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ABSTRACT 
Hygerth, J. 2014. ”Vart ska jag ta vägen?” – En kvalitativ studie om kirunabornas, LKABs och Kiruna kommuns 
olika åsikter om den pågående stadsflytten. Kulturgeografiska intuitionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 
Universitet  
 

I norra Sverige ligger staden Kiruna placerad som bland annat är känd för sin järnmalmsbrytning i gruvberget 
Kiirunavaara. Järnmalmsbrytningen har idag expanderat in under staden vilket har skapat sprickbildningar ovan 
jord. Dessa sprickbildningar har tilltagit i en allt snabbare takt och år 2004 gick gruvföretaget LKAB ut med 
beskedet att den västra delen av Kiruna måste flyttas. Sedan dess har platsen för det nya centrumet valts ut, ett 
planförslag för den framtida staden samt torget har skapats och LKAB har påbörjat processen med att köpa de 
boendes hus på bland annat Bromsgatan och Konduktörsgatan. Uppsatsen kommer att behandla information från 
litterära verk men även information från intervjuer och den platsobservation som genomfördes under min 
fältundersökning i Kiruna. Både LKAB och Kiruna kommun säger sig veta vad invånarna efterfrågar, men 
utifrån mina studier i Kiruna har jag fått en annan uppfattning. När jag ställde frågan Är du nöjd med kommunens 
och LKABs arbete beträffande stadsflytten? Uttryckte majoriteten av respondenterna sin oro över hur de har 
påverkats och kommer att påverkas negativt. Framförallt kände sig många kirunabor oinformerade och ovetande 
om framtiden, de uttryckte även en oro över platsidentitetsförändringen och förlorandet av stadens själ. 
Respondenterna ansåg dessutom att de inte fått möjligheten att vara delaktiga i processen, trots det framhåller 
kommunen medborgardeltagandet som en viktig del inom samhällsplaneringen och det framtida Kiruna. 
 
Keywords: Kiruna, samhällsomvandling, medborgardeltagande, platsidentitet, 
stadsattraktivitet 
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1. INLEDNING 
 

Kiruna kommun och LKAB i samverkan med andra aktörer står just nu inför något som 
aldrig tidigare har realiserats någonstans i världen, nämligen att flytta en stad. Den 20 000 
km2 stora staden är känd som Sveriges till ytan största stad (Kiruna Lappland Ekonomisk 
Förening) och är nu igång med förberedelserna inför världshistoriens första stadsflytt. 
Kiruna kommun och aktiebolaget LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, vill kalla 
det omvälvande fenomenet för en stadsomvandling (intervju med Cars, 2013). Behovet av 
denna omvandling eller stadsflytt uppkom när Kirunas järnmalmsutvinning i gruvberget 
Kiirunavaara, som även är stadens största inkomstkälla, hade borrat så djupt in under 
staden att delar av staden nu riskerar att rasa ner i berget.  

Redan idag syns tydliga sprickbildningar ovan jord som är en direkt effekt av 
järnmalmsbrytningens utveckling. LKAB gick ut med beskedet att en stadsflytt var 
nödvändig år 2004 (Orring, 2013). Det har snart gått ett decennium sedan beslutet togs om 
att en stadsflytt var oundviklig och projektet intresserar fortfarande människor världen över 
(Nilsson, 2009, s. 10). Genom att söka meningen ”Kiruna a city on the move” på Google 
finner man många olika utländska artiklar, främst från England, Tyskland och USA. De 
utländska tidningsartiklarna intresserar sig mest för flyttprocessen och mindre på det nya 
planförslaget för staden eller för hur invånarna mår och hur de kommer att påverkas 
(Reilly, 2013). Kirunaborna beskriver sin stad med värme och med en stark känsla av 
gemenskap, vilket är något unikt för staden, kanske på grund av att staden erbjuder ett 
mindre utbud av affärer och tjänster vilket skapar större möjligheter till möten mellan 
människor.  

Gemenskapen i Kiruna är även direkt kopplad till dess historia, år 1900 påbörjades 
stadens planering och uppbyggnad att uppföras efter gruvindustrins behov och efterfrågan, 
som vid den tiden utgick från en att vara en mansdominerad, mödosam och farlig 
arbetsplats. Detta bidrog till utvecklingen av en maskulin stad, som har gett sig uttryck 
genom bland annat breda vägar för tunga transporter, avskalad bebyggelse, obefintliga torg 
för mötesplatser och kort avstånd mellan gruvan och centrum (Nilsson, 2009, s. 113-114). 
Denna manliga prägel som samhället idag baseras på skall utifrån planeringssynpunkt 
byggas bort under stadflyttens gång. Staden skall istället byggas på ett mer attraktivt sätt 
som tilltalar både män och kvinnor, för att på så sätt nå en trivsam och blandad stad där 
alla kan trivas (intervju med Cars, 2013). Samtidigt som stora planer om Kirunas framtid 
formas finns det en viss oro bland kirunaborna, en oro över att stadsflytten kommer att leda 
till negativa konsekvenser för många boende. Bo Nilson skriver i sin bok Kiruna - Staden 
som ideologi om intervjuer med kirunabor som meddelat att de är oroliga över stadsflyttens 
utveckling då de inte fått chansen att påverka den (Nilsson, 2009, s. 187). Han återgav 
även en artikel från Dagens Nyheter där en kvinna, bosatt i Kiruna, oroade sig för att 
Kirunas själ ska försvinna då staden flyttas (Nilsson, 2009, s. 188).  

Valet av ämne stod för mig klart då mitt intresse för Kirunas stadsflytt ökade när det 
vinnande planförslaget av arkitekttävlingen i Kiruna offentliggjordes. Under 
offentliggörandet av det nya centrumet presenterades planförslaget av tjänstemän från 
Kiruna kommun i olika typer av media. Visionen av det nya Kiruna har sedan i mars 2013 
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varit ett faktum för kirunaborna, något som jag fann intressant, eftersom media inte har 
lagt någon större vikt vid invånarnas åsikter kring förändringarna som väntas genomföras. 
Då jag vid mitt besök i Kiruna frågade invånarna vad de tyckte om den bild av staden som 
media ger övriga Sverige och omvärlden, skrattade oftast invånarna och skakade lite 
nonchalant på huvudet, för att sedan svara suckande nej, de förstorar allting. Kirunaborna 
känner alltså inte igen sig i kommunens uttalanden och medias rubriker för hur staden skall 
flyttas. Andra respondenter svarade det händer ju ingenting, allt de gör är att lova en 
massa saker och planera att riva vår stad. Därmed fann jag det intressant att undersöka de 
boendes åsikter kring stadsflyttens påverkan på invånarna och på staden, för att på så sätt 
ta reda på hur den sammansatta bilden av stadsflytten egentligen ser ut.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur det vinnande planförslaget för Kirunas framtida 
centrum från 2013 har mottagits av stadens invånare. Uppsatsen kommer att belysa 
invånarnas röster om statsflytten, ett perspektiv som ofta förbisetts inom media och i 
forskarrapporter. Studiens fokus kommer även vara att undersöka den pågående processen 
av statsflytten samt hur den samspelar med kvinnors och mäns olika känslor av 
stadsattraktivitet och historia. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka åsikter har olika intressenter om platsen för det ”nya Kiruna”?  
 

• Vilka fördelar och nackdelar förknippar de intervjuade invånarna med flytten av 
Kiruna? 

 
• Hur kan medborgarnas och intressenternas upplevelser kring stadsflytten förstås i 

relation till platsidentitet och attraktivitet? 
 
1.3 Avgränsning  
Jag har valt att i den här uppsatsen fokusera på mäns och kvinnors åsikter kring 
stadsflytten och kommer därför att avgränsa mig till de som är bosatta i Kiruna. De aktörer 
som arbetar med stadsflytten är bland annat Kiruna kommun, LKAB, Tekniska verken i 
Kiruna AB, Vattenfall, Vägverket, Banverket och universitet. Jag kommer utifrån dessa 
endast att beröra de aktörer som fått mest utrymme i kirunabornas och medias 
framställning av stadsflytten, nämligen kommunen och LKAB. Därmed kommer bland 
annat problemet med infrastrukturen inte att beröras i uppsatsen. Vidare kommer jag inte 
att ta hänsyn till Kirunas tidigare hierarki mellan arbetare och tjänstemän. Detta eftersom 
den här hierarkin inte i någon större grad är intressant för min studie. Jag kommer inte att 
använda Kiruna kommuns översiktsplan (ÖP) eller fördjupad översiktsplan (FÖP) som 
litteratur för uppsatsen, eftersom ÖPn skrevs år 2002 och FÖPn skrevs år 2006, dessa har 
ännu inte förnyats vilket ger litteraturen en låg tillförlitlighet. ÖPn är heller inte intressant 
för studien eftersom nyheten om stadsflytten (år 2004) framkom två år efter det att ÖPn 
skrivits. Det innebär att skriften som ska beskriva framtidsplanerna för stadens alla 

 5 



områden inte tar upp stadsflyttens process. Jag kommer inte att studera det nya 
planförslaget för stadshuset, detta på grund av att min studie generellt handlar om 
kirunabornas åsikter om stadsflytten och det nya centrumet. Jag kommer inte heller att ta 
hänsyn till juridiska aspekter. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer i det första kapitlet att presenteras med en introduktion, 
syftesbeskrivning, avgränsning samt en litteraturöversikt. I det andra kapitlet beskrivs 
stadens historia, gruvexpandering samt stadsflyttens samtida utveckling. I det tredje 
kapitlet redogörs de teorier och problematiseringar som används i uppsatsen. I det fjärde 
kapitlet redovisas de praktiska tillvägagångssätten, i det femte kapitlet sammanställs det 
empiriska materialet där texten tematiseras och utreds och i det sjätte kapitlet sammanförs 
det empiriska- och teoretiska materialet i en tematiserad analytisk diskussion.  
 
1.5 Litteraturöversikt 
Nedan kommer jag att förklara den litteratur som för uppsatsen har varit mest relevant. Jag 
kommer samtidigt att utveckla den tidigare forskning som gjorts inom mitt ämne för 
uppsatsen. Dock är denna forskning begränsad, vilket medför att jag även kommer att 
utveckla en viss tidigare forskning relaterad till mitt ämne för uppsatsen. För att finna 
svaren till mitt syfte och frågeställningar utifrån teoretiskt material kommer jag att bland 
annat utgå från Jane Jacobs; Den amerikanska storstadens liv och förfall, Anne Larsson 
och Anna Jalakas; Jämställdhet nästa – Samhällsplanering ur ett genusperspektiv, Göran 
Cars; Kultur, turism och stadsattraktivitet – kultur som attraktion och världsskapare samt 
ett flertal rapporter och artiklar. Inför mina intervjuer och under transkriberingen av dem 
använde jag mig av fyra olika forskare inom kvalitativ metod, Jan Trost, Lena Ohlson och 
Berit Sundgren samt Alan Bryman. Deras forskning gav mig exempel på olika sätt att 
utföra kvalitativ forskning, vilket var mycket användbart vid mitt val av 
materialanvändning. Mitt val av litteratur bygger på de möten som gjordes i Kiruna där 
mitt intresse för kirunabornas nuvarande situation växte sig allt starkare.  

Jag valde Jacobs litteratur med anledning av hennes perspektiv på villkor för ökad 
mångfald och stadsattraktivitet samt hur en stad påverkas om dessa villkor inte uppnås. 
Givetvis kan liknelsen mellan Jacobs skrift och dagens Kiruna vara olik varandra, inte 
enbart på grund av att boken utgavs första gången år 1961 men även för att Jacobs utgår 
ifrån det amerikanska samhället. Det amerikanska samhället bygger på en annan kulturell 
levnadsstil med grunden i ett medborgarsamhälle som utgår från att familjen står högre än 
individen, i jämförelse med det svenska samhället som bygger på ett individualistiskt tänk, 
där individen står högre än familjen. Detta kan bidra till en förvrängning av Jacobs teorier 
när den appliceras på Kiruna stad. Larsson och Jalakas skrift tar upp vikten av en jämställd 
planering för att komma ifrån det tidigare 1900-talets manliga norm som länge präglat 
Sverige. Jag anser att textens genusperspektiv på många sätt är värdefull för studien men 
jag kommer att ta hänsyn till att texten tydligt beskriver en skarp ojämställdhet och 
påpekar brister som finns och fanns i det svenska samhället utan att lyfta upp förändringar 
och förbättringar som har gjorts. På grund av det har jag valt att även studera Doreen 
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Masseys och Lisa McDowells litteraturer som baseras på jämställdhet och den manliga 
normen för att få en högre validitet på mitt teoretiska material. Göran Cars 
forskningsrapport kommer att användas för att undersöka vad som gör en stad attraktiv och 
för vem. Hans rapport lyfter upp turismens och kulturens inverkan på staden. Jag har själv 
genomfört en intervju med Cars och måste därför ta hänsyn till att den personliga 
kontakten kan påverka uppsatsen på olika sätt, kanske genom att påverka hur respondenten 
framställs i uppsatsen. 

