
!
Under mitten av 1600-talet var Falun den näst största staden i Sverige. Anledningen till att Falun 
inte hade blivit stad tidigare, trots att det var så pass stort, berodde främst på bergsmännen och de 
bergsbrukande bönder som inte ville bilda stad (Falun historia 2013).  
!
Stadens blomstringstid var i slutet av 1600-talet, men på grund av för intensiv brytning i gruvan 
skedde ett stort ras som gjorde att kopparutvinningen minskade. Gruvdriften har pågått ända fram 
till 1992, och därefter har gruvan använts som en del av världsarvet och till turism (Falun historia 
2013).  
!
Idag dominerar tjänste- och servicesektorerna näringslivet i Falun och kommunens största 
arbetsgivare är kommunen och landstinget. Tillverkningsindustrin står idag enbart för 16% av 
kommunens arbetstillfällen (Nordblom Nationalencyklopedin).  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5. RESULTAT 
!
Här presenteras resultaten av uppsatsen med utgångspunkt från frågeställningarna. Resultaten består 
av de två intervjuerna, den jämförande undersökningen och litteraturstudier.  
________________________________________________________________________________ 
!
5.1 Hur ska karaktären i Kiruna bevaras även efter flytten? 
!
Karaktären i Kiruna kommer bevaras genom återanvändning av material och även av att en del 
byggnader kommer flyttas oförändrade, som till exempel Kirunas vackra kyrka (White projekt u.å.). 
Det kommer byggas ett nytt stadshus med ny design, men trots den nya designen är stadshuset ritat 
så att det uppfyller den känslan av öppenhet och vardagsrum som finns i det gamla stadshuset 
(Vinsa). Vinsa säger även att det är viktigt att behålla kulturarvet i staden samtidigt som de nya 
byggnaderna siktar mot framtidens kulturhistoria. 
!
Zakrisson lyfter det faktum att staden är väldigt ung, drygt 100år, och då den redan från början 
byggdes med hög kvalité på arkitekturen underlättar detta då nya byggnader ska ritas och kan 
fortsätta i samma spår med hög arkitektur. Enligt Vinsa ska de byggnader som flyttas integreras med 
de nya och tillsammans bilda en Kirunaprofil som är igenkännande men samtidigt pekar mot 
framtiden.  
!
En av de sju punkterna i stadsbyggnadsstrategin för den nya bebyggelsen av Kiruna är ”Stark 
identitet och arkitektur” där några av nyckelfrågorna som lyfts är att staden ska: 
!
• Ha en stadsbild som är rik på olikheter och på så sätt speglar Kiruna 
!
• Ha värdefulla byggnader som definierar viktiga platser 
!
• Bevarande byggnader och byggnadsdelar finns rikt representerade i staden            
   (Kirunas utvecklingsplan 2012) 
!
Kiruna är känt för sin natur och omgivning vilket bevaras då White arkitekt, i sitt vinnande bidrag 
av stadsplaneringen, utformat bostadskvarter som gör att ingen är längre än tre kvarter från naturen 
(Nordmark 2015). Zakrisson anser att detta beror på att stadsplaneringen är ritad med gröna eller 
vita stråk inne i stan, vilket gör att naturen kommer närmre invånarna. 
!
!
!
!
!
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5.2 Hur kommer stadens nya centrum se ut? 
!
Det nya centrumet kommer placeras 3km österut från dess nuvarande position och med en betydligt 
tätare centrumstruktur än vad som idag finns i Kiruna (Hult 2013). 
!
Stadens nya centrum kommer bestå av ett stort torg där stadshuset Kristallen kommer få sin 
placering och då befinna sig på den mest centrala delen av centrumet, se bild 5.1 (Nordmark 2015). 
Stadshuset ses som en profilbyggnad då den inleder stadsflytten och ligger många av kirunaborna 
nära hjärtat (Bengtsson 2013). På torget kommer även bibliotek, simhall, resecentrum, 
uteserveringar, affärer, hotell och liknande att finnas (White projekt u.å.). Syftet med torget är att 
skapa ett mer levande och ett mer attraktivt centrum med olika aktiviteter som passar alla 
åldersgrupper och som samtidigt behåller Kirunas identitet (Nordmark 2014 - Kiruna torg). 

!
!
!

En handelsgata kommer utgå från torgets östra del där butiker, bostäder och arbetsplatser kommer 
att få utrymme (Nordmark 2014 - handelsgata). På den västra delen av torget kommer det finnas en 
stadspark som sammankopplar den gamla och nya staden med varandra där naturen ligger i fokus 
och ses som en viktig social mötesplats där ett brett utbud av aktiviteter kommer erbjudas 
(Nordmark 2014 - Kiruna torg). 
!
Både Zakrisson och Vinsa poängterar hur viktigt det är att invånarna får vara med och tycka till. 
Arbete kring det här har gjorts genom enkäter, intervjuer, dialoger, tävlingar, presentationer, 
ungdomsgrupper och skolarbeten där många av kirunabornas förslag och åsikter har legat till grund 
för hur stadsplanen kommit att bli (Vinsa; Zakrisson). Det är invånarnas åsikter som legat till grund 
för den stadsbyggnadsstrategi, med de sju principerna, som använts vid stadsplaneringen. 
Anledningen till att dessa principer tagits fram är för att invånarna ska kunna trivas och känna 
samhörighet till staden, vilket de får möjlighet till genom att kunna uttrycka sina tankar och åsikter 
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Figur 5.1. Bild över torget med stadshuset Kristallen i mitten. !
Källa: Kiruna kommun



(Kiruna utvecklingsplan 2012). Viktiga nyckelfrågor som tagits med i stadsplaneringen kring 
centrum är: 
!
• Torget är ett landmärke och en mötesplats 
• Tydliga stråk och noder i gatunätet 
• Gatumiljön prioriteras för gående och god framkomlighet för cykel och spark 
• Låga bullernivåer och bra luft 
• Flexibel och samnyttjad parkering 
!
Vinsa berättar att frågan om parkering och bilkörningen i centrum har diskuterats och kommer att 
bli ett nytt problem som Kiruna inte tidigare haft då centrum varit utspritt. Tanken är att hålla 
centrum så gång- och cykelvänligt som möjligt (Zakrisson) och det sker arbete för att öka nyttjandet 
av kollektivtrafik enligt både Zakrisson och Vinsa. Båda lyfter tanken om att gemensamma 
parkeringsplatser i form av parkeringshus eller liknande vore bästa möjliga lösning för att undvika 
för mycket trafik i de mest centrala delarna. Kirunaborna är vana vid att alltid ta bilen vart de än ska 
och det finns många små byar runt omkring Kiruna som är helt beroende av att kunna ta bilen 
(Zakrisson). 
!
!
5.3 Hur arbetar man för att staden ska bli mer attraktiv? 
!
Både Zakrisson och Vinsa anser att någonting som måste förbättras för att göra staden bättre är 
bostadsfrågan. Zakrisson berättar att det de senaste 5-6 åren varit stor bostadsbrist i staden vilket har 
gjort att det inte funnits stora möjligheter till att bosätta sig i staden, och utan möjligheter till 
bostäder är det inte lätt att locka folk.   
!
Zakrisson säger även att det finns många intressanta arbeten i staden och hög kvalité finns på 
barnomsorg och skola vilket kan locka fler till arbete i staden. Hon tror inte att det finns några större 
problem med att locka folk till Kiruna, men för att lyckas måste Kiruna marknadsföras på ett 
betydligt bättre sätt än vad det görs idag.  
!
Vinsa poängterar några olika saker som staden redan har och som gör den unik och attraktiv så som 
ice-hotel, gruvstadspark, rymdindustrin och besöksnäringen. Staden är också långt framme när det 
gäller energilösningar och bostadslösningar som är anpassade till just miljön och energin berättar 
Vinsa. En gruvstadspark mellan gruvan och de bostäder som ligger närmst områdena som avverkas 
gör att miljön kommer att bli trevligare och parkerna kan användas till olika attraktioner, en annan 
aspekt är att det kan ses som en trygghet mellan gruva och stad, se figur 5.2. (Vinsa).  

