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Förord  
Jag skulle vilja börja med att tacka informanterna i denna studie för att ni har tagit er tid att ställa 

upp intervjuer, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vidare skulle jag även vilja tacka mina 

medstudenter vid Umeå Universitet för många givande och upplysande diskussioner som har 

hjälpt mig vidare i arbetet med denna uppsats. Avslutningsvis skulle jag även vilja tacka min 

handledare Håkan Appelblad vid institutionen för Geografi och Ekonomisk historia vid Umeå 

Universitet, som har väglett mig genom detta arbete. 

 

~ Sofia Rosendal 
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Abstract 

This study starts by showing how cities has developed historically. It presents different theories 

that has been used while building cities historically and what kind of theories that is being used 

now. How the structure in a city is build can affect the citizens in their daily life by how their 

movement are in within the city. In northern part of Sweden, a city called Kiruna must move 

one third of the city due to mining. The aim of this study is to study what the main motives and 

city structure ideal was when they designed the new city centre.  

To study the motives and city structure ideal I stared by studying a lot of literature about city 

structures, how they are going to move one third of the city in Kiruna and about cities 

historically. Further on I had interviews with four different people that are working with the 

move of a part of Kiruna.   

During this study it showed that the citizens of Kiruna opinion had a big impact. There were 

some strong opinions that where applied such as being close to nature and a town centre. 

Further did they also applied some theories about how to build cities in arctic climate. During 

the analyse I explore that some of the theories that are being used today in city planning where 

applied as well.   
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1. Inledning  
 

Städer kan sägas vara den mänskliga civilisationens tydligaste uttryck (Mumford 1972). På så sätt 

blir staden också ett uttryck för civilisationens utveckling och problem samt hur dessa förändras 

över tid. Staden tar sig formmässigt många olika uttryck och dessa tenderar att förändras och 

utvecklas över tid. Emellanåt, inte minst under medeltiden, har städerna vuxit fram mer spontant. 

Under andra epoker kan man se tydligare exempel på medveten planläggning, i enlighet med de 

rådande stadsplaneidealen. 

I dagens stadsplanering är förtätning en central strategi. Förtätning innebär att tillkommande 

bebyggelse byggs inom den redan befintliga bebyggelsen. Det kan vara obebyggda ytor som 

bebyggs eller att byggnader får fler våningar (Mattson 2015). Därmed ökar även stadens 

befolkningstäthet. Förtätningsstrategin är även ett uttryck inom den nyurbanistiska rörelsen. 

Nyurbanismen mål är att staden eller kvarteret byggs utifrån invånarens förutsättningar. Där 

invånaren ska ha närhet till olika verksamheter och serviceutbud. Det ska gå att ta sig runt i staden 

utan bil och staden ska ha många mötesplatser och verksamheter (Congress for the new urbanism 

u.å.b). En bakomliggande idé med dessa förtätningsstrategier är att dessa ska bidra till en mer 

hållbar stadsutveckling. 

År 2015 vid FN:s toppmöte antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och agenda 

2030 för hållbar utveckling. Ett av dessa mål är hållbara städer och samhällen. Inom de målen 
tydliggörs det att städer och samhällen ska ha en hållbar utveckling inom det ekonomiska, sociala 

och ekologiska perspektiven. Mer detaljerat står det även hur arbetet ska fortskrida för att kunna 

nå dessa mål. I punkt 11.2 tydliggörs det att de ska erbjuda tillgång till säkra, ekonomiskt 

överkomliga och hållbara transportsystem. De ska även förbättra vägsäkerheten och bygga ut 

kollektivtrafiken. En vidare beskrivning i hur dessa mål ska uppnås är att de ska arbeta för en 

inkluderande och hållbar urbanisering och förbättra möjligheten för medborgardialoger och 

integrerad hållbar planering (Regeringskansliet 2017). 

I svensks stadsplanering finns det idag stora möjligheter i att påverka hur en stad utvecklas. I Plan 

och bygglagen (2018) kapitel 5 §11 står det att samråd med invånare och andra myndigheter måste 

äga rum för att en detaljplan eller översiktsplan ska kunna antas eller vara giltig. Detta gör att 

invånarna har möjlighet att påverka hur de själva kan nyttja staden. Här kan utformandet av 

stadsstrukturen uppmuntra invånaren att använda och utveckla staden på olika sätt. Det finns några 

exempel på hur stadsstrukturen påverkar invånaren i vardagen (Roberts & Greed 2001). Om gång 

och cykelvägar prioriteras inom staden kan det vara ett sätt att uppmuntra invånaren att använda 

cykeln som transportmedel. Vidare kan även stadsstrukturen påverka vilka platser i staden som 

invånaren väljer att nyttja. Det kan till exempel vara om många gator leder till en och samma 

offentlig plats som ligger centralt placerad i staden. Detta gör att tillgängligheten ökar för fler 

invånare i staden samt att det upplevs som den centrala mötesplatsen och den offentliga platsen 

nyttjas därmed mer (Roberts & Greed 2001). 

De flesta befintliga städer har planerats och vuxit fram under en längre tid. Det gör att 

stadsutvecklingen har präglats av ideal från olika epoker historisk sett. Den äldre stadsstrukturen 

kan då kanske ha ansetts vara otymplig och inte anpassningsbar för nya idéer och ideal. Vilken 

form skulle då en stad som inte behöver ta hänsyn till de historiska strukturerna komma att få? 
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I Kiruna pågår det just nu en stadsomvandling. Kommunen planerar att flytta en tredjedel av staden 

(stadskärnan) på grund av markdeformationer som har uppstått vid malmbrytningen i 

Kiirunavaaragruvan (Nordmark 2017). Hur Kiruna kommun väljer att utforma den nya stadskärnan 

kommer att påverka kirunaborna under en väldig lång tid. Vidare finns det även möjlighet till att 

försöka påverka hur den nya stadskärnan kommer att nyttjas av invånarna, detta genom 

utformningen av stadsstrukturen. Det finns många olika aspekter som måste beaktas för att kunna 

skapa en attraktiv och hållbar stadskärna, väl anpassad för den framtida utvecklingen.    

En näst intill nybyggnad av en mindre svensk tätort på en obebyggd plats, blir ett tydligt 

åskådningsexempel på hur nutidens stadsplanering kan tas i uttryck. I den här studien kommer 

därför Kirunas stadsflytt studeras utifrån de motiv och stadsplaneideal som legat till grund för 

utformningen av den nya stadskärnan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att studera utformandet av Kirunas nya stadsplan, vilka motiv och 

stadsplaneideal som ligger bakom den planerade stadsstrukturen.  

Under studien så kommer dessa frågeställningar att besvaras;  

(i) Finns det lokala motiv som framkommit i stadsplanen? 

(ii) Är den nya stadsplanen anpassad efter geografiska förutsättningar?  

(iii) Går det att urskilja gamla stadsplaneideal i den nya stadsstrukturen? 

1.3 Disposition  

Andra kapitlet börjar med att redovisa hur städer har planerats och strukturerats historiskt, här 

presenteras även historiska stadsstrukturideal och teorier.  

Vidare i kapitel tre presenteras tre stycken nutida planeringsideal inom stadsplanering. Det 

redovisas även olika sätt att hantera det arktiska klimatet inom stadsplanering.  

Det fjärde kapitlet sammanfattar fakta och historia om Kiruna samt hur Kiruna är utformat i 

dagsläget 

I femte kapitlet redovisas studiens tillvägagångssätt, först presenteras valet av metod sedan är den 

uppdelad i sex stycken underrubriker. Dessa rubriker är; litteraturstudier, analysmetod, 

genomförande, urval, intervjuer och metoddiskussion.  

Resultatet redovisas i kapitel sex, där är resultatet uppdelat i intervjuernas kategorier från analysen 

och analysen av planskissen över den nya stadskärnan samt jämförelse med nuvarande Kiruna.  

Kapitel sju innehar diskussionen och analysen av resultatet, här knyts empirin från intervjuer, 

planskissen samt teorier och ideal samman. Här föreslås även vidare studier.  

I slutet av uppsatsen finns en sammanfattning av studien.   
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2. Stadsutveckling historia 
 

Hur städer utvecklas och vad de har för struktur i gatumönstret har ändrats genom olika tider i 

historien. Olika ideal har skapats och därmed kan det finnas olika strukturer i en och samma stad. 

Detta beroende på när staden hade en tillväxtperiod och behövdes byggas ut. Historiskt sett har 

städer funnits länge och det är inte alltid det har funnits någon teori eller ideal som har styrt hur 

staden har strukturerats.  

Redan 800 år före Kristus skapades de gamla städerna Aten, Sparta och Megara i Grekland. Då 

gick det att urskilja ett mönster i hur städer byggdes upp. Det var inte uppritade planer som skapade 

idealen, utan städerna följde samma struktur som redan fanns när städerna växte (Améen 1983).   

Städer har historiskt sett vuxit fram under en lång tid vilket i sin tur har gett staden sin karaktär i 

gatumönstret, även kallad stadsstrukturen. Antikens städer i Grekland är sådana städer som sakta 

växte fram och därmed fick en oregelbunden stadsstruktur. Men 400 år före Kristus förstördes 

dessa städer i krig. Vid återuppbyggnaden användes grekernas rutnätsmönster som ett allmänt ideal 

(Améen 1983). Med rutnätsmönstret menas att gatumönstret ser ut som ett rutnät uppifrån. Detta 

mönster går att se i många av dagens städer som till exempel Umeås centrala delar och Manhattan 

i New York (Améen 1983). Detta rutnätsmönster utvecklades senare av rommarna där två 

huvudgator skapades som korsade staden från öst till väst och nord till syd. I mitten av staden 

skapades ett fyrkantigt torg som blev stadens mittpunkt och handelsplats (Smith 2007).  

Under medeltiden på ca 1000-talet grundades många städer i Europa. Vid byggnationen av städerna 

fanns inte något riktigt system, utan det var hantering av befolkningstillväxt som formade städerna 

(Harouel 1993). Detta resulterade i en oregelbunden stadsstruktur, det var även topografi samt att 

gamla stigar utvecklades till vägar som låg till grund för strukturen. Det fanns även några fasta 

ståndpunkter som formade staden. En mur runt staden var vanligt, i syfte med att kunna försvara 

staden (Harouel 1993). Vidare hade även kyrkan/klostret eller även ett slott en central del i staden, 

vilket ledde till att de utgjorde stadens mittpunkt. Den sista fasta ståndpunkten var torget eller 

marknadstorget, där skedde all handel (Harouel 1993). På marknadstorget låg även rådhuset, torget 

i sig kunde vara en breddning av en väg eller en lucka i strukturen. Vägarna som ledde till torget 

anslöt i hörnen av torget. Detta gjorde att trafiken gick längsmed torgets ytterkanter (Harouel 1993, 

sid 32). Under 1100-talet kom rutnätsmönstret tillbaka som ett ideal men det applicerades inte helt 

i alla städer. Det gick att urskilja medeltidens ideal i delar av städerna som byggdes i from av 

kyrkans centrala placering i staden Harouel 1993).  