Den tidigare forskningen kring Kirunas statsflytt och dess intressenter är väldigt tunn, 
det finns få böcker inom ämnet då situationen i Kiruna fortfarande är oviss. Den forskning 
som finns tillgänglig tar i många fall inte hänsyn till genusaspekten som idag är en viktig 
aspekt för medborgarnas efterfrågan och behov. Fredrik Reinius skriver i sitt examenarbete 
om stadsplanering ur ett genusperspektiv inom Stockholms län. Texten tar upp relevansen 
av att både kvinnor och män ska få lika mycket plats i planeringen inom staden, samt hur 
detta har påverkat Stockholms och andra städers attraktivitet. Inom ämnet för platsidentitet 
i relation till kultur har Helene Egeland och Jenny Johannisson tillsammans med sju andra 
forskare genomfört studier på det kulturella sambandet till identitet, gemenskap och plats. 
Dessa begrepp problematiseras och undersöks av forskarna i förhållande till dess globala 
och regionala omfattning, med syfte att förklara hur relationerna skapas och demoleras 
samt under vilka premisser som det är möjligt. Vidare har ämnet medborgardeltagande 
studerats av Casey A. Klofstad som i den vetenskapliga artikel Civic Talk and Civic 
Participation, studerar skillnaden mellan medborgarprat och medborgardeltagande och hur 
dessa skiljer sig åt. Bo Nilsson har studerat och skrivit boken Kiruna, staden som ideologi i 
vilken han baserar sin studie på stadens historia och framtid samt inflikar stadsflytten med 
en del åsikter och intervjuer med medborgarna.  
 
 
2. KIRUNAS BAKGRUND OCH TILLVÄXT  
 
År 1899 fick stadsplaneraren Per Hallman i uppdrag av LKAB-disponenten Hjalmar 
Lundbohm, att konstruera stadsplanen för vad som skulle bli den till ytan ca 20 000 km² 
stora staden Kiruna. Hallman inspirerades av stadsplaneraren Camillo Sitte som 
intresserade sig för medeltida städer och dess slingrande planering som skilde sig från den 
vanligare rutnätsplaneringen. Stadens tidiga stadsplan byggde på tre områden, dessa var 
Bolagsområdet, Stadsplanen och Järnvägsområdet (Norrbottens läns landsting, 2012). 
Byggnaderna som kom att pryda områdena byggdes till en början enbart i trä, exempelvis 
Hjalmar Lundbohmsgården som ligget beläget i det så kallade Bolagsområdet, i det 
samtida södra Kiruna. Visionen med planen var att skapa en klimatanpassad stad med 
medeltidakänsla (Riksantikvarieämbetet, 2008, s. 7). Hjalmar Lundbohm var inte enbart 
bolagschef för LKAB, han framställdes även som grundaren till staden Kiruna år 1900 då 
stadsplanen blev offentlig. Hjalmar Lundbohm ville skapa ett ”mönstersamhälle och en 
ideell gruva” och beskrevs bland invånarna som en fadersgestalt (Nilsson, 2008, s. 113). 
Lundbohm beundrades för sin framgångsrika ledning och blev en symbol för staden och 
gruvan, något som bidragit till samhällets maskulina prägel (Nilsson, 2008, s. 113). Den 
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manliga prägeln har följt med stadens utveckling och än idag talar man fortfarande om 
fjällmarscher som ett test för manlighet, då marschen bygger på fysisk och psykisk styrka, 
något som vidare har bidragit till en ”machomentalitet” (Nilsson, 2008, s. 114). Synen på 
gruvindustrin och LKAB har på senare tid förändrats, det hårda och tunga arbetet som 
tidigare krävdes för järnmalmsbrytningen har genom utveckling av ny maskinteknik tagit 
över den tidigare muskelstyrkan. Inom gruvindustrin beskrivs 5 % av arbetet idag som hårt 
arbete och trots stora satsningar med att locka fler kvinnor till gruvindustrin är arbetet 
fortfarande mansdominerat. Utifrån ett nationellt perspektiv på arbetstagare inom den 
svenska gruvindustrin är den till 96 % mansdominerad (Nilsson, 2008, s. 115).  

Dagens Kiruna vilar till största del på gruvnäringens vinst, vilket kirunaborna är väl 
medvetna om. Ett vanligt talesätt bland invånarna i Kiruna lyder ”När LKAB nyser blir 
Kiruna förkylt” (Nilsson, 2008, s. 9). Gruvindustrin och arbetet runtom gruvan är 
självfallet stadens största arbetsplats. Staden har en låg arbetslöshet bland såväl unga som 
äldre vilket skiljer sig starkt från övriga Sverige. Förutom gruvan erbjuds arbete inom 
rennäring, rymdforskning och turism inom den offentliga sektorn (Riksantikvarieämbetet, 
2008, s. 8). Kirunaborna var flest under mitten av 1970-talet då folkmängden var 31 000 
invånare, men antalet har sedan dess sjunkit till dagens 22 972 invånare (Statistiska 
Centralbyrån, folkmängdstatistik). I dagsläget råder det bostadsbrist i Kiruna vilket 
påverkar människor som arbetar tillfälligt i Kiruna. Istället för inflyttning till staden, 
pendlar människor istället många mil mellan arbete och bostad (Riksantikvarieämbetet, 
2008, s.9). Emellertid är Kiruna inte enbart känt för sin gruvnäring. Staden har enligt 
Miljöbalken fastlagts som en kulturellt riksintressant plats med anledning av stadens 
förbindelse till gruvindustrin som formade Kiruna till ett unikt samhälle 
(Riksantikvarieämbetet, 2008, s. 8). De verksamheter och byggnader i Kiruna som idag går 
under benämningen riksintressen hos miljöbalken är gruvan Kiirunavaara och dess olika 
industriella maskinerier samt järnvägsmiljön. Stadens historiska byggnader däribland 
Kiruna kyrka, stadshuset och Hjalmar Lundbohmsgården. Likaså räknas stadens rennäring, 
natur- och markområden samt naturföreteelserna midnattssol, polarnatt och norrsken som 
riksintressen, något som enligt miljöbalken skall bevaras och skyddas i möjligaste mån 
(Riksantikvarieämbetet, 2008, s. 8).  

Dessa ovanstående verksamheter har tillsammans med den unika naturen gett Kiruna 
en särprägel, något som gör staden unik vilket kirunaborna är stolta över. Trots stadens 
många kulturarv är Kiruna i jämförelse med andra svenska städer en ung stad (Harryson, 
2011). Kiruna byggdes av den äldre generationens kirunabor, något som har skapat starka 
förbindelser mellan stad och invånare. Bo Nilsson skriver i sin bok om en äldre kirunabos 
berättelse av hur hans morfars far Agust, år 1914 omkom när han slog bort stenar som 
fastnat i en stenkross. Agust hedrades genom att få en gata uppkallad efter sig i 
bolagsområdet (Nilsson, 2009, s. 112). Detta vittnar om kirunabornas starka gemenskap till 
varandra och till staden. En av Kirunas mest kända och uppskattade byggnader är kyrkan 
som byggdes mellan åren 1909 – 1912 och är byggd som en stor samisk kåta (Nilsson, 
2009, s. 51). Även stadshuset är en mycket omtyckt byggnad som byggdes år 1963 och 
ritades av arkitekten Arthur von Schmalensee (Riksantikvarieämbetet, 2008, s. 8). Både 
kyrkan och stadshuset har för invånarna blivit en symbol för Kiruna och därmed varit 
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starkt förknippade med Kirunas identitet. Bo Nilsson lade stor vikt vid en undersökning 
som genomfördes år 2006 av Kiruna kommun som kortfattat baserades på vilka byggnader 
som kirunaborna värnar om mest. Av 2000 utskickade enkäter med titeln ”Vilken är din 
bild av Kiruna” återfick kommunen 439 besvarade enkäter (Nilsson, 2009, s. 56). 
Enkäterna visade att kirunaborna inför en stadsflytt ville behålla kyrkan då kyrkan fick 
flest röster inom kategorin för vackraste byggnad och starkaste kirunaprägeln. Även 
stadshuset fick höga röster inom samma kategori (Nilsson, 2009, s. 57).  
 
2.1 Stadsflytten och dess utvecklingsprocess 
Det nya, framtida Kiruna kommer inte att se ut som det har gjort tidigare, stadsflytten utgår 
från att den västra delen av staden måste flyttas fem kilometer i östlig riktning på grund av 
järnmalmsbrytningens expandering som sträcker sig allt längre in under staden och skapar 
sprickbildningar ovan jord (Liebermann, 2012). Den västra delen av staden riskerar inom 
en snar framtid att brista och falla ner i berget om staden inte flyttas. Eftersom LKAB 
enligt gruv- och minerallagen gjort sig skyldig till skadorna kommer LKAB att stå som 
finansierare för projektet. Det betyder att LKAB kommer att finansiera stadens flytt och 
alla processer som rör de boendes bostäder (LKAB, Vanliga frågor2). Kommunens ansvar 
ligger i att forma en ny stadsdel som LKAB skall finansiera för att kunna fortsätta bryta 
järnmalmen i gruvan (Kiruna kommun, vanliga frågor). LKAB och kommunen har 
gemensamt beslutat att 21 byggnader (Brännström, 2012) däribland kyrkan, kommer att 
monteras ner och flyttas till platsen för det nya centrumet, detta för att bevara en del av 
stadens kulturella arv. I mars år 2013 valdes ett planförslag ut för det nya centrumet. Valet 
avgjordes genom en arkitekttävling som arrangerades av Kiruna kommun och Sveriges 
Arkitekter som pågick mellan juni år 2012 till mars år 2013. Det vinnande förslaget fick 
namnet Kiruna 4-ever och var skapad av White Arkitekter som arbetade med Ghilardi + 
Hellsten Arkitekter, Spacescape AB och Vectura Consulting AB. Planen bygger på en 
linjär stadsstruktur med rutnätsgrund och torg (juryns utlåtande, 2013, s. 8).  En av de 
största anledningarna till valet av förslaget Kiruna 4-ever var just den långsiktiga 
stadsplanen som gör det möjligt att skapa en flexibel stadsflytt under hela processens gång 
(Andersson, 2013).   

En långsiktig stadsplan kommer att vara en nödvändighet för staden på grund av att 
staden förväntas drabbas av en större sprickbildning om järnmalmsbrytningen fortsätter. 
Idag hotas stadens västra del av en deformationszon som närmar sig staden, snabbare än 
vad LKAB beräknat. De framtida deformationszonerna som staden väntas stå inför inom 
loppet av ett decennium kommer att vara direkt hotande för hela staden om inte staden 
flyttas (Kiruna 4-ever, s. 34).  Det gamla Kiruna kommer vid ett senare skede att flyttas 
österut, men fram tills dess skall de äldre områdena hålla samma standard som idag (Juryns 
utlåtande, 2013, s. 5). Enligt juryns utlåtande beskrivs stadsflytten som en ständig process, 
där staden kommer att flyttas och förnyas i etapper under hela 2000-talet (juryns utlåtande, 
2013, s. 33-34). Detta för att inte förhindra järnmalmsbrytningens utveckling, under 
förutsättning att brytningen fortfarande anses vara lönsam (LKAB, vanliga frågor1). Juryns 
val av det vinnande planförslaget baserades på ett arbete tillsammans med 
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kommunstyrelsen, invånarna och LKAB, för att på så sätt skapa en rättvisbild av hur 
intressenterna vill att det framtida Kiruna ska se ut (Juryns utlåtande, 2013, s. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen har idag enats om att den nya torgdelen som ingår i etapp 1 i vinnarplanen för 
Kiruna 4-ever skall vara färdigställd år 2016. Därmed förväntas också Bromsgatan att rivas 
år 2014 på grund av begynnande sprickbildning. Figur 1 är en karta över staden Kiruna och 
väster om staden vid det gråa området ligger järnmalmsgruvan Kiirunavaara. LKAB har 
valt ut den östra delen av staden som en lämplig plats för den nya stadsdelen men år 2009 
var beslutet ett annat, då hade platsen för den nya stadsdelen valts att placeras väster om 
det nuvarande Kiruna. LKAB genomförde under 2009 provsprängningar på området och 
kom fram till att platsen var rik på malmfyndigheter (Trafikverket, 2009, s. 2). Därav 
ändrade LKAB beslutet till dagens platsläge, öster om nuvarande Kiruna. Trots att beslutet 
numera är fastställt provborrar LKAB runt området för det nya Kiruna (Nordric Pipe AB, 
2013). LKABs prospekteringschef meddelade i ett pressmeddelande den 17 januari 2013 
att LKAB inte kan vara mer specifika angående meddelandet om provborrningen men 
lovade samtidigt att resultaten skall bli tillgängliga för allmänheten vid ett senare tillfälle. 
Han avslutar pressmeddelandet med orden för att om möjligt minska er oro (Nordric Pipe 
AB, 2013).  