�27



!  

Genom det nya centrumets uppbyggnad, med invånarnas synpunkter, kommer staden också bli mer 
attraktiv då den ska göras mer levande och trygg enligt Kirunas utvecklingsplan (2012).  
!
Vinsa berättar under intervjun att Kiruna är huvudorten i kommunen och har småbyar runt omkring 
sig på ett längsta avstånd på 20 mil. Människorna i periferin till staden åker in till Kiruna för att 
göra ”stor shopping” då det där finns stora handelsmöjligheter. Han nämner även att  det inte är helt 
ovanligt att åka ner till kusten och regionshuvudstaden Luleå där utbudet för shopping är ännu 
större. I Luleå lockar även större idrottsarrangemang som hockey och basket, det nya kulturhuset 
drar också mycket människor då kulturutbudet är mycket bra där.  
!
!
5.4 Vilka tidigare erfarenheter av stadsflyttningar har Kiruna samlat inspiration 
från? 
!
Det har inte hittats något exempel som är lika komplext som Kirunas stadsomvandling. Vinsa sa att 
de har kollat och försökt hitta någonting att få erfarenheter ifrån, men det som man funnit är mest 
hur det i gamla diktaturländer har gått till när människor tvingats flytta och där det inte funnits 
några demokratiska beslut eller valmöjligheter för de berörda människorna. Lite hjälp och tips säger 
Vinsa att man har fått genom att studera hur vattenfall gått till väga då några byar i Tyskland varit 
tvungna att flyttas på grund av kolgruvan. Kraftverken har idag skyldighet att bygga upp nya 
samhällen till de människor som drabbas (Sveriges radio 2012), vilket har gjort att invånarna i de 
drabbade byarna i Tyskland erbjudits nya boende där de även fått möjlighet att vara med och 
påverka hur det nya samhället ska komma att se ut (Wallenius 2008).  
!
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Figur 5.2. Det gröna området är tänkt att bli gruvstadsparken. Den 
röda linjen visar deformationsprognosen då huvudnivån nått 1365m. !
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/lkab/regions/kiruna

http://www.mynewsdesk.com/se/lkab/regions/kiruna
http://www.mynewsdesk.com/se/lkab/regions/kiruna


Vinsa berättar att de har arbetsgrupper ute som arbetar med frågan på olika sätt, många universitet 
är involverade och en hel del examensarbeten skrivs om förflyttningen. För att inte missa eller 
glömma olika aspekter sker arbete med doktorander, konsulter och experter som alla hjälps åt för att 
flytten ska bli lyckad (Vinsa).  
!
En annan stadsförflyttning som framkom under arbetsprocessen, som dock inte Kiruna studerat, är 
staden Malartic, i Kanada. Där hittades år 2005 guld under staden vilket gjorde att staden 
förflyttades ett par kilometer. Förflyttning av staden var enda alternativet för att komma åt guldet 
och flytten löstes genom att de flesta bostäderna förflyttades och renoverades upp i dess dåvarande 
form medan andra hus byggdes helt nya (Kucharsky u.å.). För att få invånarna att trivas och gå med 
på flytten erbjöds ersättning och nya byggnader som skola, vårdanläggning och daghem byggdes 
(Kucharsky u.å.). 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
5.5 Jämförande undersökning  

Kiruna Malmberget Sala Falun
När började 
brytningen 
av råvaran?

Runt sekelskiftet 
1900

mitten av 1700-
talet

1500-talet 700-talet men 
satte ordentlig 
fart först på 
1000-talet

När 
bildades 
staden?

Tidigt 1900-tal • slutet av 1800-
talet kom orten 
att bli känt som 
en kåkstad!

• har aldrig fått 
stadsprivilegier 
och kallas ofta 
för 
gruvsamhälle

Mitten av 1600-talet 
får staden 
stadsprivilegier 

• Tillhörde från 
början 
Torsångs 
socken (1000-
talet)!

• mitten av 
1600-talet blir 
Falun en stad

Hur 
byggdes 
staden 
upp?

• Genom en 
noggrann 
stadsplanering. !

• Klimatanpassa
d stad där 
vägarna 
svänger för att 
anpassas till 
klimatet. !

• Planerade 
byggnader 
som kända 
arkitekter varit 
med och ritat 

• utan struktur 
eller ordning då 
det tidigt blir 
bostadsbrist -> 
kåkstad!

• 1898 en 
stadsplan tas 
fram, men går 
ej att fullt 
genomföra!

• 1951 ny 
stadsplan och 
modernare hus 
och ett mer 
strukturerat 
samhälle växer 
fram 

• bostäder byggdes  i 
samband till 
gruvbyn.!

• gårdar byggdes tätt 
intill varandra 
utanstruktur!

• runt gårdarna 
byggdes torg, 
kapell, krogar mm!

• Sala stad byggs på 
annat läge på 
1600-talet!

• stadsplan med 
rutnätsmodell!

• torg som central 
mötesplats med 
huvudgator som 
utgår härifrån

• 1400-talet 
byggs kyrka 
och orten 
börjar forma 
sig!

• Rådmän, 
borgmästare 
och rådhus 
finns i staden!

Vilken typ 
av bostäder 
användes?

* trähus !
* många 

byggnader av 
kända 
arkitekter  

• först sattes 
baracker upp!

• dessa räckte 
inte så 
gruvarbetarna 
byggde egna 
primitiva 
bostäder som 
t.ex jordkojor

• Husen i Gruvbyn 
byggdes direkt på 
marken eller med 
en stengrund!

• ofta två våningar, 
en eldstad på 
nedervåningen och 
sovrum på 
övervåningen

* Träbyggnader/ 
timmerhus

Används 
gruvan 
fortfarande?

Ja Ja Nej, pågick fram till 
1900-talets början

Nej, fram till 
1992

Andra 
näringar i 
staden?

• Turism!
• Rymdindustrin !

Nej! !
Gruvnäringen 
den dominerande

* små och medelstora 
företag med 
anknytning till skogs- 
och jordbruk

*Tjänstese- & 
servicesektorern
a 
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6. ANALYS 
!
Syftet med analyskapitlet är att utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar redogöra för de 
slutsatser som framkommit. Här kommer även de två teoretiska utgångspunkterna kopplas samman 
med resultaten och analysera hur Kiruna stämmer in på dessa. 
________________________________________________________________________________ 
!
6.1 Koppling till de teoretiska utgångspunkterna   
!
Kevin Lynchs teori handlar om vikten av att kunna orientera sig och läsa av städer både i 
hemstaden, men också vid besök av nya städer. Kirunas nya centrum som förflyttas och byggs om 
kommer innebära att alla måste orientera sig fram och skaffa ny bilder och upplevelser av det nya 
området. Lynch använder sig av fem grundelement som tillsammans bildar mönster och gör det 
möjligt att skapa sig en bild av staden. Stadens nya centrum är ännu inte byggt, utan bara påbörjat, 
men trots det kan man i stadsplaneringen se många delar som uppfyller Lynchs teori.  
!
- Stråk: handelsgatan, en bred gata som utgår från torget beståendes av hus på bägge sidor där 

affärer och uteserveringar finns på nedersta plan 
!
- Gränser: stadsparken som sammanlänkar nya staden med det gamla. Gruvstadsparken blir också 

en slags gräns mellan bostäderna och gruvan, samtidigt som önskemålet av parker och 
grönområden prioriteras.  
!
- Enhetliga områden: Gruvan kan ses som ett enhetligt område.  
!
- Knutpunkter: Torget med det nya stadshuset kommer garanterat att användas som en knutpunkt. 