På 1500-talet var det renässansens tid och den ideologin som var aktuell inom stadsstrukturer då 

var att plocka fram de antika idealen från den romerska tiden vid Kristus födelse (Harouel 1993, 

sid 34). Det nya idealet var en cirkulär månghörnig ytterkontur med centrum i mitten av staden. 

Utifrån centrala torget i staden gick raka gator diagonalt till ytterkonturen medan mindre gator 

mellan de diagonala gatorna skapade ringar i staden (Rege 1966). Under 1500-talet byggdes det få 

städer, vilket ledde till att det inte finns många städer med denna form. De städer som har en 

cirkulär månghörning ytterkontur är städer som redan fanns under 1500-talet och byggdes om efter 

idealet. Alla städer byggdes inte om helt utan det kunde vara inslag av det nya idealet som 

applicerades (Rege 1966).  

Barocken var nästkommande ideal som grundades på 1700-talet. Renässansen och barocken har 

likande inslag. Det som skiljer de åt är att inom barock går det att tyda inslag av rutnätsmönster 
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mellan de diagonala gatorna (Kostof 2007). Det fanns även några diagonala gator som var bredare 

och större än andra gator. Dessa var huvudgatorna och de sammanstrålade ofta till viktiga platser i 

staden. Huvudgatorna knöt ihop många viktiga platser i staden och skapade en rak 

kommunikationsled (Kostof 2007). De viktiga platserna i staden var torget, allmänna byggnader 

samt monument. Barocken går ofta att tyda i gamla huvudstäder. Detta på grund av politikens 

centrala roll i utformandet av stadsstrukturen. Barockensideal går idag att utskilja i till exempel 

Madrid, Spanien (Kostof 2007, 2015). 

På 1800-talets mitt började industrialiseringen att öka i väster och därmed ökade även 

stadsuppbyggnaden (Améen, 1983). Detta gjorde att idealet modifierad renässans uppkom, idealet 

liknar barocken men här var det mer strikt rutnät där sneda gator gärna fick mötas vid stjärnplatser. 

Skillnaden här mellan barock och modifierad renässans är att barocken krävde en strikt planering. 

Medan modifierad renässans var mer liberal och den enskilda invånaren hade mer frihet (Améen 

1983). Detta var mer praktisk än det strikta rutnätsmönstret och barocken. Då de var mer formbar 

och staden kunde utvecklas utifrån de olika markägarna och hur industrierna utvecklades runt 

staden. De sneda gatorna gav ett mer anpassningsbart sätt att utveckla städer (Améen 1983).   

Under samma tid revs stora delar av Paris för att sedan byggas upp i barockens ideal. Många gator 

leddes till stjärnpunkter i staden och dessa gator byggdes även som boulevarder. De breddades och 

planterades träd längst med boulevarderna. Denna typ av ombyggnation av Paris gav en definiering 

av gatorna i staden, då boulevarderna blev viktigare och mer trafikerade. Detta var ett steg mot 

nästa era som sedan skulle ta vid modern plan (Améen, 1983).  

Under 1900-talet går det att urskilja att rutnätsmönstret blev idealet, städerna som byggdes eller 

växte formades efter rutnätsidealet. Vidare in på 2000-talet tar modernismen plats, den baseras på 

att staden ska vara produktiv (Harouel 1993). Staden ska ha den senaste inom tekniken vilket var 

bilen och fabriken. Vidare skulle utformningen vara nytänkande och det fanns inget intresse i att 

bevara det gamla och historiska. En vidare utveckling var funktionalismen som blev centralt inom 

stadsplanering (Harouel 1993). Funktionalismen baseras på att staden delas upp i olika zoner där 

en zon har en funktion i samhället. Det byggdes då helt rena bostadsområden, handelsområden 

samt kontorsområden (Harouel 1993). Även trafiken ansågs ha en egen funktion till samhället och 

blev en egen zon där olika vägar har olika hastigheter. Detta ledde till att invånarna i staden blev 

bilberoende samt till att så kallade sovstäder uppstod. Sovstäder är de zoner som inte har någon 

befolkning under vissa tider på dygnet, till exempel bostadsområden under kontorstider (Harouel 

1993).  

Det som de flesta av dessa ideal har gemensamt är att ingen av idealen förutom under medeltiden 

har tagit hänsyn till hur naturen ter sig. Med detta menas att ingen hänsyn har visats till topografin 

eller om det är djur som levt där. Människor har historiskt sett och även nutida tänket vilja ta 

kontroll över naturen och utformade därför städer utan att visa hänsyn till den mark som fanns där 

(Améen, 1983).   
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3. Nutida planeringsideal   
 

3.1 Nyurbanism  

Nyurbanism är en rörelse inom stadsplanering som grundades i USA under 1990-talet. 

Grundtanken var att få bort utspridda städer och förorter som snabbt växte i USA (Congress for the 

new urbanism.u.å.a). Dessa städer och förorter tar upp stora geografiska ytor och kallas för urban 

sprawl (Urban sprawl 2018). I det typiska urban sprawl området är det bostadsområden med stora 

tomter där alla hus ser likadana ut. Bostadsområdena är ofta segregerade då det ofta är bara villor 

inom området. Detta leder till ökat marknadspris inom området och segregation skapas för en viss 

socioekonomiskklass (Urban sprawl 2018). Inom dessa områden är det även bara bostäder, det 

finns ingen samhällsservice i närheten. Detta gör att invånarna i området blir bilberoende om de 

vill ta sig till olika samhällsservice samt sina arbeten (Urban sprawl 2018).  

Inom nyurbanism är målet att skapa levande kvarter och små städer med många offentliga platser, 

verksamheter samt olika mötesplatser inom stadsdelen eller kvarteret. Bilens roll i samhället är inte 

lika centralt som tidigare, utan här är målet att alla invånare ska kunna promenera, cykla eller åka 

kollektivt till en offentlig plats eller verksamhet (Congress for the new urbanism.u.å.b). Inom 

nyurbanism är det småskaliga kvarter som innehåller alla typer av verksamhet som är målbilden, 

en levande stad där alla invånare har närhet i from av gång och cykel till dessa verksamheter och 

offentliga platser (Congress for the new urbanism. u.å.b). Det ska även finnas en blandad 

upplåtelseform på bostäderna samt olika typer av bostäder inom nyurbanismen (Urban sprawl 

2018). 

Bostäder och annan bebyggelse inom nyurbanism ska vara beblandad för att försöka minska 

segregation och gentrifiering. Hur dessa byggnader och offentligaplatser är utformade och ser ut 

rent designmässigt spelar också en stor roll då det är en del i hur områdets karaktär är och hur den 

uppfattas av invånarna (Congress for the new urbanism. u.å.b). Husen och byggnaderna ska 

anpassas till platsen och ska ha en sammanhållen karaktär som återkopplar till de lokala 

traditionerna för att skapa en identitet (Klingberg, 2006). Nyurbanism är holistisk, vilket betyder 

att den har en helhetssyn, att alla delar i ett samhälle är viktigt, från den stora regionen till det 

enskilda huset. Alla byggnader har en koppling till varandra och alla byggnader bidrar till att 

regionen eller den lilla staden ska fungerar bättre. Allt måste samspela för att en stad ska fungera 

och alla delar i samhället ska vara levande och tilltalande på olika sätt (Congress for the new 

urbanism. u.å.b). Tanken är att de redan existerande utspridda städerna ska byggas om och bli tätare 

för att skapa en tydlig gemenskap inom grannskapet samt för att skapa en stadsmässighet. Staden 

ska ha tydliga gränser på vart den slutar och som tidigare nämnt en tydlig stadskärna i form av en 

offentligplats (Klingberg 2006). Dessa städer eller förorter ska helst redan ligga vid en 

kollektivtrafiklinje. Vilket gör att invånarna ska få tillgång till kollektivtrafik och kunna välja bort 

bilen som transportmedel (Klingberg 2006). 

Denna typ av samhälle och stad framställs som en hållbar stad både socialt och ekologiskt. Genom 

att det finns många mötesplatser i staden, och invånarna har möjlighet att välja bort bilen och istället 

gå eller cykla till arbetet eller affären. Den ekologiska hållbarheten anses vara att dessa städer och 

samhällen innehåller mycket grönska samt att kollektivtrafik och gång eller cykel prioriteras 

(Congress of the new urbanism u.å.b).    

Denna gemensamma gemytlighet som skapas kan göra att det lätt kan framställas som ett stängt 

samhälle där bara invånarna får vistas (Klingberg 2006). Det stängda samhälle går då även att likna 
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med ett fenomen som heter gated community (Grant 2006). Med gated community menas att ett 

kvarter eller bostadsområde är privat och därmed även isolerat eller tydligt avgränsat från övriga 

staden eller samhället. Det är bara de som bor i området som har tillgång att komma in och inom 

området finnas all olika samhällsservice som behövs i ett litet samhälle (Durington 2011). Vidare 

tror inte Grant (2006) att alla dessa mål som nyurbanismen vill nå i sitt ideologiska samhälle 

kommer att uppnås. Detta för att nyurbanismen fokuserar på att estetiskt förnya förorterna och de 

offentliga platserna samt andra kommunikationsmedel. Grant (2006) menar att för att kunna uppnå 

dessa mål krävs det en beteendeförändring där det krävs en större förändring och att invånarna 

själva är medvetna och villiga till en förändring.    