Som tidigare nämnt är gruvverksamheten mycket viktig för staden och dess invånare, 
Kiirunavaara är en underjordsgruva där man bryter 76 000 ton järnmalm/dygn (LKAB, 
koncernöversikt). Gruvnäringen är därmed en mycket viktig arbetsplats för stadens 
innevånare samt en viktig inkomst för Sverige. Därför accepterar invånarna stadsflytten 
även om många invånare i Kiruna inte är glada över utvecklingen. Det är därför viktigt att 

Figur 1, bilden visar nuvarande Kiruna centrum inringat i vitt. Det framtida centrumet är inringat i rött, dess 
placering ska framförallt förena nuvarande Kiruna med stadsdelen Tuolluvaara för att skapa en tät stad.  
Källa:http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/09/05/article-2412126-1BA25187000005DC-227_634x632.jpg 
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invånarna får den information som de behöver angående förändringarna som väntas 
påverka staden (Nilsson, 2009, s. 188). 
 
 
3. TEORI 
 
Dessa teorier bygger till stor del på val som gjorts under min vistelse i Kiruna. Teorierna 
kommer att fylla funktionen att beskriva och jämföras med mina respondenters åsikter och 
tankar kring stadsflytten för att finna svaret på mitt syfte och frågeställningar. 
Genomgående för hela teoriavsnittet kommer att vara Jane Jacobs teori för mångfald. Jag 
anser att Jacobs antaganden och beskrivning av det amerikanska samhällets liv och förfall 
kan kopplas samman med mina valda begrepp, såsom attraktivitet, platsidentitet och 
kvinnor och män i samhället. Hennes beskrivningar av hur ett samhälle genom 
uppfyllandet av fyra villkor för mångfald kan utvecklas till en blandad stad som är öppen 
för alla människor, en stad som skapar stor attraktivitet. Vidare kommer jag att tillämpa 
Jacobs teorier tillsammans med andra forskares syn på mina val av teorier. Bland annat 
kommer forskarna Linda McDowell, Doreen Massey, Göran Cars samt Anita Larsson och 
Anne Jalakas att vara viktiga för studien. Dessa forskare kommer till stor del att jämföras 
med Jacobs teorier för att skapa en mångfacetterad bild av den pågående statsflytten. 
 
3.1 Attraktivitet 
Teorin om attraktivitet skapar möjlighet att förstå vad som attraherar människor att besöka 
städer och vad som genererar mångfald. Detta kommer att ge en förståelse för 
intressenternas framtida visioner av Kiruna. 

Utifrån Jacobs resonemang i boken Den amerikanska storstadens liv och förfall 
beskriver hon vad en stad behöver uppnå för mångfald, hennes forskning bygger på fyra 
villkor som måste upprätthållas (Jacobs, 2010, s. 176). Det första villkoret uttrycker 
”behovet av blandade primära funktioner” vilket innebär att stadens funktioner lockar till 
lika mycket rörelse vid olika tider på dygnet och att människor tar sig till funktionerna av 
olika anledningar (Jacobs, 2010, s. 188). Med primära funktioner menas sociala- och 
serviceområden, exempelvis skolor, matbutiker, butiker, försäljning av olika varor, tjänster 
och så vidare (Jacobs, 2010, s. 215). Med det andra villkoret ”behovet av små kvarter” 
menar Jacobs att möjligheten för möten mellan människor samt skapandet av en konstant 
rörelse är större när kvarteren är små och tvärgatorna kommer tätt. Därmed utgår det här 
villkoret från att skapa möten och relationer mellan människor samt att skapa en 
gemensam trygghet (Jacobs, 2010, s. 176). Det tredje villkoret ”behovet av äldre 
byggnader” krävs eftersom äldre byggnader enligt Jacobs är en ekonomisk möjlighet för 
hyresgästen/köparen samtidigt som omkostnader som tillexempel värme och reparationer 
ofta är höga. I jämförelse med nya byggnader som däremot innehar ett högre utgångspris 
då byggnationerna finansieras av kostnader för boendet, dock är omkostnaderna lägre i 
jämförelse med de äldre byggnaderna. Därmed är det viktigt med en blandad ålder på 
byggnader för att skapa en bredare hierarki av människor och entreprenörer som ska 
bosätta sig i staden (Jacobs, 2010, s. 176, 221). Det fjärde villkoret ”behovet av 
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koncentration” innebär att det krävs en tillräckligt stor befolkning som rör sig inom staden 
vid olika tider, det krävs att en viss koncentration människor bor i staden, reser dagligen 
till och från staden och turistar inom staden för att skapa en levande och rörlig stad 
(Jacobs, 2010, s. 230).  
Dessa villkor skapar tillsammans stadens mångfald som i sin tur bidrar till ökad 
stadsattraktivitet. Utan mångfald är staden döende (Jacobs, 2010, s. 170). Trots det menar 
Jacobs att dagens stadskärnor endast uppfyller tre av de fyra kraven för mångfald och att 
villkoret för blandade primära funktioner ofta faller utanför (Jacobs, 2010, s. 191). Jacobs 
nämner även hur vissa samhällsmässiga funktioner påverkar staden på olika sätt. Hon 
exemplifierar det faktum att det inte finns något skrotupplag inom centrala stadsdelar, 
skälet till detta är att stadsdelarna fungerar bra just för att de saknar ett skrotupplag. Dessa 
verksamheter är ointressanta och platskrävande vilket inte passar inom städerna då det kan 
påverka stadens attraktivitet och därmed stadens mångfald (Jacobs, 2010, s. 259). Cars 
beskriver i sin forskningsrapport Kultur, turism och stadsattraktivitet – kultur som 
attraktion och världsskapare om stadsattraktiviteten i Stockholm och vad som påverkar 
den. Cars framställer inte en stads attraktivitet på samma sätt som Jacobs gör genom 
mångfald som utgångspunkt. Cars fokuserar på kultur som en grund för stadsattraktivitet. 
Cars skriver:  
 

För det första kan kultur betraktas som en sektor eller ett utbud av attraktioner inkluderande teater, 
konst, dans, musik och film. (…) Men det finns också en annan tolkning av begreppet kultur. Kultur 
definieras som sociala och mänskliga aktiviteter som skapar medvetenhet, mening och identitet. 
(Cars, 2006, s. 17) 

Utifrån Cars första betraktelse av kultur skulle kultur alltså passa in som Jacobs första 
villkor, där en stad är i behov av blandade primära funktioner. Därefter skriver Cars att det 
är viktigt att skapa en bredd inom kulturen för att tillgodose så många olika intressen inom 
ämnet som möjligt, men också för att invånarnas identitet skall prägla platsen och kännas 
genuin. Som resultat av kultursatsningen kommer stadens attraktivitetsnivå att ökas och 
därmed kommer stadens inflyttning och mångfald att öka (Cars, 2006, s. 20).  
 
3.2 Platsidentitet 
Platsidentitet är ett begrepp som beskriver relationen mellan människor och platser, något 
som kan hjälpa mig att förstå invånarnas känslor för Kiruna. Dessa känslor beror till stor 
del av en social aspekt, där gemenskapen mellan människor påverkas av de förändringar 
som är planerade att utföras i Kiruna. 

Jacobs menar att gemenskap är ett gammalt ideal inom teorin för stadsplanering, som 
innebär att om folk ska ha något gemensamt, måste de ha mycket gemensamt. Fenomenet 
gemenskap är något som främst yttrar sig i förorter och mindre städer, detta eftersom 
Jacobs menar på att valmöjligheterna av intresse och individer i en större stad är alltför 
stora (Jacobs, 2010, s. 164). Jacobs skriver vidare att gemenskap ofta uppstår mellan 
grannar i grannskapet och att relationen mellan människor som bor nära eller förflyttar sig 
på samma gator utvecklar en nära vänskap. (Jacobs, 2010, s. 86) Jacobs utgår från ett 
kvinnligt perspektiv och tar upp exempel på kvinnliga möten inom bostadsområdet. Hon 
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nämner även hur flera kvinnor söker närhet för att upprätthålla en viss trygghet i staden 
(Jacobs, 2010, s. 170). Även kvinnors trygghet påpekar Cars liksom Jacobs som en viktig 
del i planeringen. Jacobs beskriver det andra villkoret, behovet av små kvarter som en 
viktig planeringsåtgärd för att skapa trygghet i staden. Villkoret skapar möjligheter bland 
annat för människor att mötas samt lätt ändra riktning vid behov (Jacobs, 2010, s. 213). 
Det är även viktigt att den fysiska omgivningen- och grannskapets funktioner skiljs åt i 
olika rum. Dessa rum kan vara både privata och allmänna, till exempel är det vanligt med 
olika geografiska rum för bostaden, arbetet och service. Detta gör att människan måste 
passera de olika rummen flera gånger per vecka vilket skapar möjlighet till möten. Den 
fysiska fördelningen kan utgå från ett område som avdelas efter till exempel ålder och som 
skapar en typ av platsidentitet. Till exempel lever äldre människor bland andra äldre, 
studenter lever bland studenter och barnfamiljer lever bland barnfamiljer, vilket ökar 
chansen för att individerna ska ha mycket gemensamt (Lilja & Pemer, 2010, s. 23). 
Egeland och Johannisson förklarar att relationen mellan kultur, plats och identitet skapas 
när dessa i olika sammanhang sammanknyts och skapar ett gemensamt rum som är 
platsbundet för individen (Egeland & Johannisson, 2003, s. 11), liksom stadens kulturella 
arv och historia som ger regionen dess identitet och utmärkande drag (Västra 
Götalandsregionen, regional utvecklingsstrategi, 1999. Via Egeland & Johannisson, 2003, 
s. 77). Människors platsidentitet kan självklart se olika ut, i den vetenskapliga artikeln - 
Effects of place attachment on users’ perceptions of social and environmental conditions 
in a natural setting beskriver forskaren H.M Proshansky platsidentitet som: 
 

‘‘those dimensions of self that define the individual’s personal identity in relation to the physical 
environment by means of a complex pattern of conscious and unconscious ideals, beliefs, preferences, 
feelings, values, goals, and behavioral tendencies and skills relevant to this environment’’ 
(Kyle et al, 2004, s. 214). 

 
Citatet ovan beskriver att platser får en stor betydelse för människor kopplat till deras 
identiteter genom att platsen är förknippad med till exempel en viss känsla, minne eller 
dröm. Den kan även vara förknippad med materiella ting till exempel byggnader eller 
infrastruktur. Enlig Jacobs är städernas behov av historiska byggnader och gamla hus – 
både de oestetiska och de estetiska, mycket viktiga för stadens fortsatta utveckling. Jacobs 
menar att om en stadsdel enbart skulle bestå av nybyggda hus och byggnader skulle 
kostnaderna betalas genom hög hyra och räntor (Jacobs, 2010, s. 215). Jacobs påpekar 
även att många boende inte är i behov av nybyggda lägenheter. Jacobs skriver i sin bok: 
Det finns ingen plats för oss i nybyggda lokaler. Nybyggda lokaler är det sista vi behöver 
(Jacobs 2010, s. 221). Citatet beskriver hur en invånare bekymrar sig över det faktum att 
nybyggda lägenheter kostar mer. Jacobs menar trots det att nybyggda och äldre byggnader 
ger stadsdelen förutsättningar för skapandet av en heterogen befolkning som innefattar 
individer och entreprenörer. Detta eftersom priset för lokaler är av varierande kostnad 
(Jacobs, 2010, s. 215). De entreprenörer som trots höga hyror ändå anser att det är lönsamt 
att använda nybyggda lokaler, behöver även en miljö av blandade byggnader för att den 
ekonomiska cykeln skall fungera. En blomstrande mångfald bygger på företag som går 

 13 



med hög vinst, vinst, förlust eller jämt upp (Jacobs, 2010, s. 216). Det finns både positiva 
liksom negativa aspekter med nybyggda byggnader och lokaler, Jacobs påpekar hur äldre 
byggnader kräver mer underhåll än nybyggda, medan nya byggnader kostar mer efter 
storlek (Jacobs, 2010, s. 221). 
En fungerande stad kräver alltså genuina skillnader så som äldre och nyare byggnader och 
dessa skillnader behöver samverka med estetiska skillnader, såsom färg och form. För att 
en stad skall upplevas som attraktiv krävs arkitektoniska skillnader för att skapa något 
unikt, något blandat och heterogent (Jacobs, 2010, s. 253). På så sätt kan människorna 
utvecklas till att våga vara sig själva (Jacobs, 2010, s. 257). En bristande mångfald kan 
därmed bidra till deprimerande eller vulgära och kaotiska intryck (Jacobs, 2010, s. 258). 
Därför är det viktigt att samhället är integrerat i samhällsfrågor för allas trevnad. Larsson 
och Jalakas menar på att medborgare måste vara med och påverka utvecklingen av staden 
för att skapa ett demokratiskt samhälle, något som kallas för medborgardeltagande 
(Larsson & Jalakas, 2008, s. 76). Medborgardeltagandet tar sig kommunikativa uttryck 
genom exempelvis samråd eller möten i samarbete med kommunen som sedan avgör hur 
stort medborgardeltagandet blir inom olika planarbeten (Larsson & Jalakas, 2008, s. 89). 
Birgitta Henecke och Jamil Khan instämmer i Larsson och Jalakas resonemang, men 
menar samtidigt att medborgarnas erfarenheter och åsikter oftast utgår från mäns 
respektive kvinnors eget intresse och behov, något som påverkar vad de anser är värt att 
värna om. Därför finns det oftast en bristfällig kunskap bland invånarna för samhället som 
helhet och dess behov av förändring (Henecke & Khan, 2008, s. 23). Trots det är det 
viktigt att medborgarna får uttrycka sina erfarenheter från det lokala livet i samhället. 
Utifrån det får kommunen sedan ta hänsyn till invånarnas krav och behov för att på så sätt 
skapa ett trivsamt samhälle för både män och kvinnor (Myndigheten för samhällsplanering, 
byggande och boende, 1998). 
 
