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Förord 

 
Valet av uppsatsämne tog sin början under vårterminen 2013. Efter 

kontakt med Samhällsomvandlingen vid LKAB blev jag informerad om 
ett uppsatstema kring flytten av Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna 

centrum. Jag har länge tyckt att den samhällsomvandlig som sker i 
Kiruna skulle vara ett intressant och givande uppsatsämne då jag ser det 
som erfarenhetsberikande att få ta del av den processen. Efter ett besök 

på LKAB fick jag en djupare förståelse för Kirunas kommande 
omvandling och kunde därefter fundera ut syftet med studien. 

 
Jag vill rikta ett tack till samhällsomvandlingsavdelningen vid LKAB för 
trevligt bemötande och ett speciellt tack går till min externa handledare 
Nina Eliasson, som varit väldigt tillmötesgående och hjälpsam vid mina 

besök i Kiruna. Jag hoppas att min uppsats kommer till nytta vid LKAB:s 
fortsatta arbete kring samhällsomvandlingen. Jag vill även rikta ett tack 
till min handledare Olle Stjernström från Institutionen för Geografi och 
Ekonomisk Historia vid Umeå Universitet, som varit till stor hjälp vid 

mina många funderingar kring uppsatsen. 
 

Slutligen vill jag framföra ett tack till informanterna vid LKAB, Kiruna 
kommun och Länsstyrelsen Norrbotten för att ni tog er tid att dela med 

er av den kunskap som ligger till grund för denna uppsats. 
 
 

Linnéa Forss 2013-05-26 
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ABSTRACT  

 

The purpose of the thesis is to investigate and analyze how three different 
actors linked to the urban transformation in the city of Kiruna, in this 
case LKAB, the Municipality of Kiruna and the County Administrative 
Board of Norrbotten, believe that the identity of a historical monument 
that is marked cultural heritage is affected by future relocation. The 
second part of the study is to investigate the impact the building might 
have on the city in the future. This study is based on the relocation of 
Hjalmar Lundbohmsgården.  
 
The study is based on a qualitative approach in which five informants 
from the three actors were interviewed. The interviews have been 
analyzed through thematic analysis, where a combination of theoretical 
thematic analysis and empirical thematic analysis was used. 
 
The result shows that the new location of Hjalmar Lundbohmsgården is 
preferred to be in a suitable context close to other cultural buildings. All 
informants agree that accessibility is a fundamental element in, which a 
synergistic effect is an increase in visitor numbers. Since the greatest 
value around Hjalmar Lundbohmsgården is Hjalmar Lundbohm and his 
deeds, the identity can still be passed on even though the place is not the 
same. The informants agree that it is important with cultural references 
in a city so people have something to relate to.  
 
Keywords: Identity, cultural building, heritage building, urban 
transformation, synergy effects, symbolic value 
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RERERAT  

 
Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera hur tre olika 
aktörer kopplade till samhällsomvandlingen i Kirunas centrala delar, i 
detta fall LKAB, Kiruna kommun samt Länsstyrelsen Norrbotten, anser 
hur identiteten kring ett byggnadsminnesmärkt kulturarv påverkas 
genom en framtida flytt. Vidare undersöks vilken inverkan byggnaden 
kan ha i den framtida staden. Uppsatsen har sin utgångspunkt kring en 
ny framtida placering av Hjalmar Lundbohmsgården.  
 
Studien är baserad på en kvalitativ ansats där fem informanter från tre 
olika aktörer; LKAB, Kiruna kommun samt Länsstyrelsen Norrbotten har 
intervjuats. Intervjuerna har sedan analyserats genom tematisk analys, 
där en kombination av teoretisk tematisk analys och empirisk tematisk 
analys använts.  
 
Resultatet av intervjuerna visar att Hjalmar Lundbohmsgårdens nya 
placering bör hamna i en lämplig kontext nära andra kulturbyggnader. 
Samtliga informanter är eniga om att tillgängligheten är en 
grundläggande faktor där en synergieffekt är ett ökat besökarantal. Det 
största kulturella värdet kring Hjalmar Lundbohmsgården är Hjalmar 
Lundbohm och hans gärningar, vilket gör att identiteten fortfarande kan 
vidareförmedlas trots att platsen inte är densamma. Informanterna är 
överens om att det är viktigt med kulturella referenser i en stad så 
människorna har något att förhålla sig till. 

Nyckelord: Identitet, kulturbyggnad, byggnadsminne, 

samhällsomvandling, synergieffekter, symbolvärde  
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1. INLEDNING 

Identiteten för städer har blivit allt viktigare, vilket speglar de rumsliga 
konsekvenserna globaliseringen fört med sig (Scaramanga 2012, s. 74). 
Efter att informationssamhället blivit en strategisk trend för städers  
ekonomiska utveckling har många städer vänt sig till kulturen som ett 
medel för att marknadsföra staden (Scaramanga 2012, s. 71). Som 
konkurrensmedel mot andra städer är det viktigt att ha attraktiva miljöer 
att bo och arbeta i (Gillgren 2000, s. 8). Globaliseringen resulterar i 
upplösning av lokala kulturer genom att homogenisera allt till en enda 
”världskultur”. Den lokala identiteten har blivit en viktig fråga i tider av 
globalisering, där kultur är bland de få tillgångarna som visar på skillnad 
(Scaramanga 2012, s. 74). 

Som en del i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle är det 
viktigt att tillvarata kulturarv och kulturmiljöer. Ansvaret att skydda, 
vårda och visa hänsyn till dessa innehas inte bara av myndigheter utan 
det är hela samhällets ansvar (Kulturdepartementet 2013). Kulturarvet 
speglar samhällets historia och utveckling. Byggnader och miljöer visar 
samhällets uppbyggnad där arbete, livsmiljöer och utveckling haft 
betydelse för utvecklingen (Unnerbäck 2002, s. 13). När en byggnad 
antagit ett samhällshistoriskt värde ger den viktig information om 
samhällets historia, vilket exempelvis kan vara en tydlig markering för 
utveckling på orten (Unnerbäck 2002 s. 57).   

Som för andra städer är den lokala identiteten något som särpräglar 
Kiruna, där stadens många kulturhistoriska byggnader är en 
framträdande faktor. En av de viktigaste kulturbyggnaderna i Kiruna är 
Hjalmar Lundbohmsgården, bostad åt LKAB:s första disponent Hjalmar 
Lundbohm. Men sin breda kompetens och starka referensgrupp kom han 
att ha en stor betydelse vid uppbyggandet av Kiruna under början av 
1900-talet (Brummer, s. 28-29). Denna uppsats kommer belysa hur 
flytten av Hjalmar Lundbohmsgården, en av Kirunas allra viktigaste 
kulturbyggnader, kan komma att påverka identiteten av byggnaden i 
framtiden. Bakgrunden är den samhällsomvandling som de centrala 
delarna av Kiruna står inför som en konsekvens av LKAB:s fortsatta 
gruvverksamhet.  
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1.1 Samhällsomvandlingen i Kiruna 

 

LKAB – Loussavaara Kiirunavaara Aktiebolag grundades år 1890 och är 
idag ett av svenska staten helägt aktiebolag. LKAB bryter och förädlar 
järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen, där ett flertal olika 
bolag ingår, omsätter omkring 30 miljarder kronor per år (LKAB A 
2013). I mer än 100 år, från år 1899, har LKAB brutit järnmalm i Kiruna 
och från 1950-talet även under jord (LKAB B 2013). 

Med LKAB:s underjordsbrytning följer komplikationer. I Kiruna byggdes 
samhället upp på vad man trodde var ett betryggande avstånd från 
gruvan. Men det visar sig att malmkroppen lutar in under stadens 
centrum (LKAB B 2013). 2004 meddelade LKAB officiellt Kiruna 
kommun att gruvbrytningen kommer påverka stadsbebyggelsen i 
framtiden (LKAB C 2013). Det samhälle som vuxit upp tack vare 
gruvbrytningen måste idag flyttas om gruvdriften ska kunna fortsätta 
(LKAB B 2013). Samhällsomvandlingens takt styrs av gruvbrytningen 
vilken orsakar deformationer (se Bilaga 1, Figur 2). Deformationernas 
utbredning, det vill säga hur sprickorna sprider sig, styrs av järnmalmens 
form och läge samt vilken berggrund som finns ovanför malmen (LKAB 
D 2013). 2008 tog LKAB beslutet om en ny huvudnivå, 1365 meter, vilket 
säkrar gruvbrytningen i minst 20 år framåt (LKAB E 2013). Utvecklingen 
i Kiruna kommer påverka många människor trots att det kommer ta flera 
årtionden innan flytten av staden är färdig. LKAB äger fastigheterna i det 
första bebyggda områdena som påverkas (LKAB F 2013). Att skapa nya 
samhällen är en utmaning för alla inblandade, de boende, kommunen, 
markägare, myndigheter, LKAB med flera (LKAB B 2013) (se Bilaga 3, 
Figur 4).  

1.2 Problemformulering 
 

Identiteten för städer har blivit allt viktigare på grund av globaliseringens 
möjligheter till mobilitet. Kultur har kommit att spela en stor roll i en 
stads konkurrenskraft mot andra städer. I Kiruna står samhället inför en 
utmaning. Staden ska utvecklas samtidigt som den ska avvecklas. Detta 
på grund av markdeformationer som en konsekvens av LKAB:s utökade 
malmutvinning i Kiirunavaaragruvans nya huvudnivå. Som en följd av 
stadsflytten måste många av Kirunas kulturella byggnader flyttas eller 
rivas. En av de första att drabbas av deformationerna är Hjalmar 
Lundbohmsgården, vilken beslutats ska flytta. Hur tillvaratar aktörerna i 
samhällsomvandlingen byggnadens identitet då den ska tillhandahålla en 
ny placering? Hur återskapas betydelse av platsen och vilka 
synergieffekter kan utvecklas i nya Kiruna?    
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är dels att undersöka och analysera hur olika 
aktörer kring samhällsomvandlingen anser att identiteten av Hjalmar 
Lundbohmsgården i Kiruna som ett byggnadsminnesmärkt kulturarv 
upplevs i dagens samhälle samt hur denna kommer påverkas genom flytt, 
dels vilken inverkan byggnaden kommer ha på staden i framtiden.  

De frågeställningar som uppsatsen har som utgångspunkt är: 

(i) Vad betyder kulturbyggnader för en stads identitet och 
attraktivitet?  

(ii) Vilka är LKAB, Kiruna kommun samt Länsstyrelsen 
Norrbottens intentioner kring flytten och den nya 
placeringen av Hjalmar Lundbohmsgården? 

(iii) Vilka visioner kring Hjalmar Lundbohmsgården kan bidra till 
synergieffekter som gynnar det nya Kiruna? 

 

1.4  Informationsinhämtning 

 
För min uppsats har jag hämtat information genom 
Universitetsbibliotekets databas. Till en början startade jag 
databassökningen genom sökordet ”heritage building”, där jag ville se 
om det fanns någon artikel som belyste byggnadsminnen. Genom att 
enbart söka på ett ord fick jag en stor spridning på sökresultatet. 
Generellt handlade de vetenskapliga artiklarna om tekniska och 
administrativa aspekter på byggnadsminnen såsom hur man bevarar 
byggnaderna och undviker skador, vilka kostnader restaurering medför 
samt hur kulturbyggnader ska bevaras.  

Jag valde därefter att lägga till ordet ”identity” och sökte således på 
”identity” + ”heritage building” . Här blev utfallet ungefär detsamma 
som ovan, väldigt utspritt i fråga om ämne. Artiklarna belyste 
arkitekturaspekterna kring byggnadsminnen, hur man ska tillvarata dem 
för att uppnå hållbar utveckling, gentrifiering och betydelsen av att 
bevara gamla byggnader istället för att ersätta dem med nya.   

Därefter fortsatte jag att lägga till ”attractive” i sökfältet, således sökord 
”identity” + ”heritage building” + ”attractive”, där utfallet främst 
handlade om olika kulturella grupper.  
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Vid sökningen ”identity” + ”heritage building” + ”culture planning” fick 
jag en träff av Amit-Cohen (2005) som presenteras i avsnitt 3. Ytterligare 
en träff fick jag vid sökordet ”place branding” + ”cultural planning” + 
”heritage”, där många av artiklarna var turisminriktade och inriktade på 
strategier kring hur en stads ska stå sig i konkurrens mot andra städer. 
Där fann jag en artikel av Scaramanga (2012), vilken även den 
presenteras i avsnitt 3.  Därefter tyckte jag mina sökningar var mättade, 
det vill säga att samma artiklar återkom på de olika sammansättningarna 
av sökord.  

1.5 Disposition 
 

Här nedan förklaras uppsatsens disposition. I metodavsnittet 
presenteras valet av metod för uppsatsen, vilket ger en beskrivning av de 
överväganden som gjorts. Slutligen avslutas metoddelen med en 
metoddiskussion där mina val stärks samt eventuella brister påpekas. 
Teori och tidigare studier belyser tidigare forskningar och upptäckter 
inom mitt valda område. Detta är grunden för kommande diskussion. I 
kapitlet områdesbeskrivning presenteras Hjalmar Lundbohm och 
Hjalmar Lundbohmsgården, vilket är det fall som uppsatsen behandlar. 
Detta för att läsaren ska få en större förståelse och bakgrundsbeskrivning 
inför kommande resultat. Resultatet redovisar empirin från de intervjuer 
som genomförts. Slutligen presenteras diskussion och sammanfattningen 
där teori och resultat vävs samman för att analysera och dra paralleller 
dem emellan. 
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2. METOD 

 

I detta avsnitt kommer val av metod att presenteras. Metodvalet har 
diskuterats fram utifrån syfte och frågeställningar. Då syftet med 
uppsatsen är att belysa de ”mjuka” faktorerna kring Hjalmar 
Lundbohmsgården ses den kvalitativa metoden lämplig då den syftar till 
att uttrycka handlingar, normer och värden från de intervjuade 
personernas eget perspektiv (Bryman 1997, s. 77). Ett utmärkande drag i 
kvalitativ forskning är enligt Yin (2013, s. 19) att ”återge de människors 
åsikter och synsätt som ingår i studien”.  