3.2 Förtätning  

Den kraftiga urbaniseringen som sker i Sverige just nu leder till bostadsbrist i städer och större 

orter runt om i landet. För att kommuner med städer och större orter ska kunna bemöta denna 

tillväxt av invånare har förtätning av städer blivit populärt (Boverket 2016). Med förtätning menas 

det att staden växer inåt, vidare förtydning är att bostäder och andra verksamheter byggs inom 

staden. Det kan då vara att grönområden/gamla industriområden/obebyggda områden bebyggs, och 

att redan befintliga byggnader får fler våningar. Med denna strategi breder städer inte ut sig och tar 

upp värdefull jordbruksmark eller skog (Boverket 2016). Förtätning anses ha många fördelar, en 

av dom är att det kommer minska resandet och transportarbeten (Johansson & Orrskog 2002). I 

och med att det bor fler på mindre yta så kommer reslängden för många att minska, vilket gör att 

även utsläppen kommer att minska (Jenks & Burgess 2000). Vidare får fler även tillgång till redan 

befintlig kollektivtrafik, om invånaren väljer att åka kollektivt minskas även här utsläppen 

(Krzysztof R & Rodrigo Rudge R-R 2015).  Förtätning anses också vara bra i den sociala aspekten 

i samhället, detta genom att fler får bättre tillgänglighet till aktiviteter samt ökad sannolikhet för 

spontanamöten. Detta har gjort att förtätning oftast ses som ett synonym till hållbarhet, både 

ekologiskt och socialt (Jenks & Burgess 2000).  

I och med att städer förtätas ställs staden även inför nya utmaningar, fler invånare i staden leder till 

att det behövs fler skolor och förskolor. Höga byggnader i staden gör det svårt för dagsljuset att nå 

ner till marken, samtidigt som det kan leda till minskat eller brist på utblick från bostäder (Mattson 

2015). En andra utmaning är också att det kan skapas mörka och blåsiga innergårdar samt höga 

ljudnivåer i staden. Ytterligare en utmaning är att utredningar som har gjorts på städer som förtätas 

visar att det ofta är ett glapp mellan vilken utveckling invånarna önskar och vad som byggs 

(Mattson 2015) Förtätningen sägs bidra till en blandad stad, men förtätning i centrala lägen bidrar 

ofta till höga markpriser som vidare blir höga bostadspriser vilket i sin tur kan leda till gentrifiering 

och social ojämlikhet (Mattson 2015). Tidigare forskning visar även att invånare som bor i täta 

städer inte har lika hög livskvalité, detta på grund av avsaknaden av grönytor i närområdet 

(Krzysztof R & Rodrigo Rudge R-R 2015).  

3.3 Vitstruktur  

Vid utveckling och uppbyggnader av städer finns det ofta olika typer av strukturer, tidigare har 

andra framfört gatustrukturer eller stadsstrukturer, alltså hur gatorna är byggda i relation till 

varandra. Det går även att kombinera flera strukturer på en plats, de flesta kommuner tar fram 

strukturplaner med gröna- och blåastrukturer i syfte att bevara dessa inom staden (Gällivare 

kommun 2016). Gröna strukturer är ofta gröna inslag i staden som löper genom staden i ett eller 

flera stråk. Det kan vara esplanader som går genom staden, parker eller bara skog som är bevarat. 

De blåastrukturerna är vatten som bevaras i staden eller byggs till. Det kan vara bevarandet av en 
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å eller älv eller så kan det vara dagvattenhanteringens centrala delar i staden (Gällivare kommun 

2016).  

I Gällivare kommun har de tagit fram en liknande strukturplan men de har lagt till en struktur, den 

vita strukturen. Med den vita strukturen menas snön, alltså hur kommunen ska kunna nyttja snön 

på bästa sätt under vintern (Gällivare kommun 2016). Gällivare kommun ligger i Norrbottens län 

ca 10 mil söder om Kiruna, detta gör att Gällivare kommun och stad också ligger i ett arktiskt 

klimat och därmed har vinter ca 200 dagar om året. Detta gör att de har snö den större delen av 

året. Hanteringen av snö har tidigare varit att transportera bort den från Gällivare tätort till olika 

deponier utanför tätorten eller andra större öppna ytor inom staden (Gällivare kommun 2016). I 

denna nya vita struktur är visionen att snön ska stanna inom staden och därmed göra det möjligt att 

använda sig av andra transportmedel än de traditionella som finns inom tätorter. Snön kommer 

göra det tillgängligt att använda sig av mjuka transportmedel som längdskidor och spark, men även 

andra hårda transportmedel som skoter (Gällivare kommun 2016).  

För att få detta att fungera i praktiken kopplas den 

vita, blåa och gröna strukturen samman, detta för att 

när snön väl smälter bildas det mycket smältvatten 

som sedan den blåa och grönstrukturen kan hantera. 

Då den gröna strukturen har en hög infiltration i 

marken och den blåa genom dagvattenhanteringen 

som då tar hand om smältvattnet (Gällivare 

kommun 2016). Genom att samla upp snön på dessa 

ytor och sedan pista snön för att göra den brukbar 

för längdskidor, spark och skoter. Denna vita 

struktur kräver breda gator för att få plats bredvid 

andra transportsätt som till exempel bilen (Gällivare 

kommun 2016). I just Gällivare finns det redan 

breda vägar och gator vilket möjliggör detta. Vidare 

resonerar Gällivare kommun (2016) även att det är 

positivt om bilen får dela med sig av utrymme för 

andra typer av transportsätt, detta tror de kan göra 

att fler invånare väljer andra mjuka transportmedel. 

För att skydda de som väljer mjuka transportmedlet 

från hårda transportsätt kommer snön även fungera 

som ett skydd då skidspåren kommer att vara på 

snövallar som är högre upp än bilarna och där med 

att agera barriär (Se figur 4) (Gällivare kommun 

2016).  

3.4 Arktiska städer 

Att bygga städer i arktiskt klimat är en utmaning, Ralph Erskine var en pionjär inom området och 

utvecklade egna idéer och teorier om hur städer och hus i arktiskt klimat skulle byggas för att gynna 

invånaren mest (Jull 2016). Utgångspunkter som Erskine tog fram vid utformning av städer i 

arktiskt klimat var, skydda sig mot kylan genom att bygga städerna täta samt möjlighet för 

invånarna att vistas ute på många offentliga platser under sommaren (Collymore 1994). Vidare 

hade även Erskine en idé om att skapa utomhusmiljöer inomhus, shopping i Luleå är ett exempel 

på det. Shopping är ett köpcentrum som är utformat i syfte med att det ska vara en stad i staden 

Figur 1 Visuell bild över vitstruktur i Gällivare 

Källa; Gällivare kommun, 2016 
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(Egelius 1988). Med detta menas att det ska upplevas som att gatorna fortsatte in i köpcentrumet 

och att besökarna fortfarande var utomhus fast utan det hårda klimatet (Egelius 1988). Erskine hade 

även idéer om att ”binda ihop” olika byggnader i form av gångar. Detta med syfte för att invånarna 

inte skulle behöva gå utomhus i det hårda klimatet (Egelius 1988). 

Då det ofta blåser mycket och snöar mycket i arktiskt klimat skulle detta hanteras genom att bygga 

staden aerodynamisk så att vinden inte kan få fart genom staden (Collymore 1994). Erskine ansåg 

även att arktiska städer ska byggas i sluttningar i söderläge, detta för att maximera ljuset, då solen 

inte är uppe alls under vintern och större delen av sommaren. Att bygga i sluttningar bidrar även 

till att få lite varmare klimat då kalluft sjunker och samlas i dalgångar eller lägre områden 

(Collymore 1994).   

Mikroklimat är också något som eftersträvas, med det menas att bygga så det är lä, bra solintag 

samt mindre snö. Dessa typer av utrymmen försöker skapas på alla offentliga platser i staden, 

Erskine menade att invånarna i arktiska städer har större behov av offentliga platser och 

mötesplatser (Jull 2016). Behovet av offentliga platser skapas genom att invånarna i staden är 

hemma mycket under vinterperioden och därmed missar de sociala möten som människan behöver 

för att må bra. Vidare var målet att gator, offentliga platser och innegårdar skulle vara lätta att 

snöröja eller att den vind som var i staden skulle hjälpa till i snöröjningsarbetet (Jull 2016).   

För att skydda hela staden mot vind tog Erskine fram många planritningar där en mur i form av 

bostäder eller lagerlokaler byggdes runt staden, eller så byggdes staden i en sluttning av en kulle 

eller berg där staden fick skydd åt ett håll (Egelius 1988). Staden skulle även byggas tät för att 

mikroklimatet skulle kunna maximeras. Mikroklimatet skulle kunna göra att utomhussäsongen i 

staden förlängdes med upp till 6 veckor (Jull 2016). Olika verksamheter och serviceutbudet i staden 

blev placerat i mitten av staden, detta för att det gav en närhet till alla invånare i staden samt att det 

skapade en offentlig plats med möjlighet för möten (Jull 2016).  

Vid appliceringen av Erskines teorier och idéer fick de olika respons, i många samhällen fungerade 

de väl. Shopping i Luleå var väl omtyckt och populär när det öppnade och är fortfarande populärt 

än idag. Men vid applicering av ”muren” som skulle byggas runt staden eller delar av staden blev 

det inte alltid lika lyckat. I Svappavaara applicerades detta och där skapades en känsla av gråbetong 

och som en ny förort utan något kulturutbud (Egelius 1988).   
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4. Kiruna 

 

År 1890 grundades gruvföretaget LKAB och brytningen av malm i dåvarande Kiruna började år 

1900. Kiruna var år 1900 inte en bra plats att bryta malm på då det inte fanns något samhälle för 

arbetarna att bo i (Nordmark 2017b). Detta var något som LKAB:s förste disponent Hjalmar 

Lundbohm insåg och han hade stora visioner och planer för hur samhället skulle utvecklas. 

Lundbohms stora intresse för samhällsbyggnad gjorde att han åkte på studieresor till USA, England 

och Frankrike för att studera hur andra industrisamhällen såg ut, detta för att han ville att Kiruna 

skulle bli ett mönstersamhälle. En baktanke med att Kiruna skulle bli ett mönstersamhälle var att 

de visste att om det fanns en välfungerade samhälle för arbetarna i gruvan skulle effektiviteten av 

malmbrytningen komma att öka (Kiruna kommun 2014a). Yttligare en bidragande del i Kirunas 

utveckling var att järnvägen kom till Kiruna år 1903, detta gjorde att malmen lätt kunde fraktas 

vidare (Nordmark 2017b). 

Kiruna ansågs som ett av Sveriges största experimentella samhällen (Kiruna kommun 2014a). 

Genom den stora gruvsatsningen och för att i den nya stadsplanen, som en av dåtidens största 

stadsplanearkitekt PO Hallman ritat gick det tydligt att se att den var ritat, med de nya idealen för 

stadsstrukturer (Kiruna kommun 2014a). Strukturen frångick det då populära rutnätsmönstret, i 

detta ideal anpassades gatorna efter naturens förutsättningar. Vidare fanns det flera offentliga 

platser istället för ett centralt torg som det var i rutnätsstrukturen (Kiruna Kommun 2014a).  

