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Att flytta en mönsterstad 
 
Kiruna, en stad1 som idag har omkring 18 000 invånare, ligger i ett glest befolkat 
lågfjällsområde i Sveriges nordligaste kommun. Kiruna anlades på samernas betes- 
och kalvningsland vid sekelskiftet 1900 för att möjliggöra utvinningen av de rika 
järnmalmsfyndigheter som fanns i området. Gruvbolaget LKAB (Luossavaara-
Kiirunavaara AB) anlade ett mönstersamhälle för att locka arbetskraft. Bolagets 
disponent Hjalmar Lundbohm var pådrivande i etableringen. Staden och gruvan 
har sedan dess levt i symbios. När järnmalmspriserna sköt i höjden i början av 
2000-talet stod det klart att konsekvenserna av LKAB:s malmbrytning skulle bli 
stora för Kiruna, då staden plötsligt låg i vägen för den fortsatta verksamheten. 
Kiirunavaaramalmen, som bryts under jord, går in under stadsbebyggelsen. När 
malmen bryts uppstår sättningar och sprickbildning i marken, något som successivt 
kommer att påverka bebyggelsen under kommande decennier.  

Det finns en stark föreställning om att Kiruna är en mönsterstad, och att 
det “nya” Kiruna ska bli en ny mönsterstad. Vad som definierar mönsterstaden i 
olika sammanhang är dock inte entydigt. Den här artikeln syftar därför till att 
undersöka vad som ryms i föreställningen om Kiruna som mönsterstad och hur det 
påverkar planeringen av framtidens Kiruna. Vad är det som gör Kiruna till en 
mönsterstad? Hur har föreställningen förändrats över tid? Vad är det som flyttas, 
om man flyttar en mönsterstad?  

Augusti 2004 skickade Kiruna kommun ut ett pressmeddelande som sa 
“vi ska flytta en stad”. Detta blev startskottet för en omfattande planering för en 
stadsomvandling. Större delen av centrum och flera bostadsområden kommer att 
påverkas. Järnvägen fick en ny sträckning som invigdes 2012. År 2013 anordnades 
en stadsbyggnadstävling för nytt centrum, nordost om den befintliga staden. Det 
första bostadskvarteret började rivas sommaren 2015. Ur kulturarvsperspektiv är 
stadsomvandlingen intressant att studera, då de storskaliga förändringarna i hög 
grad kommer att påverka vad som sedan länge varit etablerat som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Att fysiskt bevara den värdefulla bebyggelsen innebär att 
många byggnader måste flyttas.  

Hela staden, inklusive gruvbergen, är kulturmiljö av riksintresse. I 
riksintressebeskrivningen motiverades utpekandet av Kiruna genom att det är 
“[s]tadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett 
mönstersamhälle förverkligades på ett unikt sätt i det oexploaterade 
fjällandskapet”.2 Kiruna kommun har en ambitiös bevarandeplan3, och skyddar 
många byggnader genom detaljplaner4. Kiruna kyrka och ytterligare några 
byggnader skyddas genom Kulturmiljölagen.5 Mönsterstadstanken är bärande i 
riksintressebeskrivningen, och ett återkommande inslag i beskrivningar av Kiruna. 
Inte minst i samband med stadsomvandlingen har föreställningen om Kiruna som 
en mönsterstad aktualiserats, bland annat av förre kommunalrådet: “Kenneth 
Stålnacke vill blåsa liv i Lundbohms traditioner. – Vi ska bygga mönsterstaden del 
2. Vi ska behålla de stolta ambitionerna, men med den nya tidens förtecken i form 
av teknik, miljötänkande och hållbarhet.”6  
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Det råder emellertid skilda uppfattningar om hur det byggda kulturarvet 
ska hanteras i stadsomvandlingen, vilket reser många frågor. Ska många byggnader 
flyttas, räcker det med ett fåtal, vilka bör flyttas, hur ska de placeras i ett nytt 
sammanhang – men också på vilket sätt det nybyggda Kiruna ska knyta an till det 
befintliga. Det finns många faktorer som spelar in när dessa beslut fattas: 
ekonomiska kalkyler, tekniska överväganden, ägarförhållanden, och tänkbar 
framtida användning hör till dessa. Men också föreställningarna om Kiruna som en 
mönsterstad påverkar förhållningssättet, både vad gäller hanteringen av Kirunas 
kulturarv och i visionerna för den “nya” staden.  