2.1 Intervjuer  

 

Empirin i denna uppsats består av fem informantintervjuer med aktörer 
från Kiruna kommun, LKAB samt Länsstyrelsen Norrbotten. 
Intervjuerna är genomförda som semistrukturerade intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer har jag som intervjuare upprättat en 
intervjuguide med frågor som ska behandlas och besvaras. Samma 
intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer där endast namnen på 
de olika aktörerna byts ut för att passa in för varje enskild intervju. 
Intervjuguiden har jag sedan haft möjlighet att utgå från med ett flexibelt 
angreppsätt. Informanten å sin sida har möjlighet att utveckla idéer och 
synpunkter där strävan för mig som intervjuare är att göra nya 
upptäckter (Denscombe 2009, s. 234-235). Jag som forskare ska däremot 
inte ställa mig främmande till avvikelser från intervjuguiden, då detta 
kan vara information av värde för informanten som han eller hon aktivt 
valt att dela med sig av (Bryman 1997, s. 60).  

Inför samtliga intervjuer har jag försäkrat mig om tillåtelse från 
informantens sida att samtalet spelas in. Genom detta har jag möjlighet 
att koncentrera mig på samtalet istället för att skapa 
minnesanteckningar, vilken gör intervjun mer innehållsrik för den 
kommande analysen. Genom inspelning av intervjun får jag en 
permanent och fullständig dokumentation, vilken jag sedan kan använda 
som stöd och kontroll för mitt fortsatta arbete (Denscombe 2009, s. 259). 
Intervjuerna har därefter transkriberats där fokus främst legat på det 
innehållsmässiga i intervjuerna. Transkriberingen är direkt nedskriven 
vilket betyder att den är i talspråk. Tydliga pauser har markerats med 
parentes eller tre punkter samt att stakningar och andra icke språkliga 
ljud markerats i texten för att inte göra eventuella misstolkningar vid 
analysen. Transkriberingen gjordes så snabbt som möjligt efter intervjun, 
samma dag eller dagen efter. Detta för att inte hinna ha en ny intervju 
med en annan informant, vilket skulle försvåra att komma ihåg specifika 
detaljer och inte blanda ihop sekvenser från olika intervjuer. Jag har 
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även valt att använda mig av citat från intervjuerna vilket kan tydliggöra 
och förstärka vissa synpunkter (Bryman 1997, s. 61). 

Kvalitativa intervjuer är oförutsägbara och under en intervju kan det 
uppstå oförutsedda händelser (Svensson och Starrin 1996, s. 53-58). Vid 
en av mina informantintervjuer skedde ett kortare avbrott då en kollega 
till informanten kom in i rummet. Detta kan ha påverkat informantens 
svar på den då ställda frågan, då denne blev avbruten och tankarna 
hamnade på kollegan för stunden. Vidare kan det resultera i att viktig 
information missades, vilket kan ha påverkat studiens resultat och den 
vidare analysen.  

Intervjuguiden har lämnats ut till en av informanterna före intervjun. 
Informanten ville här ha frågorna då denne ansåg att flyttningen av 
Hjalmar Lundbohmsgården var en komplicerad process ur flera aspekter 
och ville därför ha en grund inför intervjun för att ge innehållsrika svar. 
Detta kan ha påverkat slutresultatet då Denscombe (2009, s. 245) menar 
att frågor som kan bli besvärande eller svåra för den intervjuade, kan 
leda till att den intervjuade svarar som de tror att forskaren förväntar sig 
att de ska svara. Detta gäller dock oftast vid känsliga eller personligt 
angripande frågor, vilket jag avhåller mig från att tro att denna studie är. 
Trots allt är detta något som kan påverka datakvaliteten samt validiteten, 
då personen haft möjlighet att förbereda sina svar på ett helt annat sätt 
än de övriga informanterna (Denscombe 2009, s. 245).  
 
Intervjuerna har varit mellan 25-35 minuter långa. På grund av att de 
pratade utifrån sina yrkesroller fann jag inte exempelvis ålder, kön och 
etnicitet som något relevant att ta i beaktning för att få ett rimligt urval. 
Jag har ingen personlig relation till någon av de intervjuade. Dock har jag 
träffat tre av informanterna vid olika tillfällen innan intervjuerna, så 
dessa visste vem jag var och i vilket syfte jag tog kontakt med dem.  
 

2.2 Urval 

2.2.1 Fallstudie  

 
Genom en fallstudie redogörs en händelse, förhållanden eller 
erfarenheter som förekommer i särskilda fall (Denscombe 2009, s. 59-
60, Yin 2013, s. 94). På grund av den ovanliga företeelsen att flytta en 
byggnadsminnesmärkt byggnad, kan valet att endast studera det 
specifika fallet vara relevant ifall det är ett ovanligt eller extremfall men 
hänsyn till studiens ämne (Yin 2013, s. 94). En ordentlig blick på 
undantagen eller extremfallen kan pröva och stärka de grundläggande 
antagandena (Denscombe 2009, s. 53-54).  
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2.2.2 Informanter 

 

Informanterna valdes ut i samråd med min externa handledare Nina 
Eliasson. Tack vare hennes breda kontaktnät kunde mitt urval göras 
enligt vad Yin (2013, s. 93) kallar för avsiktligt urval. Syftet med att 
använda specifika personer till empiriinsamlingen, så kallade 
”nyckelpersoner”, är att dessa anses sitta på information relevant för 
studiens ämne. Det är även relevant för min studie att få ett brett 
spektrum av information och synpunkter (Yin 2013, s. 93).  

Informanterna som deltagit vid intervjuerna har samtliga olika 
infallsvinklar kring flytten av Hjalmar Lundbohmsgården. För att bredda 
studien och fånga in ytterligare perspektiv hade fler informanter varit 
intressanta att ta in, då Nina Eliasson framfört många namn att ta i 
beaktning. Jag har dock varit tvungen att begränsa mitt omfång på grund 
av uppsatsens begränsade storlek och tidsrum. 

De informanter som deltog vid intervjuerna var:  

2013-04-15 Christer Vinsa, Projektchef Stadsomvandlingen, 
Kiruna kommun 
 

2013-04-16  Örjan Matti, vid intervjun Projektledare 
Investeringar, Kiruna kommun. Nuvarande 
arbetsplats vid Tyréns.  
 

2013-04-18  Joakim Norman, Projektledare, LKAB 
 

2013-04-18  Stefan Hämäläinen, fd kommunchef vid Kiruna 
kommun. Vid intervjun Direktör vid 
Samhällsomvandlingen, LKAB.   
 

2013-04-24  Agneta Rehnberg, Antikvarie, Kulturmiljöenheten, 
Länsstyrelsen Norrbotten 

 

2.3 Genomförande 

 
Samtliga intervjuer har genomförts på informanternas arbetsplatser 
mellan datumen 15-24/4 2013. Jag började med att presentera mig själv, 
vilken bakgrund jag hade samt vad mitt uppsatsarbete handlade om. 
Detta gjordes för att informanterna skulle få en snabb inblick i intervjuns 
ämne samt ge dem en möjlighet att ställa in sig på kommande frågor. Jag 
informerade även vilka aktörer som deltar i intervjuerna.  
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Min intervjuguide valde jag att dela in i teman (Bilaga 4) där jag 
presenterade varje tema så informanten kunde ställa in sina tankebanor 
på just det specifika ämnet. De teman som täckts in under intervjuerna 
är: 1. Aktörer – Intressen, 2. Identitet – Immateriellt, 3. Identitet – 
Materiellt, 4. Framtida funktion samt 5. Vad tillför kulturbyggnader en 
stad. De första frågorna var väldigt öppna för att få informanten att 
känna sig bekväm för att sedan komma in på de mer konkreta och 
spetsade frågorna för mitt syfte. Som avslut breddade jag återigen upp, 
genom att fråga om det var något de ville tillägga. Detta för att ge 
informanten möjligheten att tillägga något som han eller hon inte ansågs 
klargjorts tydligt nog eller att informanten skulle få lämna intervjun med 
ett avslut som denne var nöjd med. Slutligen tackade jag för deltagandet. 

2.4 Analysmetodik  

 
Jag har valt att analysera mina informantintervjuer genom den 
kvalitativa analysmetoden tematisk analys, vilken innebär att man 
strukturerar data utifrån teman. Inom tematisk analys finns två olika 
ingångssätt; teoristyrd tematisk analys samt empiristyrd tematisk analys.   
Vid den empiristyrda tematiska analysen struktureras empirin upp i 
passande teman. För att hitta passande teman är det viktigt gå fram och 
tillbaka i materialet för att komma fram till ett genomarbetat resultat. 
Den teoristyrda tematiska analysen används när man på förhand bestämt 
fokus på sin studie, till exempel utifrån teorier eller tidigare 
forskningsresultat. Vid den teoristyrda tematiska analysen finns redan 
färdiga teman. För denna analys gäller att sortera in rätt material på rätt 
plats. Det finns även möjlighet att kombinera dessa två ingångssätt i 
samma undersökning (Langemar 2008, s. 27-31). Jag har valt att 
använda mig av en kombination av de två olika ingångssätten då den 
teoristyrda tematiska analysen kan bli alltför styrd av sina teman och 
således kan en felaktig tolkning uppstå. Vid empiristyrd tematisk analys 
kan det även vara bra att blanda in teoristyrda teman för att öka 
validiteten (Langemar 2008, s. 27-31).  

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Fallstudie 

 
En kritik mot fallstudien är om den är lämplig för att generalisera 
slutsatserna av resultatet i ett vidare perspektiv eller om resultatet bara 
är unikt för just det speciella fallet (Denscombe 2009, s. 68). På grund av 
den ovanliga företeelsen att flytta ett byggnadsminne kan det vara svårt 
att generalisera resultatet till andra fall i samma kategori. Däremot är 
Kiruna en stad med väldigt mycket välbehållen kulturmiljö, vilket gör det 
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intressant att belysa hur viktig den är för staden och genom det 
generalisera vilken betydelse kulturmiljö har för en stad.   

2.5.2 Val av informanter 

 
Inför intervjuerna fick jag ett antal förslag på informanter för studien. På 
grund av tidsbrist var jag dock tvungen att begränsa mig till tre aktörer 
och fem nyckelpersoner. Nyckelpersonerna har valts ut i hopp om att få 
en tillräcklig bredd för mitt syfte. I och med att informanterna valdes  ut i 
samråd med min externa handledare Nina Eliasson kan det ha styrt 
resultatet i en för henne önskvärd riktning, vilket även kan påverka 
studiens validitet.  
 
Det som ytterligare kan påpekas är att informanterna pratar ur en 
subjektiv roll vilken är påverkad av den specifika aktörens roll kring 
flytten av Hjalmar Lundbohmsgården. Något som kan ha påverkat mitt 
resultat är att informanterna kan ha varit försiktiga med eventuella 
uttalanden som kan äventyra relationen dem emellan. Dock har många 
informanter varit överens kring vissa frågor, vilket kan styrka resultatet 
och öka trovärdigheten.  

2.5.3 Validitet och reliabilitet  

 
En central punkt kring alla typer av forskningsmetoder är validiteten 
kring studien vid en kvalitetsprövning. Studien ses som giltig då den 
samlat in och tolkat data på ett korrekt sätt. Slutsatserna ska återge och 
avspegla den verklighet som studerats (Yin 2013, s. 83-84). Med validitet 
menas kontroll av trovärdighet, vilket är en försäkran om att det finns 
empiriska belägg och att man har gjort en rimlig tolkning (Svensson och 
Starrin, s. 211). Redovisningen av den insamlade data ska jämföras med 
de frågeställningar som tagits upp i syftet. Om det insamlade data är 
analyserat på ett sådant sätt att de kan ge svar på frågorna som ställts i 
syftet är redovisningen fullständig (Svensson och Starrin, s. 213).  

Validiteten kan kontrolleras om den intervjuade besvarar faktiska frågor. 
Det är dock svårare om intervjun inbegriper den intervjuades 
uppfattningar, känslor eller erfarenheter (Denscombe 2009, s. 265). 
Genom att jag har handplockat ”nyckelpersoner”, vilka anses som 
specialister alternativt mycket erfarna på sitt område ses dessa besitta 
hög trovärdighet (Denscombe 2009, s. 266-267). Ytterligare en 
validitetsförsäkring är att jag baserat mitt resultat på fler än en intervju. 
Genom att hitta gemensamma teman kring svaren i intervjuerna kan jag 
som forskare hysa större tilltro till att den idén delas av en större grupp 
(Denscombe, 2009, s. 266-267).  
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Genom ett neutralt kroppsspråk och en neutral ställning till frågorna har 
jag inte avslöjat mina egna preferenser eller ställningstaganden. Detta för 
att informanten inte ska försöka behaga eller ställa in sig hos mig. Jag 
har även försökt efterlikna så långt det gått ett vanligt samtal, istället för 
ett förhör (Yin 2003, s. 139).  