Att Kiruna var så välplanerad är grunden till varför den kallas för mönsterstaden, detta går att 

jämföra med Malmberget som också uppkom på grund av malmfyndigheter. Malmberget i sin tur 

var inte alls lika planerad i samma utsträckning (Warg 2002). Där kunde inte gruvföretaget bistå 

med bostäder till alla arbetare vilket resulterade i att arbetarna själva fick lösa bostad på egenhand. 

Detta gjorde att en kåkstad växte fram med undermåliga sanitär och levnadsmiljöer (Warg 2002). 

Vid första anblicken av malmbergets kåkstad såg den ut som slummen vilket även bidrog till ett 

starkt intryck av social misär (Warg 2002).  

Hjalmar Lundbohms vision var att Kiruna skulle bli ett modernt och attraktivt samhälle (Kiruna 

Kommun 2014a). För att kunna skapa det använde Lundbohm sin liberala politiska uppfattning och 

försökte möta arbetarrörelsens åsikter halvvägs vid skapandet av Kiruna. Detta till skillnad från 

den högra politiska uppfattningen som ofta hamnade i konflikt med den framväxande 

arbetarrörelsen (Kiruna Kommun 2014a). 

Kiruna växte snabbt och blev som störst på 70-talet då Kiruna hade 31 000 invånare, idag bor det 

ca 23 000 invånare i Kiruna (Nordmark 2017a).  

På 1970-talet tömdes stadsdelen Ön på invånare och byggnader på grund av deformationer som 

skapats från malmbrytningen i gruvan. Sjön Loussajärvi har också blivit drabbad av 

malmbrytningen, den har minskat flertalet gången på grund av deformationer, och den senaste 

tömningen av sjön skedde år 2012 (Kiruna kommun 2014a).   

Kiruna tätort är idag anpassad efter det arktiska klimatet, den är uppbyggd i söderläge på en 

sluttning på ett fjäll 500-570meter över havet. Detta gör att tätorten har ett gynnsamt lokal-klimat 

som leder till högre vintertemperaturer jämfört med omgivningarna (Kiruna kommun 2014c). I de 

centrala delarna av tätorten är temperaturen sällan under -20 grader under vintern medan det kan 

vara 10 grader kallare på Kiruna flygplats som ligger ca 6km söder om Kiruna tätort. Den 
oregelbundna stadsstrukturen gör att vinden inte kan ta far längst gatorna (Se figur 1) (Kiruna 
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kommun 2014 c). Tätorten även placerad i söderläge på en sluttning. Vidare får tätorten även skydd 

från fjällbjörkskogen i omgivningen (Kiruna kommun 2014 c). Söderläget på sluttningen har även 

en fördel då det ger ett bra solläge och höjdskillnaden som uppstår i tätorten ger en hög solstrålning 

i stora delar av tätorten. I Kiruna idag finns det inte något tydligt centralt torg eller samlad handel, 

verksamheter och tydliga offentliga platser är utsprida inom tätorten (Kiruna Kommun 2014a).  

Kiruna har idag samma problematik som på 70-talet när en stadsdel på grund av brytningen av 

malm behövdes avvecklas. Nu är det Kirunas stadskärna som behöver avvecklas och stängas av för 

att brytningen av malm ska kunna fortgå, detta framkom i en rapport från LKAB 2004 (Pekkari, 

2017). Genom att gruvbrytningen utgör basen av Kirunas ekonomi är kommunen villig att flytta 

delar av staden. Sedan LKAB rapporten kom har kommunen arbetat med att planera och förbereda 

för en flytt av stadskärnan. Den nya stadskärnan kommer att byggas ca 3 km öster om nuvarande 

placering (Se figur 3), detta ger Kiruna kommun en unik möjlighet till att forma och strukturera en 

stor del av staden utan några restriktioner från tidigare byggnader eller industrier (Pekkari, 2017). 

Tidplanen för att avveckla Kirunas stadskärna är redan framtagen och delar av avvecklingen har 

Figur 2 Karta över centrala delar av Kiruna tätort 

Källa; Kiruna Kommun 2017b 
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redan börjat (Se figur 2). Tidplanen är baserad på markrörelserna som skapas av malmbrytningen 

(LKAB 2018a).  

Mellan gruvan och staden som kommer bevaras kommer det att anläggas en park, detta för att det 

ska vara ett grönområde som en barriär mellan staden och gruvan. Denna park kommer invånare 

att kunna bruka fram till att det inte längre är säkert på grund av markdeformationer (LKAB 2018a).  

För att få hjälp med att ta fram visioner, strategier och utformning av den nya stadskärnan 

anordnade Kiruna kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling (Kiruna 

kommun 2014c). Ledorden i tävlingen var hållbarhet, attraktivitet och identitet. Något som 

kommunen även sökte var ett förslag som binder ihop den nya stadsdelen med det gamla Kiruna. 

Utifrån dessa kriterier vann bidraget Kiruna 4-ever skapad av White arkitekt som huvudförfattare 

(Kiruna kommun 2014c). Platsen där den nya stadskärnan ska byggas är ett gammalt 

industriområde och har inga tydliga topografiska nivåskillnader, platsen ligger även lägre än vad 

Kiruna gör idag. Detta gör att det kommer finnas många olika aspekter som måste beaktas 

samtidigt, som till exempel att den nya platsen kommer vara kyligare. Platsen kommer vara 

kyligare då kalluft sjunker och nya stadskärnan kommer placeras lägre än den befintliga (Kiruna 

kommun 2014a). Vidare finns det inte några topografiska skillnader inom området eller andra 

naturaspekter som måste beaktas (Kiruna kommun 2014c). Platsen för den nya stadskärnan valdes 

för att den gör det möjligt att koppla ihop den nya stadskärnan med nuvarande Kiruna. Yttligare en 

bidragande anledning är att det finns utvecklingsmöjligheter av den nya stadskärnan att växa där 

(Kiruna kommun 2014a).  

 Det är 3200 bostäder, 750 hotellbäddar, 1000 arbetsplatser, samt 6000 personer vilket utgör 33% 

av Kiruna tätorts befolkning, som behöver flyttas (Nordmark, 2017). Tidplanen för flytten visas i 

figur 2 där det går att se vilka delar som kommer flyttas under vilka år. Övriga Kiruna som ligger 

utanför de markerade områden i figur 2 kommer inte att påverkas av flytten.  

Figur 3 Karta över avvecklingen av Kiruna stadskärna  

Källa; LKAB 2018b 
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Figur 4 Karta över nuvarande stadskärna (lila punkt) och placering av nya stadskärnan 

(rosa punkt) 

Källa; Kiruna Kommun 2018d 
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5. Metod  
 

Denna studies fokus är stadsstrukturen i den nya stadskärnans utformning, genom att denna typ av 

stadsomvandling inte har skett tidigare i Sverige finns det inte några tidigare studier på detta.  

Valet av metod i denna studie är en kvalitativ metod, då syftet med studien är att få en djupare 

förståelse och studera bakgrund och motiv bakom utformning av stadsstrukturen. Denna studie har 

en deduktiv ansats vilket gör att svaren från informanterna samt planskissen över den nya 

stadskärnan kommer att analyseras utifrån de befintliga teorier och principer för 

stadsplaneringbakgrund (Denscombe 2016).   

Studieområdet är avgränsat till Kiruna tätort samt det nya exploateringsområdet som ligger 3 km 

öster om nuvarande stadskärna (Se figur 3). 

5.1 Litteraturstudier  

För att få en kunskap om städers historiska utveckling samt teorier och ideologier inom 

stadsplanering har kurslitteratur från tidigare kurser på Umeå universitet använts. Fördjupad 

kunskap om nuvarande teorier och ideologier samt anpassade teorier för det arktiska klimatet har 

hämtats från vetenskapliga artiklar, hemsidor, böcker samt statliga och kommunala dokument. För 

att kunna hitta denna information har olika databaser använts, google schoolar, 

universitetsbiblioteket samt Saga databasen. De teman som har sökt efter är arktiska städer och 

stadsbyggnadsteorier. Min tidigare kunskap angående stadsstruktursteorier har varit till fördel då 

jag har kunnat söka specifikt på olika teorier och stadsbyggnads principer.  

För att få kunskap om Kiruna, dess historia samt stadsomvandlingen och den nya stadskärnan har 

dokument hämtats från Kiruna kommuns hemsida. Kiruna kommun har även upprättat en hemsida 

som bara handlar om stadsomvandlingen och dess process, vilket har använts frekvent. Ett 

dokument som har legat till grund i denna studie är utvecklingsplanen för Kirunas nya stadskärna. 

5.2 Analysmetod  

Analysmetoden jag har använt i denna studie är innehållsanalys, detta för att denna analys går att 

applicera på både text och bildmaterial (Denscombe 2016). I en innehållsanalys bryts empirin ned 

i mindre enheter för att hitta olika kategorier. När dessa kategorier har identifierats kodas de för att 

sedan kunna räkna förekomsten och sedan analysera kodernas frekvens samt förhållande till 

varandra (Denscombe 2016).  Detta gör att empirin kvantifieras vilket är en fördel om andra 

forskare vill upprepa denna typ av analys (Denscombe 2016). 

Denna analys är även applicerbar vid en visuell analys, då bryts bildmaterialet ned i mindre 

kategorier för att hitta strukturer och dolda budskap. Vidare användes även analys av bildbaserade 

data, i denna analys analyseras först innehållet i materialet för att sedan analysera utifrån vad 

skaparen hade för intentioner vid skapandet av materialet (Denscombe 2016).    

5.3 Genomförande   

Till grund för studien ligger en litteraturgenomgång för att skapa mig en grundlig kunskap om 

stadsstrukturer, Kirunas historia och stadsomvandling och olika stadsbyggnadsteorier och ideal. 

Vidare har även fyra intervjuer genomförts, detta för att får en djupare förståelse om 

stadsomvandlingen samt dess motiv i utformningen av stadsstrukturen.  
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I analysen av intervjumaterialet började empirin att brytas ned i mindre enheter, för att sedan kunna 

hitta olika kategorier som finns i empirin. Vid sökandet av kategorier använde jag min tidigare 

kunskap om stadsstrukturs ideal och teorier samt letade efter tydliga kategorier som var 

återkommande. Empirin kodades sedan efter kategoriseringen för att sedan kunna räkna hur ofta 

de förekom, vidare analyserades empirin efter kodernas frekvens samt deras förhållande till 

varandra.  