KULTURARV SOM SAMTIDSKONSTRUKTION  
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kulturarvsstudier konstrueras 
kulturavet socialt och kulturellt av sin samtid.7 Byggnader och miljöer tillskrivs 
betydelser och egenskaper som påverkas av värderingar som råder vid en viss tid, 
på en viss plats.8 Det som då bedöms som kulturarv är ett utsnitt ur det förflutna 
som anses vara meningsfullt; varje tid skapar sitt eget kulturarv.9 Bebyggelsemiljöer 
kan omvärderas, till exempel från att ha uppfattats som gamla, fula och dåliga till 
att bli gamla, fina och bevarandevärda.10 Vilken betydelse en plats har, och hur 
värderingarna görs, beror bland annat på vilka föreställningar som finns om dess 
historia.11  

Denna studie av föreställningen om Kiruna som mönsterstad, och 
eventuella förskjutningar av begreppet, har gjorts genom textstudier. Litteratur om 
Kiruna har analyserats. En central bok om Kirunas bebyggelsehistoria är Lasse 
Brunnströms avhandling; den handlar om Kirunas uppbyggnad kring sekelskiftet 
1900, men speglar samtidigt 1980-talets bild av staden.12 För att jämföra hur 
Kiruna beskrivs här med andra källor har även bland annat Greger Paulssons 
Svensk stad13 granskats, liksom lokalhistorisk litteratur som jubileumsböcker. Även 
kommunala planer och dokument har granskats, som bevarandeplan, detaljplaner 
och fördjupade översiktsplaner. Riksintressebeskrivning och handlingar som rör 
byggnadsminnen har också ingått i analysen. Tidsmässigt sträcker sig dessa 
dokument från 1980-talet och fram till idag, alltså under den period Kiruna i 
planeringen har uppfattats som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Som 
komplement till planeringsunderlagen har tidningsartiklar som berör 
stadsomvandlingen undersökts. Tidsmässigt har artiklar publicerade mellan 2004 
och 2015 som refererar till Kiruna som kulturmiljö analyserats, huvudsakligen från 
de regionala dagstidningarna, Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-
Kuriren, och omfattar både nyhets- och debattartiklar.  

BOLAGSBEBYGGELSE OCH MÖNSTERSAMHÄLLEN 
Bolagssamhällen (company towns) är, historiskt sett, städer som byggdes och 
administrerades av ett enda affärsdrivande bolag. Merparten av alla bolagssamhällen 
byggdes mellan 1830 och 1930, som en del i västvärldens industrialisering.14 I 
mönstersamhällen (model company towns) gick bolagen längre än till att enbart 
uppföra den bebyggelse som krävdes för att driva verksamheten. De byggdes som 
arkitektoniskt väl gestaltade samhällen, med hög standard på bostadshusen, och 
med anläggningar som skolor, bibliotek, möteslokaler och parker. I dessa 
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samhällen utvecklades också sociala välfärdsprogram för arbetarna och deras 
familjer.15  