3.3 Kvinnor och män i samhället 
Problematiseringen för män och kvinnors lika rätt i samhället beskriver den manliga 
normens tillväxt under 1900-talet, detta för att ge en bakgrundsbild av Kirunas 
uppbyggnad och samtid. Jag anser att den historiska aspekten är viktig för att nå en ökad 
förståelse för Kirunas framtida centrum eftersom det kommer att bli en del av Kirunas 
framtida stad. Den manliga normen beskriver Larsson och Jalakas som den vita, 
medelålders mannen som tidigare har varit ett ideal (Larsson & Jalakas, 2008, s. 59) samt 
en betydande grund för dagens jämställdhetsarbete. 

Människor har i alla tider påverkas av historiska faktorer. Hur samhällsplaneringen ser 
ut idag kommer att påverka oss imorgon. Det är därför viktigt att planeringen idag 
konkurrerar ut den gamla manliga normen och istället respekterar både kvinnors och mäns 
vardagslivsbehov för att på så sätt nå jämställdhet i samhället (Larsson & Jalakas, 2008, s. 
14). I början av 1900-talet hade kvinnan nästan ingen rätt i samhället, kvinnans plats var i 
den privata sfären där hon lagade mat, såg efter hemmet och skötte barnuppfostran 
(Larsson & Jalakas, 2008, s. 19). Jacobs skriver vid flera tillfällen om ”mammor” som 
träffas och umgås, där mötena har skapats via barnen, något som kan vara en effekt av den 
manliga normen (Jacobs, 2010, s. 86). Idealet levde kvar i många decennier och på 1960-
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talet kallades det kvinnliga idealet för hemmafruidealet som innebar att den ideala kvinnan 
skulle laga mat, se efter hemmet, ta hand om mannens behov och sköta barnuppfostran. 
Massey påpekar liksom Larsson och Jalakas hur kvinnans plats tidigare var i hemmet, där 
hon befann sig i det privata rummet medan mannen befann sig i det allmänna rummet 
(Massey, 1994, s. 9). Massey skriver vidare hur kvinnan associeras med naturen eftersom 
hon beskrivs som en moderlig och kärleksfull gestalt (Massey, 1994, s. 10). McDowell 
instämmer i kvinnans betydelse och tillägger kvinnans uppgift som livgivare likt naturen 
själv (McDowell, 2004, s. 44). Samtidigt beskrevs män utifrån McDowells resonemang 
som civiliserade, rationella och överlägsna (McDowell, 2004, s. 44). Larsson och Jalakas 
menar även att männen som familjens överhuvud skötte ekonomin, var allvetande och 
lekte med barnen (Larsson & Jalakas, 2008, s. 53). Enligt McDowell är kvinnan vad 
mannen inte är och beskrivs som en känslosam gestalt i jämförelse med den rationella 
mannen (McDowell, 2003, s. 9). 

Denna syn på kvinnan påverkade kvinnorna starkt och McDowell menar att den norm 
som uppstod mellan kvinnor och män under 1960-talet tvingade kvinnorna till att bland 
annat bära rött läppstift, gå på dieter och medverka i skönhetstävlingar för att bevisa sin 
kvinnlighet (McDowell, 2004, s. 42). Förhållandet mellan kvinnors och mäns rättigheter i 
samhället har efter 1960-talet utvecklats inom de flesta sektorer för att motarbeta normen 
för vad kvinnor och män borde göra (Larsson & Jalakas, 2008, s. 26). Till exempel finns 
det idag olika sätt att bekänna sig som man och kvinna (Cornell, 2000, s. 10 i McDowell, 
2003, s. 10). Här kan även Jacobs första villkor för mångfald räknas in där Jacobs menar 
att stadens primära funktioner måste vara blandade för att staden skall nå mångfald. Det 
betyder att kvinnors och mäns behov av samhällsfunktioner måste bemötas med lika 
mycket vikt för att blandningen av primära funktioner i staden skall vara jämlik och 
motsvara fler människors efterfrågan (Jacobs, 2010, s. 215). Något som den manliga 
normen inte tar hänsyn till, utan bemötte olika människor som om alla hade samma behov 
(Larsson & Jalakas, 2009, s. 58). Larsson och Jalakas refererar till docenten Lena Gemzöes 
uppfattning kring jämställdhet i planeringen som menar att den privata och offentliga 
sfären inte skall utge någon könsskillnad, utan i den totala sfären skall alla sysslor fördelas 
lika mellan män och kvinnor (Larsson & Jalakas, 2009, s. 68). För att detta skall ske krävs 
framförallt en interaktion mellan praktik och teori, där praktiken är vårt nuvarande sätt att 
planera och teorin är förutsättning för planeringens förändring (Larson & Jalakas, 2009, s. 
56).  
 
 
4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Jag har valt att utnyttja Ekonomikums bibliotek och Uppsala universitets bibliotekdatabas 
för att förstå och finna väsentlig information angående Kirunas samtida förändringar. 
Informationen som idag finns att tillgå i Uppsala angående kirunabornas åsikter var 
mycket begränsad, näst intill obefintlig. Jag valde därför att resa till Kiruna för att samla in 
den informationen som jag saknade, studien i Kiruna blev därav mycket givande och 
lärorik. Dels gav besöket klarhet i vad många invånare idag anser om stadsflytten och hur 
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de kommer att påverkas av den. Jag fick även en bredare förståelse för stadsflyttens 
nuvarande läge utifrån en samhällsplanerarsynpunkt. Under mitt besök valde jag även att 
besöka ett av de kvarter som enligt Kiruna kommun kommer att rivas år 2014, jag kunde 
även se sprickbildningar i marken från gruvnäringens arbete i berget. Under min vistelse i 
Kiruna fick jag möjlighet att prata med äldre, vuxna, tonåringar, företagare, LKAB-
anställda, ordförande i samhällsföreningen, en journalist, en kommuntjänsteman och en 
informationsansvarig vid LKAB som alla gav mig sina egna versioner om förändringarna i 
Kiruna.  
 
4. 1 Metod  
Jag besökte Kiruna mellan den 18 till den 21 november 2013, besöket var från början 
avsett för att genomföra den kvalitativa intervjun med Göran Cars samt två planerade 
besök på ICA Nära Toppen där jag utförde 28 kvalitativa stickprovsintervjuer. Under min 
vistelse i Kiruna genomförde jag ytterligare 10 stycken oplanerade kvalitativa intervjuer 
som jag valt att nämna i stycket ovan, under åtta av dessa 10 intervjuer valde jag att 
anteckna samtalen, vilket jag gjorde av respekt för respondenterna. Jag kom att genomföra 
främst semistrukturerade intervjuer vilket gav respondenterna möjlighet att besvara icke 
ledande frågor med öppna svarsalternativ. Denna typ av intervjufrågor skapar varierande 
svar, något som i viss mån kan skapa jämförelsesvårigheter då svaren kan skilja sig mycket 
från varandra. Denna negativa faktor påverkade inte studien i någon högre grad då jag 
önskade ett varierande svarsresultat (Bryman, 2012, s. 206). Jag valde att den 20 november 
2013 genomföra en platsobservation på Bromsgatan, en gata som i intervjusvaren fick stort 
utrymme. Platsobservationen pågick under 15 minuter där jag studerade byggnaderna, 
närheten till gruvan, omgivande natur och gatans kvalité. Resultatet som jag fick fram 
utgick från endast en observation vid ett tillfälle, vilket gav observationen en svag 
reliabilitet. 

Den 18 november utförde jag en semistrukturerad intervju med Göran Cars som är 
professor i samhällsplanering vid Kungliga tekniska högskolan samt involverad i 
stadsflytten i Kiruna. Jag kom i kontakt med Cars genom ett snöbollsurval då jag blev 
tipsad om honom av Marianne Nordmark som arbetar som informatör vid Kiruna kommun. 
Vi bestämde att intervjun skulle hållas klockan 15.00 den 18 november 2013 på Kiruna 
Kommun. Jag hade inför intervjutillfället format en intervjuguide (se Bilaga 1) i vilken jag 
kategoriserade 32 intervjufrågor. Jag valde att ställa så öppna frågor som möjligt för att i 
största mån inte påverka min intervjuperson i någon riktning (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 189). En intervjuguide ska vara flexibel, tematiserad och lätt att förändra för att den 
intervjuade ska kunna styra samtalet som denne önskar (Trost, 2009, s. 50). Intervjun 
pågick i 90 minuter och spelades in på en telefon, inspelningen gav mig möjlighet att 
fokusera på samtalet och ställa uppföljningsfrågor till Cars, (Bryman, 2012, s. 219) svaren 
transkriberades därefter till textform. Cars har tidigare arbetat i Stockholm men har under 
år 2012 arbetat deltid i Kiruna. Kanske hade intervjun fått ett mer reliabelt resultat om en 
samhällsplanerare med längre bakgrund inom Kirunas stadsflytt hade intervjuats. Trots en 
kortare yrkesperiod på Kiruna kommun var Cars mycket tydlig och klar i sitt resonemang 
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kring alla frågor, vilket gjorde intervjun mycket intressant och gav mig möjlighet att ofta 
ställa oplanerade följdfrågor. 

För att få en bild av vad kirunaborna anser om stadsflytten valdes 28 kirunabor ut för 
stickprovsintervju inne på den lokala närbutiken, ICA Nära Toppen den 19:e november 
2013. Valet av plats för mina stickprovsintervjuer var ett bekvämlighetsval då jag tidigare 
har besökt ICA butiken och känner till området. Inför mitt besök i Kiruna valde jag att 
skriva ett brev till chefen för ICA butiken där jag planerade att utföra min kvalitativa 
undersökning. I brevet som jag skickade via post bad jag chefen att sätta upp 
informationen till allmänheten, där jag beskrev mitt syfte med undersökningen samt att jag 
gärna anordnar en längre intervju om någon respondent vill det. Detta för att om möjligt 
finna en bredare samling av respondenter. Stickprovsintervjuerna utfördes i två etapper. 
Den första delen av undersökningen genomfördes mellan klockan 09.30 - 11.00 och den 
andra mellan klockan 14.30 – 17.30. Tiderna för undersökningen fastlades för att ta del av 
en mer åldersvarierade skara respondenter. För att nå en ännu bredare åldersgrupp än vad 
jag gjorde borde jag ha genomfört fler stickprovsintervjutillfällen, framförallt under 
helgtimmar eftersom jag upplevde att många av de tillfrågade respondenterna tackade nej 
till en intervju på grund av tidsbrist då de var på väg till och från arbete och skola. 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och kunde därmed skilja sig från 
varandra (Bryman, 2012, s. 206). Jag utgick från fyra mindre frågor (Bilaga 2) som jag 
läste upp för varje respondent och antecknade respondentens svar. Stickprovsintervjuerna 
pågick tills dess att jag kände en teoretisk mättnad då svaren började likna varandra allt 
mer (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 129). Dessa 28 intervjuer sammanställde jag till ett 
dokument i vilket jag separerade männens och kvinnornas svar för att lättare komma fram 
till ett resultat. Idag bor det 22 972 människor i Kiruna, den begränsade studien ger därför 
ingen helhetsbild, men kan styrka eller styrkas av tidigare forskning.   

Den 19:e november utförde jag min sista intervju i Kiruna. Jag valde att intervjua 
Fredrik Björkenwall som arbetar som kommunikatör för LKAB i Kiruna. Jag kom i 
kontakt med Björkenwall genom ett bekvämlighetsurval på Folkets hus i Kiruna där han 
vid ett tillfälle presenterade LKABs vision av det framtida Kiruna. Intervjun med Fredrik 
var en ostrukturerad intervju där min intervjuguide baserades på att bemöta kirunabornas 
kritik samt jämföra svaren jag fått från kommunen. Intervjun varade i 40 minuter och 
utfördes på plats i Folkets hus i Kiruna. Björkenwall besvarade flera av mina frågor vilket 
gav mig värdefull information i jämförandet mellan LKABs och kommunens arbete för 
förändrandet av staden.  
 