2.5.4 Forskningsetik 

 
För att min kvalitativa studie ska ses som trovärdig har jag anammat 
transparens genom hela uppsatsen. Med transparens innebär att 
uppsatsen är tillgänglig för granskning där förbättringar kan ske, vilken 
gör den än mer tillförlitlig (Yin 2013, s. 31). Jag har vid varje intervju 
försäkrat mig om att materialet från intervjun samt informantens namn 
och yrkesroll får användas vid min uppsats. Innan den slutgiltiga 
uppsatsen lämnas in har jag skickat ett utkast till samtliga informanter 
för ett ytterligare godkännande. Genom det godkännandet kan jag 
försäkra mig om att jag som intervjuare samt informanten förstått 
varandra och eventuella missförstånd kan där med frånsägas från 
uppsatsen, vilket även stärker uppsatsens validitet. På grund av 
informanternas möjlighet att förtydliga sig har vissa ändringar gjorts i 
uppsatsen, bland annat har informanterna velat ändra citat från talspråk 
till skriftspråk för att göra dem innehållsrikare och mer förståeliga.   

2.5.5 Intervjuareffekter 

 
Jag är medveten om de intervjuareffekter som kan uppstå vid insamling 
av data, då data påverkas av forskarens personliga identitet (Denscombe 
2009, s. 244). Enligt Yin (2013, s. 25) är forskaren en människa med 
personliga egenskaper vilken omöjligt kan fungera som en apparat för 
dokumentering av händelser. Hur stora effekterna blir beror på ämnet 
som diskuteras och är av särskild betydelse vid känsliga frågor. Jag anser 
att mitt uppsatsämne inte inbegriper känsliga frågor som påverkar 
informanten personligen. Jag har dock försökt vara artig, lyhörd och 
neutral i mitt anförande så att intervjupersonen känt sig bekväm i 
situationen (Denscombe 2009, s. 245). För att komma ifrån eventuella 
missförstånd och tolkningsfel har jag vid tillfällen som känts oklara gett 
informanten möjlighet att bekräfta mina tolkningar genom att uttrycka 
mig i liknande termer såsom ”har jag förstått dig rätt, menar du…” 
(Svensson och Starrin 1996, s. 66). Jag är även medveten om att min 
position gentemot intervjupersonerna kan påverka resultatet. Jag är en 
ung kvinnlig student vilket kan ge mig en låg maktposition i jämförelse 
mot informanternas. Detta kan ha påverkat svaren vid intervjuerna i 
antingen en positiv inriktning, att de vill informera mig som 
utomstående på ett grundläggande plan vilket ger mig mycket 
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information, men det kan även ta en negativ riktning, att de antar en 
oseriös inställning till mitt arbete.   

När en forskare studerar och återger en intervju färgas den av forskarens 
egna åsikter och uppfattningar och blir således ”medförfattare” 
(Svensson och Starrin 1996, s. 53-58). Detta blir en tolkningsfråga vid 
urvals- och bearbetningsprocessen (Yin 2012, s. 24). Jag är således 
medveten om att mina tolkningar och anpassningar från exempelvis 
talspråk till skriftspråk kan påverka resultatet.  
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3. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 
 

3.1 Varför kulturmiljö? 

”Det är en nationell angelägenhet att främja ett levande 
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Kulturarvet 
tillhör alla och ger perspektiv på samhället.”  

Kulturdepartementet 2013 

Enligt Gillgren (2000, s. 8) kan kulturmiljö ses ur ett bredare 
helhetsperspektiv, det är såväl det materiella uttrycket som det 
immateriella. Det handlar om sådant som överförts från generation till 
generation i form av exempelvis traditioner, språk eller kulturmiljöer 
(Riksantikvarieämbetet 2012). Således handlar det om människornas 
levnadsmönster som gjort avtryck i samhället. Kulturmiljö är den 
omgivning som människor skapat genom att omvandla tidigare orörd 
mark till odling och bebyggelse (Gillgren 2000, s. 8).  

3.2 Ansvarsfördelning mellan aktörer  
 

På den statliga nivån arbetar Riksantikvarieämbetet som den myndighet 
som ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. På den 
regionala nivån ansvarar Länsstyrelserna över samma frågor. 
Länsstyrelsen bevakar kulturarvsfrågor inom samhällsplaneringen och 
ser till att lagar och andra regelverk till skydd för kulturmiljön efterlevs. 
Även kommunerna har i uppgift att ansvara för att kulturmiljön värnas i 
den kommunala fysiska planeringen, tillexempel vid om- eller nybyggnad 
och detaljplanering (Kulturdepartementet 2013). Ansvaret för de 
skyddsvärda kulturmiljöerna delas av stat, kommun och fastighetsägare 
(Unnerbäck 2002 s. 35).  

I Kulturminneslagens tredje kapitel finns bestämmelser om 
byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaringen utfärdas av 
Länsstyrelsen som också har det primära ansvaret för tillsyn och 
rådgivning. Motiveringen bakom byggnadsminne är ”Byggnader eller 
bebyggelsemiljö som är synnerligen märkliga genom sitt 
kulturhistoriska värde”. Dessa värden kan vara hög ålder, oförvanskad, 
av högt konstnärligt, historiskt eller teknikhistoriskt värde (Gillgren 
2000, s. 26). Om en åtgärd måste göras som strider mot de utpekade 
föreskrifterna kring byggnadsminnet måste tillstånd prövas hos 
Länsstyrelsen (Unnerbäck 2002 s. 35). Syftet är att ge ett starkt och 
långsiktigt skydd åt den allra värdefullaste bebyggelsen som speglar 
samhällets framväxt och historia (Gillgren 2000, s. 26).  
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Går det att flytta byggnadsminnen? Enligt Björckebaum och Mossberg 
(2007, s. 4) anses ofta den fysiska placeringen av ett kulturmiljövärde 
utgöra en del av värdet, vilket betyder att dessa är platsspecifika. En 
återskapad miljö anses därför aldrig kunna bli lika värdefull som 
ursprungsplatsen. De byggnader som är ”flyttade, tagna ur sitt 
sammanhang, för att bevaras åt eftervärlden” (Björckebaum och 
Mossberg 2007, s. 4) blir aldrig byggnadsminnen. Detta innebär att 
samtliga byggnadsminnesmärka byggnader i Kiruna upphör att vara just 
byggnadsminnen (Björckebaum och Mossberg 2007, s. 4). 

3.3 Vad tillför kulturbyggnader en stad? 
 

Kulturmiljöer har ofta förr hamnat i konflikt med förnyelse och 
modernisering (Gillgren 2000, s. 8). Amit-Cohen (2005, s. 299) menar 
att genom historiskt bevarande lutar man inte bara mot sitt förflutna, 
utan skapar även en länk till nutiden och framtiden. Genom att se i ett 
då-nu-framtidsperspektiv kan man bygga historiska kedjor, vilka ger 
människor stabilitet och trygghet. Genom att känna trygghet får vi en 
känsla av tillhörighet samt att det gör oss mer öppna för förändring och 
utveckling (Björckebaum och Mossberg 2007, s. 8). De bevarandevärda 
objekten ger vår fysiska referens till bl.a. trygghet, identitet och trivsel 
(Unnerbäck 2002, s. 13). Människan har en förmåga att glömma sin 
historia om inte objekt finns som påminner dem om den (Björckebaum 
och Mossberg 2007, s. 8).  

En stads identitet grundar sig i det historiska, vilket tar fram det speciella 
och utvecklar det i konkurrens mot andra städer (Gillgren 2000, s. 8). 
Den lokala särprägeln, det vill säga de kulturella resurserna, är viktiga i 
en värld där städer ser alltmer likadana ut (Scaramanga 2012, s. 75-76). 
Varje stad strävar efter att särskiljas genom att utveckla en personlig och 
unik identitet (Amit-Cohen 2005, s. 295). Kulturmiljö ska således ses 
som en resurs och inte ett hinder (Gillgren 2000, s. 8). En stadskaraktär 
som inger trygghet och hemkänsla är de resurser som är mest 
ekonomiska att utnyttja då människor är i behov av en attraktiv livsmiljö 
(Gillgren 2000, s. 13).  

Kulturella resurser i en stad innefattar bl.a. det materiella och 
immateriella kulturarvet. Olika kulturella tillgångar kan karakterisera 
olika städer; Eiffeltornet är en del av Paris och Golden Gatebron en del av 
San Francisco. Dessa ses som en del av det urbana landskapet, 
landmärken, vilket är tillgångar för de kulturella resurserna (Scaramanga 
2012, s. 75-76). Scaramanga (2012, s. 72) diskuterar om kulturen kan ses 
som en del i en framgångsrik ”place branding” för en stad, eftersom det 
är något som höjer värdet på platsen. De vanligaste kulturella bidragen 
som används för ”place branding” är speciella byggnader och design, 
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personliga associationer och evenemang. Speciella byggnader ger platsen 
en signatur och unik identitet, vilket slutligen bygger upp ett ”rykte” 
kring platsen. ”Place branding” kan även användas vid marknadsföring 
av unika personligheter, exempelvis konstnärer, för att skapa 
associationer till platsen (Scaramanga 2012, s. 74). 

Genom ”place branding” tillämpas varumärkesstrategier och andra 
marknadsföringstekniker för den ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella utvecklingen av städer, regioner och länder. ”Place branding” 
kan även ses som en process som tillskriver en plats centrala, varaktiga 
och utmärkande egenskaper vilket skapar ett fokus på identiteten 
(Scaramanga 2012, s. 71). Inom ”place branding” bör varumärket ha sin 
grund i den lokala identiteten. Beslutsfattarna bör bygga på den lokala 
kulturen för att stärka känslan av en identitet som delas av befolkningen. 
Den unika karaktären bör främjas och stärka dess särprägel (Scaramanga 
2012, s. 74-75).  

Ofta ses kulturmiljö som en resurs i begrepp kring besöksnäringen eller 
arbetstillfällen (Björckebaum och Mossberg 2007, s. 7). Kulturmiljöer 
kan bidra till attraktion för kulturturism, vilket ger förutsättningar för 
överlevnad i turismmarknaden (Scaramanga 2012, s. 74). Amit-Cohen 
(2005, s. 291) beskriver hur Tel Aviv i Israel utvecklats från en förort 
början av 1900-talet till att idag vara en oberoende stad. Den snabba 
utvecklingstakten har medfört ett dilemma; centrum förknippas med sin 
historiska kärnas kulturarv samtidigt som det finns ett behov av snabb 
utveckling. Behovet av upprustning står i klar konflikt med att bevara de 
historiska värdena och unika kvaliteterna (Amit-Cohen 2005, s. 291). 
Amit-Cohen (2005, s. 291) menar dock att bevarande av kulturarv samt 
stadsutveckling kan samexistera och synergiskt stödja varandra. De 
historiska värdena har ekonomisk potential, som kan bidra till 
stadsutveckling. Det finns således en korrelation mellan bevarande och 
stadsförnyelse på flera olika sätt, ex. befolkningens inställning till 
kulturvärden, det ekonomiska värdet av kulturhistoria, bilden av den 
historiska stadskärnan och dess budskap samt kulturarvsturism (Amit-
Cohen 2005, s. 296).  

Vid marknadsföring gällande nya bostäder i Tel Aviv beskrivs ofta att de 
ligger i anslutning till en kulturmärkt byggnad. Vid en undersökning av 
bl.a. restauranger och caféer i historiska byggnader visas att det finns en 
korrelation mellan bevarande och efterfrågan på turistattraktioner 
(Amit-Cohen 2005, s. 298-299). Efterfrågan på byggnadsminnen med 
stöd från både privata entreprenörer och planeringsmyndigheter visar att 
det inte finns någon konflikt mellan stadsförnyelse och bevarande av 
kulturvärde (Amit-Cohen 2005, s. 291). Genom att historiska värden och 
stadsutveckling samverkar synergistiskt i Tel Aviv, skapas en modern 
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stad som behåller sin unika karaktär (Amit-Cohen 2005, s. 299). De 
platser som inte håller fast vid sin historia har svårare att upprätthålla en 
identitet och varumärke mot vad de städer som har ett samordnat och 
tydligt förhållningssätt till sin historia, vilka var mer framgångsrika 
(Scaramanga 2012, s. 78).  