I Sverige har mycket av forskningen kring olika typer av bolagssamhällen 
gjorts av Mats Ahnlund och Lasse Brunnström, från 1970-talet och framåt. Deras 
arbeten omfattar såväl nordamerikanska som svenska förhållanden; särskilt 
Brunnström har även forskat specifikt om Kiruna. I Norden har det funnits en 
lång tradition av bebyggelse som etablerades i anslutning till industrier som 
gruvor, textil, samt sågverk; de äldsta orterna har medeltida anor, men många 
samhällen uppstod i samband med industrialiseringen.16 Bebyggelsen som växte 
fram kring industrierna blev av skiftande karaktär, vilket enligt Ahnlund och 
Brunnström berodde på graden av planering som föregick byggandet, men också 
på hur pass permanenta samhällena förväntades bli.17 Baserat på amerikansk 
forskning kan bebyggelsen grovt sett klassificeras som bland annat bolagssamhällen 
(company towns), bolagsområden (company locations), komplementsamhällen 
(service and supply towns), eller kåkstäder (shanty towns). Benämningarna är 
många och delvis överlappande. En variant av bolagssamhällen var de så kallade 
mönstersamhällena (model company towns).18 Dessa karaktäriserades av en hög 
grad av planering, såväl vad gällde gestaltning som social organisation, och byggdes 
där det fanns skäl att etablera permanent verksamhet. Dess motsats var kåkstäderna, 
som präglades av byggande utan övergripande planering. De var också av tillfällig 
karaktär, även om de ibland kom att permanentas.19  

Ett mönstersamhälle kan definieras genom att det “utmärks av en omsorg 
och långsiktighet i planering och byggande, liksom av omtanke vad gäller hygien 
och trygghet såväl på arbetsplatserna som i bostäderna”.20 Ahnlund och 
Brunnström poängterade att mönstersamhällen anlades av bolagen för att ge bästa 
möjliga förutsättningar för produktionen; de bakomliggande motiven var 
ekonomiska. Detta skiljer dem från så kallade idealsamhällen (ideal cities) eller 
utopier (utopias), vilka snarare hade religiösa eller politiska drivkrafter.21 
Mönstersamhällena hade också inslag av paternalism, vilket å ena sidan var 
grunden för bolagens engagemang, men som å andra sidan kunde slå över i 
överbeskydd och kontrollbehov från bolagens sida.22 Pullman City utanför 
Chicago i USA var ett ökänt exempel, också i Skandinavien. Det var ett hårt 
drivet mönstersamhälle som grundades 1880; utformat av arkitekter och planerare, 
med en paternalism som gjorde att det kunde “betraktas som ett ovanligt stort och 
påkostat fångläger”.23 Kulmen nåddes 1894 genom en omfattande strejk som fick 
landsomfattande konsekvenser. Även om industrin fanns kvar i Pullman City efter 
strejken tvingades bolaget successivt överlåta samhället till hyresgäster och andra. 
Generellt blev industriföretagen allt mer försiktiga med att anlägga samhällen, och 
det blev en större åtskillnad mellan industri och civilt byggande.24  

I anslutning till bolagsområden och mönstersamhällen etablerades ofta 
komplementsamhällen, då bolagsstäderna inte erbjöd tillräckligt utbud av varor 
och tjänster. Komplementsamhällen var också ett sätt att begränsa den makt och 
kontroll bolagen hade över arbetarna inom deras egna bolagsområden. 
Komplementsamhällena präglades ofta av en låg grad av planering, ibland växte de 
fram som kåkstäder. Under 1900-talet blev det vanligare att bolagen, ibland 
tillsammans med myndigheterna, gick in och reglerade utvecklingen också i 
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komplementsamhällena. Svenska exempel på detta är de anlagda dubbelsamhällena 
i Malmberget, Koskullskulle och Kiruna. Här beslutade staten att 
egnahemsområden skulle anläggas separerade från bolagsområdena, något som 
dock var ovanligt.25  

FÖRESTÄLLNINGEN OM KIRUNA SOM MÖNSTERSTADEN  
Kiruna byggdes som ett mönstersamhälle, vilket har påverkat etableringen av 
Kiruna som kulturarv, och har kommit att influera vad som lyfts fram som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna. Mönsterstadstanken influerar också 
planeringen av det “nya” Kiruna, och hur den befintliga bebyggelsen hanteras i 
stadsomvandlingen.  