Vid analysen av planskissen användes innehållsanalys, där bröt jag ned planskissen i olika 

kategorier och letade efter olika strukturer. Analys av bildbaserade data användes också, vidare 

analyserade jag innehållet i skissen, vad skaparen av skissen hade för intentioner och sedan gjorde 

jag en tolkning av den (Denscombe 2016). Vid analysen av planskissen jämfördes även planskissen 

mot en karta över nuvarande stadskärna i Kiruna för att analysera skillnader.  

5.4 Urval  

Urvalet av mina intervjupersoner har gjorts målinriktat och utifrån hur de arbetar med 

stadsomvandlingen i Kiruna (Bryman 2008). Den första kontakten var med projektansvarig över 

stadsomvandlingen, vidare skapades kontakt med resterande informanter efter förfrågan.  De 

personer som jag har intervjuat har alla haft en påverkan över hur stadsomvandlingen pågår samt 

hur stadsstrukturen är uppbyggd. Jag valde att intervjua fyra personer för att kunna får en bred 

aspekt på stadsomvandlingens stadsstruktur och genom deras olika yrkesroller i 

stadsomvandlingen validerades mycket av informationen. Även planarkitekten som arbetar i 

Kiruna kommun tillfrågades men avböjde på grund av tidsbrist.   

5.5 Intervjuer  

För att kunna validera och få en djupare förståelse i den nya stadsstrukturen i den nya stadskärnan 

har fyra stycken intervjuer över telefon genomförts. Dessa intervjuer har varit med Göran Cars 

projektledare i utvecklingsplanen den 19/4 2018, han arbetar som tjänsteman och är anställd av 

Kiruna kommun på halvtid för att ta fram utvecklingsplanen samt fortsätta arbetet runt den nya 

stadskärnan. Jag har även haft en intervju med Peter Niemi som arbetar som kommunchef i Kiruna 

kommun denna hölls 20/4 2018, detta för att få en djupare inblick och förståelse i den politiska 

delen i stadsomvandlingen samt att få en inblick i hur kommunen arbetar med stadsomvandlingen. 

Christer Vinsa som är projektledare för hela stadsomvandlingen har också intervjuats den 23/4 

2018 detta för att få en bättre förståelse i hela projektet och dess helhet. Även Kristoffer Johansson 

som arbetar på mark och exploatering i Kiruna kommun har intervjuats 25/4 2018, detta för att få 

en djupare inblick och förståelse i hur marken för den nya stadskärnan har upphandlats och hur 

fördelningen av mark har skett till olika exploatörer och tanken bakom dessa beslut.  

Alla telefonintervjuer har dokumenterats via anteckningar, spelats in och analyserats i efterhand, 

intervjuerna varade i cirka 30 - 45 minuter. Bara en av informanterna har fått tillgång till det 

otryckta materialet från intervjuerna. Alla informanter har blivit tillfrågade om de vill ha tillgång 
till materialet men tre stycken avböjde och en har läst igenom materialet och godkänt det. Detta 

gör att jag som författare tar på mig ansvaret för tolkningar och eventuella felaktigheter i 

intervjumaterialet. 

Intervjuerna var strukturerade där jag utgick från en intervjuguide (se bilaga 1), frågorna baserades 

på utvecklingsplanen för Kiruna stadsomvandling samt boken Approaching urban design skriven 

av Marion Roberts och Clara Greed (2001). Jag valde att ha strukturerade intervjuer för att jag hade 

ett tydligt syfte i vilken information som jag sökte (Bryman 2008). Men under intervjuerna fanns 
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det möjlighet för informanterna att utforma svaren själv samt att ställa följdfrågor vid intressanta 

uttalanden. 

Inför intervjuerna fick informanterna ta del av intervjuguiden för att kunna förbereda sig.   

5.6 Metoddiskussion  

Då det aldrig tidigare har skett en sådan stor stadsomvandling i en stad i Sverige finns det inga 

tidigare studier inom ämnet. Genom att många tolkningar och appliceringar av teorier och 

ideologier görs i analysen så påverkas analysen av forskarens bakgrund. 

Alla dokument om Kiruna har hämtats från samma källa, Kiruna kommun, detta kan göra att det 

kan finnas avsaknad av viss information angående Kiruna, vidare empiri har samlats in via 

intervjuer.   

Empirin i denna studie baseras på litteraturstudier samt intervjuer, utifrån stadsideal och teorier. 

Informanterna i intervjuerna arbetar alla med stadsomvandlingen, detta kan påverka hur empirin 

tolkas då de kan vilja framställa projektet som positivt. I litteraturstudien kan tolkningar av 

materialet samt min personliga förkunskap och åsikt ha påverkat hur empirin tolkas. Genom att 

även visuellanalys applicerats av en planskiss kan forskarens tidigare kunskap samt tolkning ha 

påverkat resultatet i analysen.  

Informanterna i studien arbetar alla med stadsomvandlingen och vilket gör att de alla har en stor 

kunskap inom området. Detta kan dock bidra till att de vill framställa projektet som väldigt positivt 

trots att det kan finnas problematiska utmaningar. Informanterna har dock nämnt vissa utmaningar 

och problem i intervjuerna, vilket då skapar ett djup i svaren från intervjuerna. 

Alla informanter har blivit informerade om studiens syfte samt att de deltar frivilligt, informanterna 

har även fått förfrågan om konfidentialitet men avböjt. Genom att frågorna i intervjun är sakligt 

ställda om själva stadsomvandlingsprojektet så svarar informanterna som tjänstemän. Under 

intervjun hade informanterna rätten att avsluta intervjun när som helst samt att välja att inte svara 

på frågorna.  

Genom att intervjuerna var via telefon kan det leda till att de tolkningarna jag har gjort av svaren 

är felaktiga samt att jag missat annan information som även är tolkningsbar exempelvis 

kroppsspråk. Men det finns även fördelar med telefonintervjuer, det kan vara lättare för 

informanterna att svara på jobbiga eller svåra frågor över telefon genom att intervjuaren inte är där 

fysiskt. Informanten kan även dela med sig och svara djupare på frågor via telefon genom att 

informanten troligen är på en plats där den känner sig bekväm och där igenom är mer öppen 

(Bryman 2008). Respondenter och informanter tenderar till att påverkas av intervjuareffekter, det 

vill säga att respondenten/informanten anpassar sina svar beroende på intervjuarens ursprungliga 

etnicitet, kön och ålder (Denscombe 2016). Utifrån att intervjuerna var via telefon kan 

intervjuareffekter ha påverkat svaren av respondenterna och informanterna, denna möjlighet har 

beaktats vid analysen av empirin.  

Under denna studie hade jag även kunnat åkt upp till Kiruna och besöka platsen för att få en djupare 

förståelse och bild av det geografiska förutsättningarna för stadsomvandlingen och hur det 

utvecklas. Urvalet av informanter hade även kunnat ändrats för att kunna få en djupare och större 

förståelse för motiven och bakgrunden till besluten av utformningen av stadskärnan. Genom att det 

var en arkitekttävling som låg till grund för utformningen av den nya stadskärnan hade en intervju 

med någon som arbetade som planförslaget som vann tävlingen kunnat ge en annan aspekt och 
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förståelse i denna studie. Dessa intervjuades inte för på grund av tidsbrist samt att den 

informationen kom till min vetskap under intervjuerna. Urvalet av informanter hade då kunnat varit 

bredare och mer genomgående av de tjänstemän som aktivt arbetat med planförslaget från första 

början. Om planarkitekten på Kiruna kommun hade varit tillgänglig för en intervju hade det kunnat 

ge en större förståelse för hur framtagandet av den nya stadsplanen var.  
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6. Resultat 

  

6.1 Intervjuerna  

När Kiruna kommun skulle börja arbetet med stadsomvandlingen tog kommunpolitikerna fram tre 

ledord som har varit genomgående under hela arbetstiden. Dessa är en samlad stad, framtidsmiljö 

och kulturarvet Kiruna. Ledorden har haft en stor betydelse i utformningen av stadsstrukturen, men 

under intervjuerna framkom några andra tydliga kategorier. Vissa av ledorden går att finna i några 

av de nya kategorierna. Kategorierna som identifierades redovisas nedan. 

6.1.1 Lokala motiv 

Vid framtagandet av stadsplanestrukturen höll Kiruna kommun flertalet samråd i många olika 

former. Detta var grunden till det visionsarbetet som även arbetades fram, detta visionsarbete 

användes vid utformningen av förslaget som vann arkitekttävlingen. Tävlingens syfte var att få 

fram förslag till hur den nya stadskärnan skulle utformas, utifrån vinnarförslaget skapades 

utvecklingsplanen. Detta gör att kirunabornas åsikter i hur den nya stadskärnan ska utformas har 

varit en viktig del i utformningen.  

”Utgångspunkten har ju varit Kirunabornas synpunkter till stor del, tankar och idéer 

som Kirunaborna har haft om den nya staden. De har varit visionsarbete innan man 

drog igång den här utvecklingsplanen där vi samlade in och summerade synpunkter 

som har kommit fram i samråd med Kirunaborna” (Kristoffer Johansson, Kiruna 

kommun) 

Utifrån dessa synpunkter skapades det tydliga torget som har en central del i den nya stadskärnan, 

alla stora huvudgator strålar samman vid torget. Kirunaborna ville ha ett tydligt centrum med ett 

torg och en handelsgata, samt ville de ha en stadsmässighetskänsla. Många olika funktioner i staden 

ligger samlade i närhet till torget för att skapa denna stadsmässighetskänsla, detta förväntas även 

bidra till att det kan bli en levande stad med mycket rörelse. Denna närhet till alla verksamheter 

och centrala delar i staden förväntas även bidra till att bilens roll i vardagen för invånarna kommer 

minska. Idag har bilen en central roll för Kirunaborna genom de långa avstånd samt det tuffa 

klimatet. Vidare kommer även större parkeringshus och större handelsverksamheter att placeras en 

bit ut från de centralaste delarna, detta är något som kommer bidra till stadsmässighetskänslan. 

Handelsgatan som kommer att gå österut från det centrala torget kommer även vara en gågata. 