3.4 Identitet 
 

Hur den fysiska miljön ter sig har betydelse för människans trivsel. 
Unnerbäck (2002, s. 89-90) beskriver identitetsvärde som ett ord som 
sammanfattar egenskaperna hos en miljö som förmedlar trygghet, 
samhörighet och identifikation åt människor i samhället. Identitetsvärde 
går således ihop med det sociala värdet där kulturhistoriska aspekten är 
en framträdande faktor. Reaktioner på förändringar eller i värsta fall 
rivningar skapar känslan att bli berövad ett värde man har skapat en 
personlig relation till, vilket kränker identitet och livskvalitet. En 
byggnad med högt identitetsvärde behöver inte vara speciellt ur andra 
avseenden, vilket gör att identitetsvärdet kan ses som en oberoende part 
mot andra egenskaper (Unnerbäck 2002, s. 89-90). En byggnad med 
symbolvärde utgör en symbol för orten, en nation, ett begrepp eller 
samhällsfunktion. Byggnaden kan återspegla ex. makt, rikedom, 
inflytande och samhällsnytta (Unnerbäck 2002, s. 95) 

Lynch (1960, s. 2-3) har i sin bok the Image of the City, studerat 
amerikanska städers visuella kvalité på miljön. Genom att studera 
invånarnas mentala uppfattning av staden konstateras att människor 
fokuserar på sådant som kan ses och organiseras i mönster (Lynch 1960, 
s. 4). Som fysisk form kan staden blir klassificerad i fem element, vilka 
skapar en känsla av identitet och struktur så betraktaren enkelt kan 
navigera i sin omgivning. Ett av dessa element vilket staden kan 
klassificeras inom är landmärken. Landmärken är externa 
referenspunkter, ofta ett ganska enkelt definierat fysiskt objekt; byggnad, 
skylt, affär eller berg. En del landmärken är stora, medan andra är mer 
lokala och syns endast från vissa speciella platser så som exempelvis en 
skylt eller affärsframsida. Landmärken används frekvent och blir mer 
och mer tydliga när resan dit blir mer vanligt förekommande (Lynch 
1960, s. 46-48). Lynch (1960, s. 46-48) talar även om ”imageability”, 
vilket är definierat som en karaktär eller kvalitet som innehas av ett 
fysiskt föremål. Detta för att ta reda på vad som triggar igång en 
uppfattning hos observatören. Det finns även andra influenser till 
”imageability” såsom de sociala aspekterna, funktion och historia.  

Enligt Lynch (1960, s. 78) kan ett landmärke variera i storlek i väldigt 
stor utsträckning. Enligt hans studie återfanns en tendens att de som var 
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bekanta med staden hade lättare att relatera till landmärken. Eftersom 
användningen av landmärken innefattar att peka ut ett objekt från en 
mängd andra är det en viktigt fysisk egenskap hos denna som gör att den 
sticker ut ur mängden. Landmärken är lättare att identifiera och lättare 
att se som signifikanta ifall de har en tydlig form, ifall de har en kontrast 
mot bakgrunden och är framträdande i sin rumsliga placering (Lynch 
1960, s. 78). En aktivitet som associeras med ett objekt kan även det göra 
det till ett landmärke. Det kan vara ett landmärke som inte ses för en 
utomstående – utan blir ett landmärke ex. för sin kulturella status. 
Historiska associationer har en kraftfull förstärkning. När ett objekt 
sammankopplas med en historisk bakgrund ökar värdet av ett landmärke 
(Lynch 1960, s. 81).  

Ett rätt placerat landmärke kan stärka en stadskärna, ett felplacerat 
landmärke ex. utanför centrum, kan vilseleda (Lynch 1960, s. 84). Det 
viktigaste kännetecknet för ett livskraftigt landmärke är dess säregenhet i 
kontrast med kontexten eller bakgrunden. Det är därför viktigt att ha 
kontroll över dess kontext ex. begränsa höjder till kringliggande 
byggnader. Objektet är dessutom mer anmärkningsvärt om det går emot 
den generella formen på hus. Ytterligare en viktig punkt är 
lokaliseringen, landmärket måste synas. Byggnader som ligger nära stora 
vägar är exempelvis mer ihågkomna än byggnader som ligger 
otillgängligt. Enskilda landmärken, så länge de inte är dominanta, kan 
lätt bli svaga i sig själva. Ifall de ligger i kluster kan de därför dra fördelar 
av varandra. En observatör kan utveckla ett landmärke av ett kluster av 
byggnader, men däremot kan varje enskilt objekt vara för svagt i sig själv. 
Uppfattningen av ett landmärke stärks när den sammanfaller med en 
koncentration av samband, exempelvis om det har en historisk koppling 
(Lynch 1960, s. 100-101). Även namnet har makt, när namnet är allmänt 
känd och accepterat.  

Har en byggnad ett personhistoriskt värde återknyts den till en viss 
person, vilket ofta relateras till berömda personligheters livsmiljöer. Dels 
som en kunskapsbas om personen men även som bakgrund för hans eller 
hennes verk. Autenticiteten är värdefull, men en byggnad som förändrats 
och inte längre besitter samma karaktär som den tid då personen levde 
och verkade där, kan fortfarande fungera som ett minnesmärke då 
byggnaden blivit en symbol. Även i sådana fall kan personhistoriska 
intresset vara avgörande som bevarandekriterium. En anknytning till en 
person gör byggnaden unik (Unnerbäck 2002 s. 65).  
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4. OMRÅDESBESKRIVNING 
 

Nedan följer en kortfattad områdesbeskrivning av Kiruna. Vidare 
presenteras Hjalmar Lundbohm, Hjalmar Lundbohmsgården samt 
Länsstyrelsens beslut i frågor kring byggnadsminnesmärkningen av 
Hjalmar Lundbohmsgården.  

4.1 Kiruna kommun 

 

Kiruna, vilken ses som en ung stad, grundades för ungefär 120 år sedan 
och har därefter vuxit i snabb takt. Kiruna kommun är Sveriges 
nordligaste och största kommun. Med sina 19 447 kvadratkilometer tar 
kommunen upp lika stor del som Skåne, Blekinge och Hallands län 
tillsammans. Med ett invånarantal på 23 000 får varje invånare en yta på 
nästan en kvadratkilometer (Kiruna kommun 2013a). De allra första 
gruvarbetarna kom under 1600-talet. Då visste ingen om 
järnmalmsrikedomarna som fanns i Kiirunavaara, dit staden Kiruna 
sedan anlades, vid bergets fot. De första provborrningarna skedde mot 
slutet av 1800-talet (Kiruna kommun 2013b). 

4.2 Hjalmar Lundbohm 

 

Hjalmar Lundbohm var LKAB:s första disponent mellan åren 1898-1920. 
Under dessa år hade han en stor betydelse för det intensiva 
uppbyggnadsarbetet av Kiruna (Brummer 1993, s. 28-29). Hjalmar 
Lundbohm hade ansvar över både gruvdriften och samhällsbyggandet 
och var ”rätt man på rätt plats i rätt tid” (Brunnström 2008, s. 3). 
Lundbohm hade en bred kompetens; framstående geolog, specialist på 
svensk stenindustri, ett stort konstintresse, var tecknare och intresserade 
sig för byggnadskonst (Brunnström 2008, s. 3). 

Kiruna skulle bli ett mönstersamhälle (Brunnström 2008, s. 4). Tack 
vare Lundbohms erfarenheter från internationella vistelser och sin starka 
referensgrupp med bland annat arkitekterna Gustaf Wickman och Per 
Olof Hallman kunde en stadsplan upprättas, vilken tog hänsyn till 
terrängens naturliga förutsättningar och till Kirunas bistra klimat 
(Brummer 1993, s. 28-29). Hjalmar Lundbohm ska ha uttryckt flertalet 
gånger att ”naturen där uppe icke var för människan att bygga och bo i” 
(Ahlström 1966, s. 273). Det bistra klimatet blev en drivkraft för 
Lundbohm att satsa på välfärdsanordningar för invånarnas trivsel och 
kvarstannande. Det var viktigt att slummen och kåkstäderna i 
Malmberget inte fick upprepas i Kiruna (Ahlström 1966, s. 273). Hjalmar 
Lundbohm menade att en vacker och trivsam stad hade ett kommersiellt 
värde som skulle stärka Kirunas varumärke. Attraktiviteten i närmiljön 
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var avgörande när det gällde att locka till sig kompetent arbetskraft och 
besökande (Brunnström 2008, s. 8).  

 

Figur 1. Hjalmar Lundbohmsgårdens placering på Bolagsområdet. 
Foto: Forss, L. (2013) 
 

4.2.1 Hjalmar Lundbohmsgården 

 

Hjalmar Lundbohmsgården står idag på vad som kallas för 
Bolagsområdet. Detta är ett parkliknande område med flera av LKAB:s 
betydelsefulla byggnader. Genom plantering av rönn och björk i det 
annars karga landskapet fick området en karaktär av en trädgårdsstad 
(Brummer 1993, s. 67) Hjalmar Lundbohmsgården var av det 
annorlunda slaget vid den nya bebyggelsen i gruvsamhället. 
Disponentbostaden skulle rimligt varit det naturliga centrumet på 
Bolagsområdet. I Hallmans och Wickmans stadsplan fanns en slottslik 
disponentbostad utritad, vilken Hjalmar Lundbohm tog avstånd ifrån. 
Istället bodde han i en enklare parstuga som senare fick tillbyggnader för 
att se ut som den ser ut idag (se Figur 1). Byggnaden var istället invändigt 
inredd interiört med hantverk och möbler av högsta kvalitet (Brummer 
1993, 68-70). Hjalmar Lundbohmsgården består av bostadshuset som i 
flera etapper har fått tillbyggnader, pörtet vilket är Hjalmar Lundbohms 
första enkla bostad samt en matkällare. Tomten med staket ingår även i 
skyddsområdet för byggnadsminnet (Länsstyrelsen Norrbotten 2012).  
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Bolagsområdet är idag detaljplanelagt som Gruvstadspark där planens 
idé är att förändra markens användning från stadsbebyggelse till 
gruvområde genom en successiv stadsomvandling. Ambitionen är att 
pågående markanvändning ska kunna fortsätta så länge det går att 
bibehålla goda miljöer. Hur snabbt detta förlopp fortgår beror på hur 
snabbt markdeformationerna breder ut sig (Kiruna kommun 2010, s. 4). 
 

4.3 Byggnadsminnet Hjalmar Lundbohmsgården 

 
År 2001 förklarar Länsstyrelsen Norrbotten, med stöd av 
Kulturminneslagen, Hjalmar Lundbohmsgården för byggnadsminne. 
Skyddsbestämmelserna förklarade bland annat att Hjalmar 
Lundbohmsgårdens samtliga byggnader inte får rivas eller flyttas. 
Skyddsområdet får heller inte på något sätt förändras så att 
byggnadernas utseende och karaktär förvanskas (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2001). Men, på grund av gruvbrytnings konsekvenser finns 
ingen möjlighet för Hjalmar Lundbohmsgården att stå kvar på den 
nuvarande platsen (Bilaga 2, Figur 3). Flytt av byggnadsminne är mycket 
ovanligt och för de flesta byggnadsminnen har även platsen ett starkt 
kulturhistoriskt värde, vilket betyder att byggnadsminnet inte kan flyttas 
utan att väsentliga värden förloras (Länsstyrelsen 2011). 

På grund av den omfattande samhällsomvandlingen finns dock inget 
annat val än att flytta byggnadsminnet för att bevara värdena 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2011). Den 31 oktober 2011 ger Länsstyrelsen 
Norrbotten tillstånd att flytta Hjalmar Lundbohmsgården. Förslaget ses 
som rimligt då gården besitter höga kulturhistoriska värden 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2011).  

Utöver byggnadsminnesmärkningen besitter Hjalmar Lundbohmsgården 
ytterligare två skydd. Det ena är riksintresse för kulturmiljövården enligt 
Miljöbalken, där hela Kiruna stad inklusive LKAB:s område är av 
riksintresse. Det andra är att Hjalmar Lundbohmsgården är skyddad 
genom detaljplan som kulturmiljö, stora Q, vilket styr användningen av 
byggnaden (Kiruna kommun 2010, s. 8-9). 
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5. RESULTAT 

 
Denna del presenteras utifrån de fem informantintervjuerna som 
genomförts gällande flytten av Hjalmar Lundbohmsgården. Genom att 
läsa igenom intervjuerna och identifiera nyckelord som återkommit flera 
gånger under intervjuerna, samt varit återkommande bland flera eller 
alla informanter har jag ställt samman dessa till sex teman. Dessa teman 
är: 1. Aktörer, samarbete och utmaningar, 2. Varumärket Hjalmar 
Lundbohm, 3. Placering, kontext och omgivning, 4. Funktion och 
synergieffekter, 5. Tillgänglighetens betydelse samt 6. 
Kulturbyggnaders betydelse i en stad. 

5.1 Aktörer, samarbete och utmaningar 

 

Än är det mycket som är oklart enligt informanterna i frågor kring 
Hjalmar Lundbohmsgården. Ett av problemen är att det i dagsläget inte 
finns någon utsedd plats. Då platsen inte är utsedd har detaljplanearbetet 
inte startat, vilket är en relativ lång process. Detta innebär att det kan ta 
längre tid än vad som egentligen finns. Fördelen som Christer Vinsa ser 
just nu är att de har många valmöjligheter. De är inte inträngda och 
måste välja utifrån ett förslag. Något som dock påskyndar processen är 
tiden. Tidsmässigt tickar en klocka i Gruvstadsparken. ”(…)vi måste ju 
göra någonting för deformationerna kommer ju där bakom och gör vi 
ingenting så ramlar den ju ner i en spricka tillslut och då har vi 
ingenting att flytta” - Christer Vinsa, Projektchef Stadsomvandlingen, 
Kiruna kommun. 

Ansvaret och samarbetet mellan Kiruna kommun och LKAB anser de 
berörda informanterna fungerar bra. Det har varit bra diskussioner, bra 
möten och mycket samsyn. De har ett gemensamt ansvar gällande 
frågeställningarna kring Hjalmar Lundbohmsgården och att hitta en 
placering som attraherar och skapar mervärde för båda parterna. Där 
den gör mest nytta och är mest attraktiv, där kommer de hitta en 
gemensam placering. 