Kirunas framväxt  
Järnmalmsfyndigheterna i bergen Luossavaara och Kiirunavaara har varit kända 
sedan 1600-talet, men det var först under senare delen av 1800-talet som 
förutsättningarna fanns att bryta dem.26 Den tekniska utvecklingen, bland annat av 
Thomas- och Bessemerprocesserna, var central för att möjliggöra en förädling av 
de fosforrika malmerna till användbart stål. Att bygga en järnväg var en 
förutsättning för att kostnadseffektivt transportera malmen från inlandet till den 
isfria hamnen i nuvarande Narvik. Slutligen, det var nödvändigt att bygga ett 
samhälle i anslutning till gruvorna. Inlandet var glest befolkat men den storskaliga 
gruvindustrin behövde, tillsammans med järnvägen, en betydande åretruntanställd 
arbetskraft som måste attraheras att flytta norrut.  

Gruvbolaget LKAB grundades 1890. Statsgeologen Hjalmar Lundbohm 
rekryterades som disponent, med uppdrag dels att få igång gruvverksamheten, dels 
att etablera en samhällsbildning. Lundbohm inspirerades bland annat av studieresor 
till USA och i Europa. Malmberget, en kåkstad strax utanför Gällivare ungefär 
tolv mil söder om Kiruna, var vid tiden ökänt i Sverige. Där hade ett par 
decennier tidigare växt fram en oreglerad och olagligt uppförd bebyggelse i 
anslutning till gruvan, och det var nationellt besvärande med de sociala problem 
som fanns där med trångboddhet, fylleri och bråk. LKAB var därför tvungna att 
hantera uppbyggnaden av Kiruna på ett annat sätt, för att få nödvändiga tillstånd 
att påbörja malmbrytningen. Staten ställde krav i och med att de gav tillstånd till 
järnvägsutbyggnaden, men reglerade också framväxten av Kiruna genom att 
upplåta mark till gruvbolaget, men också genom att avsätta mark för ett 
komplementsamhälle där tomter skulle kunna köpas av privatpersoner.27  

Kiruna kom att byggas som tre, administrativt åtskilda, områden.28 
Bolagsområdet uppfördes och förvaltades av LKAB, som anlitade arkitekten Gustaf 
Wickman för en stor del av byggnationerna. Gruvbolaget uppförde, förutom 
bostäder, ett flertal samhällsnyttiga institutioner, som skolor, bibliotek, sjukstuga, 
badhus, brandstation, kyrka och kyrkoherdebostad, liksom spårvagn för att 
underlätta för arbetarna att ta sig till och från arbetet. Wickman var arkitekten 
bakom många av dessa byggnader, som kom att placeras både inom bolagsområdet 
och utanför. Komplementsamhället, området som uppläts för privat byggande, 
blev municipalsamhälle29 1909, men planerades även det med bistånd från LKAB. 
Förutom Wickman anlitades Per-Olof Hallman för att anlägga stadsplanen för 
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området. LKAB hade också representanter i byggnadsnämnden, vilken verkade för 
att byggnadsstadgan efterlevdes och bostadsbyggandet inte ledde till spekulation 
och provisoriska lösningar.  Järnvägsområdet planlades av Kungliga 
Järnvägsstyrelsens arkitektkontor, där Folke Zettervall var chefsarkitekt.  