4.2 Etiska ställningstaganden 
Jag reste till Kiruna med ett öppet sinne, då informationen om stadsflytten och dess 
effekter är mycket begränsad. Jag valde att intervjua mina respondenter efter lika många 
män som kvinnor för att inte få en missvisande studie. Detta medförde att jag vid flera 
tillfällen valde bort åtskilliga av dem som kom in i butiken med anledning av att få en lika 
stor andel kvinnor som män i studien, vilket jag ansåg skulle förbättra studiens validitet. 
Jag valde även att utföra mina intervjuer på en så åldersvarierande grupp invånare som 
möjligt, detta för att inte få ett ensidigt resultat från en viss åldersgrupp. Inför varje ny 
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respondent valde jag att förklara min studie och mitt intresse för respondentens åsikter för 
att underlätta deras förståelse samt ge dem en förklaring för hur deras åsikter skulle 
behandlas. Under alla mina intervjuer var jag noggrann med mitt ordval samt att visa 
förståelse för mina respondenters åsikter och val. I de fall då mina intervjufrågor blev för 
känsliga för respondenten valde jag att visa min fullaste förståelse för respondenten samt i 
vissa fall lämna ut min information om eventuella förändringar inom respondentens 
bostadsområde. Jag är medveten om att mitt resultat kan vara missvisande då invånare med 
kritiska åsikter kanske såg ett större värde i att medverka i min studie till skillnad från vad 
invånare med positiva åsikter ansåg.  
 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Nedan kommer mina val av teorier och begrepp att ställas i relation till de intervjuer som 
utfördes i Kiruna. Jag har därför valt att tematisera mitt resultat för att utveckla min 
problematisering av de olika temana. Jag kommer att utveckla kirunabornas åsikter kring 
platsen för det nya centrumet relaterat till kommunens och LKABs uppgifter. Jag kommer 
att undersöka hur män och kvinnor har och kommer att påverkats av stadsflyttens process 
och hur invånarnas gemenskap kommer att påverkas av stadsflytten. Jag kommer även att 
undersöka platsidentiteten och medborgardeltagandet samt undersöka planeringen och 
utformningen av torget i Kiruna centrums planförslag. 
 
5.1 Platsen för flytten och dess komplikationer 
LKAB har bestämt att staden skall flyttas österut, i riktning mot stadsdelen Tuolluvaara. 
Kommunens och LKABs kommande byggnationer i området kommer troligen inte att 
glädja alla (Larsson & Jalakas, 2009, s. 78) men de kirunabor som jag pratade med beskrev 
valet av plats som ett sammanknytande av omkringliggande områden för skapandet av en 
stor och tät stad. Detta är bra eftersom staden sammanknyts och presenteras som en 
gemensam stad som skapar ett bättre transport- och kommunikationsnät. Trots det är 
kirunaborna skeptiska eftersom platsen för den nya staden ligger beläget på en nersänkt 
myr. Platsen för det nya centrumet kommer att förutom ”myrplaceringen” placeras mellan 
stadens sopstation och kyrkogård (manlig respondent 2013). Sänkan kommer även att 
försämra utsikten till fjällen, en utsikt som alla invånare i Kiruna enligt de boende har rätt 
till. Dessa omkringliggande faktorer påverkar invånarna negativt men det är inte enbart 
dessa estetiskt omgivande förändringar som kommer påverka platsen för det nya 
centrumet. Enligt flera kirunabor kommer myren att bidra till en temperatursänkning med 
cirka tio grader på vintern, något som flera kirunabor ser som ett stort problem. När jag 
ställde frågan om vilken plats som kirunaborna ansåg som bäst för det nya centrumet 
menade de flesta män och kvinnor att orten Luossavaara eller Etnavaara (väster om 
Kiruna) ger bättre förutsättningar och möjligheter för att skapa ett mer trivsamt centrum. 
Dels eftersom området ligger beläget på högre mark samt att utsikten över staden beskrivs 
som vacker. Jag valde därför att klargöra kirunabornas resonemang kring placering av 
staden för Fredrik Björkenwall som arbetar som kommunikatör på LKAB. Björkenwall 
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förklarade att en flytt mot Luossavaara är orimlig på grund av de fyndigheter som LKAB 
beräknar att börja bryta där. 

 För att studera problemet utifrån Jacobs villkor för mångfald beskriver hon hur viktig 
trivseln och attraktiviteten är för staden, något som kirunaborna idag inför framtiden inte 
kan relatera till. Invånare som jag har genomfört intervjuer med talar ofta kritiskt om 
kommunen och beskriver deras arbete som ”värdelöst”. Samtliga respondenter beskriver 
även den valda platsen och utformningen för den nya staden som ett lockande till 
ytterligare inflyttning, istället för att undersöka vad de redan boende vill och efterfrågar. 
Flera invånare menar även att de inte fått ta del i beslutet om placeringen av det nya 
centrumet, ett beslut som LKAB har tagit trots invånarnas kritik. En tydlig faktor som 
upprepas i juryns bedömning av det vinnande bidraget i arkitekttävlingen 2013 är stadens 
attraktionsförmåga, hur staden skall planeras för att skapa en större inflyttning. Däremot 
skrivs det ingenting om arbete för nuvarande invånarnas efterfrågan och krav på den 
framtida stadsdelen eller torgdelen (Juryns utlåtande, 2013, s. 6). Trots det inleder juryn 
utlåtandet med att framställa kirunaborna som en nyckelspelare för projektet (Juryns 
utlåtande, 2013, s. 6).  

Av dem som jag intervjuade beskrev majoriteten av männen och hälften av kvinnorna 
hur LKABs arbete i Kiruna är stadens möjlighet till fortsatt liv. En man som bott i Kiruna i 
54 år säger Kiruna är mitt liv och Kiirunavaara är stadens liv, därav är även Kiirunavaara 
mitt liv, citatet är ett av många citat som beskriver uppskattning till LKABs arbete för 
Kiruna. Även om människor är oroade och ovetande över framtiden är invånarna ändå 
införstådda i varför stadsflytten är så viktig för staden och dess gruvnäring och ser därmed 
något positivt i stadsflytten. Jag intervjuade en kvinnlig företagare som beskrev 
osäkerheten för hennes affärsrörelse, hur hennes butik kommer att påverkas när staden 
förändras. Hon påpekade hur kommunen inte tar hänsyn till faktorer runt hennes rörelse, 
hon säger: Vad kommer hända när folket flyttar? Ska vi flytta efter, ska vi stanna kvar och 
vem kommer betala för flytten av min affärsrörelse? (Kvinna 48 år). Citatet sammanfattar 
en bredare oro för hur stadflytten kommer att påverka hennes och andra företagares 
rörelse. Information om hur företagen i Kiruna kommer att påverkas är mycket begränsad, 
utifrån den informationen som idag finns tillgänglig har LKAB meddelat att de kommer 
köpa upp de bostäder som skall rivas. Husägaren kommer därmed att erbjudas 
marknadsvärdet + 25 % i ersättning för rivningen av huset. Problemet för företagarna vid 
en stadsflytt mot ett nytt centrum kommer att innebära nybyggda lokaler med skyhöga 
hyror. Hyror som företagarna ska bekosta samtidigt som de själva ska överleva genom att 
finansiera sig på småstadskunder. Detta kommer att skapa stora problem för stadens 
företagare och på sikt riskerar även staden att få ett sämre utbud eftersom möjligheterna att 
driva en affärsrörelse med vinst blir för små (manlig företagare, 47 år). Detta innebär att 
stadsflytten direkt eller indirekt kommer att påverka invånarna negativt. Den positiva 
effekten av stadsflytten menade både männen och kvinnorna är själva beslutet om att 
staden skall flyttas, något som skapar möjlighet till stadens fortsatta liv, eftersom 
gruvverksamheten är livsviktig för staden. Främst manliga respondenter påpekade även 
tacksamheten till LKAB som skall finansiera flytten, något som Kiruna kommun inte hade 
haft ekonomisk möjlighet till att utföra. 
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5.2 Oron över att förlora stadens själ  
Gruvarbetare i Kiirunavaara har under årens lopp genomfört gruvstrejker för att skapa 
förbättrade arbetsförhållanden. Bo Nilsson skriver i sin bok om en intervju med 
gruvarbetaren Anders som förklarade att många gruvarbetare inte ville gå ut i strejken år 
2007, men att grupptrycket var för starkt. Anders förklarade att arbetslagets och 
kirunabornas mentalitet bottnar i uttrycket ”en för alla och alla för en”, vilket för 
situationen betydde att om en går ut i strejk, går alla ut i strejk (Nilsson, 2009, s.116). 
Detta är något som Nilsson tror bottnar i stadens gamla norm. McDowell, Massey samt 
Larsson och Jalakas teorier kring den manliga normen kan därför appliceras på staden 
Kiruna. En stad som bygger på ett gammalt manligt gruvsamhälle, där Kiruna-mannen 
beskrivs som fysisk duglig, orädd och presterande (Nilsson, 2009, s. 121). Under 1900-
talet arbetade männen i gruvan och kvinnorna arbetade i hemmet eller med 
samhällsfunktioner runtom gruvan, det var därför inte ovanligt att kvinnan lämnade staden 
i brist på arbete (intervju med Cars, 2013). Den maskulina kulturen bidrog till att kvinnan 
och hennes kvinnlighet inte passade in i gruvmiljön eller bland gruvarbetarna. (Nilsson, 
2009, s.124). 

Kirunaborna vill enligt intervjuerna bevara samhällets gemenskap inför den framtida 
stadsflytten men samtidigt frambringa jämbördighet mellan man och kvinna, det vill säga 
avveckla den manliga normen. Kommunen och LKAB har länge arbetat för att just 
avlägsna den manliga norm som präglar Kiruna för att på så sätt skapa en grund för 
framtidens nya jämställda Kiruna, något som redan idag fått en viss effekt. LKAB satsar 
idag på att locka kvinnliga arbetare till gruvindustrin och kommunen satsar på 
utvecklandet av kulturella primära funktioner som ofta är eftertraktat bland kvinnor 
(intervju med Cars, 2013). Dock har jämställdhetsarbetet under år 2013 motarbetats av en 
nyöppnad strippklubb som enligt både invånarna och kommunen påverkar stadens identitet 
och attraktivitet negativt. Strippklubben går under namnet Bistron och ägs av en man som 
driver strippklubbar runt om i Sverige. Invånarna som jag har mött är mycket kritiska till 
klubbens behandling av kvinnorna som arbetar på klubben och som till största del är 
kvinnor med härkomst från Östeuropa. I en tidningsartikel beskriver ägaren att han sorterar 
tjejer efter vilka som är snygga och duktiga och vilka som inte är det (Karlsson, 2013). 
Detta har en direkt negativt påverkan på stadens utvecklande från den manliga normen och 
på stadens samhörighet vilket försämrar stadens attraktivitet, något som kommunen ser 
mycket kritiskt på. Trots kommunens arbete för att stänga ner klubben genom information 
och lapputskick med texten gå inte hit är rörelsen fortfarande pågående i Kiruna. 
Naturligtvis finns det delade meningar om strippklubben men utifrån det intervjumaterialet 
som jag har samlat in har jag enbart mött kritiska åsikter. Cars menar att strippklubben 
skickar tillbaka staden 20 år i jämställdhetsarbetet, något som han ser mycket allvarligt på 
inför stadsflytten och stadens framtida mångfald. Utifrån en av mina intervjuer menade en 
manlig respondent att strippklubben till viss del har förenat kommunen och invånarna 
genom demonstrationer för jämställdhet och med en gemensam vilja att bojkotta klubben 
för samhällets utveckling mot ett jämställt Kiruna (man 63år). Larsson och Jalakas 
instämmer i detta genom att se problemet ur ett planeringsperspektiv där de beskriver 
planerarens syfte, i det här fallet kommunens syfte, som icke själviskt för att stödja 
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medborgarna i olika frågor, bland annat i jämställdhetsarbetet (Larsson & Jalakas, 2009, s. 
78). Det måste finnas krav på planerarna och de måste se allvarligt på arbetet för att 
synliggöra människornas behov och åsikter för att nå ett framtida jämställt samhälle 
(Larsson & Jalakas, 2009, 73). För att det skall ske hänvisar jag åter till Larsson och 
Jalakas resonemang om att planera utifrån teori och praktik för att på nya sätt nå ett 
jämställt samhälle, men ändå bevara gemenskapen i det framtida ”nya Kiruna”. 