LKAB har tillsammans med Kiruna kommun skrivit på ett civilrättsligt 
avtal som reglerar hur avvecklingen av Kirunas centrala delar ska 
hanteras. Där står att LKAB ska utföra allt som de tillsammans med 
Kiruna kommun kommit överens om i avtalet. Bland annat ingår 
dokumentation av Hjalmar Lundbohmsgården samt ta hand om gården 
under flyttprocessen. Informanterna från LKAB:s sida konstaterat båda 
att LKAB inte haft så stora erfarenheter när det kommer till den här 
typen av myndighetskontakt där den kontakten tidigare berört 
miljöfrågor i kontakt med Länsstyrelsen och Kiruna kommun.  



21 
 

”(…) här blir ju helt plötsligt lite andra värden, här blir det 
ju liksom väldigt mjuka värden när det gäller kulturhistoria 
och sånt där då och där har det nog varit en resa för LKAB 
att göra och lära sig det här, men det tycker jag att man har 
gjort på ett bra sätt.”  

Stefan Hämäläinen, Direktör Samhällsomvandlingen, LKAB 

Länsstyrelsens roll kring flytten av Hjalmar Lundbohmsgården är, då 
byggnaden är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen, 
att bland annat hantera ändringar. Flytten kan klassas som en ändring i 
förhållande till hur lagstiftningen för byggnadsminnet är uppbyggd. 
Eftersom byggnaden har skyddsbestämmelser som säger att den inte får 
flyttas eller rivas har kommunen ansökt om flytt. Länsstyrelsen har även 
ett tillsynsansvar att byggnadsminnen sköts och underhålls i enlighet 
med sitt värde. När det gäller byggnadsminnen har ägaren alltid det 
största ansvaret, men genom Länsstyrelsens tillsynsansvar och 
lagstiftningar har Länsstyrelsen även ett övergripande ansvar. 

Enligt några av informanterna drar aktörerna ibland åt olika håll. Stefan 
Hämäläinen menar att Länsstyrelsen många gånger vill bevara väldigt 
många tidstypiska byggnader medan Kiruna kommun och LKAB har en 
mer realistisk och praktisk syn. LKAB och Kiruna kommun har således 
lättare att hitta gemensamma lösningar i förhållande till vad Kiruna 
kommun och Länsstyrelsen har, då den kontakten främst handlar om 
myndighetsdialogen kring bevarandefrågorna. Stefan Hämäläinen 
konstaterar, ”(…)då är det ju alltid svårt att säga, vart går det här 
gyllene snittet och det beror på vem man frågar(…)”.  

”(…) vi har försökt att vara pragmatiska, att inte vara 
kulturskövlare utan faktiskt ta med oss det bästa från 
historien med också ge utrymme för det nya att också 
komma in och växa fram i det nya Kiruna(…)” 

Stefan Hämäläinen, Direktör Samhällsomvandlingen, LKAB 

På grund av att Hjalmar Lundbohmsgården besitter olika skydd som 
bland annat byggnadsminne, har Länsstyrelsen i beslutet gett Kiruna 
kommun tillåtelse att flytta byggnaden samt förklarat hur de vill att 
Hjalmar Lundbohmsgården ska hanteras. Placeringen av Hjalmar 
Lundbohmsgården är till vissa delar reglerad utifrån det beslut som 
Länsstyrelsen tagit fram, genom att uppge förutsättningar till nya 
platsen. Den stora frågan är således för samtliga informanter och 
aktörer; vilken placering gården ska få samt vilken funktion den ska ha i 
framtiden.  
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5.2 Varumärket Hjalmar Lundbohm 

 

Informanterna betraktar Hjalmar Lundbohm som uppbyggare av staden 
Kiruna. Han var framåtsyftande och hade visionen att Kiruna skulle bli 
något stort. Hjalmar Lundbohm satte ribban för en hög kvalitet; 
byggnadstekniskt, kulturellt, samhällslivet, utbildning, sjukvård osv. Han 
såg till att det blev drägligt för människor att bo i Kiruna samt att få 
starka, kraftiga arbetare till det tunga arbetet vid LKAB.  

”(…)det är få ställen i världen där gruvan och samhället 
lever i så stark symbios. Och det är ju för att från första 
början så har ju både gruvan och samhället vuxit upp, sida 
vid sida(…) LKAB har funnits i inte långt 125 år och det är 
ganska unikt i världen, så att Hjalmar Lundbohm har en 
jättestor betydelse”  

Stefan Hämäläinen, Direktör Samhällsomvandlingen, LKAB 

Hjalmar Lundbohm hade en stark referensgrupp där bland annat 
människor från bygg- och gruvindustrin samt konstnärer och författare 
ingick. Utan Hjalmar Lundbohms visioner tillsammans med hans starka 
referensgrupp, hade nog inte staden Kiruna funnits, menar några av 
informanterna.  

”Det är just kopplingarna till industrialiseringen, just där i 
Kiruna då och gruvbrytningen som har varit en så stor 
industri och framgång, som kan sägas vara Hjalmar 
Lundbohms historia. Hans historia i Kiruna ingår i Sveriges 
historia om industrialiseringen (…) också konstutvecklingen, 
för han hängde ju med i den samtida konsten och framhöll 
den (…) han hade inflytande, han har spelat en roll för 
Sveriges utveckling” 

Agneta Rehnberg, Antikvarie Länsstyrelsen Norrbotten  

Informanterna är överens om att det största reella kulturella värdet i 
Hjalmar Lundbohmsgården inte är gården i sig som något fysiskt ting, 
utan att det är Hjalmar Lundbohm personligen. Värdebärande för 
Hjalmar Lundbohmsgården är således just historien om Hjalmar 
Lundbohm och den symbol som han har blivit.   
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”(…) det är svårt att definiera vad Kiruna är för någonting. 
Är det gruvan eller människorna eller platsen. Vad är det? 
Jag tror det är många saker sammantaget och en av dom är 
just kultur och kulturbyggnader och Hjalmar 
Lundbohmsgården och Hjalmar Lundbohm som begrepp” 

Christer Vinsa, Projektchef Stadsomvandlingen, Kiruna kommun 

Hjalmar Lundbohm ses som en ikon för staden och har ett stark 
symbolvärde runt sig. Stefan Hämäläinen förklarar att Kiruna inte har 
något museum, men däremot tar många Kirunabor sina släktingar och 
besökare till Hjalmar Lundbohmsgården. Christer Vinsa menar att 
Kiruna har en kulturhistoria att förvalta, där vissa värdebärare är viktiga 
att ta med sig, såsom exempelvis Kiruna kyrka och Hjalmar 
Lundbohmsgården. Värdebärarna ska vara ett snöre inför framtiden. 
Agneta Rehnberg menar å sin sida att Länsstyrelsens mål är att i största 
möjliga mån behålla och överföra kulturhistoriska värden bl.a. genom 
Hjalmar Lundbohmsgården och att gården kommer till nytta i Kiruna. 
Intentionerna med flytten av Hjalmar Lundbohmsgården är att ge 
allmänheten en möjlighet att uppleva en pusselbit av Kirunas historia.  

 ”(…)samhällsplanering är lätt att man bara pratar om 
bygga, skotta, gräva. Det är ju skitlätt; pengar och teknik. 
Vi var på månen 1969, det är ju jättelätt, men att värdera in 
kultur och trivsel och sådana här saker, då måste man ha 
med de här värdebärarna för då börjar vi prata 
samhällsplanering. Då blir det spännande och dynamiskt att 
planera. Bygga, skotta, gräva, det har vi gjort i 100 år så att 
vi måste ha med hela dom där paketen med sociala frågor 
och kultur och då tror jag kultur är jätteviktigt att vi har 
med oss där.” 

Christer Vinsa, Projektchef Stadsomvandlingen, Kiruna kommun 

Idag anser några av informanterna att varumärket Hjalmar Lundbohm 
hittills har varit alldeles för osynligt. Örjan Matti menar att Hjalmar 
Lundbohm är relativt okänd i Sverige, förutom i Kiruna, och relaterar till 
Anders Zorn och Carl Larsson, där deras personligheter är mer kända, 
vilket lyfter upp respektive minnesgård. Han som person kan således inte 
ensam lyfta varumärket Hjalmar Lundbohm utan det måste sättas i ett 
större perspektiv. För att skapa ett större värde kring varumärket 
Hjalmar Lundbohm anser Joakim Norman att man kan föra ut det mer i 
samhället, ex genom att införa en obligatorisk del av skolundervisningen 
kring hans historia. ”Kiruna har ett starkt varumärke som stad, låt oss 
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förstärka detta ytterligare med värdet kring Hjalmar Lundbohm.” – 
Joakim Norman, Projektledare LKAB.  

5.3 Placering, kontext och omgivning 

 

Något som kan ses problematiskt i dagsläget är att det saknas en 
placering för Hjalmar Lundbohmsgården. Idag ligger frågan fortfarande 
på skrivbordet hos de tre aktörerna. Just nu utreds flyttmässigt, går den 
att flytta, hur ser det ut kring flytten och vad behöver göras? Vilka 
möjligheter finns att kunna hantera den här byggnaden och dokumentera 
den? Hjalmar Lundbohmsgårdens nuvarande omgivning har förändrats 
under årens lopp, trots att byggnaden varit placerad på samma ställe har 
den ändå varit ute på en resa. Vid tiden den byggdes hade den sjöutsikt, 
vilken försvunnit efter att sjön, Luossajärvi, tömts i olika etapper. 
Ursprungligen stod även gården med tätare bebyggelse runt omkring, 
tomten var mindre och växtligheten glesare. Därför kan man se det som 
att Hjalmar Lundbohmsgården återigen är på väg på en ny resa menar 
Christer Vinsa. 

Främst har två alternativa placeringar återkommit hos informanterna vid 
intervjuerna. Det första alternativet är på Luossavaara, i anslutning till 
ett eventuellt nytt Bolagshotell eller andra kulturella inslag på den sidan 
av staden. Det andra alternativet är någonstans vid nya centrum på 
Tuollavaara. Här fanns olika infallsvinklar; vid andra kulturbyggnader 
och kulturmiljöer, någonstans kring gamla gruvlavarna vid TGA gruvan 
alternativt vid parkområdet kring kyrkogården där naturen lämpar sig 
väl för byggnaden. Det är många faktorer som spelar roll i den framtida 
placeringen. Stefan Hämäläinen, direktör vid Samhällsomvandlingen på 
LKAB anser att det totala värdet på byggnaden kan sjunka väsentligt om 
man gör på fel sätt. Det handlar inte bara om byggnaden utan det 
handlar även om omgivningen. Agneta Rehnberg, antikvarie vid 
Länsstyrelsen Norrbotten håller med om att omgivningen kring Hjalmar 
Lundbohmsgården har betydelse för att kunna avläsa de historiska 
värdena. Den huvudsakliga ståndpunkten är att Hjalmar 
Lundbohmsgården ska hamna i ett sammanhang. Informanterna är på 
många håll eniga om att Hjalmar Lundbohmsgården bör placeras i 
närheten av andra likartade kulturbyggnader. Genom det kan man 
försöka återskapa en bild så gott det går. Genom att inspireras av den 
kulturmiljö som finns idag kan man skapa igenkännande. Sprider man ut 
kulturbyggnaderna kan detta motverkas. ”Jag tror inte man ska, höll jag 
på att säga, segregera de här på något sätt, dela upp det(…) att placera 
den som en solitär satellit någonstans, det tror jag inte riktigt på” - 
Stefan Hämäläinen, Direktör Samhällsomvandlingen, LKAB. 
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Från Länsstyrelsens sida önskas att den nya placeringen är så lik den 
nuvarande som möjligt då deras roll är att bevara värden. Platsen är en 
förutsättning för att hela gården och byggnaderna förmedlas på rätt sätt. 
Agneta Rehnberg, antikvarie vid Länsstyrelsen förklarar att 
Länsstyrelsens syn är att utgå från hur den skyddade miljön ser ut i dag 
och önskar en liknande plats för att värdena ska kunna behållas och 
återskapas. Viktiga förutsättningar är då; tomtens storlek, väderstreck, 
utsikt och samband med gruvan och miljön runt omkring. Staket och 
växtlighet tillkommer också. 

Flera av informanterna uttrycker även att Hjalmar Lundbohmsgården 
behöver en viss rymd kring sig och ska därför inte placeras exempelvis 
precis i stadskärnan. Gården behöver naturmark runt sig för att hamna i 
rätt kontext. Även i framtiden bör man placera byggnaderna på ett 
likartat sätt som idag, med mycket grönytor mellan, så man inte slår ihop 
allt till ett radhusområde. Den ska vara aningen avskild, men samtidigt 
synas. Den får gärna vara sammankopplad till nya centrum genom god 
infrastruktur. Ytterligare en viktig faktor är att byggnaden ska vara 
framträdande i sitt syfte som kulturbärare.   

Byggnadsminnen har nästan alltid ett skyddsområde och det är just ett 
skyddsområde för att skydda mot förändringar eller byggnationer alltför 
nära som får konsekvensen att förvanska upplevelsen av 
byggnadsminnet. Enligt Agneta Rehnberg handlar det även om skala på 
tomter, kvarter och byggnaders volym så att inte gården t.ex. framstår 
liten i ett modernare område med höga hus. De historiska värdena får 
inte helt överskuggas av andra intryck. Värdena för gården bör komma 
till sin rätt och vara lätta att uppleva och avläsa.  