Torget är placerat som centrumets mittpunkt, och då stadshuset ligger kirunaborna nära hjärtat 
och används väldigt öppet och mycket är det inte konstigt att det är just denna byggnad som 
hamnar mitt på torget. Även stadsparken är planerad att vara en social mötespunkt för invånarna 
med stort utbud av aktiviteter. 
!
- Landmärken: Det nya stadshuset kommer bli ett landmärke för staden med dess nya runda form 

och vitskimrande fasad. Byggnaden är stor och kommer att synas på långt håll. Kirunas 50 år 
gamla klocktorn kommer även stå på torget tillsammans med stadshuset.  
!
Troligtvis finns det betydligt fler saker som skulle kunna lyftas, men trots allt kommer det att dröja 
tills den nya staden är klar och först då kan man skapa sig en sann bild av hur resultatet blivit.  
  
Om Kiruna placeras in i Christallers centralortsteori kommer staden att ses som den ”stora staden” 
där det största utbudet av service finns. Vinsa nämnde även detta i intervjun där han berättade att det 
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finns en hel del byar runt Kiruna som åker till staden då de ska storhandla eller shoppa. Kirunas 
läge gör att valmöjligheterna till att åka till olika stora städer försvinner lite, då nästan alla 
närliggande områden är små byar vilket endast lämnar Kiruna kvar. Samtidigt är 
befolkningstätheten inte lika stor så långt norr upp i Sverige vilket gör att fler städer med stort utbud 
troligtvis inte hade klarat sig. Vinsa sa att Luleå är den alternativa staden som besöks och då pratar 
vi om ett avstånd på 34 mil mellan de båda städerna. Hade Christallers teori istället jämförts i de 
södra delarna av Sverige hade avstånden varit betydligt mindre och samhällena hade haft flera 
alternativa städer att åka till. Alltså kan en tolkning vara, att ju mer glesbebyggt ett område är desto 
större blir Christallers sexkantiga figurer och avstånden mellan olika saker ökar.  
!
Nilsson (2009) berättar i sin bok att den offentliga informationen om Kiruna ger ett intryck av att 
det finns mycket sevärdheter att se i centrala Kiruna, vilket han inte anser helt är sanning. Visst 
finns det mycket vackra byggnader och sevärdheter att se, men det är ofta aktiviteterna utanför 
själva samhället som både kirunaborna och turisterna söker. I båda intervjuerna har det lyfts fram att 
naturen är viktig samt att den ses som en stor identitet för folket, men även kulturen spelar stor roll 
och får inte glömmas bort. Ett av målen med förflyttningen av centrum är ju att göra den mer 
levande och attraktiv för invånarna vilket tyder på att dagens centrum inte lyckats uppfylla det.  
!
!
6.2 Analys av den jämförande undersökningen 
!
Brytningen i gruvorna vid de fyra olika städerna som studerats har påbörjats vid skilda tider i 
historien. Faluns gruva, som var den första av de gruvor som brukades, tog väldigt lång tid på sig 
innan orten blev en stad. Då denna stad var svårast att hitta fakta kring kommer ett större fokus 
ligga på de resterande tre städerna.  
!
Av de tre återstående städerna så är det endast Sala som inte påverkats av sprickor eller 
deformationer på grund av brytningen i gruvan. Flytten av staden i samband med stadsprivilegierna 
kom kanske att vara till en fördel på lång sikt. I både Malmberget och Kiruna har städerna påverkats 
av brytningen som sker, och i båda fallen ligger bostäderna relativt nära gruvområdet. 
!
Sala byggdes upp med en genomtänkt stadsplan och med en rutnätsmodell som bildade struktur och 
ordning i staden. Anledningen var troligtvis för att staden ansågs vara en av landets viktigaste 
industrier under sina blomstringsår. Om en jämförelse görs med Malmberget, där det var ett 
engelskt järnvägsbolag som arrenderade brytningsrätten, så hade de inget större intresse för att 
bygga en stad. Deras syfte var att bryta malm och ha några smidiga lösningar på boende för att få 
arbetskraft till gruvan. Att gruvverksamheten ökade i snabb fart gjorde att situationen bara blev allt 
svårare när det kom till bostäderna. I Kiruna gjordes allt för att inte göra om samma misstag som i 
Malmberget och en stadsplan med ordentliga hus och struktur byggdes redan från början. Genom att 
redan från början vara i fas och ha en strukturplan blev det lättare att bygga ut när gruvan 
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expanderade. I Malmbergets exempel går det aldrig riktigt att lösa det kaos och de problem som 
uppstått eftersom boendeytan är begränsad och det råder fullständigt kaos sett till hur staden ser ut.  
!
Både i Malmberget och Kiruna nyttjas gruvorna än idag och ansvaras av LKAB. De andra 
gruvorna, i Sala och Falun, stängdes ner under 1900-talet och används idag enbart till turism men 
båda städerna har klarat sig bra ändå.  
!
Andra näringar i Kiruna förutom gruvan är bland annat turismnäringen och rymdindustrin som gör 
att staden inte blir helt beroende av gruvverksamheten. Dessa försöker stärkas och utvecklas för att 
spm stad på sikt bli allt mer självständiga från gruvan. 
!
!
6.3 Hur ska karaktären i Kiruna bevaras även efter flytten? 
!
Kiruna är en ung stad vilket gör att stadens första byggnader inte skiljer sig så mycket från hur 
många av dagens byggnader ser ut. En del av byggnaderna kommer att förflyttas oförändrade vilket 
gör att stilen och känslan som finns i Kiruna kommer leva kvar. Vid design och ritning av de nya 
byggnaderna kommer återanvändning av så mycket material som möjligt att användas. Det kan ses 
både som en karaktärsfråga men också som en miljöfråga där återanvändning sker i så stor 
utsträckning som möjligt.  
!
Kirunas kyrka och stadshuset är två byggnader som kännetecknar Kiruna idag. Trots det kommer 
inte stadshuset att förflyttas då det enligt Zakrisson inte finns några möjligheter till det, och 
kommunen har fått kriga för att få riva den K-märkta byggnaden. Den karaktär som finns kring 
dagens stadshuset ska dock uppfyllas även vid den nya då byggnaden är designad med en känsla för 
öppenhet och ”vardagsrums känslan” som Vinsa nämnt är viktig för staden.  
!
Vilka byggnader det är som ska flyttas eller inte är oklart. Kirunaborna har här haft möjlighet att 
vara med och påverka genom delaktighet i enkäter och diskussioner. Sedan betyder inte det att alla 
byggnader går att flytta med till det nya då dess konstruktion kan förhindra det, men ett stort värde 
ha lagts i vad befolkningen anser som viktigast.  
!
Naturen är en av de viktigaste delarna för människorna i Kiruna och enligt Vinsa är det en av 
anledningarna till varför många väljer att bosätta sig där. Därför är det viktigt att bevara den känslan 
att naturen aldrig är långt borta och på så vis bibehålla den bild som både invånarna och övriga 
människor har av Kiruna. I White arkitekts stadsplanering lyfts därför fram att mycket grönområden 
i form av parker ska anläggas och med hjälp av gröna stråk som sträcker sig in mot staden så är 
naturen alltid nära till hands (Nordmark 2015).  
!
!
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6.4 Hur utformas det nya centrumet för att bli mer attraktivt? 
!
När Kiruna byggdes för hundra år sedan var staden i framkant med en stadsplanering vars mål var 
att bli en mönsterstad. Nu återges chansen att bygga upp en ny mönsterstad, mönsterstaden 2.0 som 
en del kallar det, och genomföra de förbättringar som staden och dess centrum behöver för att bli 
ännu mer attraktivt.  
!
Staden är den nordligaste staden i Sverige och ligger 15mil norr om polcirkeln (Nordmark 2015). 
Bara genom denna information avskräcks säkerligen många av att flytta dit, men staden har många 
unika egenskaper som norrsken, midnattssol, gruvdrift, rymdstation och en helt otrolig natur med 
många möjligheter för friluftsaktiviteter (Nilsson 2009). Största delen av dessa egenskaper handlar 
om naturen, vilket i föregående underrubrik lyftes fram som väldigt viktigt för invånarna.  
!
Kirunas centrum har  tidigare varit relativt utsprid, vilket är en av de starkaste synpunkterna som 
befolkningen velat ändra på. De vill ha ett tätt centrum där stort utbud av service och handel ska 
finnas tillgängligt. För att göra centrumet mer levande har ett torg placerats som mittpunkt varifrån 
olika huvudstråk kommer utgå från. Torget ska öka attraktiviteten och ge möjlighet för mer aktivitet 
som passar olika åldersgrupper. Även här återkommer den viktiga frågan vad kirunaborna tycker, 
det är ju för dem som centrumet ska bli mer attraktivt och därför enbart de som vet vad de vill ha.  
!
Stadsbyggnadsstrategin som utarbetats ger en klar och tydlig bild av vad som anses vara viktigast i 
förflyttningen av staden. De nyckelfrågor som presenteras under respektive huvudfråga ger tydliga 
riktlinjer för vad befolkningen vill ha. Resultatet blir ett torg som ska ses som ett landmärke och 
mötesplats där gatumiljön och bra luft prioriteras. För att uppfylla detta nämns även flexibel och 
samnyttjad parkeringsmöjlighet, vilket även Vinsa och Zakrisson lyft under intervjuerna.  
   