Det är inte enbart gemenskapen som förenar kirunaborna. Stadens kulturarv och 
byggnader är betydelsefulla för kirunaborna, dessa byggnader har skapat Kiruna och flera 
av byggnaderna går under lokala namn. Kommunen och LKAB har kommit överens om att 
förflytta 21 byggnader för att bevara den kulturella identiteten och historian i Kiruna, 
vilket kirunaborna är mycket tacksamma för. Enligt de invånare som jag har mött ansågs 
Hjalmar Lundbohmsgården och kyrkan som de allra mest betydande byggnaderna, dessa 
kommer att tillsammans med 19 andra byggnader från det tidiga 1900-talet att förflyttas 
öster om staden, men vart är idag oklart. Förflyttningen av byggnader kommer att kosta 
LKAB många miljoner kronor, och trots att stadshuset som enligt min undersökning var 
den tredje mest populära byggnaden bland kirunaborna kommer det inte att flyttas, det 
kommer att rivas. Björkenwall beskriver en eventuell förflyttning av stadshuset som 
omöjlig, detta på grund av dess konstruktion som skulle medföra att byggnadsflytten skulle 
riva allt i dess väg eftersom stadens infrastruktur inte tillåter det. Beslutet har fått 
invånarna att oroa sig för den identitet som staden bär på, de frågor som cirkulerar är: 
Kommer den nya stadsdelen att kännas som Kiruna? Än så länge är det ingen som kan 
besvara den frågan, men utifrån Jacobs tredje villkor är blandad bebyggelse ett krav för att 
uppnå mångfald. Det är därför viktigt att kommunen hanterar det kulturhistoriska arvet på 
ett hänsynsfullt sätt för att inte förinta den bebyggelsen som förenar invånarna med Kiruna, 
något som skulle skada stadens mentalitet.  
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5.3 Rivningen av Bromsgatan  
Den 20 november 2013 besökte jag ett av Kirunas äldsta kvarter i Bolagsområdet. Jag hade 
inför mitt besök läst mycket om Bromsgatan, en gata där uppköpta boenden och utflyttning 
redan är ett faktum. Bromsgatan skiljer sig inte från någon annan gata, det är ett vanligt 
bostadskvarter i Kiruna med utsikt mot gruvan och fjällen. Gatan är bred för motortrafik 
och fylls av äldre och nyare timmervillor och lägenhetshus som sträcker sig längs med 
gatan. Runtomkring området är växtligheten avlägsnad och flera av de hus och baracker 
som präglar Bromsgatan är uppköpta av LKAB. Området för Bromsgatan är alltså det 
första kvarteret som, enligt Cars kommer att rivas under år 2014 på grund av att marken 
hotas av sprickbildningar som gör platsen osäker för de boende. Figur 3 visar två sprickor i 
golvet som spruckit sig ner till källarvåningen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Företagaren som hyr lokalen är övertygad om att sprickorna har uppkommit av LKABs 
skjutningar och järnmalmsbrytning, något som bekymrar företagaren. LKABs 
kommunikatör Fredrik Björkenwall frånsade först LKABs inblandning i golvsprickorna 
men förklarade därefter att LKAB skall undersöka fallet närmare (intervju med 
Björkenwall, 2013). Dagens läge för de boende på Bromsgatan är mycket oviss. LKAB 
köper upp bostäder till marknadsvärdet + 25 % men något nytt bostadsområde står ännu 
inte färdigbyggt. Några av de tidigare bosatta på Bromsgatan som har blivit inlösta av 
LKAB hyr numera tillfälligt sina hus på Bromsgatan vilket till stor del beror på den 
bostadsbrist som råder i Kiruna, och som gjort det svårt för människor att hitta en ny 
bostad. Problemet som uppstår när ett grannskap splittras är att de som tidigare bott 
grannar med varandra och delat sin vardag ihop tvingas sära på sig på grund av 
bostadsbristen. Cars säger sig vara medveten om att det sociala nätverket och grannskapet 
kommer att påverkas negativt av stadsflytten, speciellt eftersom inte några nya 
bostadskvarter har byggts, vilket Cars idag är besviken över. Cars säger:  

Figur 3, bilden visar två 
sprickbildningar i golvet 
inne i en butik i Kiruna. 
Bild: Johanna Hygerth 

Figur 2, bilden visar en 
skylt som hänvisar till 
Bromsgatan, en gata som 
under år 2014 kommer att 
rivas. 
Bild: Johanna Hygerth 
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Jag hade velat att grannarna på Bromsgatan som idag sprids ut i lägenheter, skulle få flytta till 
nybyggda kvarter i staden. Det skulle ha varit den bästa lösningen i en situation som denna. För så fort 
du säger att ett område skall dömas ut, så börjar folk söka nya bostäder direkt. (Cars, 2013) 

 
Citatet beskriver hur samhällen som döms ut, däribland Bromsgatan kommer att orsaka ett 
splittrande inom det sociala nätverket vilket kommer att påverka grannskapet negativt, där 
grannar tidigare delat sin vardag tillsammans. Citatet kan även kopplas till Jacobs tredje 
villkor angående hur ett nybyggt boende kostar mer i inköpspris och hyra för individen än 
vad ett äldre hus kostar, vilket kommer att ställa till med problem för de boende. LKAB 
köper idag ut boenden på koncessionsområdet för marknadsvärdet som bortser gruvans 
påverkan + 25 %. Bostadsägarna utanför området för den aktuella rivningen kommer att 
drabbas hårt. Enligt Krister Hammarberghs motion till riksdagen beskriver han hur 
minerallagen inte tar hänsyn till bostadsägare utanför koncessionsområdet, vilket kommer 
att göra bostäderna svårsålda för de boende då marknadsvärdet är väldigt lågt, fram tills 
dess att LKAB bestämmer sig för att köpa upp bostäderna (Hammarbergh, 2013). Cars 
menar att han inte vet hur människorna som av olika anledningar får en låg ersättning på 
sina hus ska kunna klara av att finansiera ett nybyggt hus. Dock är Cars noggrann med att 
uttrycka att Ingen kommer att ställas på gatan. Trots det stämmer inte Cars version om 
Bromsgatan överens med invånarnas berättelser från de som redan har flyttat, nedan är ett 
citat från en 53 årig man som är anställd hos LKAB, han säger: 
 

Jag pratade med kollegan igår, och hans föräldrar som idag bor på Konduktörsgatan har nyligen fått 
sin lägenhet inlöst av LKAB. De fick papper här i förra veckan om önskemål för nya lägenheten som 
de fick kryssa i, de hade valt inglasad balkong, bastu och du vet lyx. De är 72 år gamla, de förstår inte 
att hyran kommer bli dubbelt så dyr om de väljer sådana här grejer, de har inte fått informationen utan 
trodde att de skulle få samma hyra som idag. Deras bostadshyra är idag är mellan 4000-5000 kronor 
som finansieras av en låg pension, det skulle säkert bli dubbelt så dyrt för dem att leva och det 
kommer bli en katastrof för äldre godtrogna människor. (Man, 53år) 

 
Vad betyder citatet i jämförelse med Cars citat. Jo, Cars förklarar att ingen kommer att 
hamna på gatan, men om människorna får möjlighet att välja sitt boende utan att få 
tillräcklig information så kommer detta att bli ett stort ekonomiskt problem för de boende. 
Hyrorna kommer att skjuta i höjden precis som det beskrevs i föregående citat, och 
anledningen är att kirunaborna inte får den information som de behöver. Det finns redan 
idag bevis på den här typen av samhällsproblem i Kiruna. En 48 årig kvinna beskriver hur 
hennes väninnas bostad på Bromsgatan blev inlöst av LKAB, hon valde på grund av 
ovissheten på Bromsgatan att flytta in i en relativt nybyggd tvårumslägenhet med bastu i 
centrum. Idag betalar hon 13 000 kronor i månaden, ett kontrakt som enligt respondenten 
är bundet i fem år, väninnan uppgav sig vara mycket upprörd över situationen. Det är 
därför viktigt att kommunens och LKABs uppgifter framförs till invånarna så att de slipper 
leva i ovisshet. Om kommunen hade, som kirunaborna uttrycker det, ”gjort sitt arbete” 
skulle kanske ett nytt ersättande bostadskvarter stått klart. Boende på bland annat 
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Bromsgatan lovas nya lägenheter, men inget nytt kvarter byggs för att ersätta de bostäder 
som skall rivas. I en av mina stickprovsintervjuer beskriver en kvinna hur stadsflytten 
påverkar henne. Hon säger: 
 

Minnena från min och mina barns barndom finns i mitt hus, LKAB kommer att tvinga mig ut ur mitt 
hus för en summa pengar. Jag är gammal och jag vill avsluta mitt liv i mitt hem, men det får jag inte, 
för det ska rivas. Jag är ledsen och oroad över framtiden. Jag vill veta att mina barn kan få ett tryggt 
liv i den stad som mina föräldrar och jag har skapat för dem och den oron ska jag leva med.  
(Kvinna, 72 år) 

 
Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunens arbete blir tydligare och klarare för 
invånarna, så att pajkastningen mellan kommunen och invånarna som en invånare 
beskriver det kan upphöra. Utifrån Jacobs fjärde villkor beskrivs vikten av en varierad 
population, där vissa är bofasta, pendlare och besökare i staden. Det är mycket viktigt att ta 
hänsyn till alla dessa gruppers behov för att skapa trivsel i en stad där alla kan känna sig 
delaktiga i omvandlingen (Juryns bedömning, 2013, s. 36).  
 
5.4 Planeringen för Kirunas nya torg  
I dag har Kiruna inget torg, staden är ett bil-samhälle, vägarna är anpassade för bred 
motortrafik, samtidigt fick jag en känsla av en avskalad och intimt förbunden stad. En 87-
årig kvinna önskar att staden i framtiden kan frambringa fler blom- och grönområden för 
att locka fler kvinnor till staden, så att de kan trivas bättre i den annars så maskulint 
präglade staden, något som Cars håller med om. För att bygga en enligt Jacobs blandstad 
bör man utgå från Jacobs fyra villkor för mångfald, där staden skall bestå av (1) behovet av 
blandade primära funktioner. (2) behovet av små kvarter. (3) behovet av äldre byggnader 
och sist (4) behovet av koncentration (Jacobs, 2010, s. 176). Enligt Cars skall torgdelen i 
det nya centrumet vara anpassat för alla, alla människor skall känna sig delaktiga på torget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4, bilden visar Kiruna 4-evers vision för Kirunas framtida torg. 
http://gfx.nrk.no/l9ysE6CKdoG62iYmhG9ihALdO3ICLFZFxT9hHIK4n0yg.jpg 
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Utifrån det första villkoret skall staden alltså bestå av blandade primära funktioner för att 
nå en blandad stad. Detta för att både män och kvinnor skall känna sig förenade med 
staden. Med utgångspunkt i juryns utlåtande för det nya centrumet och intervjun med Cars 
skall torget fyllas med affärsmöjligheter både inom- och utomhus. På torgplatsen skall det 
finnas närhet till hotell, arbetsmöjligheter samt bil-möjligheter på boendes villkor, allt för 
att locka invånare och turister till ett attraktivt centrum med kultur och grönområden. Dock 
strider detta mot Jacobs andra villkor eftersom Cars menar på att butiker skall finnas 
tillgängliga på markplan och ovanpå dessa ska bostäder byggas. Det skapar i sin tur mindre 
möjlighet till möten mellan människor, eftersom många boendes vardagsliv (vilket 
inkluderar både betalt och obetalt arbete) kommer till stor del att spenderas på samma 
område. Kiruna är idag en utspridd stad, Cars föredrar städer som är täta och menar på att 
framtidens Kiruna kommer att byggas tät för att på så sätt blanda människor och förenkla 
möjligheten till möten. Därav kommer kanske mötena på torget inte att bli ett problem, 
trots att det andra villkoret för mångfald inte uppfylls fullt ut.  

Cars menar på att ett torg har saknats av kirunaborna, något som den nya stadsdelen 
skall innehålla. Under min undersökning som är utförd på 14 kvinnor och 14 män ställde 
jag frågan Vad tänker du när du ser bilden av det nya Kiruna? Samtidigt som jag visade 
upp figur 4 för respondenten. Det vanligaste svaret jag fick från kvinnorna var det där är 
inte Kiruna och från männen det ser lite tråkigt ut. Flera av mina kvinnliga respondenter 
menade på att de vill behålla Kirunas äldre mentalitet samt att de inte vill ha en modern 
stad. Ett par manliga respondenter frågade sig själva hur man ska ta sig fram med bilen och 
förklarade orimligheten med att gå genom staden i 30 – 40 minusgrader varje dag. Flera av 
de tillfrågade männen påpekade även hur kylan kommer att bli ett stort problem vid öppna 
ytor, därför ansåg respondenterna att ett torg i Kiruna inte är brukbart på samma sätt som i 
andra städer. En manlig respondent instämde i detta och påpekade även hur snöröjningen 
kan bli ett stort problem på planerade öppna ytor. Utifrån min undersökning önskar både 
kvinnor och män ett centrum som skapar möjlighet till möten mellan människor. 
Centrumet skall vara en plats som är tillgänglig för shopping, kulturella evenemang och 
restaurang- och fikabesök i en gammal kirunamentalitet som skapas genom att bygga den 
nya stadsdelen i ett medeltida stuk med moderna medel väster om dagens Kiruna, men så 
ser inte verkligheten ut.  

Angående det tredje villkoret för mångfald beskriver Jacobs likväl som Egeland och 
Johannisson vikten av äldre byggnader, inte enbart som en ekonomisk faktor utan även en 
fråga för estetik och stadsidentitet. Kiruna är en relativt ung stad, som har en historia på 
114 år vilket betyder att staden har byggts av tidigare generationen kirunabor, vilket skapar 
en stark identitet till staden. En 16-årig kvinnlig respondent menade på att hennes morfar 
varit med och påverkat byggnationen av många hus i Kiruna, därför gör denna stadsflytt 
henne olycklig eftersom stora delar av staden och på så sätt hennes morfars verk skall 
rivas. Med andra ord, stadsflytten kommer att ta bort en del av Kirunas identitet. Cars 
menar på att de 21 byggnaderna som planeras att flytta österut, däribland kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården och många andra äldre byggnader som alla har lokala namn: 
Pillerburken, Snusdosan och Berlinmuren kommer att vara ett sätt att bevara en viss 
mentalitet i Kiruna.  Cars förklarade att det finns två olika alternativa lösningar för de äldre 
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byggnadernas placering. Antingen placeras alla 21 byggnaderna på samma område för att 
symbolisera det gamla Kiruna eller så kommer de att sprids ut i den nya staden. Dessa båda 
alternativ är ännu inte utarbetade vilket betyder att kommunen ännu inte vet hur staden 
kommer att se ut, trots det beräknas det nya centrumet vara beboligt år 2033. Därmed är 
det synd att kommunen inte har engagerat sig mer i översiktsplanens relevans för att få 
med sig medborgarnas åsikter angående de framtida förändringarna. Kommunen beskriver 
sig veta vad kirunaborna vill ha, trots det svarade en av 28 intervjuade att hen aktivt har 
besökt kommunen för att få information och på så sätt en möjlighet att påverka stadens 
flytt.  
 