Hjalmar Lundbohmsgården ska få en ny plats och ny identitet – men för 
vem? Placering och identitet är även en generationsfråga. Flera 
informanter har belyst generationsfrågan där Christer Vinsa bland annat 
berättar att han brukar fråga unga och gamla kring deras syn på Hjalmar 
Lundbohmsgården. De yngre anser att byggnaden är det väsentliga 
oavsett plats. Den nya omgivningen kommer ge Hjalmar 
Lundbohmsgården en ny identitet för dagens ungdomar. De äldre anser 
att plats och byggnad hör ihop identitetsmässigt. Det som upplevt det 
gamla Bolagsområdet har en annan uppfattning än de som inte gjort det. 
Minnesbärare behövs i ett samhälle, men det är en relationsfråga kring 
vems minnesbärare det är. ”(…) jag menar för mig kanske den är en 
minnesbärare i fortsättningen, om den är det för mina barn, det vet jag 
inte” - Örjan Matti, Projektchef Investeringar, Kiruna kommun.  

Genom att flytta byggnaden kommer värdet hos denna att förändras. 
Frågor som ställts är bland annat, hör byggnaden ihop med platsen? 
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Förlorar den sin identitet som man flyttar den från sin plats? 
Informanterna är relativt överens om att värdet hos byggnaden kommer 
att förändras till det bättre och bli än mer attraktiv. På grund av dess 
dolda plats idag, vilken är svår att hitta till hoppas de att byggnaden 
framöver kommer synliggöras och begreppet Hjalmar Lundbohm 
kommer lyftas.  

5.4 Funktion och synergieffekter 

 

Den främsta synergieffekten som informanterna hoppas att flytten av 
Hjalmar Lundbohmsgården bidrar till är ett ökat besökarantal. 
Besökarna ser man gärna är både i form av turister samt allmänheten på 
en mer lokal skala. Besöksnäringen ses som en intressant målgrupp och 
kan man koppla ihop Hjalmar Lundbohmsgården med det så kan 
synergieffekter uppstå.  

”(…)kan du få besökare att stanna till ytterligare en dag i 
Kiruna för att det finns intressanta saker att titta på, då 
genererar det effekter inom hotell och restaurang och 
camping och kanske även andra sevärdheter. Fast det gäller 
ju att få så mycket intressanta saker att man stannar ett 
extra dygn. Det är då det blir klirr i kassan” 

Örjan Matti, Projektchef Investeringar, Kiruna kommun 

En ytterligare synergieffekt är kopplingen till konsten, vilket var ett av 
Hjalmar Lundbohms stora intressen. 

”Jag menar självklart finns det synergier här med det 
framtida om det blir något samlat kulturellt centrum 
runtomkring med Hjalmar Lundbohmsgården som kronan 
på verket så att säga(…)” 

Joakim Norman, Projektledare LKAB 

Agneta Rehnberg anser att den verksamhet som bedrivs inte får skada 
värden i huset som är skyddade samt att verksamheten gärna får lyfta 
fram värdena kring det som är karaktäristiskt för byggnadsminnet.  En 
av de grundläggande funktionerna kring gården där alla informanter var 
överens är tillgänglighet (se Tillgänglighetens betydelse 5.5). Joakim 
Norman anser att det bör finnas någon museal prägel på byggnaden. 
Verksamheter ska gärna berätta om historien kring Hjalmar Lundbohm, 
kring gamla Bolagsområdet samt flytten av staden. Det ska vara något 
sorts kulturellt centrum där man kan utgå med bland annat guidningar 
med allt från turister till skolbarn. 
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I Hjalmar Lundbohmsgårdens matsal satt Hjalmar Lundbohm med sin 
referensgrupp och diskuterade samhällsfrågor som inte bara rörde 
Kiruna. Kring bordet formades även tankar kring Malmberget, Luleå, 
Svappavaara, Narvik och järnvägen däremellan för att nämna några. Det 
perspektivet måste lyftas fram och utvecklas enligt Örjan Matti. En 
konkret funktion som Örjan Matti ser är ett Visitor Center som samlar 
kulturarvet som börjar i Luleå och slutar i Narvik. Knutpunkten i 
kulturarvet är den mest intressanta funktionen. För att få 
besöksnäringen att intressera sig för Hjalmar Lundbohmsgården anser 
Örjan Matti att man måste göra byggnaden intressant. Annars fyller den 
inte sin funktion som minnesbärare, då han menar att de flesta oftast är 
intresserade av innehållet, inte bara ett vackert hus. (…)de tankar som 
formulerades i matsalen i det huset har format hela Norrbotten (…) det 
handlar om att förmedla (…) begreppet Hjalmar Lundbohm och 
använda gården som ett verktyg i det” - Örjan Matti, Projektchef 
Investeringar, Kiruna kommun 

5.5 Tillgänglighetens betydelse  

 

Genom en flytt ses värdet på Hjalmar Lundbohmsgården ha möjlighet att 
förändras och blir ännu mer attraktivt. Idag anses den ligga på en dold 
plats, vilken inte är lätt att hitta till.  

”Gården ligger ju där den ligger och det finns ju faciliteter 
som parkeringsplatser och lite annat runt omkring. Gården 
är ju inträngd i ett bostadsområde där det är blandat 
gammalt och nytt. Det är svårt att hitta dit för gemene man 
tror jag” 

   Joakim Norman, Projektledare LKAB 

För att skapa ett attraktivt Kiruna ses Hjalmar Lundbohmsgården som 
en del i strävan mot den riktningen. Samtliga informanter är eniga om att 
tillgängligheten är en grundläggande faktor för den nya placeringen av 
Hjalmar Lundbohmsgården. Trots att placeringen ännu inte är klarlagd 
bör den framtida platsen ge Hjalmar Lundbohmsgården en central och 
framträdande roll i ett lämpligt sammanhang. En framträdande roll lyfter 
gården och synliggör denna, vilket i sin tur är ett sätt att få fler besökare. 
För att öka tillgängligheten ytterligare bör information genom skyltning 
och kanske guidningar finnas på plats. 

Ytterligare en aspekt är att Hjalmar Lundbohmsgården bör placeras där 
människor rör sig naturligt, vilket även det skapar en lättillgänglighet. 
Genom att placera Hjalmar Lundbohmsgården kring andra allmänna, 
tillgängliga verksamheter eller kring aktiviteter som människor gör i 
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anslutning till varandra kan fler besökare lockas.  Kommer gården för 
långt bort och göms undan, där det inte finns naturliga stråk från nya 
centrum eller något kulturellt centrum faller hela 
tillgänglighetsperspektivet.  

En informant såg kravet från Länsstyrelsen; att platsen ska återskapas så 
gott det går, som den ser ut idag, som ett eventuellt hinder i 
tillgänglighetsfrågan. I och med att dagens tomt är relativt stor med träd 
som är förhållandevis stora mot resten av Kirunas vegetation kan detta 
göra att gården inte syns så bra som den borde göra. Ursprungligen låg 
gården bland betydligt tätare bebyggelse och själva tomten var mindre.  

5.6 Kulturbyggnaders betydelse i en stad 

 

Informanterna är relativt överens om att det är viktigt med kulturbärare 
för att känna till sin historia. Christer Vinsa menar att man måste känna 
till sin bakgrund för att kunna planera för framtiden. Utan 
kulturbyggnader vore en stad opersonlig och ointressant. Människor 
behöver starka kulturella värden att förhålla sig till. ”(…) jag tror det är 
viktigt att man har koll på dåtiden för att kunna planera framtiden. 
Egentligen skulle jag vilja säga att man alltid ska ha koll på alltiden” - 
Christer Vinsa, Projektchef Stadsomvandlingen, Kiruna kommun.  

Kulturbyggnader är minnesbärare och rätt använda är de även en resurs. 
Gällande attraktivitet och konkurrenskraft ser Agneta Rehnberg att 
städer blir intressantare om man gör historien tydlig. Genom det får 
människorna en slags förankring och i Malmfälten menar hon att det är 
extra viktigt att ta tillvara på den historia man har på ett bra sätt. Detta 
gäller både för framtiden och för de som är med i samhällsomvandlingen, 
ge dem möjlighet att känna igen sig.   

”Om man städar undan allt det gamla så försvinner ju en del 
av historien, även om vi pratar Hjalmar Lundbohms ande 
och hans gärningar som är det reella kulturella värdet, så 
självklart behövs en plattform av bebyggelse, alltifrån 
väldigt modernt och nytt till att försöka behålla det gamla i 
stan, för annars tappar man identiteten tror jag. Och det 
tror jag är farligt. I en identitetslös har människorna inget 
att förhålla sig till. Och då får man ingen känsla för den 
staden där man bor och verkar” 

Joakim Norman, Projektledare LKAB 

Det är viktigt att spegla den historia som varit i Kiruna. Vid 
diskussionerna kring vilka byggnader som ansågs bevarandevärda vid 
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samhällsomvandlingen mellan LKAB och Kiruna kommun förklarar 
Stefan Hämäläinen att Hjalmar Lundbohmsgården sågs som en av de 
som hade ett stort kulturhistoriskt värde för Kiruna. Hjalmar 
Lundbohmsgården har en tydlig koppling till Kirunas grundare och var 
en av de byggnaderna som ansågs skapa mervärde i det nya Kiruna. ”(…) 
Hjalmar Lundbohmsgården, skulle jag kunna säga var litegrann 
kronan i verket faktiskt, för den har ju verkligen ett stort värde för 
många Kirunabor” - Stefan Hämäläinen, Direktör 
Samhällsomvandlingen, LKAB.  

Stefan Hämäläinen förklarar att det finns dem som är väldiga bevarare av 
kulturhistoriska värden och gärna sett att varenda hus flyttats, men 
samtidigt måste Kirunaborna ges möjlighet att bygga nytt, energismart 
och med nya lösningar. Men tillräckligt många kulturbyggnader ska 
flyttas för att bevara den historia som finns i staden.  

Det är viktigt med historiska värden i ett samhälle och att historia tillåts 
synas, att man ser de konkreta byggnaderna och spår av tidsåldrar. 
Uppfattningen om historien är även den viktig då det gör en stad 
intressantare när man får möjlighet att uppleva olika tidsskikt och 
estetiska uttryck menar Agneta Rehnberg. De historiska värdena kan 
överföras vid en flytt om man försöker ta till vara och anpassa platsen 
samt göra denna tillgänglig. ”(…) man kan ju bevara värdena (…) jag 
tror det leder till tillhörighet och igenkännande, egentligen att det leder 
till igenkännande… och sen tillhörighet i människors upplevelser” - 
Agneta Rehnberg, Antikvarie Länsstyrelsen Norrbotten.  

I förhållande till Kirunas storlek finns många speciella byggnader med 
unik arkitektur och tidstypiska för ett samhälle som Kiruna. Enligt 
Agneta Rehnberg handlar flytten av Hjalmar Lundbohmsgården om att i 
största möjliga mån överföra kulturhistoriska värden och att dessa ska 
komma till nytta i nya Kiruna. Det handlar om historiska värden, 
identifikation och Kirunas historia. Det blir en årsring till i historien när 
gruvan tvingar staden att flytta. Kulturmiljövärdet pålagras och historia 
pålagras hela tiden och i Kiruna blir det speciellt tydligt. 

Stefan Hämäläinen förklarar att LKAB och Kiruna kommun diskuterat 
om att bygga ”Mönsterstaden del 2” som en fortsättning på den gamla 
stadsplanen som kom till under Hjalmar Lundbohms tid. Han anser att 
det är viktigt att överföra den historiska kopplingen och dåtidens 
planeringstankar till det nya Kiruna. Joakim Norman, projektledare vid 
LKAB är å andra sidan rädd att Kiruna kommer tappa den historiska och 
kulturella stämpeln i och med hur det nya Kiruna har utformats. Kirunas 
särprägel är att staden är formad så den följer de naturliga 
ekvidistanserna. Detta skapar ett mikroklimat bland de enskilda 
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fastigheterna, men även för hela staden. Trots att Kiruna idag är byggt på 
ett litet berg så fungerar det att leva här, det är relativt varmt trots att det 
är kallt runtomkring. Stadslandskapet är trevligt med krokiga gator utan 
raka linjer. Norman är rädd att man förlorar stadens karaktär genom att 
skapa en förtätad stad  som liknar alla andra städer, rutnätsaktig och 
med vägstråk som ser likadana ut. Ett bra exempel på en sådan stad 
anser han vara Luleå där det blåser rakt igenom staden, från hamn till 
hamn.  
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6. DISKUSSION 

 

I denna del följer en diskussion som grundar sig i syftet och 
frågeställningarna i uppsatsens inledande delar. Här kopplas teorin till 
resultatet från informantintervjuerna.  

6.1 Vilka är LKAB, Kiruna kommun samt Länsstyrelsen 

Norrbottens intentioner kring flytten och den nya 

placeringen av Hjalmar Lundbohmsgården? 