Dessa tre, separat administrerade, områden slogs samman 1948 när Kiruna 
fick stadsrättigheter. Detta manifesterades i en ny förvaltningsbyggnad; Kiruna 
stadshus, ritat av Artur von Schmalensee, som invigdes 1963.30 Stadsbildningen 
sammanföll med högkonjunkturen efter andra världskriget. LKAB:s malmexport 
bidrog till stadens goda ekonomi, och omfattande utbyggnads- och 
ombyggnadssatsningar gjordens under några decennier.31 Stora delar av centrum 
sanerades; småskalig träbebyggelse som uppfattades som föråldrad revs då man ville 
förtäta för att hantera den kraftiga befolkningsökningen, men också då butikerna 
ansågs vara i behov av modernisering.32 Kvarteret Ortdrivaren som byggdes 1959-
1965, ritat av arkitekten Ralph Erskine, är ett av de mer kända inslagen i den 
stadsomvandling som skedde under efterkrigstiden.33 Kiruna expanderade också 
genom anläggandet av nya stadsdelar under 1950- och 60-talen, bland annat 
Triangeln, Luossavaaraområdet, samt Lombolo. LKAB bistod med planläggningen 
av Triangeln och Luossavaaraområdet genom arkitekterna Hakon Ahlberg och Jan 
Thurfjell, och gav förmånliga lånevillkor till fastighetsköparna; bostadsbristen var 
stor, samtidigt som bolaget behövde rekrytera mycket personal.34  

Kiruna stad hade flest invånare 1976, drygt 25 000, men drabbades hårt av 
gruvkrisen i slutet av 1970-talet.35 LKAB, som varit helstatligt ägt sedan 1976, var 
nära att läggas ner. Även om kommunen fått ett breddat näringsliv sedan dess, 
genom bland annat turism och rymdindustri, så är gruvnäringen fortfarande 
betydelsefull. En vanlig beskrivning är att om inte gruvan fanns, skulle inte heller 
Kiruna finnas; kommunen såg det därför som självklart att flytta staden, när gruvan 
nu åter expanderade.  

Den historiska mönsterstaden 
När begreppet “mönsterstad” kom att förknippas med Kiruna är svårt att få klarhet 
i genom en litteraturgenomgång. Brunnströms avhandling från 1981, som bland 
annat byggde på arkivstudier, visade att det var ett väl planerat samhällsbygge som 
växte fram och snabbt ersatte spontant uppförd kåkbebyggelse från sekelskiftet 
1900. Enligt Brunnström så var det “mycket som talar för att LKAB:s ledning 
umgicks med tanken att skapa något av ett mönstersamhälle ovan polcirkeln. Inte 
minst tyder plankartorna och spåren av en mängd orealiserade byggnadsprojekt på 
detta”.36 Om företagsledningen också talade i termer av ett mönstersamhälle 
framgår dock inte, men Brunnström konstaterade att det låg “i allas intresse att 
hålla skenet uppe och måla upp en idyllisk bild av ett framväxande 
mönstersamhälle”.37 Både gruvbolaget och staten behövde visa att gruvan och 
järnvägsbygget var lyckade projekt, till skillnad från Malmberget. LKAB verkade 
för detta bland annat genom att ge ut olika publikationer, men också genom att 
Lundbohm bjöd in konstnärer och författare till Kiruna.  