 
6. DISKUSSION  
 
I uppsatsens avslutande del kommer jag att använda teorierna och problematiseringarna 
attraktivitet, platsidentitet och kvinnor och män i samhället, för att belysa och analysera de 
problem och motsägelser som framkommit genom mitt empiriska material i resultatdelen. 
Som resultat av detta kommer jag att i det här avsnittet diskutera medborgardeltagandets 
relevans för Kirunas framtid, informationsbristens möjliga faktorer och effekter på Kiruna, 
hur det sociala nätverket påverkas av stadsflytten samt platsidentitetens relevans för 
kirunaborna och det ”nya Kiruna”.  
 
Informationsbrist och försvagat medborgardeltagandet i skapandet av 
Kirunas framtida torg 
Vid platsen för den nya stadsdelen vill kommunen sammanföra Kiruna centrum med 
området Tuolluvaara vilket skulle skapa en tät och förenad stad. Respondenterna ansåg att 
kommunen engagerar sig i skapandet av en attraktiv stad som lockar till inflyttning, 
samtidigt som respondenterna uppger sig vara besvikna då de säger sig inte ha fått 
möjlighet att uttrycka sin vision av det framtida centrumet och stadsdelen. Trots det menar 
kommunen att invånarnas åsikter är mycket viktiga för stadsflyttens utveckling. Dock bör 
det tilläggas att ett projekt likt den här stadsflytten aldrig tidigare har genomförts, vilket 
innebär att det inte finns någon exempelstad att ta efter för att genomföra stadsflytten 
oklanderligt. Dessutom arbetar kommunen under hög tidspress eftersom den nya torgdelen 
förväntas vara färdigställd år 2016. Däremot bör inte medborgarnas röster dämpas, deras 
röster är viktiga i skapandet av en fungerande jämställd stad, där ingen människa 
osynliggörs. Som Larsson och Jalakas beskrev är teori och praktik ett viktigt arbetssätt som 
medborgarna kan bidra mycket inom för att förändra stadens uppbyggnad samt upphäva 
den tidigare manliga normen som fortfarande finns kvar i samhället. Resultatet av 
stickprovsintervjuerna i Kiruna visade att både män och kvinnor var på olika sätt kritiska 
till det framtida centrumet, männen ansåg främst att centrumet såg ofunktionellt och tråkigt 
ut samt att det saknade möjlighet för motortransport i staden, medan kvinnorna tyckte att 
staden inte liknade Kiruna och var mer oroade för hur gemenskapen i staden skulle 
påverkas och att staden kommer att byggas för modernt. Åsikter som kommunen inte tagit 
hänsyn till. 
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En 87-årig kvinna menade att kommunen bör placera ut fler blom- och grönområden för att 
locka fler kvinnor till staden. Dessa uppfattningar höll Cars med om som ett lämpligt sätt 
att arbeta med jämställdhet, men enligt Larsson och Jalakas skulle detta inte leda till 
jämställdhet. Eftersom den 87-åriga kvinnan och Cars i det här fallet utgår ifrån att alla 
attraheras av grönområden, alltså försöker man att bemöta olika människor som om deras 
behov vore likadana. Även Henecke och Khan menar att medborgarnas erfarenheter och 
åsikter oftast utgår från deras eget intresse och behov. Därmed är det viktigt att alltid föra 
en dialog med så många medborgare som möjligt, där kommunen kan nå ut till ungdomar, 
vuxna och äldre så att kvinnornas och männens olika kritik kan granskas, detta för att finna 
en balans mellan teori och praktik för att på så sätt skapa ett trivsamt jämställt samhälle. 
För att detta skall fungera krävs det en bredare allmän information som kan ge invånarna 
den förståelse som behövs för att öka intresset att påverka stadens framtid. Ett exempel på 
detta är den nyöppnade strippklubben som enligt en kirunabo sammanförde kommunen 
med invånarna i frågan. Detta kunde ske tack vare att kommunen lyssnade på invånarnas 
beklagan över klubben och arbetade hårt för samhällets trevnad och jämställdhet 
tillsammans med invånarna. Ett arbete som Larsson och Jalakas anser är mycket viktigt för 
medborgardeltagandet. 

Stadsflytten har på senare tid skapat mycket irritation bland invånarna som tydligt 
varit riktad mot kommunen. Detta kan bero på att kommunen är den lättaste syndabocken 
att skylla problematiken kring stadsflytten på. Inte enbart för att kommunen i Kiruna, 
liksom andra regioner är beslutfattare för staden, utan även för att invånarna möjligen 
hyser en rädsla för den makt som LKAB besitter och som påverkar invånarnas vardagsliv 
samt en tacksamhet till LKAB som finansierar stadsflytten. Därför antar jag att den 
frustration och oro som invånarna lägger på kommunen kanske är en sammanslagen 
frustration som rör allt och alla kring stadsflytten. Jag finner att LKAB som begärde 
stadsflytten bär en lika stor skuld som kommunen i den informationsbrist som invånarna 
upplever att de utsätts för. Under studiens gång har jag funnit en trolig brist i 
kommunikationen mellan invånare och kommun, nämligen Kirunas översiktsplaner. Dessa 
planer är idag för gamla för att användas, trots att de enligt lag regelbundet skall förnyas. 
Översiktsplaner är allmänna handlingar som sammanfattar kommunens framtida och 
nuvarande förändringar inom kommungränsen. Om kommunen hade behandlat 
översiktsplanerna och förnyat dem på ett riktigt sätt hade de förmodligen gett kirunaborna 
en större chans till att ta del av viktig information samt en ökad förståelse för stadsflyttens 
processer. Jag försökte personligen vid tre olika tillfällen samt två gånger via telefon att 
hitta någon av översiktsplanerna, men ingen på kommunen i Kiruna kunde hjälpa mig att 
finna dem. Därför ansåg jag tidigt att de felaktiga översiktsplanerna var en viktig faktor till 
varför kommunikationen mellan invånare och kommunen hade brustit. 
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En ökad stadsattraktivitet för invånarnas eller för kommunens skull? 
Platsen som har valts ut till att vara placeringen för det nya centrumet kommer utifrån 
LKABs och kommunens bestämmelser att placeras mellan kyrkogården och den lokala 
sopstationen. Utifrån Jacobs resonemang ansåg hon att sopstationer (…) var ointressanta 
och platskrävande vilket inte passar inom städerna då det kan påverka stadens attraktivitet 
och därmed stadens mångfald (Jacobs, 2010, s. 259). I och med det är platsen för det nya 
torget enligt Jacobs mening inte ett bra platsval utifrån attraktivitetssynpunkt. Om Jacobs 
villkor stämmer kommer staden drabbas av en sämre möjlighet för mångfald, vilket skulle 
vara förödande för en mindre stad som Kiruna. Jacobs villkor för behovet av äldre 
byggnader skulle även påverka stadens attraktionsförmåga och skapa ytterligare problem 
för staden. Inte minst för företagare i Kiruna där Jacobs menade att en homogen 
bebyggelse som involverar enbart nybyggda lokaler kommer skapa en homogen samling 
människor vilket skulle påverka stadens mångfald negativt. Jacobs menade även att många 
städer inte följer det första villkoret för mångfald som innebar behovet av blandade 
primära funktioner. Avsaknaden skulle kunna appliceras på Kirunas begränsade utbud av 
handel, något som kan bero på brister i de andra tre villkoren. De blandade primära 
funktionerna i Kiruna skulle alltså kunna orsakas eller ytterligare påverkas negativt av en 
låg koncentration, icke blandad bebyggelse eller på grund av en sämre stadsplanering. 
Detta kan i sin tur åter sammankopplas till utvecklandet av ett homogent område som 
saknar utrymme för en blandad variation av affärer. Dessa homogena områden begränsar 
enligt Jacobs den ekonomiska cykeln som försämrar stadens mångfald och attraktivitet. 
Det här skulle alltså kunna betyda att arbetet som idag planeras för skapandet av en ny stad 
med icke blandade byggnader inte kommer att tillföra någon ökad attraktivitet eller 
mångfald utan snarare försämra den.  
 
Det sociala nätverket och människornas rättigheter i jämförelse med 
LKABs ekonomiska förslag 
I dag är det inte enbart attraktiviteten som oroar såväl företagare som invånarna. Av de 
intervjuer som jag utförde menade majoriteten att de direkt eller indirekt kommer att 
påverkas negativt av stadsflytten. LKAB har idag satt ett värde på de aktuella invånarnas 
boenden som under år 2014 skall rivas, värdet ligger idag på marknadsvärdet + 25 % för de 
bostäder som köps upp av LKAB. Då ställer jag mig frågan, hur mycket är ett boende värt 
som står på en mark som inom ett par till 20 år hotas av deformationszoner? Precis som 
Hammarbergh skrev tror jag att dagens marknadsvärde för dessa bostäder är mycket lägre 
än vad priset var för 10 år sedan, då stadsflytten ännu var okänd för intressenterna. 
Invånarna har i mina intervjuer uttryckt sin oro över att förlora sina hus, att förlora sitt 
grannskap och sina begränsningar inom säljandet och köpandet av bostäder. Idag har 
kommunen ännu inte byggt några nya ersättande bostäder för dem som tvingas flytta från 
Konduktörsgatan och Bromsgatan. Deras vardagsliv och dagliga möten som vanligen 
uppstår mellan människorna som Jacobs anser som en viktig del i människans vardag 
kommer att förändras helt. Dessa gator och grannskap som tidigare skapade möten och 
nära vänskap kommer att försvinna. Givetvis kommer nya möten att skapas på andra 
platsen, men som läget ser ut idag kommer grannskapet att splittras och de tidigare boende 
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kommer att erbjudas lediga lägenheter som kanske inte erhåller samma åldersbaserade 
platsidentitet som Lilja och Pemer bedömde som en viktig förutsättning för möten mellan 
människor. Något som kan instämma i Jacobs resonemang som utgår från att om folk ska 
ha något gemensamt, måste de ha mycket gemensamt. Dessutom kommer de framtida 
nybyggda lägenheterna att påverka invånarnas ekonomiska situation då dessa nybygga 
bostäder kan komma att skapa dubbelt så höga hyror vilket ytterligare skulle skapa en icke 
blandad koncentration människor och resultera i ett segregerat område i en ”tät” stad. Cars 
tog upp risken för detta men menade att ingen skall hamna på gatan efter stadsflytten, men 
vad som händer om invånarna inte har råd, var Cars mycket förtegen om, men försäkrade 
att det inte kommer att ske.  
 
Platsidentitetens relevans i relation till kommunens nyskapande planer 
Invånarnas starka känslor för Kiruna fann jag som en tydlig faktor både genom litteratur 
och det empiriska materialet. Nilsson uttryckte invånarnas stolthet över sitt arv där de äldre 
generationerna har byggt staden Kiruna. Detta stämmer överens med Proshanskys 
definition av platsidentitet där han beskrev hur individens förhållande till den fysiska 
miljön kan baseras på olika medvetna och omedvetna behov, känslor och handlingar. 
Därmed fann jag förståelse för kirunabornas ängslan för om stadens själ kommer att leva 
vidare och om Kiruna efter stadsflytten kommer att kännas som deras stad. Frågan är om 
den nuvarande gemenskapen och identiteten som staden bär på kommer att kunna bevaras 
då stadens utseende och demolering av det gamla, nuvarande Kiruna ständigt kommer att 
vara ett faktum. Kvinnor och män i staden uppgav att de värnade mycket om det kulturella 
arvet som Kiruna idag bär på. Även om stadens planering utgår från ett gruvsamhälle med 
en maskulin prägel är staden ändå deras stad som enligt kirunaborna baseras på en trygghet 
och gemenskap. Detta är något som kanske bottnar i stadens medeltida stadsplan och 
slingrande vägar, som enligt Jacobs kan vara en faktor för ökad trygghet i staden. Därför 
tror jag att den nya stadsplanen skulle fungera bäst bland kirunaborna om den vore mer 
formad efter en medeltida struktur istället för ett rutnät med torgdel som passar bättre in på 
andra större städer med lämpligare klimat och med en vagare gemenskap och mentalitet 
bland invånarna. Nilssons och mina intervjusvar överensstämde på flera sätt, och trots att 
hans studier genomfördes fram till år 2009 finner jag ingen större förändring av hur 
kirunaborna såg på situationen för 5 år sedan i jämförelse med idag, något som kommunen 
och LKAB bör se allvarligt på för att inse relevansen av medborgardeltagandet. Kiruna 
kommun och LKAB har valt att kalla processen för en stadsomvandling, något som jag 
anser är ett mycket förfinat namn på en process som faktiskt handlar om att riva en stad för 
att bygga upp en ny stad i etapper fem kilometer österut. Därför väljer jag att i min uppsats 
inte prata om en omvandling, utan om en flytt av en stad, där invånarnas röster inte blir 
hörda.  
  