!
6.5 Vilka tidigare erfarenheter av stadsflyttningar har Kiruna samlat inspiration 
från? 
!
Att hitta tidigare erfarenheter av förflyttning av städer visade sig vara väldigt svårt. Både Zakrisson 
och Vinsa säger att försök har gjorts för att hitta liknande situationer att samla på sig erfarenheter 
från, men ingen av de känner till något lika komplext som stadsomvandlingen i just Kiruna. De 
resultat som framkommit, genom litteraturstudien, är att Kiruna främst använt sig av exemplet i 
Tyskland där små byar tvingats flyttas på grund av kolgruvor, vilket är det exempel som även Vinsa 
har. 
!
Att dessa erfarenheter inte finns i den mån som skulle kunna vara till hjälp, gör att det är många 
olika aktörer som intresserar sig i projektet och  på olika sätt bidrar med sin kunskap. Nu ges 
möjligheten att skapa någonting helt nytt och på så vis få en stad med ett centrum där invånarna 
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varit delaktiga och kunnat lyfta fram de synpunkter och förbättringar som de vill ha i staden 
(Vinsa). 
!
I litteraturstudien hittades ett par exempel där olika städer flyttats av olika anledningar, men det har 
varit svårt att få djupare kunskap och förståelse i hur förflyttningen har skett då det mestadels varit 
olika tidningsartiklar som uppmärksammat detta.  
!
!
Då många forskare och experter på olika områden varit med och hjälpt till i diskussioner och 
planering av förflyttningen så kanske behovet inte har varit speciellt stort av att granska en stad som 
inte är speciellt lik Kiruna. Att kunskapen finns gemensamt och genom samarbete med kirunabona 
ges de förutsättningar som behövs för att lyckas.    
!
!
!
!
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7. SLUTDISKUSSION 
!
Mönsterstaden Kiruna är ett begrepp som de flesta idag känner till eller hört talas om. Inte minst på 
grund av den uppmärksamhet som staden fått då delar av den ska förflyttas österut. Som med allt 
annat finns det olika sätt att se på saken. Dels kan det ses som något negativt då många människor 
måste lämna sina hem och flytta till nya områden, men samtidigt får staden och invånarna möjlighet 
att bygga upp ett nytt och mer attraktivt centrum. 
!
Uppsatsens syfte var dels att ta reda på hur Kirunas nya centrum kommer byggas upp och hur det 
kommer att göras mer attraktivt för invånarna samtidigt som stadens karaktär bevaras. Centrumets 
karaktär kommer bevaras med hjälp av de stadsplaner, riktlinjer, målsättningar, 
stadsbyggnadsstrategier mm som finns dokumenterat. Ett par av de byggnader som karakteriserar 
Kiruna, och som går att förflytta, kommer förflyttas oförändrade vilket även det bidrar till att 
stadens känsla finns kvar. Av de byggnader som inte förflyttas utan istället rivs kommer så mycket 
material som möjligt att återanvändas till den nya stadskärnan, vilket är positivt ur dels en 
miljöaspekt, men också för bevarandet av staden. 
!
Kiruna har en relativt liten befolkning på 23 000 invånare, på en av de till ytan största kommunerna 
i Sverige. Då det inte funnits några jämförbara händelser att studera i världen har man tagit saken i 
egna händer genom att involvera dels experter men också invånarna. Det är ju trots allt invånarna 
som vet vad det är de saknar för att göra centrum bättre och mer attraktivt. Jag tror det är väldigt 
viktigt att kirunaborna känner att deras åsikter blir tagna på allvar och känner sig delaktig i hela 
processen. Samarbetet som råder med invånarna har skett via enkäter, intervjuer, presentationer av 
olika förslag, skolor och olika fritidsgårdar.  
!
Bebyggelsen av det nya centrumet är fortfarande i ett tidigt skede och ingen vet vilken känsla de 
nya delarna kommer att ge staden. En plan och tanke finns som arbetats väl och är genomtänkt, men 
det färdiga resultatet kommer få vänta ett par år. Att den första byggnaden som upprättas är det nya 
stadshuset Kristallen är inget konstigt med tanke på den roll som byggnaden har i staden. Dess 
unika öppenhet, känsla och användningsområde gör att alla på något sätt kan relatera till den. Som 
startskott av stadens flytt läggs det automatiskt höga krav på resultatet och det ges en känsla att 
denna byggnad måste lyckas för att lägga en bra grund inför det kommande arbetet. Kanske var det 
även ett taktiskt val att börja med denna byggnad då dess unika design och planering kommer 
utmärka sig som ett maffigt landmärke. 
!
Enligt Zakrisson kommer det stora problemet inte vara att bygga upp ett nytt fungerande centrum 
utan snarare att avveckla det gamla, vilket kan ses som att det är svårt att göra sig av med det gamla, 
dels när det kommer till att riva byggnader, men även för de människor som måste lämna sina hem. 
Hur ska platsen utnyttjas i framtiden för att fylla något slags syfte, eller blir det som planerat 
grönområden mellan parken och staden. Det gamla centrumet är ju trots allt den plats som 
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invånarna idag känner till och alltid har använt sig av. Detta är något som framtiden kommer få visa 
för oss. 
!
!
Undersökningen kopplat till läraryrket 
!
Uppsatsen och det som framkommit i denna undersökning tror jag kommer ligga bra till grund i 
mitt framtida arbete som geografilärare. Området som jag skrivit om är högaktuellt och kommer 
vara det i en bra tid framöver. Det är ett unikt och omtalat ämne som gör det intressant och viktigt 
att lyfta för eleverna i skolan, inte minst då det faktiskt sker i vår närhet.  
!
Utvecklingen och diskussionerna kring Kiruna kommer pågå de närmsta decennierna och genom att 
ha skrivit denna uppsats har jag en bra utgångspunkt och grund att stå på för att informera och 
diskutera de förändringar och eventuella funderingar som uppstår. Sättet att flytta delar av en stad 
kan vi ju som tidigare nämnt inte jämföra med något tidigare, men kanske kommer Kiruna bli det 
som man senare studerar vid liknande situationer.  
!
Geografi handlade under mina skolår främst om kartgeografi, eller olika länders naturtillgångar 
eller liknande. Mer eller mindre snabbfakta som dagens elever kan googla fram på tio sekunder. Jag 
tror att geografiundervisningen i skolan måste utmana eleverna mer för att ett intresse ska kunna 
uppstå och viljan för att lära sig ska öka. För att uppnå detta måste mer diskussioner och tankar 
kring varför det ser ut som det gör, olika dilemman, varför har vi det si medan andra har det så, 
varför bor människor på vissa platser men inte på andra osv, vara det väsentliga. Att ge eleverna 
verktyg till att kunna fundera och komma med olika förslag, analysera, argumentera för olika 
åsikter, försöka se en helhet och hur olika delar hänger samman. Med andra ord sätta större fokus på 
förmågorna, som faktiskt är det som eleverna ska bli bedömda på i skolan. 
!
Jag tror det är viktigt att man som lärare har några områden där man känner sig som ”expert/besitter 
mycket kunskap”, för att kunna förmedla och ge eleverna kunskap utifrån ens egna erfarenheter. I 
mitt fall har jag nu väldigt mycket kunskap om Kiruna och uppstarten av förflyttningen av staden, 
vilket gör att när jag kommer ut i arbetslivet kan man hänga med i utvecklingen och tillsammans 
med eleverna diskutera hur det dels varit tänkt med förflyttningen samt hur det kommer att bli/har 
blivit.  
!
Arbetsområdet som jag valde kommer av ovanstående orsaker alltid finnas nära till hands i mitt 
läraryrke och via den kunskap som jag fått hoppas jag kunna väcka nya frågor och tankar kring 
geografi som fångar mina elevers uppmärksamhet och intresse. 
!
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Bilaga 1 
!
Missivbrev 
!
Hej!  
!
Mitt namn är Sara Green och jag studerar till lärare mot senare år på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 
har påbörjat en C-uppsats i ämnet geografi och har då valt att studera förflyttningen av Kiruna med 
fokus på hur just centrum ska komma att byggas upp och se ut. Jag undrar om det finns någon 
möjlighet att få genomföra en telefonintervju med dig kring just detta? Intervjun kommer att ta 
cirka 15min och kommer att spelas in. Självklart kommer inspelningen att elimineras efter 
slutprodukten och intervjun kommer enbart att användas till min undersökning. Skulle du vilja så 
kan jag även skicka över det som jag sammanställt av intervjun ifall du har några ytterligare 
kommentarer eller ifall något har feltolkats. Finns det inte möjlighet till en telefonintervju så skulle 
även en mailintervju vara okej och till stor hjälp i min undersökning. Du kommer inte kunna vara 
anonym då intervjun är en stor del och ligger till grund för min undersökning, men som nämnt 
innan så får du möjlighet att se transkriberingen så att allting stämmer överens.  
!
Tacksam för svar så snart som möjligt.   
Med vänlig hälsning, Sara Green 
!
!
!
!
!
!
!
!