 

De tre aktörerna vid samhällsomvandlingen i Kiruna; LKAB, Kiruna 
kommun och Länsstyrelsen Norrbotten besitter olika infallsvinklar i 
frågan om flytten av Hjalmar Lundbohmsgården. Liksom Unnerbäck 
(2002, s. 35) förklarar ligger ansvaret delat mellan stat, kommun och 
fastighetsägare, vilket också är fallet kring Hjalmar Lundbohmsgården. I 
resultatet förklaras att Länsstyrelsen Norrbotten, i deras roll som 
bevarare, utgår från lagstiftningen i Kulturminneslagen gällande 
byggnadsminnet. Länsstyrelsen har godkänt ansökan om flytt av Hjalmar 
Lundbohmsgården. En konflikt som dock verkar ha uppstått mellan de 
olika aktörerna är synen vad som ska bevaras ur ett större perspektiv, då 
Kirunas centrala delar består av många kulturhistoriska byggnader. 
Under intervjuerna får jag känslan av att aktörerna många gånger varit 
oense kring dessa bevarandefrågor. Även fast informantera ofta uttrycker 
sig i termer som ”god samsyn” finns en underton att så inte alltid varit 
fallet. Ytterligare en fråga som är oklar är placeringen av Hjalmar 
Lundbohmsgården, då placeringen till viss del är reglerad utifrån beslut 
som Länsstyrelsen tagit fram.  

Vid de två alternativa placeringarna; Loussavaara alternativt Toullavaara 
finns olika infallsvinklar. Något som informanterna belyste 
återkommande var omgivningen, Hjalmar Lundbohmsgården bör hamna 
i ett lämpligt sammanhang. Första sammanhanget ser informanterna ska 
vara i närheten av andra kulturbyggnader. Att placera Hjalmar 
Lundbohmsgården som ”en solitär satellit” känns inte fördelaktigt. 
Enligt Lynch (1960, s. 46-48, 100-101) är associationer och 
”imageability” nödvändiga. Enskilda landmärken menar Lynch (1960, s. 
100-101) kan bli svaga i dem själva. Genom att samlokalisera dessa kan 
de dra fördelar av varandra. Således kan den ”imageability” som Hjalmar 
Lundbohmsgården har stärkas genom att placera den i ett sammanhang 
med andra kulturbyggnader då kluster drar till sig mer uppmärksamhet.  

Enligt Lynch (1960, s. 100-101) är ett landmärkes lokalisering avgörande, 
då det måste synas. I resultatet visas att samtliga informanter är enliga i 
den frågan, tillgänglighet är en grundläggande faktor för den nya 
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placeringen av Hjalmar Lundbohmsgården. Gården bör ha en synlig och 
framträdande roll i ett lämpligt sammanhang, vilket lyfter gården och 
synliggör den. Lynch (1960, s. 100-101) menar att ett livskraftigt 
landmärke syns i kontrast med kontexten eller bakgrunden. Kring denna 
punkt visar resultatet att informanterna är aningen oeniga. Länsstyrelsen 
som har ett bevarandeperspektiv, önskar att den nya placeringen är så lik 
den nuvarande som möjligt. Detta kan ses som ett hinder i 
tillgänglighetsfrågan menar Joakim Norman, då gården är relativt stor 
och vegetationen i förhållande till övriga Kiruna betydligt större, vilket 
kan dölja gården. Dagens placering på Hjalmar Lundbohmsgården har 
framkommit enligt resultatet som dold och svårlokaliserad. Liksom 
Lynch (1960, s. 100-101) hävdar att byggnader bör ligga tillgängligt, 
menar informanterna att Hjalmar Lundbohmsgården bör placeras där 
människor rör sig naturligt.  

Resultatet visar att byggnadsminnen ofta har ett skyddsområde för att 
inte förvanska upplevelsen av byggnadsminnet. Liksom teorin antyder 
kan det vara viktigt att ha kontroll över landmärket i sin kontext (Lynch 
1960, s. 100-101). Resultatet och teorin stämmer således överens i frågan 
om att anpassa skala till omgivningen så byggnaden inte hamnar i fel 
kontext och att värdena således förvanskas och blir svåra att uppleva. 
Byggnaden bör således placeras i naturmark med mycket grönytor och 
stå avskilt, men fortfarande synas i sin roll som kulturbärare. Detta 
stämmer i enlighet med teorin som säger att ett rätt placerat landmärke 
stärker en stadskärna medan ett felplacerat kan vilseleda (Lynch 1960, s. 
84). Jag tolkar detta som att Hjalmar Lundbohmsgården inte kan 
placeras exempelvis på torget i det nya Kiruna. Då har den tagits ur sin 
kontext och det kan leda till att de blir svårare att avläsa de historiska 
värdena.  

I intervjuerna diskuteras generationsfrågan som en betydande punkt för 
den framtida identiteten och placeringen på byggnaden. I Lynch (1960, s. 
78) studie framkommer att de som var bekanta med staden hade lättare 
att peka ut landmärken från en mängd andra objekt. Landmärken har 
således en dels en viktig fysisk egenskap som gör att den sticker ut, men 
även unika och minnesvärda aspekter i sammanhanget. Det som upplevt 
den gamla placeringen av Hjalmar Lundbohmsgården kommer således 
ha en annan uppfattning av den nya platsen, mot de som inte gjort det. 
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6.2 Vilka visioner kring Hjalmar Lundbohmsgården kan 

bidra till synergieffekter som gynnar det nya Kiruna? 
 

Scaramanga (2012, s. 75-76) menar att det finns kulturella resurser i en 
stad, vilken karakteriserar denna där Kiruna har Hjalmar 
Lundbohmsgården.  I resultatet framkommer att informanterna ser 
Hjalmar Lundbohmsgården som ett landsmärke i Kiruna. Hjalmar 
Lundbohm ses som stadens grundare, utan honom tillsammans med 
hans starka referensgrupp tror informanterna att staden Kiruna aldrig 
hade funnits. Men det handlar inte bara om Kirunas uppbyggnad utan 
även om frågor som berör hela Norrbotten.  

I de tidigare studierna från Björckebaum och Mossberg (2007, s. 4) samt 
Gillgren (2000, s. 26) förklaras att byggnadsminnen ska ges långsiktigt 
skydd och en återskapad plats aldrig kommer bli lika värdefull som 
ursprungsplatsen. Dessa två motsäger sig mot  Unnerbäck (2002, s. 65) 
som istället menar att en byggnad kan ha ett personhistoriskt värde vilket 
betyder att den återknyts specifikt till en person, Hjalmar Lundbohm i 
detta fall. I resultatet är informanterna överens om att det största 
kulturella värdet kring Hjalmar Lundbohmsgården är Hjalmar 
Lundbohm personligen. Eftersom byggnaden blivit en symbol för 
Hjalmar Lundbohm som en immateriell funktion, kan den fortfarande 
ses som en minnesbärare trots att autenticiteten inte är densamma. 
Byggnaden blir unik på grund av anknytningen till personen, inte som ett 
fysiskt föremål (Unnerbäck 2002, s. 65). Även Lynch (1960, s. 100-101) 
understryker att namnet har makt när namnet väl är allmänt känt och 
accepterat. Detta styrks även av Scaramangas (2012, s. 72) antaganden 
om ”place branding” . 

Inom ”place branding” bör varumärket vara lokalt förankrat för att 
bygga vidare på den lokala kulturen, lyfta upp särprägeln samt stärka 
känslan av identitet för befolkningen (Scaramanga 2012, s. 74-75). I 
resultatet menar informanterna att Hjalmar Lundbohms historia är 
väldigt unik och bör lyftas fram, där gården ska ses som ett verktyg för att 
förmedla begreppet Hjalmar Lundbohm. En synergieffekt som 
synliggjordes i resultatet och som är lokalt förankrad är Hjalmar 
Lundbohms koppling till konst. I resultatet beskrivs även att Hjalmar 
Lundbohmsgården kan dra fördelar genom att placeras kring andra 
allmänna, tillgängliga verksamheter som lockar besökare. Den främsta 
synergieffekt som kommer med flytten av Hjalmar Lundbohmsgården är 
ett ökat besökarantal, både turister samt allmänheten. Detta understryks 
av Amit-Cohen (2005, s. 298-299) som förklarar attraktionen kring 
kulturmärkta byggnader och korrelationen mellan bevarande och 
efterfrågan på turistattraktioner (Amit-Cohen 2005, s. 298-299). 
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Björckebaum och Mossberg (2007, s. 7) menar att kulturmiljöer kan ses 
som en resurs främst riktad mot besöksnäring eller arbetstillfällen. 

Några av informanterna ser dagens varumärke kring Hjalmar 
Lundbohmsgården som bristfällig och transparent. Detta bör motverkas 
genom att lyfta fram Hjalmar Lundbohm i ett större perspektiv. 
Korrelationen mellan bevarande processer och stadsförnyelse kan ses på 
flera olika plan. En aspekt är befolkningens inställning till kulturvärden 
(Amit-Cohen 2005, s. 296). Även om den vetenskapliga artikeln om Tel 
Aviv handlar om hur man kan omvandla kulturhistoriska byggnader till 
nya funktioner såsom bostäder och Hjalmar Lundbohm ska fortsätta vara 
i sitt befintliga skick tror jag fortfarande att befolkningen i Kiruna ser 
byggnaden som attraktiv, vilken förhöjer identiteten och historien kring 
Kiruna. Dessutom kan kulturmiljöer bidra till attraktion för 
kulturturism, vilket ger förutsättningar för överlevnad i 
turismmarknaden (Scaramanga 2012, s. 74).   

Amit-Cohen (2005, s. 291) menar att bevarande av kulturarv samt 
stadsutveckling kan samexistera och synergiskt stödja varandra. De 
historiska värdena har ekonomisk potential, som kan bidra till 
stadsutveckling. Informanterna anser att Hjalmar Lundbohmsgården ska 
ha en central och framträdande roll i ett lämpligt sammanhang i det nya 
Kiruna. Genom den ökade tillgängligheten möjliggör det för fler 
besökare. Amit-Cohen (2005, s. 299) menar att Tel Aviv, trots att det är 
en ung stad, kan dra nytta av de historiska värdena. Det blir en modern 
stad som behåller sin unika karaktär. Jag tror att Kiruna kan dra 
paralleller till Tel Aviv i frågan om att skapa sig en unik karaktär.  
 

6.3 Vad betyder kulturbyggnader för en stads identitet och 

attraktivitet?  
 

I resultatet framkommer att staden enligt Agneta Rehnberg tappar sin 
identitet om inga kulturella referenser finns. Människor har således inget 
att förhålla sig till och skapar heller ingen känsla för staden. Städer blir 
intressantare, personliga och attraktiva om historien synliggörs, detta 
genom konkreta byggnader. I teorin menar Lynch (1960, s. 2-4) att 
människor har ett behov av att känna igen sig i sin omgivning. 
Människor fokuserar på sådant som kan ses och organiseras i mönster, 
såsom ex. landmärken. Vid en punkt är samtliga rörande överens. 
Björckebaum och Mossberg (2007, s. 8) menar att man måste ha ett då-
nu-framtidsperspektiv kring kulturhistoria. I resultatet framkommer att 
det är viktigt att vara medveten om sin historia och förmedla denna vid 
planering av framtiden. Amit-Cohen (2005, s. 299) styrker även denna 
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ståndpunkt då han menar att bevarande av historia inte bara lutar mot 
sitt förflutna utan även skapar en länk till nu- och framtiden.  

Christer Vinsa menar att samhällsplanering ofta inkorporerar pengar och 
tekniska aspekter. Det är lätt att glömma de ”mjuka” frågorna som 
skapar dynamik i ett samhälle. Identitetsvärde är något som är viktigt för 
människor att förhålla sig till i samhället vilket förmedlar trygghet, 
samhörighet och identifikation (Unnerbäck 2002, s. 89-90). Kiruna har 
många viktiga kulturbärare som gjort fotavtryck i utvecklingen där 
Hjalmar Lundbohmsgården ses som en av de viktigaste. Att den har en 
sådan viktig betydelse kan vara som Lynch (1960, s. 100-101) beskriver; 
ett landmärke stärks när den sätts i ett samband, exempelvis om den har 
en historisk koppling. Vid förändringar skapas känslan att bli berövad ett 
värde man har skapat en personlig relation till, vilket kränker identitet 
och livskvalitet (Unnerbäck 2002, s. 89-90). Genom att bevara och 
överföra värdena i så stor utsträckning som möjligt vid flytten av Hjalmar 
Lundbohmsgården, ser Agneta Rehnberg att man kan undvika känslan 
att bli berövad något värdefullt. Istället leder det till igenkännande och 
därefter tillhörighet för människan i samhället.  

Stadens identitet har blivit allt viktigare. På grund av 
informationssamhällets möjligheter att röra sig fritt, bo på ett ställe och 
arbeta på ett annat, har många städer vänt sig till kulturen som 
konkurrenskraft för att marknadsföra staden (Scaramanga 2012, s. 71). I 
tider av globalisering har den lokala identiteten blivit viktig då det är 
bland de få sakerna som visar på skillnad i en värld där städer alltmer ser 
likadana ut (Scaramanga 2012, s. 74-76). Hjalmar Lundbohmsgården 
ingår i samhällsomvandlingen gällande Kirunas centrala delar. Något 
som kan uppmärksammas i resultatet är oron kring hur den nya staden 
ska te sig. I den historiska och kulturella unika stämpeln som Kiruna stad 
besitter finns särprägeln, stadsplanen där staden är formad längst 
ekvidistanserna, vilket gjort det möjligt att skapa ett mikroklimat i det 
annars bistra klimatet. Det finns en uttryckt rädsla att 
samhällsomvandlingen leder till en stad som liknar alla andra städer. 
Frågan är, går Kiruna mot en allt mer globaliserad och homogeniserad 
stadsbild?  