 29 



REFERENSLISTA 
 
Internetbaseradlitteratur  
Andersson, E. (2013). Nya Kiruna ska bli en mönsterstad. SvD kultur 

http://www.svd.se/kultur/nya-kiruna-ska-bli-en-monsterstad_7965648.svd [Hämtad 
den 3/1-2014] 

Brännström, A-L. (2012). Dagens snackis: Hur ska Kiruna bevaras på bästa sätt? NSD 
http://www.nsd.se/nyheter/dagens-snackis-hur-ska-kiruna-bevaras-pa-basta-satt-
6630275.aspx [Hämtad den 3/1-2014] 

Cars, G. (2013). Kiruna – ”Historiens största stadsomvandling”. Stadsbyggnad, Tidskriften 
för svenska Kommunal Tekniska Föreningen 
http://stadsbyggnad.org/category/artiklar/nr-6-2013-artiklar/ [Hämtad den 29/12-2013] 

Hammarbergh, K. (2013). Om konsekvenser av gruvbrytning i tätort 
http://data.riksdagen.se/dokument/H102N435 [Hämtad den 9/1-2014] 

Harryson, D. (2011). Sveriges äldsta städer. SvD kultur 
http://blog.svd.se/historia/2011/02/13/sveriges-aldsta-stader/ [Hämtad den 2/12-2013] 

Karlsson, A. (2013). Strippkungen intar Kiruna. NSD 
http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/strippkungen-intar-kiruna-7970819.aspx [Hämtad 
den 3/1-2014] 

Kiruna 4-ever. (2013). Tävlingsbidrag Kiruna stad 
http://www.spacescape.se/pdf/Kiruna4ever_liten_A4.pdf [Hämtad den 1/1-2014] 

Kiruna Lappland Ekonomisk Förening. Kiruna in Swedish Lapland - Fakta om Kiruna 
 http://www.kirunalapland.se/se/Om-Kiruna-Lappland/FAQ/Fakta-om-Kiruna/ 
[Hämtad den 29/12-2013] 

Kiruna kommun. (2013). Kiruna stadsomvandling - Arkitekttävlingen ny stadskärna  
http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/Arkitekttavling-ny-
stadskarna/Tavlingsresultat/ [Hämtad den 12/11-2013] 

Kiruna kommun. (2013). Ny stadskärna i Kiruna. juryutlåtande mars 2013 
www.arkitekt.se/s77150/f16039/kiruna+juryutlatande-webb.pdf  [Hämtad den 13/11-
2013] 

Kiruna stadsomvandlingen, Vanliga frågor - Hur går det med planeringen för det nya 
Kiruna? 
http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Vanliga-fragor/ [Hämtad den 19/12-2013] 

Liebermann, A. (2012). Nya Kiruna ska ta form. SVT nyheter 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nu-ska-staden-flyttas [Hämtad den 29/12-2013] 

Lilja, E & Pemer, M. (2010). Boendesegregation – orsaker och mekanismer. En 
genomgång av aktuell forskning 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Bilaga%201.pdf  
[Hämtad den 28/11-2013] 

LKAB, Koncernöversikt - Så bryter LKAB malmen 
http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Gruvor/ [Hämtad den 9/12-2013] 

LKAB, Vanliga frågor1 – När är det klart? 

 30 

http://www.svd.se/kultur/nya-kiruna-ska-bli-en-monsterstad_7965648.svd
http://www.nsd.se/nyheter/dagens-snackis-hur-ska-kiruna-bevaras-pa-basta-satt-6630275.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/dagens-snackis-hur-ska-kiruna-bevaras-pa-basta-satt-6630275.aspx
http://stadsbyggnad.org/category/artiklar/nr-6-2013-artiklar/
http://data.riksdagen.se/dokument/H102N435
http://blog.svd.se/historia/2011/02/13/sveriges-aldsta-stader/
http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/strippkungen-intar-kiruna-7970819.aspx
http://www.spacescape.se/pdf/Kiruna4ever_liten_A4.pdf
http://www.kirunalapland.se/se/Om-Kiruna-Lappland/FAQ/Fakta-om-Kiruna/
http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/Arkitekttavling-ny-stadskarna/Tavlingsresultat/
http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/Arkitekttavling-ny-stadskarna/Tavlingsresultat/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/nu-ska-staden-flyttas
http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Gruvor/


http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Samhallsomvandling-FAQ/ 
[Hämtad den 11/12-2013] 

LKAB, Vanliga frågor2 – Vem ska betala? 
http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Samhallsomvandling-FAQ/ 
[Hämtad den 26/11-2013] 

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. (1998) Vem bestämmer - om 
medborgarinflytande och kommunal planering. Boverket 
www5.o.lst.se/projekt/skargard/sydlan.pdf [Hämtad den 11/12-2013] 

Nordic Pipe AB. (2013). LKAB provborrar i Tuolluvaara 
http://nordicpipe.se/nyhet/lkab-malm-provborrning-tuolluvaara [hämtad den 14/12-
2013] 

Norrbottens läns landsting. (2012).  Bolagsområdet i Kiruna 
https://www.nll.se/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-
museum/Byggnadsvard/Byggnader-i-Norrbotten-xx/Kiruna1/Kiruna---Bolagsomradet/ 
[Hämtad den 3/1-2014] 

Orring, A. (2013). Uppdraget att flytta Kiruna. Nyteknik 
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3683191.ece [Hämtad den 
9/11-2013] 

Reilly, J. (2013). We're going to need a huge removal van! Sweden is forced to move a 
whole CITY after mining caused massive cracks. Dailymail.co.uk 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2412126/Swedish-city-Kiruna-forced-miles-
mining-caused-massive-cracks.html [Hämtad den 14/12-2013] 

Reinius, F. (2011). Stadsplanering ur ett genusperspektiv. KTH, Arkitektur och 
samhällsuppbyggnad  
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:507636/FULLTEXT01.pdf [Hämtad den 
23/11-2013] 

Riksantikvarieämbetet, (2008). Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna - Seminarium i 
Kiruna 18–19 september 2008 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/273/varia2009_1.pdf?sequence=1 
[Hämtad den 17/11-2013] 

Statistiska Centralbyrån. Folkmängdstatistik- Folkmängden efter region - civilstånd, ålder 
och kön. År 1968 – 2012. (Gör dina egna tabeller i Statistikdatabasen - Hitta 
statistik»Statistikdatabasen: Befolkning: Befolkningsstatistik»Folkmängd efter region 
och år) 
www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=65e6
311b-85e2-4087-aca2-a752abb95e84 [Hämtad den 8/11-2013] 

Trafikverket (2009) Kiruna stadsomvandling 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/19684/Slutlig%20Broschyr%20091119%20webb
.pdf [Hämtad den 14/12-2013] 

 
 
 

 31 

http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Samhallsomvandling-FAQ/
http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Samhallsomvandling-FAQ/
http://nordicpipe.se/nyhet/lkab-malm-provborrning-tuolluvaara
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3683191.ece
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2412126/Swedish-city-Kiruna-forced-miles-mining-caused-massive-cracks.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2412126/Swedish-city-Kiruna-forced-miles-mining-caused-massive-cracks.html
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:507636/FULLTEXT01.pdf


Intervjuer gjorda i Kiruna 
Cars, Göran, 131118, Kommunansvarig 
Björkenwall, Fredrik, 131119, LKAB- kommunikatör  
28 kirunabor 131119 

 
Litteratur 
Bryman, A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, 2:3ed. 
Cars, G. (2006), Kultur, turism och stadsattraktivitet – Kultur som attraction och 

värdeskapare. KTH, instutionen för samhällsplanering och miljö. 
Egeland, H & Johannisson, J. (2003), Kultur plats identitet – Det lokalas betydelse i en 

globaliserad värld. Nya Doxa. 
Kyle et al. (2004) Journal of Environmental Psychology. Effects of place attachment on 

users’ perceptions of social and environmental conditions in a natural setting, 24, 
s.213-225 
www.uvm.edu/parkstudieslaboratory/publications/The%20Effect%20of%20Place%20
Attachment%20on%20Users'%20Perception%20of%20Social%20and%20Environme
ntal%20Conditions%20Encountered%20in%20a%20National%20Area.pdf [Hämtad 
den 28/11 2013] 

Henecke, B & Khan, J. (2002), Medborgardeltagande i den fysiska planeringem – en 
demokratiteorietisk analys av lagstiftning, retorik och praktik. Sociologiska 
institutionen  Lunds universitet 

Henrekson, M. (2004), Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv. SNS FÖRLAG 
Larsson, A & Jalakas, A. (2008), Jämställdhet nästa – Samhällsplanering ur ett 

genusperspektiv. SNS Förlag  
Massey, D. (1994), Space, place and gender. Polity press 
McDowell, L (2004), Gender, identity & place – understanding feminist geographies. 

Polity press 
Nilsson, B. (2009), Kiruna - Staden som ideologi. Boréa 
Kvale, S & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 32 



BILAGA 1 
Intervjuguide, intervju med Göran Cars 
 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som samhällsplanerare? 
2. Hur kommer det sig att du nu arbetar med Kirunas stadsomvandling? 
3. Vilken är din uppgift i stadsomvandlingen? 
4. Vad har du för koppling till Kiruna bortsätt från ditt jobb? 

 
Den nya staden 

5. Vad vill man uppnå med det nya Kiruna? 
6. Varför valdes den stadsplan som valdes? 
7. Har man tittat på andra städer för att utveckla det nya Kiruna? 
8. Har det gjorts tydliga skillnader i planeringen för det nya Kiruna? Alltså hur 

kommer ”den gamla och nya” staden att skilja sig från varandra? 
9. Tror du att det finns en risk eller möjlighet med att genomföra en sådan här 

historisk stadsomvandling under tidspress? Tror du att tidsaspekten som är utsatt är 
möjlig? 

10. I Kiruna råder idag bostadsbrist, hur tänker man på det kring den nya staden? 
11. Vad tycker du om planen? Finns det vissa delar i planen som du vill ändra på eller 

påverka eller är du nöjd med planeringen hittills. 
12. Hur kommer Tuolluvaara påverka orten? Kommer orten vara Tuolluvaara och 

ortnamnet Kiruna? Hur går det ihop? 
13. Hur påverkas staden av att Tuolluvaara är beläget på statlig mark? Hur påverkas 

kommunen av detta? 
14. Hur kommer djur och natur livet att påverkas av stadsflytten? Jag läste att 

renodlingen är central öster om Kiruna alltså Tuolluvaara. Hur ser man på det? 
 
Genus 

15. Kiruna har tidigare varit ett mansdominerat samhälle har detta skapat hinder eller 
möjligheter i skapandet en jämställd stad? 

16. Hur kan man planera för en jämställd stad? 
17. Vad ska man fokusera på för att uppnå jämställdhet i ett gammalt maskulint 

samhälle? 
18. Hur ser genusfördelningen ut bland de som arbetar med projektet?  
19. Jag har läst att kvinnor inte är lika delaktiga i stadsomvandlingen, hur ser du på 

detta? 
 
Historiska arvet 

20. Hur kommer det nya Kiruna att påverkas då staden förlorar sitt historiska-arv i 
planeringen?  

21. Hur har de boende reagerat på detta?  
22. Hur kommer det att påverka turismen? 
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Segregation 
23. Hur stor del av staden beräknar man att måste omvandla?  Och vad kommer ske 

med de delarna av stadens som inte flyttas?  
24. Tror du att det kommer att finnas folk som fortfarande kommer att bo kvar i det 

tidigare Kiruna? Alltså kan stadsomvandlingen orsaka en segregation?  
25. Hur kan detta påverka köpmönstret i framtiden? 
26. Varför har man valt att bevara de byggnader som valts ut? Och hur ska man 

förflytta dem? (kyrkan och stadshuset) 
27. Vilka reaktioner har ni fått på detta? 

 
Reaktioner 

28. Vilka reaktioner har ni fått på flytten och stadsplanen? 
29. I vilken mån har de boende fått påverka stadsomvandlingen? 
30. Hur kommer flytten av bostäder gå till och hur kommer de boende att påverkas? 

(ersättning?) 
31. Hur ser du på omvandlingen som ett problem för de boendes sociala nätverk? 

(grannskap, sociala funktioner som de boende valde sitt hus efter) 
32. Hur viktigt är identitet och plats i planeringen? 
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BILAGA 2 
Frågor till stickprovsintervjuer vid ICA nära toppen i Kiruna 
 

1. Vad tycker du om bilden av Kiruna som utmålas i media? Stämmer den överens 
med bilden du har 

2. Vad tänker du när du ser bilden av det nya Kiruna? (bild) 
3. Hur kommer ditt liv att förändras i samband med flytten? Och är du nöjd med 

Kommunens och LKABs arbete beträffande stadsflytten? 
4. Vilka byggnader är för dig viktigast att bevara? 
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