Bilaga 2  
!
Intervjuguide 
!
Här är de frågor varit grund till intervjuerna, men alla frågor har inte ställts till varje person utan det 
har anpassats beroende på samtalet. 
!
* Vad är din roll/arbetsuppgift kring förflyttningen av staden? 
!
* Varför kommer centrum att placeras just där som det är bestämt? 
!
* Vad är viktigt att utgå ifrån när man bygger upp det nya centrumet? 
!
* Hur gör man ett centrum mer attraktivt?  
!
* Vill man ge stadsborna en känsla av ett nytt förbättrat centrum eller vill man behålla den struktur 

som det tidigare centrumet hade? 
!
* Är det någon åldersgrupp man prioriterar och tänker extra på att det nya centrumet ska passa? 
!
* Hur lockar man folk till att komma till Kiruna och dels bosätta sig här men även för att besöka 

staden? 
!
* Stadshuset ”kristallen” är det första som byggs i Kirunas nya centrum och det har skrivits mycket 

om denna byggnad. Den ska vara öppen för alla och en demokratisk plats präglad av samhörighet 
och öppenhet.  

- Är det något som det tidigare stadshuset har uppfyllt eller är det ett nytänk?  
- Hur kommer det sig att stadshuset är så pass viktig och ses som en ”profilbyggnad” i det nya 

Kiruna?  
!
* Hur arbetar man för att bevara den karaktär som idag finns i Kiruna? 
!
* Har man studerat några tidigare förflyttningar av städer för att få hjälp och inspiration i arbetet? 
!
* Hur tänker man kring trafiken och parkeringsplatser i centrum?  
!
* Man läser ofta att en ny ”mönsterstad” ska byggas i Kiruna, vad tänker du menas med just det 

ordet? 
!
!



Bilaga 3 
!
Transkribering - Christer Vinsa 
!
Vad är din roll/arbetsuppgift kring förflyttningen av staden? 
!
- Jag är projektchef för stadsomvandlingen i Kiruna kommun, vilket ger mig ett uppdrag att bevaka 

hela stadsomvandlingen totalt sett, men vi har många externa parter t ex trafikverket etc som 
driver sina delar där jag är med och påverkar hur vi vill ha det, men jag styr det ej 

- Man kan säga att jag sitter som ett ”paraply”, som kontakten mellan politikerna tex. med våra 
huvudmän, de bestämmande och beslutsfattare och det som ska göras. Min koppling är att föra in 
den politiska dimensionen av vad man vill, men samtidigt föra in ”smörgåsbordet” till politikerna 
så att de har någonting att besluta utifrån, så att de har valmöjligheter och förstår konsekvenserna 
av olika beslut som man måste fatta. Min roll är ju också att vara kontakten gentemot externa 
vattenfall, trafikverket, länsstyrelsen, boverket m fl för att hålla ihop olika stora intressenters 
betydelse för det vi gör. Mycket ska ju kopplas till lagstiftning och tillsynsmyndigheterna mm. 
!
Du har väldigt många arbetsuppgifter! 
!
- Ja, men jag är ju inte ensam. Jag har ju människor omkring mig som gör saker och ting åt mig, så 

min roll är att koordinera och hålla ihop det hela så att man vet vad som händer och sker. Det får 
inte ”ploppa upp kaniner ur hatten”  som ingen vet någonting om och saknar styrning, saker och 
ting måste även hänga ihop i en enhet. 

- Det var den korta varianten på vad jag gör! 
!
Varför kommer centrumet att placeras just där som det är bestämt, från början var ju planen 
att centrum skulle placeras nordväst om staden? 
!
- Det har haft sina naturliga förklaringar. Det fanns ju ett politiskt beslut att centrum  skulle flyttas 

till nordväst, men då påbörjades massor av utredningar av saker och ting och det visade sig när all 
fakta började rulla in att politiken såg till och insåg att det här kommer inte att fungera, det finns 
ingen teoretisk möjlighet att bygga upp ett centrum i nordväst, då blev det plan B. Vi hade ju från 
början två huvudalternativ, det var det här som nu gäller nere vid Toulluvaara-området som vi 
kallar det för, och det i nordväst, så nu är vi i ett nytt politiskt beslut att vi ska ändra oss 180 
grader och titta på plan B och nummer två som vi hade från början. Platsen i nordväst kommer att 
kunna användas till bostäder och man vill berika behovet av att man vill bo på olika ställen i 
Kiruna. Medan centrumets etableringsplats är den enda realistiska möjligheten om vi ska ha en 
koppling till den befintliga staden på ett smart och bra sätt. 
!



Vad är viktigt att utgå från när man bygger upp det nya centrum, vad är det man vill 
åstadkomma och lyfta upp främst? 
!
- Det är också en jättestor fråga. Det som jag anser är viktigt är själva varumärket Kiruna. Vad står 

Kiruna för idag och hur ska man kunna bibehålla attraktiviteten  och bygga ut 
attraktionsförmågan och varumärket Kiruna. För att de som blir berörda ska bli attraherade av det 
som vi har satt upp, det som ska bli det nya, så att de inte väljer  att flytta för att de tycker att 
attraktionsnivån i det nya är så mycket sämre än det som man har idag.  Så där har vi en 
jätteutmaning  och den andra stora biten som ligger är ju att vi ska ju nu bygga utifrån de krav 
som finns i samtiden.  