För att återgå till problemformuleringen i uppsatsens inledande delar 
tror jag att Kiruna, i och med de nya stadsdelarna, har möjlighet att 
själva bestämma och från grunden forma dem för att bilda en 
attraktivitet i konkurrenskraft mot andra städer. Staden måste värdera in 
de ”mjuka” frågorna i samhällsplaneringen där beaktning måste tas kring 
vad staden kan bidra med till medborgarna och därefter skapa ett eget 
starkt varumärke. Ett steg i rätt riktning är att ta vara på det viktigaste 
kulturbyggnaderna, däribland Hjalmar Lundbohmsgården. 
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Informanterna lägger stor vikt på det som ska bevaras trots att mycket 
går förlorat i och med samhällsomvandlingen. I tider av globalisering är 
de karaktäristiska dragen för varje stad är något jag tror samtliga städer 
ska bära med sig.   

6.4 Utveckling eller avveckling? 

 

LKAB och Kiruna kommun står inför en utmaning. De ska utveckla delar 
av staden, samtidigt som andra delar ska avvecklas. Hur tillvaratas 
identiteten av ett starkt byggnadsminne som Hjalmar Lundbohmsgården 
vid denna flyttprocess? Utvecklas eller avvecklas den viktiga identitet 
som gården har för Kiruna? 

Som jag tidigare nämnt bör Kiruna utvecklas för att stå sig 
konkurrenskraftig mot andra städer. Konkurrens handlar inte bara om 
konkurrens gällande arbetskraft och bosatta, utan även om konkurrens 
gällande besökare och turism. Jag anser att staden bör verka utåt men 
även ta hänsyn till befolkningen på det lokala planet. Dessa tankar hade 
Hjalmar Lundbohm redan under 1900-talets början. Han ville skapa en 
attraktiv stad för Kirunaborna som även skulle locka till sig nya arbetare 
till gruvverksamheten vid LKAB. Kiruna en stad som kräver mycket 
arbetskraft, vilket gör att den måste visa sig i framkant. Varumärket kring 
staden handlar om att skapa referenser för människorna, vilket gör den 
personlig och attraktiv. Saknar staden detta leder det till att människorna 
tappar identitetsvärdet, vilket är det värde som skapar trygghet, 
samhörighet och identifikation. I en stad finns kulturella resurser, vilka 
bör lyftas fram. För Kirunas del, såsom för andra städer, är det viktigt i 
marknadsföring för staden att lyfta fram utmärkande byggnader samt 
associationer till personligheter viktiga för staden. Dessa lyfter den lokala 
förankringen och stärker befolkningens identitet till platsen. Som Amit-
Cohen (2005, s. 296) antyder finns en positiv inställning till kulturvärden 
bland befolkningen. Dessa ses som attraktiva och korrelerar med 
samhällsutveckling. Detta är precis vad som händer i Kiruna, det 
bevarandevärda ska korrelera med det nya Kiruna på ett synergistiskt 
plan. Kiruna bör utvecklas till en modern stad som behåller sin unika 
särprägel.  

Av resultatet att döma kommer den nya placeringen av Hjalmar 
Lundbohmsgården lyfta varumärket Hjalmar Lundbohm till nya höjder 
och motverka dagens transparens. Genom att valmöjligheten kring 
platsen fortfarande är aktuell kan beslutsfattarna ta uppsatsens 
uppkomna aspekter i betänklighet vid den nya placeringen. Genom detta 
kan, likt informanterna antytt, Hjalmar Lundbohm utvecklas till kronan 
på verket för det nya Kiruna.  
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6.5 Framtida forskning  
 

Är uppsatsen signifikant nog för att kunna generalisera till ett större 
perspektiv? Jag tror att man kan generalisera och dra vissa paralleller till 
ett större sammanhang. I Kiruna visar man nu prov på hur viktig 
identiteten är för staden genom det tydliga exemplet gällande Hjalmar 
Lundbohmsgårdens flytt på grund av samhällsomvandlingen. Vidare kan 
denna uppsats ses som signifikant då jag kunnat utläsa tydliga mönster 
mellan min empiri och de tidigare studierna. Något som kan säga emot 
generaliseringen är att jag har valt att begränsa mig till tre aktörer vilka 
samtliga har en subjektiv syn kring frågorna gällande flytten av Hjalmar 
Lundbohmsgården.  

Den framtida forskningen inom området kan inbegripa en rad olika 
infallsvinklar. Kiruna är ett tacksamt fall att undersöka, där deras unika 
situation gör att frågor ställs på sin spets. Det är vid extremfall som det 
tydliggörs vad som är av intresse och inte i ett samhälle. När man 
kommer till ett ultimatum, i detta fall, bevara eller riva finns ingen 
återvändo om det senare alternativet väljs och det sedan visar sig vara ett 
felaktigt beslut. Vilka konsekvenser får exempelvis ett sådant beslut? 
Något som jag skulle se var av intresse är en framtida återkoppling kring 
dessa frågor när staden Kiruna återgått till en vardag. Vilken betydelse 
fick samhällsomvandlingen i fråga om stadens identitet? Jag skulle 
vidare se att studien skulle ges ytterligare tyngd om den inbegrep fler 
perspektiv. En grupp av extra intresse är medborgarna, då samhället är 
till för dem att leva och vistas i. Vid min studie kunde jag dra paralleller 
till Tel Aviv i Israel. Om Tel Aviv och Kiruna har gemensamma likheter 
kring bevarandefrågorna, kan man då anta att det gäller över hela 
världen? En sådan studie skulle även den vara givande med tanke på 
dagens globalisering.   
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SAMMANFATTNING 

 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Samhällsomvandlingen vid 
LKAB. LKAB befinner sig i ett utvecklingsskede där den fortsatta 
gruvverksamheten orsakar deformationer i marken. Detta får 
konsekvenser för de centrala delarna av Kiruna. På grund av 
gruvverksamhetens framfart måste delar av samhället flytta. En av 
Kirunas viktigaste kulturbyggnader, Hjalmar Lundbohmsgården är bland 
de första byggnaderna att drabbas. Hjalmar Lundbohm ses som Kirunas 
grundare och har ett starkt kulturellt och symboliskt värde kring sig. 
Gården utnämndes som byggnadsminne 2001. Det är ovanligt att flytta 
ett byggnadsminne, då värdet på denna anses förvanskas om 
skyddsbestämmelserna den besitter överträds. På grund av 
omständigheterna har dock Länsstyrelsen år 2011 beslutat att Hjalmar 
Lundbohmsgården får flyttas.  
 
Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur de olika aktörerna, 
vilka är inblandande kring samhällsomvandlingen i Kiruna stad anser, 
dels hur identiteten kring ett byggnadsminnesmärkt kulturarv upplevs 
idag och påverkas genom flytt, dels vilken inverkan byggnaden kommer 
ha på staden i framtiden. Studien har tre frågeställningar. Dessa 
behandlar vilken betydelse kulturbyggnader har för en stads identitet och 
attraktivitet, den nya placeringen av Hjalmar Lundbohmsgården samt 
vilka synergieffekter som går att utläsa. Studien är baserad på en 
kvalitativ ansats där fem informanter från tre olika aktörer; LKAB, 
Kiruna kommun samt Länsstyrelsen Norrbotten har intervjuats. 
Informanterna valdes ut genom avsiktligt urval då dessa ansågs sitta på 
information relevant för studiens syfte. Intervjuerna har därefter 
analyserats genom tematisk analys, där en kombination av teoretisk 
tematisk analys och empirisk tematisk analys använts.   
 
Resultatet visar att Hjalmar Lundbohmsgårdens nya placering bör 
hamna i en lämplig kontext nära andra kulturbyggnader. Samtliga 
informanter är eniga om att tillgängligheten är en grundläggande faktor 
där en synergieffekt är ett ökat besökarantal. Det högsta kulturella värdet 
kring Hjalmar Lundbohmsgården är Hjalmar Lundbohm personligen, 
vilket gör att identiteten fortfarande kan vidareförmedlas trots att 
autenticiteten kring platsen inte är densamma. Varumärket Hjalmar 
Lundbohm bör ses som en kulturell resurs. Inom ”place branding” bör 
varumärket vara lokalt förankrat för att stärka den lokala kulturella 
särprägeln och förstärka identiteten för staden. Tidigare studier visar att 
kulturmiljöer kan ses som en resurs där det finns korrelationer mellan 
bevarande och efterfrågan på turistattraktioner. Befolkningen ser således 
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kulturmiljö som något attraktivt. Utifrån resultatet tolkar jag att 
omgivningen för Hjalmar Lundbohmsgården är något väldigt väsentligt 
där kulturbyggnader kan stärka varandra genom att klustras. Hjalmar 
Lundbohmsgårdens omgivning bör även anpassas till skala, vilket 
kontrollerar att byggnaden inte hamnar i fel kontext och att värdena då 
riskerar att förvanskas. En grundläggande faktor kring den nya 
placeringen är tillgänglighetsaspekten. Hjalmar Lundbohmsgården bör 
placeras där människor rör sig i ett naturligt mönster vilket stärker 
medvetenheten kring  byggnaden och där den därmed blir en del av 
vardagen. Gården bör synliggöras och få en framträdande roll för att 
motverka den bild där dagens placering anses vara dold och 
svårlokaliserad. De övriga aktörerna ser att Länsstyrelsen önskemål om 
att den nya placeringen ska påminna i så hög grad som möjligt om den 
nuvarande placeringen som aningen problematiskt ur 
tillgänglighetsaspekten.  

Stadens identitet har blivit allt viktigare på grund av 
informationssamhällets möjligheter till ökad rörlighet. Städer har börjat 
använda sig av kultur som konkurrenskraft för att marknadsföra sig mot 
andra städer. Den lokala identiteten har blivit allt viktigare i en värld där 
mycket börjat homogeniseras. I resultatet framkommer en rädsla att 
samhällsomvandling kommer leda till att Kiruna blir en stad som liknar 
alla andra. Det är således viktigt att tillvarata och bygga ut de 
varumärken staden har för att stå sig motståndskraftig i dagens alltmer 
globaliserade värld. Människor i en stad behöver referenser att förhålla 
sig till vilket gör städerna personliga och attraktiva. Människorna får en 
tydligare förankring till staden om historien synliggörs.  
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Bilaga 1 

 

 

Figur 2. Deformationernas utbredning 
Källa: LKAB G (2013) 
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Bilaga 2 

 

 

Figur 3. Deformationsprognos 
Källa: LKAB H (2013) 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Karta över Kiruna. Den röda pilen visar riktningen för det nya Kiruna 
Källa: NyTeknik (2013) 
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Bilaga 4 

 

Frågeschema 

Aktörer 
Tema: Intressen  

1. Vilket är det aktuella samhällsläget i Kiruna idag? Hur ser framtiden ut 
gällande placeringsförslag, stadstävling etc.  
 

2. ”Vilken är din roll / ansvarsområde gällande Hjalmar Lundbohmsgården?” 
 

3. Vilken är (AKTÖR) intressen/intentioner/mål kring flytten av Hjalmar 
Lundbohmsgården? 
 

4. Hur ser samarbetet ut mellan de olika aktörerna kring Hjalmar 
Lundbohmsgården. (och då tänker jag på KK, LKAB och LS) 
 

5. Hur anser du att flera olika aktörers intressen påverkar flytten av Hjalmar 
Lundbohmsgården? 

- Fördelar 

- Hinder / svårigheter 

Gamla Kiruna – Avveckling 
Tema: Identitet – Immateriellt  

6. Vilken roll /betydelse / påverkan har Hjalmar Lundbohm som person i 
Kiruna? 
 

7. Hur tror du den historiska kontexten (identiteten) kan vidareförmedlas i det 
nya Kiruna (då gården är flyttad)?  
- Skapa en helt ny identitet eller bevara den som är idag?  

Tema: Identitet – Materiellt 

8. Vad är det som är värdebärande (skapat identiteten) kring Hjalmar 
Lundbohmsgården? 

 
9. Vad har du för tankar kring Hjalmar Lundbohmsgårdens framtida placering? 

 

- I vilken kontext ser du att Hjalmar Lundbohmsgården ska placeras? (Hur 
ser den framtida omgivningen ut?)  
 

- Har omgivningen (inte bara byggnaden) betydelse för Hjalmar 
Lundbohmsgårdens autenticitet (äkthet)?  
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Nya Kiruna – Utveckling 
Tema: Framtida funktion  

10. Vilken funktion anser du platsen bör fylla i framtiden?  
- Vilken verksamhet skulle kunna bidra positivt till staden? 

 
11. Ser du några synergieffekter (slå två flugor i en smäll, samordningsfördelar) 

kring flytten av Hjalmar Lundbohmsgården till det nya Kiruna?  
 

12. På vilket sätt har platsen betydelse för verksamhet och synergieffekter? 

Tema: Vad tillför kulturbyggnader en stad 

13. Vilken betydelse finns i att återskapa/återuppföra en kulturbyggnad? Istället 
för att ex. rivning. 
 

14. Kan man skapa tillhörlighet och igenkännande på en ny plats, med det gamla 
som grund? 
 

15. På vilket sätt kan en kulturbyggnad bidra till stadens attraktivitet och 
konkurrenskraft mot andra städer? 
 

16. Hur kan kulturmiljövärdet förändras efter flytten? 

Avslutning 

17. Något du vill tillägga? 

 
Tack för ditt deltagande! 

 

 