”En ståndpunkt var att Kirunaborna ville ha ett ordentligt stadstorg, för att få fast 

mittpunkten. Det finns inget stadstorg i Kiruna idag, det saknar man. Det andra var att 

man ville att en av de här gatorna, som går österut, det skulle vara en handelsgata, 

man ville ha handeln koncentrerad i gammaldagsform” (Göran Cars) 

Vidare påpekar informanterna att närheten ut till naturen har varit en viktig del för kirunaborna 

påverkat strukturen mycket. Ett beslut som togs var att natur och grönområden skulle finnas max 

tre kvarter bort i hela staden. Detta resulterar i de gröna stråk, även kallade ”gröna fingrar” som 

gör tydliga inslag i stadsstrukturen. Stadsparken är också ett grönt inslag i staden och går diagonalt 

genom den, detta för att skapa direkt närhet till parken samt att den ska kunna användas som 

transportled. Inom varje kvarter i den nya stadskärnan kommer det även att finnas kvartersparker 

för att öka tillgängligheten till gröna områden i staden. 
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”Vad vill Kirunaborna utveckla? Där kommer närheten till naturen in, det var en viktig 

faktor när man tog fram den här utvecklingsplanen. Att ingen Kirunabo ska ha längre 

bort än tre kvarter för att ta sig ut i naturen” (Peter Niemi, Kiruna kommun) 

6.1.2 De geografiska förutsättningarna och kulturarvet 

Kiruna ligger ovanför polarcirkeln vilket gör att det har ett arktiskt klimat, detta är också en kategori 

som framkom tydligt i alla intervjuer. Utifrån det arktiska klimatet har de sedan utformat 

stadsstrukturen. Vindstudier har gjorts för att stadskärnan ska kunna häva vindarnas möjlighet att 

kunna få fart genom staden. Även sol och snöstudier har gjorts för att stadskärnan ska kunna 

maximera soltimmarna samt hantera stora mängder snö. Inspiration har även tagits från den gamla 

stadskärnan och den delen av Kiruna som kommer vara kvar, den är idag redan anpassad efter det 

arktiska klimatet. De har upprättat ett samarbete med Luleå tekniska universitet för att kunna skapa 

en klimatanpassad stad.  

”Det finns en massa kunskap både historisk och på annat håll om hur du bygger för 

att skydda dig mot vind, hur du bygger för att maximera solljus insläpp och hantera 

snö på bra sätt. Det finns både historisk och faktisk kunskap om hur man hanterar det 

tuffa klimatet” (Göran Cars) 

De tydliga kvarterstrukturen som ska byggas är också framtagen för att anpassa staden till det 

arktiska klimatet. Att dom är oregelbundna bidrar till att häva de kalla vindarna, detta är ett resultat 

av de vindstudier som gjorts. Kvarteren hjälper även till att skapa en skyddad miljö på 

innergårdarna. Dessa oregelbundna kvarterstrukturer som återfinns i Kiruna idag är något som 

identifierat staden länge och detta kommer därför att återskapas.    

”Om man går i gamla Kiruna idag så ser man tydliga kvarterstruktur som är 

oregelbundet formade och syftet med det var för att vi ligger i en klimathård zon, men 

förhärskande tuffa vindar och då har vi en kvarterstruktur som bryter av dom här 

vindarna. Så det finns en tanke med det i nya Kiruna, att behålla denna 

kvarterstruktur” (Christer Vinsa, Kiruna kommun) 

Vidare finns det visioner om att det ska gå att åka skidor och spark i den nya stadskärnan, med 

fokus på stadsparken. Skidspår ska även finnas i staden som ska leda ut i naturen, detta med fokus 

på att nyttja snömängderna som kommer i Kiruna samt ge möjlighet till alternativa transportsätt.  

Att få med Kirunas identitet i den nya stadskärnan är något som det arbetas hårt med och därav så 

kommer några byggnader att flyttas med till den nya stadskärnan. Vidare har det gamla klocktornet 

som stod utanför stadshuset i nuvarande Kiruna redan flyttats till det nya torget, där även det nya 

stadshuset ska stå. I varje kvarter i den nya stadsdelen kommer det finnas något som är från den 

gamla delen av Kiruna.  

”Där får vi inte tappa bort Kiruna, utan det ska finnas en igenkänning när man kommer 

till den nya stadsdelen. Det ska inte bara vara helt nytt utan det gamla ska också vara 

integrerat i det nya.” (Christer Vinsa, Kiruna kommun) 

Genom att Kiruna har kallats för en mönsterstad länge kommer de försöka återskapa det genom att 

ta in mycket arkitektur och kultur, vilket Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm tyckte var viktigt. 

Detta återskapas genom att stadshuset kommer att fortsätta vara öppet för allmänheten samt 

kommer kommunen bygga ett muséum. Göran Cars menar att det är kulturen som förenar 
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människor vilket även nu kommer att beaktas. Det kommer även att vara hög nivå på arkitekturen 

i staden, de olika byggnaderna i den centrala delen av stadskärnan har höga krav på arkitekturen. 

Muséet och stadshuset kommer ha en central del i den nya stadskärnan, och strukturen har 

påverkats genom att dessa funktioner skulle ha en central del i den nya stadskärnan.  

6.2 Planskissen  

Planskissen har brutits ned i olika kategorier för att kunna hitta olika stadsstrukturers teorier samt 

inslag i motivering till utformningen av den nya stadskärnan.  

6.2.1 Stadsstrukturen och grönområden    

Gatunätet har en tydlig struktur, de flesta större vägarna stålar samman vid torget som är placerad 

mitt i den nya stadsdelen. Vidare finns det inga långa gator som är helt raka, utan de bryts av vid 

kvarter eller svänger (Se figur 4). Ju längre ut från torget i staden desto fler mindre gator, dessa 

mindre gator har inte heller några längre raka sträckor, de svänger eller stannar vid nya kvarter 

eller så tar naturen vid. Gatorna och de större vägarna har vissa partier som är raka men då är det i 

max tre kvarter sedan svänger vägen eller så tar de slut i form av att naturen bryter av. Vidare går 

det att urskilja att vägarna och gatorna har skarpa och tydliga svängar i gatumönstret. Det går även 

att urskilja att de större vägarna knyter an till nuvarande Kiruna i de riktningar där det redan finns 

bebyggelse. Gatunätets struktur ser även lättorienterad ut samt så finns det många olika korsningar 

och noder inom staden borträknat med det centrala torget. Det mindre gatorna som skapar kvarteren 

längre ut från stadskärnan har ett tydligt rutnätmönster där det finns inslag av oregelbundenhet.  

Figur 5 Planskiss över nya stadskärnan 

Källa; Kiruna kommun 2014c 
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Vid jämförelse av den gamla stadskärnan (Se figur 1) mot planskissen (Se figur 5) över den nya 

stadskärnan går det att tyda att det är en tätare kvarterstruktur i den nya stadskärnan. Vidare går det 

även att utläsa att inom kvarterstomten i den nya stadskärnan är det större och längre byggnader. 

Centralt i den nya stadskärnan är det väldigt täta kvarter med stora och sammanhängande 

byggnader, ju längre ut från centrum kvarteren är desto mindre byggnader blir det inom kvarteren. 

Storleken på själva kvarterstomten tenderar även till att bli större desto längre från centrum de är 

placerade, detta gör att det är fler mindre byggnader inom samma kvarterstomt. I den nordöstra 

delen av den nya stadskärnan är det störst kvarterstomter med mindre byggnader. I nuvarande 

Kiruna stadskärna är det större byggnader i de absolut centrala delarna medan det sedan snabbt blir 

många mindre byggnader inom kvarterstomterna. I nuvarande Kiruna finns det även större 

byggnader utanför den centrala stadskärnan men inom merparten av kvarterstomterna är det 

flertalet mindre byggnader. 

De gröna inslagen som syns i stadsstrukturen är först stadsparken som går diagonalt från sydväst 

till nordost rätt igenom den nya stadskärnan (Se figur 5). Stadsparken börjar även längre söderut 

än vad den nya stadskärnan sträcker sig, in i det redan befintliga området. Vidare sträcker sig 

stadsparken även längre norrut än den nya stadskärnan, den leder även över väg E10 och ut i 

naturen. Sedan går det gröna korridorer ned från norr till mitten av stadskärnan på tre olika ställen, 

dessa korridorer är bevarad skog som ger gröna inslag i staden. Yttligare gröna inslag är att nästan 

varje kvarter har en park inom kvarteret, detta med undantag för de absoluta centrala delarna. Det 

finns även lite större parker mellan de olika kvarteren (Se figur 5). Söder om den nya stadskärnan 

finns det redan befintlig bebyggelse, men väster om detta går det ett grönstråk in mot den nya 

stadskärnan. Öster om den nya stadskärnan är det skog och redan befintlig bebyggelse.  
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7. Diskussion och analys  
 

Den första kategorin som hittades i resultatet var Kirunabornas åsikter som det lokala motivet och 

där går det tydligt att se hur deras åsikter har påverkat hur den nya stadskärnan har utformats. Deras 

önskemål att ha ett centralt torg och en handelsgata för att få en stadsmässighetskänsla har beaktats. 

Då det tydligt går att se i planskissen. Torgets centrala roll ökar även genom att alla de större 

vägarna leder till torget (se figur 5). Att vägarna har detta mönster går även att koppla till Erskines 

teorier om arktiska städer som Collymore (1994) skriver. Erskine menar att offentliga platser och 

verksamheter ska vara placerade i mitten av staden för att få en central roll samt för att det inte ska 

vara för långt för alla invånare att ta sig dit (Collymore 1994). Vägarna och gatorna har inga långa 

sträckor som är raka utan dom svänger eller slutar där naturen tar vid efter ca 3 kvarter. Detta sätt 

att utforma gator och vägar är också ett sätt att hantera det arktiska klimatet, detta gör att vindarna 

inte kan få fart genom staden utan att de kommer att brytas när vägen svänger (Jull 2016). Vilket 

även leder till att den oregelbundna kvarterstrukturen kommer att återskapas i den nya stadskärnan, 

detta gör att det kan finnas en igenkänningsfaktor från nuvarande Kiruna i den nya stadskärnan. 

Vidare leder det även till att en del av kulturarvet kommer att reproduceras.  I Kiruna idag är det 

oregelbundna kvarterstrukturer, vilket applicerades i anpassningssyfte till det arktiska klimatet.  

Vid analysen av gatustrukturen i planskissen går det tydligt att, som tidigare nämnt, se att alla de 

större vägarna går diagonalt och strålar samman vid torget som är den centrala punkten i staden. 