- Hur kommer vi att färdas? Alla sådana bitar är viktiga. Energiförsörjningen  är en helt annan 
fråga. Hur bygger vi och vilka krav ska vi ställa på exploatörer och byggare framöver i det här 
nya? Där är ju valet ganska enkelt. Ställer vi inte höga miljö- och energikrav, kommer någon 
annan att ställa de kraven på oss framöver och utifrån samhällets lagstiftningar och sådant. Så vi 
går ju mot en samhällsplanering som blir tuffare för många städer och samhällen att leva upp till 
framöver och här har vi ju möjligheten att göra det redan nu när vi bygger upp någonting nytt.   
!
Men är det därför man har varit intresserade av vad kirunaborna tycker och tänker, att man 
har frågat mycket om vad de vill ha med för att behålla attraktiviteten?  
!
- Jo men visst är det så. Vi har ju på olika sätt försökt förhålla oss till vad kirunaborna vill, vad är 

det de tycker är viktigt osv. Vi har haft mycket jobb med ungdomsgrupper som har fått berätta 
vad de saknar i dagens stad och vad de vill ha i framtidens nya Kiruna. Det har ju givetvis varit 
viktiga uppgifter att ha som utgångspunkt. Men också det som lurar runt hörnet och som många 
andra städer och alla städer kommer att bli påverkade av är ju de krav som kommer framöver 
kring just miljö- och energikraven.  
!
Är det någon åldersgrupp man har prioriterat. Är det ungdomarna som man främst vill 
behålla och få att trivas? 
!
- Ja precis. Det är ju framförallt ungdomar och då främst tjejer, då det är de som flyttar från Kiruna 

som man vill få åsikter från. Detta är ju inte för att vi vill motverka en flytt utan vi måste få reda 
på vad som attraherar för att få de att kanske stanna kvar här, eller att kunna komma tillbaka till. 
Vad är det man har saknat när man är ungdom i Kiruna? Vad är det för någonting som vi måste 
fokusera på?! Det här har lett till mycket forskning med olika grupper i olika åldrar. Det har 
gjorts mycket stora arbeten med elever på grundskolorna och gymnasieskolorna i Kiruna, men 
även med andra ungdomsgrupper i Kiruna, vilket har gjort att man har fått in många synpunkter. 
!
!



Vill man göra det nya centrumet modernt och nytt, eller vill man behålla en äldre känsla och 
bevara den karaktär som finns i Kiruna idag? 
!
- Det där är ju också en känslig fråga när det gäller kulturhistoria. Någonstans måste man ju kunna 

ha ett kulturarv samtidigt som man också måste bygga framtidens kulturhistoria. Vi kommer att 
ta med oss ett antal miljöer, byggnader från det gamla men det ska liksom integreras med det nya 
i bostadsområdena som också måste ha någon slags kirunaprofil. Det bör vara utifrån ett 
arkitektoniskt tänk som pekar mot framtiden, men man ska samtidigt känna igen sig vart man än 
är. 
!
Miljön och närheten till naturen förstår man är viktig och spelar stor roll för kirunaborna. 
Hur ska man bevara den känslan? 
!
- Först och främst vill vi som bor här uppe ha närhet till naturen. Det är ju därför många av oss 

som faktiskt bor kvar här. Sen har det hänt mycket med kulturen, men fortfarande är det viktigt 
att naturen finns nära och att man kan röra sig fritt i den. Man tänker sig gröna fingrar och gröna 
områden inne i Kirunas nya centrum, varifrån man kan ta sig direkt ut i naturen via skidor, gång, 
snöskotrar och allt vad det kan vara. Så det finns givetvis också med i upplägget.  
!
Stadshuset  skrivs det väldigt mycket om och planeras vara det första som byggs i Kirunas 
nya centrum. Det har skrivits mycket om denna byggnad. Den ska vara öppen för alla och en 
demokratisk plats präglad av samhörighet och öppenhet.  
Är det något av det som det tidigare stadshuset har uppfyllt eller är det ett nytänk?  
!
- Vi har ett stadshus idag som är en av få stadshus som är öppet, totalt öppet för allting, och en 

fantastisk byggnad att verka i. Det hänger konst på olika plan och det är totalt öppenhet här. Det 
här har ju fungerat hitintills, men det nya stadshuset som byggs kommer att byggas med 
möjlighet till andra säkerhetsnivåer beroende på vad som händer i samhällen framöver. Det där 
med öppenhet och begreppet ”kirunabornas vardagshem” finns fortfarande med i det här 
vinnande konceptet för det kommande stadshuset.  
!
!
Är det därför man har valt att placera stadshuset i centrumets centrum? 
!
- Precis! Det är fortfarande en målpunkt, en målbyggnad som ska vara lätt tillgänglig så att man 

kan komma åt beslutsfattare, verksamheter som är kopplade till bygglov och allt sådant.  
!
!
!



Är hela det nya centrumet med lägenheter mm färdigritat och bestämt, så att det nu är 
uppbyggnaden av det som ska göras? 
!
- Vi har gått ut med själva tomterna och det är ju stora kvarter, tio stycken, och alla dessa kvarteren  

har varit ute på en marknadsvisningsintervju. Vi har fått aktörer som vill ta tag i det här , 
finansieringen är klar och de har ritat upp vad de vill göra utifrån de kriterier som vi har ställt om 
antalet hyreslägenheter, handel, hotell och allt sådant där. Det finns en övergripande plan för 
varje kvarter och därefter är det så att varje kvarter som ska förhandla med byggarna om när man 
kan börja. Det här är ett jättestort område och frågan är om man orkar och kan sätta igång och 
bygga tio kvarter samtidigt Det är mycket planering och logistik kring detta. 
!
Hur tänker man kring trafiken och parkeringsplatser i centrum? Är det parkeringshus eller 
finns det något annat förslag? Centrum kommer ju bli betydligt tätare och mer koncentrerat 
med bebyggelse än vad det tidigare har varit. 
!
- Det är också en av de synpunkter som vi har haft på tal. Vi vill ha en kompakt stad och ett 

kompakt centrum där det ska vara en närhet till allting för handel och bostäder. När det gäller 
trafiken vill och tror vi att kollektivtrafik på olika sätt är en bra lösning, men samtidigt vill vi att 
man ska kunna ta sig in till centrum via bil och då är parkeringshus ett alternativ. Detta är 
någonting som vi håller på att kika på just nu. Men i största möjliga mån ska det finnas alternativ 
färdtjänst som ska vara jättebra. Det kanske ska vara trådbunden trafik, det hade vi i Kiruna 1958, 
och det kanske vi kan ha framöver också. Men det här är lösningar som vi tillsammans med de 
här exploatörerna kikar på. 
!
Man läser ofta att en ny ”mönsterstad” ska byggas när man läser om Kiruna. Vad tror du att 
man tänker/menar med det? 
!
- Det är ju en generell term. En mönsterstad för mig kopplar jag till när jag under 20 år rest runt i 

Sverige och varit borta ifrån Kiruna så har människor överallt, vart jag än varit känt till namnet 
Kiruna. Det betyder att Kiruna står för någonting idag, liksom ett begrepp. Det där begreppet är 
ju svårt att sätta fingret på. Är det platsen, människorna, gruvan eller vad är det för någonting gör 
Kiruna känt? Allt det där som vi ska bevara, det är varumärket Kiruna och vi måste lyckas med 
att skapa attraktivitet för det vi bygger. Bygger vi fel och människor inte uppfattar det som 
attraktivt eller att de inte fått vara med och bestämma kommer de att flytta någon annan stans. De 
blir då påverkade och väljer att inte stanna kvar utan flytta någon annanstans. Det gäller att vara 
lyhörd och ta vara på och bevara varumärket Kiruna. 
!
Är det något speciellt som man valt att satsa på för att göra Kiruna mer attraktivt som  idag 
inte finns i staden, men som kommer att finnas framöver? 
!



- Nja. Vi har ju alltid legat långt fram i att vara attraktiva på olika lösningar. Vi har ett begrepp idag 
som vi jobbar med för att värna om vår stad. Vi har besöksnäringen som växer så att det knakar, t 
ex ice-hotel som är ett världsbegrepp. Ice-hotel behöver fler attraktionspunkter och kanske 
begreppet gruvstadspark skulle vara intressant. En gränspark mellan industriområdet gruva och 
de som bor närmast, där man kan ha en attraktionspark. Det blir ju som en slags trygghet mellan 
gruva och stad. Men också att vi är långt framme när det gäller energilösningar, bostadslösningar 
som är anpassade till miljö och energi. Allt det där ska ju skapa attraktivitet, inte bara för gruvan. 
Vi har rymdindustrin och besöksnäringen som växer extremt mycket så att alla är ju förtjänta av 
att man alla ”tar sin roll” och kan växa så man inte bara har fokus på gruvan. Det är lätt att att 
man fastnar i begreppet gruva hela tiden.  
!
Finns det någon rädsla eller risk att markdeformationerna kan sträcka sig ännu längre in mot 
staden än man har beräknat och att fler bostäder kommer att behöva flyttas på sikt? 
!
- Nej, vi har ju en överensstämmelse med staten/LKAB att där vi nu bygger staden är på den högra 

sidan av en linjen, för att vi ska kunna ha tung industrialisering, i centrum t.ex. Uppe i 
Luossavaara och runtomkring ska vi kunna ha bostadsområden som är lätta att nå längs den 
linjen. Vi är helt överens med LKAB att staden ska anläggas där det nu bestämts och att det är en 
permanent lösning. Vad som sedan händer om hundra år det kan man bara spekulera om. 
!
!
Finns det många småorter runt omkring staden som är beroende av Kiruna på så vis att det 
är dit man åker för att få tillgång till olika servicemöjligheter, arbete eller liknande? Eller har 
de flesta orterna runtomkring de flesta tänkbara saker som man behöver i en stad för att 
klara sig?  
!
- Kiruna är ju huvudorten i kommunen, där vi har byar som ligger som längst bort ca 20 mil. Det är 

till Kiruna man kommer in och "stor" shoppar då utbudet på handelsområdet  med  Kirunas mått 
är rätt bra. Sedan är det också så att Kiruna borna och delvis från byarna även åker ner till kusten 
och regionshuvudstaden Luleå för att shoppa och ta del av kultur och större idrottsarrangemang t 
ex elitserie hockey, basket etc, kulturutbudet är också en dragare dit då ett nytt kulturhus finns där 
med mycket bra utbud. 
!
!
Har man studerat några tidigare förflyttningar av städer för att få hjälp och inspiration i 
arbetet? 
!
- Det är klart att vi har gjort det. Vi har ju tittat på www världen men det finns ingenting som är lika 
komplext som det här. I gamla diktaturländer finns det som i gamla Ryssland där man tvingade 
människor att flytta, men det fanns inga demokratiska beslut och valmöjligheter. Men i den 



moderna demokratiska världen finns det väldigt få. Egentligen inget exempel som är så komplext 
som Kiruna. Det finns någon by i Tyskland som på grund av en kolgruva har flyttat och det finns 
andra platser som man har flyttat stadsdelar lite grann, men inget så här komplext. Vi har ju 
arbetsgrupper ute som arbetar med oss, alla  universitet är inblandade på olika sätt och olika 
examensarbetet. Du är ju själv ett exempel på studenter som kikar på sådana här saker. Vi arbetar 
med doktorander och vi har konsulter och experter som tillsammans med oss tittar på om det är 
någonting som vi har glömt och missat. Kanske något man inte har hanterat eller tänkt på. Än så 
länge känner vi att vi inte har missat någonting och de frågor som har ställt har vi fått svar på.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Bilaga 4 
!
Transkribering - Kristina Zakrisson 
!
Vad är din roll/arbetsuppgift kring förflyttningen av staden? 
!
- Jag kom in i ett arbete som redan hade påbörjats och det togs ett beslut för redan tio år sedan att 

den här förflyttningen skulle genomföras. Det praktiska arbetet av förflyttningen påbörjades förra 
mandatperioden vilket var samtidigt som jag började arbeta med det här uppdraget, så jag har inte 
varit med hela tiden. Eftersom jag är kommunalråd så blir jag ytterst ansvarig för allt och har då 
ytterst fokus på stadsomvandlingen då den påverkar arbetsmarknaden och människan så pass 
mycket. Dels handlar det om att vi ska bygga upp ett nytt centrum som fungerar för kirunaborna 
och dels så är det ett stort fokus på hur avvecklingen sker. Det är alltså två stora och viktiga delar. 
Den stora utmaningen tror jag inte är att bygga upp ett nytt fungerande centrum utan snarare att 
avveckla det gamla.  
!
Tror du att centrumets nya läge, 3 km österut, kommer att vara bättre placerat och fungera 
bättre för staden jämfört med hur det ser i dag? 
!
- Man vet ju alltid vad det är man har så självklart har det varit en del oroligheter och synpunkter. 

Troligtvis är det från de som varit oroliga som man har hört mest av och de som har haft flest 
synpunkter. Om det nya centrum har en del sagts att det har ett sämre läge för att det ligger i en 
grop och för att det blir kallt där. Idag är det ett industriområde, så det är nog väldigt svårt för 
allmänheten att föreställa sig hur det kan komma att se ut. Det är även så att det ligger djupare ner 
och Kiruna har ju ett subarktiskt klimat med kalla vintrar. Det är kallare ju längre ner man 
kommer men å andra sidan blåser det mindre. SMHI har gjort undersökningar där man visat att 
det kan bli någon grad kallare, men däremot så kommer köldfaktorn inte att bli lika stor på grund 
av att det blåser mindre. När Kiruna planerades och byggdes för bara 100 år och gjordes 
gatunätet så att det blev anpassat till klimatet. Kiruna ligger som på ett berg och om man tittar på 
en karta ser man att de stora stråken är rundade runt det berget. Tänket från detta tar man med sig 
även till det nya centrumet. Man har gjort väldigt mycket klimatforskning och bygger gatunätet 
på ett sådant sätt att det ska anpassas till klimatet på bästa möjliga sätt genom att titta på hur 
vindarna blåser och hur solen ligger. Nu när man kommer bygga ett nytt centrum kommer det 
finnas många goda möjligheter att göra det så optimalt som möjligt för invånarna. Jag tror det här 
kommer att bli mycket bra! 
!
!
!
!



Men det blir ju vissa delar av Kiruna som nu ligger nära centrum som kommer att få längre 
avstånd! 
!
- Ja självklart, men samtidigt kommer andra delar av Kiruna att få det närmare till centrum än 

tidigare. 
!
Har man tänkt att man kommer att bygga upp mataffärer och liknande kring de områdena 
som nu får längre till centrum? 
!
- Det tror jag absolut kommer att bli en skillnad. Från början hade vi en diskussion om man skulle 

bygga i nordväst eller i nordost. LKAB hade gärna velat ha det i nordväst, vilket länge låg bra 
till, där kände man sig nämligen trygg med nya huvudnivåer. Men det visade sig att det redan 
hade varit gruvor där och att marken för att bygga centrum blev mindre och mindre, så man 
konstaterade att det var inte tillräckligt bra för att bygga upp ett nytt centrum. Däremot så 
konstaterades det att man istället kan bygga bostäder där, och det kommer att göras. Nu finns där 
en skola och en livsmedelsbutik. Men ju längre västerut man bygger i området så kommer det i 
fortsättningen behövas nya butiker. Vi flyttar centrum, och det blir ett nytt tätt centrum såsom 
kirunaborna efterfrågar men det kommer givetvis att byggas upp nya och fler bostadsområden. 
Det kommer säkert också behövas bygga nya skolor, förskolor och livsmedelsbutiker. 
!
!
Hur arbetar man för att bevarar den karaktär som idag finns i Kiruna även efter flytten? För 
det blir ju troligtvis en hel del nytt med ny design och liknande. 
!
- Absolut! Men en del av Kirunas karaktär är att det har flyttats tidigare. Kiruna är ju en väldigt 