Utöver detta är det rutnätstruktur i kvarteren mellan de större vägar. Just denna typ av struktur går 

att se i städer som är uppbyggda under barocken (Kostof 2007). Inom barockens ideal var det just 

större vägar som gick diagonalt genom staden för att sedan stråla samman vid viktiga mötesplatser. 

Dessa platser blev då centrala punkter i staden samt viktiga offentliga platser (Kostof 2007). Inom 

barocken var det även tydligt att mellan dessa diagonala vägar fanns det rutnätsstruktur, vilket 

återspeglas i gatustrukturen i nya stadskärnan i Kiruna. Denna typ av struktur går nog mest 

återkoppla till att anpassa stadskärnan efter det arktiska klimatet samt att det ska vara lättorienterat. 

Att det sedan går att se spår av den gamla barockens ideal är ett sammanträffande då ingen av 

informanterna har nämnt något om inspiration av tidigare stadsstrukturs ideal och teorier. 

Genom torget och verksamheternas centrala placering kommer de flesta invånarna i den nya 

stadsdelen ha nära till offentliga platser och verksamheter, valet av denna placering går även att 

koppla till nyurbanism. Inom nyurbanism vill man skapa en levande stad där det finns små 

verksamheter och serviceutbud som i den gamla traditionella staden (Congress for the new 

urbanism u.å.b). Handelsgatan och verksamheternas samlade placering är även där ett inslag av det 

nyurbanistiska tänket. Dessa gator är menade att skapa en levande stad där det ska vara mycket 

rörelse i och med de olika typerna av verksamheterna och deras skiftande öppettider och 

målgrupper. Vidare går det att se inslag av nyurbanism, genom att Kiruna kommun vill får bort 

bilens roll i samhället, närheten till allt inom den nya stadskärnan förväntas bidra till att fler 

Kirunabor väljer bort bilen och väljer andra transportsätt. I planskissen går det även att se att 

avstånden inte kommer att vara långa och att detta mål är möjligt att uppnå. Det kommer dock även 

beror på hur utformningen och placeringen av gång och cykelvägarna blir. Om det kommer att vara 

smidigare och snabbare för invånarna att ta cykeln eller gå istället för bilen är det större chans att 

invånarna väljer cykeln eller går. Att handelsgatan kommer att vara en gågata samt att 
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parkeringshusen kommer att vara ute i periferin av stadskärnan är också något som kan bidra till 

att invånarna väljer bort bilen. Detta gör att även de som väljer bilen kommer behöva gå en bit om 

det ska till torget eller butikerna på handelsgatan. Avsaknaden av den direkta närheten från bilen 

till målpunkten kan bidra till att invånarna låter bilen stanna hemma. Detta kan dock också bidra 

till att flera väljer att åka till externa handelsområden där de kan parkera bilen i direkt anslutning 

till målpunkten. Det hårda klimatet som är i Kiruna nämner informanterna är en bidragande orsak 

till att många väljer bilen framför andra transportmedel. Bara för att den nya stadskärnan kommer 

att vara utformad och anpassad för att färre ska ta bilen så tror inte jag att det är lösningen. Klimatet 

kommer fortfarande vara hårt. För att det ska ske en förändring tror jag att invånarna måste själva 

vara villiga att göra en beteendeförändring. För att kunna göra en beteendeförändring krävs det att 

förutsättningarna finns, detta går då att jag anser att det är bra att den nya stadskärnan är anpassad 

efter det. Men som sagt tidigare tror jag inte att det är hela lösningen på att få färre att åka bil.  

Vidare var Kirunaborna önskemål om att det ska finnas en närhet till naturen inom hela staden, 

detta har påverkat utformningen på staden mycket. Dessa inslag går tydligt att se i planskissen med 

de ”gröna fingrar” som går långt in i staden, sedan hur själva stadspaken är utformad är också till 

fördel för att skapa närhet till grönområden för invånarna. Stadsparken kommer att få en central 

del i staden då den går rakt igenom staden och därmed skapar en närhet för det flesta invånarna. 

Stadsparken är även tänkt att kunna användas som kommunikations och transportled, på sommaren 

genom gång och cykel men sedan på vintern ska det vara möjligt att kunna använda skidor och 

spark som transportsätt. I och med detta kommer snön att nyttjas på ett sätt som går att känna igen 

i den vita strukturen som Gällivare kommun har applicerat inom deras kommun. I Gällivare 

kommun har de dock applicerat detta i större skala och där kommer de även att ge företräde till 

skidor och spark samt skoter inom staden mot bilar för att kunna nyttja snön till max (Gällivare 

kommun 2016). Inom den nya stadskärnan är tanken att dessa vita strukturer bara ska finnas inom 

stadsparken. Att skotern väljs bort i den vita strukturen som ändå är applicerad tror jag beror på att 

inom Kiruna kommun så är det mycket miljötänk genom omprioriteringar av bilen i samhället. Att 

då skapa förutsättningar att köra skoter i staden skulle ge dubbla budskap då det anses vara okej att 

använda mer motordrivna fordon under vintertid än sommartid. Givetvis kan dessa vita strukturer 

appliceras på vägar och gator men det kräver att dessa vägar och gator är breda. Här har kommunen 

istället prioriterat att bygga tätt. I och med att det är många som åker skoter i Kiruna så kan man få 

fråga sig vilka de egentligen planerar för? Här tror jag att många kirunabor skulle uppskatta om det 

gick att ta sig fram i staden med skoter. Dels för att det då gör det lättare att ta sig ut i naturen under 

vintertid direkt från sin bostad men även för att det är många som äger en skoter i Kiruna. Jag 

förstår även hur Kiruna kommun tänker då de inte vill prioritera fordon som går på fossila bränslen. 

Här är det en svår avvägning i vem man planerar för och hur en hållbarstad anses vara utformad.  

Vid analysen av planskissen hittades tydliga kvarterstrukturen och vad dessa kvarter innehar. Vid 

jämförelse mot nuvarande Kiruna går det att urskilja att den nya stadskärnan kommer byggas tätare. 

Att den nya stadskärnan byggs tätare går att koppla till kirunabornas åsikt, då de ville ha en 

stadsmässighetskänsla. I dagens planering av städer och vid bemötande av tillväxt inom städer så 

är idealet förtätning populärt (Boverket 2016), i den nya stadskärnan går det att se att en viss 

förtätning även har skett här. Att kalla det för förtätning är inte per definition korrekt då 

förtätningens principer bygger på att en förtätning av byggnader sker i en redan existerande stad 
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eller stadsdel (Boverket 2016). Då syftet med Kiruna stadsomvandling är att ”flytta” en stadsdel 

går det att till viss del applicera förtätningstermen även här. Detta för att den nya stadskärnan 

kommer att vara tätare byggd än den stadskärnan som finns idag. Det går även att se ett tydligt 

mönster då det i den nya stadskärnan kommer vara tätare bebyggd desto närmare de centrala 

delarna man kommer, medan det i nuvarande stadskärna är en mer beblandad täthet. Hur kommer 

då detta att påverka den nya stadskärnan? Vi förtätning av andra städer finns det en problematik 

som måste beaktas, till exempel tillgång till grönområden. Genom att detta är en nybyggnation så 

finns det möjlighet för Kiruna kommun att beakta dessa problem direkt från början vilket jag tror 

gör att nya stadskärnan inte kommer få samma problematik som andra förtätnings städer.  

Vid en flyttning av stadskärnan är det inte bara strukturen i staden som påverkas utan även den 

rumsliga identiteten som har skapats över en längre tid i en stad, denna problematik är också något 

som Kiruna kommun står inför. Hur ska de lyckas få med Kirunas identitet i den nya stadskärnan? 

För att kunna få med lite av den rumsliga identiteten så kommer det att finnas en sak i varje kvarter 

som är från ”gamla” Kiruna, det kan vara allt från ett dörrhandtag till en lyktstolpe till en faktisk 

byggnad. Genom väl utförda samråd med kirunaborna och att ha deras åsikter som en grund vid 

utformningen av den nya stadskärnan har de försökt få med kulturarvet. Känslan av att faktiskt gå 

i Kiruna idag med att det är höjdskillnad inom vissa kvarter, kommer att vara svårt. Vidare är det 

många som har vuxit upp i Kiruna och därav har andra emotionella relationer till andra saker i 

samhället.  

I teoriavsnittet nämns det fyra stycken stadsstrukturideal och teorier samt hur städer historiskt har 

utvecklats, utifrån resultatet går det att applicera ett historiskt ideal. Det går även att se spår av alla 

nämnda teorier vilket även diskuteras ovan. Utifrån resultatet går det att tyda att det bara är teorin 

om arktiska städer som aktivt har funnits med vid utformningen av den nya stadskärnan.  

Kiruna kommuns vision att kunna skapa en ny mönsterstad är något som kommer vara svårt, trots 

att de har beaktat många olika aspekter och tagit inspiration av Kirunas historia. Dagens situation 

är inte lika den som var då Kiruna skapades både på gott och ont, idag finns det många fler olika 

resurser och tekniker som inte fanns då. Idag går det att bygga på helt andra sätt och med andra 

förutsättningar, men dagens planering är ofta influerade av hur konjunkturen är samt hur de bygger 

i andra städer. Detta synsättet kan göra att vid planeringsstadiet, beaktas inte alla de lokala 

förutsättningarna eller invånarnas åsikter, vad de saknar i staden idag. Utifrån resultatet har alla 

dessa aspekter beaktas men frågan är i hur stor utsträckning. Den nya platsen för stadskärnan ligger 

lägre än vad Kiruna idag ligger, detta kommer att göra att det kommer vara kallare i den nya 

stadskärnan då kyla sjunker. Här kan det dock vara svårt att hitta någon annan plats att bygga på, 

då det även är viktigt att sen nya stadskärnan knyts ihop med nuvarande Kiruna. Att knyta samman 

den nya stadskärnan med nuvarande Kiruna är något som anses vara viktigt.  

Vidare har även ordet mönsterstad en annan betydelse idag än vad den hade då Kiruna grundades. 

Idag är det stort fokus på hållbarhet, detta är något som det går att se inslag av i resultatet. Genom 

att de vill minska bilberoende i Kiruna är det inslag av ett hållbarhetstänk. Här har de även använt 

stadsstrukturen i att försöka påverka hur invånarna kommer att nyttja och utveckla staden. Genom 

att skapa en gågata. Stadsparken kommer även att gå genom hela staden och därmed skapa en nära 

cykel eller gångväg till stora dela av nya stadskärnan. De har även haft mycket medborgardialoger 
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vilket går att koppla till den sociala hållbarheten då invånarna får vara integrerade i planeringen. 