ung stad, den är ju bara hundra år gammal. Så mycket av det här, när man ser på andra städer och 
kulturbyggnader ser man framför sig stora stenhus som funnits i flera hundra år. Sådana har vi 
inte i Kiruna. Däremot är Kiruna känd för att ha väldigt hög kvalité på arkitekturen och det är ju 
sådant som underlättar och att även tänka på när man planerar. Vi har ju haft flera olika tävlingar 
för att göra en ny stadsplan och när vi gjorde programmet för tävlingen tog vi med att Kiruna ska 
ha fortsatt hög arkitektur även efter nybygget. Vi har och har haft mycket enkäter och dialoger 
med kirunaborna under många år. Många vill att det ska byggas mycket i trä, man vill ha ett tät 
centrum, butiker som ligger på varsin sida av huvudgatorna vid torget, man efterfrågar inte några 
stora köpgallerior. Allt sådant här hade vi med i programmet för de som tävlade när de skulle 
göra en ny stadsplan. De har fått med sig de här synpunkterna, men sedan blir det en ny 
stadskärna, men jag tror ändå att man kommer att kunna komma upp till känslan att man är mitt i 
staden men ändå kan lägga skidorna på axeln och gå till skidspåret. Det är en av de saker som 
faktiskt också står i tävlingsprogrammet. De som har vunnit den här tävling ”Kiruna 4-ever” har 
ritat en plan där det finns gröna eller vita stråk inne i stan, oavsett vart du bor så ska du ha max 2 
kvarter ut till naturen. En sak som jag kommer ihåg som var specifikt i ”Kiruna 4-evers” 



planering var att de föreslog en återvinningsstation som faktiskt skulle kunna vara en mötesplats, 
där man samlade det som man rivit och på så vis kan kirunaborna köpa av de materielen. 
Kirunaborna arbetar och bygger mycket olika boningshus mm och på så vis kommer materielet 
till användning på nytt. Förslaget var en genomgående tanke om att man skulle återanvända så 
mycket som möjligt, inte bara för att bevara det gamla Kiruna utan också av miljöskäl.  
!
!
Hur har man tänkt kring trafiken och parkeringsplatser i det nya centrumet? Vill man hålla 
det avskilt så att det ska vara gång och cykelvänligt? 
!
- Tanken är att man vill hålla det gång- och cykelvänligt! Men vi måste troligtvis ha rätt stora 

parkeringshus och går de att ha under jord vore det en fördel. För samtidigt måste man komma 
ihåg att trots Kiruna är en liten stad med en tätbebyggd inre stadskärna så har vi många byar 
runtomkring och Kirunaborna är väldigt vana vid att åka och köra bil. Nästan alla familjer har två 
bilar och kör gärna från dörr till dörr. Vi arbetar just nu för att minska bilkörandet och vill att 
kirunaborna istället ska vänja sig vid att åka buss. Det är ett jobb som vi redan har påbörjat. Det 
får inte vara bilförbjudet, men vi ser gärna att man skulle använda bilen mindre i framtiden. Vi 
försöker planera efter det. 
!
Hur arbetar man för att göra centrum mer attraktivt för invånarna? Har man försökt göra 
några förändringar eller kommer samma saker att finnas i det nya centrum? 
!
- Absolut kommer det inte bara finnas samma saker i det nya Kiruna som det finns i dag. Idag har 

Kiruna inte alls något roligt centrum. I de här enkäterna och dialogerna som vi har haft med folk 
så pekar man på att man vill ha ett riktigt centrum. Det kommer att bli ett torg som inte har 
funnits förut. Det som är lite annorlunda från andra städer är att vi placerar vårt stadshus mitt på 
det nya torget.  

- Vårt stadshus är säkert det finaste stadshuset i landet och någonting som du verkligen borde 
komma upp och se innan det rivs om två år. Inte för att det är pompöst och elegant, utan för att 
det är hemtrevligt.Det är en av de byggnader som ligger först i avtalet med LKAB. Det är en av 
de första byggnaderna som måste byggas. Men detta betyder ju inte att man måste ställa 
stadshuset mitt på torget. Men i Kiruna är det så att stadshuset är väldigt öppet och används 
väldigt mycket av allmänheten. Vi har många konstutställningar här och en väldigt stor entréhall 
som sträcker sig över tre våningar, vilket ger en öppenhet. Utställningarna anpassas ofta till olika 
åldrar där det på ena sidan är till för vuxna, medan det på andra sidan finns utställningar och 
aktiviteter för barn. Ofta den här typen av aktiviteter förekommer i vårt stadshus. 

- Det som är lite absurt i frågan är att vi har fått kriga mot länstyrelsen och riksdagen för att få 
tillstånd att riva stadshuset som är K-märkt, men egentligen vill vi ju helst av allt behålla 
byggnaden och inte alls riva den. Men för att det statliga bolaget LKAB ska kunna fortsätta att 



bryta malm och driva in pengar till staten så måste den här byggande rivas. Vi har varit ända uppe 
i kammarrätten för att få tillstånd att riva den här byggnaden, vilken vi helst vill ha kvar. 
!
!
Hur lockar man folk till att komma till Kiruna, dels för att bosätta sig här men även för att 
besöka staden? 
!
- Först och främst måste man ha bostäder och det har vi inte haft. Vi har haft en katastrofal 

bostadsbrist de senaste fem-sex åren och nu håller vi på att börja bygga bort dem. Vi har inte 
kunnat locka folk att bosätta sig här eftersom vi inte haft bostäder att erbjuda. Men när vi 
verkligen har det så har vi många intressanta jobb att locka med. Vi har bra kommunikation med 
Stockholms flygplats och där man vill öka flygtrafiken. Det tar endast drygt 1,5 timme med flyg 
mellan Kiruna och Stockholm. Vi har hög kvalité på banomsorg och skola. Jag tror inte att vi har 
stora problem med att locka folk till Kiruna, men däremot så behöver vi marknadsföra Kiruna på 
ett bättre sätt än vad vi gör i dag. Det är få som verkligen känner till staden och vet hur den ser ut. 
Jag tror att det finns många fördomar kvar av Kiruna.  
!
!
Man läser ju ofta att en ny ”mönsterstad” ska byggas i Kiruna Vad tänker du att det menas 
med just det ordet? 
!
- Jag använder inte det ordet! 
- Det pratas mycket om att man har byggt upp mönsterstaden när Kiruna byggdes för 100 år sedan 

och nu ska man bygga upp mönsterstaden 2. 
- Däremot förstår jag vad man menar när man talar om uppbyggnaden för 100 år sedan. Då var här 

en bruksperson och fadern till att bygga upp Kiruna hade många moderna idéer och mycket 
kunskap. Han tog upp kända arkitekter till Kiruna och han uttalade sig att det inte skulle bli en 
kåkstad utan en stad som kunde erbjuda vård och utbildning till sina samhällsmedborgare. Det 
var därför han gjorde ett ordentligt gatunät och byggde upp en ordentlig stad från början. Det är 
väl det man syftar till och det är ju självklart någonting som vi ska leva upp till och ska fortsätta 
att arbeta mot och med samma ambitioner som han hade. 
!
!
Har man studerat några tidigare förflyttningar av städer för att få information och 
inspiration till hur man ska hantera saker och ting runt det nya Kiruna? 
!
- Ja, det har man! Då kanske det främst är hur man ska ersätta de som måste flytta och det är en 

väldigt komplicerad fråga. Man har tittat på Tyskland och sett hur man har gjort där och jämfört 
med hur man skulle kunna göra i Kiruna. Eftersom jag bara suttit sen förra mandatperioden så har 
jag inte helt koll på det här. 