Här går det även tydligt att se hur det nya stadsplanerings lagen har applicerats vid formandet och 

arbetet av den nya stadskärnan.   

Möjligheten att få börja om helt på nytt och rita upp en tredjedel av en stad på nytt är något som är 

unik och kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att nu går det att anpassa staden efter 

hur tekniken och övriga förutsättningar har förändrats övertid. Här går det att bygga en modern 

stad där allt är anpassat efter dagens teknik, transportsätt och boendeformer. Försöka bygga en stad 

som även är anpassad efter hur alla dessa aspekter kommer att utvecklas i framtiden. Det negativa 

i att börja om helt på nytt är att den identiteten som har byggts upp övertid i en stad försvinner. Om 

stadskärnan byggs i moderntappning kan det göra att kirunaborna tycker att den är opersonlig och 

inte känner sig hemma där, vilket i sin tur kan i värsta fall leda till att ingen vill bo där. Men att den 

är modern kan även leda till att alla vill bo där och att det då skapas en slags rivalitet mellan den 

nya stadskärnan och ”gamla” Kiruna. Att beroende på vart du bor så kan du inom Kiruna kan det 

skapas en attityd i staden där de som bor i ”gamla” Kiruna är riktiga kirunabor medan de som bor 

i nya stadskärnan är nya kirunabor.  

Utifrån resultatet i denna studie går det att se att det har funnits olika stadsplaneideal och motiv vid 

utformningen av den nya stadskärnan. Det resultatet som var tydligast var det lokala motivet som 

är kirunabornas åsikter. Mycket av de lokala motiven går att utläsa i planskissen, såsom närheten 

till naturen och ett tydligt centralt torg. Att det lokala motivet låg till grund vid utformningen tror 

jag beror på att Kiruna kommun vill bygga en ny stadskärna där invånarna fortfarande känner sig 

hemma. Sedan är det kirunaborna som ska bo där och då tror jag att Kiruna kommun tog tillfället i 

akt att lyssna på vad som kan förbättras och vad de vill ha i en stad. Detta kan då bidra till att 

återskapa mönsterstaden. Vidare har även den nya stadskärnan anpassats efter de geografiska 

förutsättningarna. Kiruna ligger i ett arktiskt klimat och detta klimat har beaktats vid utformningen 

då stadens struktur och olika funktioner är utformande efter det. I stadsstrukturen går det att tyda 

ett gammalt stadsstrukturideal, barocken. Detta är något som jag tycker är väldigt intressant men 

jag tror som tidigare nämnt inte att det idealet låg som grund vid skapandet av den nya stadskärnan. 

Detta på grund av att ingen av informanterna har nämnt något gammal stadsplaneideal vid 

intervjuerna. Utan där har det mer diskuterat det arktiska klimatet samt kirunabornas åsikter. Att 

nya stadskärnan sedan har fått liknande dra som i barocken tror jag beror på att de har utgått ifrån 

att ha ett centralt torg som de stora gatorna ska stråla samman vid. Detta är samma principer som 

fanns vid barocken. Dock så baseras Kirunas val av ett centralt torg i kirunabornas åsikter, under 

barocken var det inte invånarna som hade önskat ett centralt torg.  

Att flytta en hel stadskärna är något som är väldigt komplex och det finns inget rätt eller fel sätt att 

göra det på, utan det finns många olika vägar där många olika aspekter måste beaktas. Om fler 

städer eller stadsdelar behöver flyttas i framtiden tror jag att utgångspunkten i det komplexa arbetet 

ska vara att se till de lokala förutsättningarna samt att lyssna på invånarna. Att ha 

medborgardialoger tror jag är viktigt då det är de som har bott på platsen länge och därav vet hur 

staden kan utvecklas. Vidare är det även deras ”hem” som flyttas vilket kan vara en stor 

känslomässig påfrestning. Hur staden formas och struktureras är också väldigt viktigt då det kan 

påverka hur invånarna rör sig i staden och hur de tar sig fram i staden. Hur staden är strukturerad 
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och formad har större betydelse än vad de flesta tror. Då detta kan bidra till att invånarna reser mer 

hållbart och nyttja vissa offentliga platser mer eller mindre.   

Vidare hade det varit intressant göra en djupare studie där även invånare i Kiruna hade intervjuats 

för att få en till infallsvinkel. Men baserat på den tid som var avsatt för denna studie valde jag att 

avgränsa mig till att bara intervjua tjänstemän samt göra litteraturstudier. Det som även hade varit 

intressant att studera hade varit att gå djupare in på hur själva stadsstrukturen påverkar människor 

i deras vardag och hur då denna kunskap används vid planering av större stadsdelar, eller som 

denna gång en flytt av en stadsdel. Vidare hade det även varit intressant att studera vad det är i en 

stad som gör att en viss stadsstruktur är mer passande än andra.  
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Sammanfattning 

 

Denna studie har undersökt vilka motiv och stadsplaneideal som låg till grund vid utformningen av 

Kirunas nya stadskärna som ska flyttas ca tre km från den nuvarande. Flytten är nödvändig för att 

det har blivit markdeformationer på grund av malmbrytningen som sker i Kiirunavaaragruvan. För 

att undersöka detta har studien varit kvalitativ och haft en deduktiv ansats. 

För att undersöka dessa motiv och stadsplaneideal har fyra intervjuer med tjänstemän inom 

stadsomvandlingsprojektet hållits. Vidare har även litteraturstudier varit en stor del av studien då 

den har legat till grund för kunskap inom stadsstrukturideal och teorier. Både historiskt och 

nuvarande samt historisk bakgrund av Kiruna tätort samt hur staden idag ser ut och fungerar. För 

att kunna undersöka om stadsstrukturideal och teorier har applicerats har även planskissen över 

den nya stadskärnan analyserats, samt har den jämförts med hur den nuvarande stadskärnan är 

uppbyggd. Intervjuerna har även analyserats med en innehållsanalys och utifrån det har resultatet 

tagits fram.  

Den här studien har kommit fram till är att vid utformningen av den nya stadskärnan har 

kirunabornas åsikter haft en stor betydelse, vidare har även det arktiska klimatet som Kiruna ligger 

i haft en stor betydelse. Att sedan försöka bevara kulturarvet från nuvarande Kiruna har också 

påverkat utformningen. De åsikter som kirunaborna hade, har legat till störst grund vid 

utformningen är närheten till naturen och grönområden, skapa ett centralt torg samt en 

stadsmässighetskänsla. Anpassningen till det arktiska klimatet har till största del varit genom hur 

gatumönstret har formats. Inom den nya stadskärnan kommer det inte finnas några långa raka gator 

där kalla vindar kan få fart genom staden. Genom detta gatumönstret som är utformat till fördel för 

det arktiska klimatet så har även ett centralt torg skapats, i detta mönster går det att urskilja samma 

stadsstruktur som var idealet under barockens tid. De större gatorna sammanstrålar vid centrala 

punkter i staden medan det är rutnätsmönster i övriga gatunät.  Bevarandet av kulturarvet har 

applicerats dels genom att det kommer vara oregelbundna kvarter i den nya stadskärnan vilket finns 

i nuvarande Kiruna, sedan kommer även betydelsefulla byggnader och saker att flyttas med till den 

nya stadskärnan.  

Utifrån de stadsstrukturideal och teorier samt stadsbyggnadprinciper som setts historiskt och 

används idag går det att tyda att teorier om att bygga städer i arktiskt klimat har applicerats. Vidare 

har även en förtätning skett i den nya stadskärnan. Till en viss del har även en vitstruktur applicerats 

samt att det går att se tydliga inslag av nyurbanism.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Vill du vara anonym i studien eller får jag använda ditt namn och yrkesposition i studien? Går det 

bra om jag spelar in intervjun? 

 

Vad heter du? Och vad jobbar du som?  

 

Hur länge har du varit involverad i stadsflytten? 

 

Hur stort inflytande har du haft i stadsflytt projektet?  

 

Har du haft något inflytande på hur stadsstrukturen(gatumönstret) har formats? Om ja, hur stort?  

 

Utgick ni från några grundtankar eller idéer vid utformningen av den nya stadskärnan?  

 

Togs det någon hänsyn för naturen på den nya exploatering platsen vid utformningen av den nya 

stadskärnan? 

 

Det finns tydliga kvarter strukturer i den nya stadsplanen, varför valde ni att utforma den nya 

stadskärnan så?  

 

Vid utformningen av den nya stadskärnan, tänkte ni något på hur invånarna lätt ska kunna 

förflytta sig inom den nya stadskärnan och till andra delar av Kiruna?  

 

I min utbildning så har vi diskuterat mycket om levande stadsdelar både på dag och nattetid, är 

det något som ni har tänkt på vid utformningen av den nya stadskärnan?  

 

”Gamla Kiruna” har fyllde 100år för några år sedan och har länge kallats för en mönsterstad, är 

det något som ni försökt återskapa eller bevara i den nya stadskärnan? Eller gamla ideal och/eller 

teorier?  
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Kiruna ligger geografiskt väldigt långt norrut vilket gör att det nästan är arktiskt klimat och 

”gamla Kirunas” struktur är anpassat efter detta, har ni beaktat detta i den nya strukturen i den 

nya stadskärnan?  

 

Vid utformningen av den nya stadskärnan har ni försökt framhäva något typ av landmärke som är 

typiskt för Kiruna eller kan bli?  

 

Har tillgången på rekreation och grönytor påverkat er vid utformningen av den nya stadskärnan?  

 

Har den ekonomiska aspekten om vilka entreprenörer som vill bygga på olika lägen i den nya 

stadsdelen påverkat utformningen av den nya stadskärnan?  

 

Vid utformningen av den nya stadskärnan har ni haft något mål i hur tät staden ska vara i andel 

invånare?  

 

I städer kan det lätt bildas olika typ av barriärer, det kan vara fysiska eller psykiska för invånarna 

i staden, är detta något som ni har haft i åtanke vid utformningen av den nya stadskärnan?  

 

Segregation är något som det pratas väldigt mycket om, är det något som ni har tänkt på vid 

utformningen av den nya stadskärnan?  

 

Är det någon annan miljöfaktor eller förutsättning i omgivningen som påverkat utformningen av 

stadsplanen? 

  

 

Tack så mycket för att jag fick intervjua dig och fortsatt lycka till med stadsflytten!  