Det var emellertid inte någon självklar bild av Kiruna som mönsterstad 
som framträdde under 1950-talet, i Gregor Paulssons Svensk stad. I kapitlet om 
Kiruna, som skrevs 1944 av Börje Hanssen, beskrevs Kiruna visserligen som ett 
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nyetablerat och planerat samhälle, “en illustration till det nya seklets 
nationalromantiskt färgade och av ett starkare sinne för människovärdet präglade 
samhällssyn” i kontrast till “de patriarkalismens och den rena kapitalismens 
samhällen” som sågverkssamhällena beskrevs som.38 Men bilden var inte odelat 
positiv. Utgångspunkten i beskrivningen var uppdelningen mellan det som i 
Svensk stad kallades bolagssamhället, preciserat som en “companytown”, och 
municipalsamhället, det vill säga komplementsamhället som vuxit fram parallellt 
med LKAB:s bolagsområde. Det gjordes även en funktionsmässig uppdelning 
mellan dem som produktionssamhälle respektive tjänstesamhälle, med 
beskrivningar av hur sociala skiktningar gestaltade sig genom bebyggelsen. Kirunas 
bolagsområde beskrevs som välordnat, med arkitektritad bebyggelse och med 
tidigt utbyggda anläggningar för vatten och avlopp. Municipalsamhället 
framställdes i kontrast till detta som gyttrigt och av mera oregelbunden karaktär; 
det dröjde också innan vatten, avlopp och ordentliga gator anlades. Enligt Svensk 
stad tog LKAB ett socialt ansvar, särskilt inledningsvis, genom att bland annat 
bygga skolor och tvättstugor, och att inom municipalsamhället bistå med 
funktioner som sjukhus, telegraf- och telefonstation, brandstation och badhus. 
Detta ledde till en uppdelning av samhällsfunktionerna; istället för ett tydligt 
centrum för offentliga byggnader så placerades institutioner som kyrka och 
krematorium, sjukstuga och skolor inom bolagsområdet, medan verksamheter som 
hotell, bank, post, frikyrkor, bio, Folkets hus placerades inom municipalsamhället. 
Idén att Kiruna var ett mönstersamhälle måste funnits under 1940-talet, då 
Hanssen i Svensk stad skrev att “trots den otvetydiga viljan hos bolagsledningen att 
skapa ett fullständigt och välfungerande samhälle, en vilja som gjort beteckningen 
mönstersamhälle fullt berättigad, kvarstår sålunda en viss kluvenhet”.39 Det man i 
Svensk stad var kluven till var att bolaget hade bättre resurser än 
municipalsamhället att erbjuda välordnade miljöer, och att municipalsamhället var 
allt för funktionsfattigt och “aldrig helt lyckats övervinna sin nybyggarkaraktär”.40  

Frågan är hur etablerad synen var på Kiruna som en mönsterstad. När 
landsantikvarien Hans Beskow skrev om Kiruna genom tiderna i en 
stadsmonografi 1949 användes inte begreppet, även om han överlag beskrev 
staden i positiva ordalag. “De modernaste principer för stadsplanering och 
bostadsbyggande tillämpades och ej minst tack vare detta har Kiruna undgått den 
slumbebyggelse, som på många andra platser blivit ett svårbemästrat socialt 
problem.”41 Annan litteratur som skildrar Kiruna som kunde ha refererat till 
Kiruna som ett mönstersamhälle, men som inte gör det, är bland annat 
minnesskriften Kiruna 1900-195042, och en licentiatuppsats om Kirunas 
samhällsbyggnadshistorik från 1968.43  

Kiruna som mönsterstad började framträda tydligare i litteraturen i och 
med Ahnlunds och Brunnströms arbeten om bolagssamhällen från 1980-talet och 
framåt. De konstaterade att “[d]et första riktigt stora nordiska mönstersamhället – 
också med internationella mått mätt – blev Kiruna, anlagt ovanför polcirkeln”.44 
Det var nödvändigt att anlägga ett samhälle i anslutning till gruvan för att över 
huvud taget ha tillgång till arbetskraft. För att LKAB inte skulle få allt för stort 
inflytande över arbetarna, som varit fallet till exempel i Pullman City, begränsade 
staten hur mycket mark bolaget fick köpa för att bygga ett permanent samhälle, 
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men reserverade också ett intilliggande markområde för det blivande 
municipalsamhället där privatpersoner skulle ha möjlighet att köpa sina egna 
tomter.45 Kiruna var enligt Ahnlund och Brunnström både byggnadsmässigt och 
socialt att uppfattas som ett mönstersamhälle. Det “blev snart ett både märkligt 
och omskrivet samhälle med små arkitektritade egnahemsliknande arbetarbostäder, 
målade i glada färger som kontrast till det oftast snövita landskapet”, elektriska 
spårvagnar tog arbetarna kostnadsfritt till jobbet, utställningar och föredrag 
arrangerades.46 Gruvbolaget investerade också i skolor och skolbibliotek, och 
erbjöd ungdomarna feriearbeten. “[B]egrepp som bildning, moral och prydlighet” 
var bolagets ledstjärna.47 I senare artiklar framträdde tanken om mönsterstaden än 
tydligare.48 I artikeln, som också har titeln Mönsterstaden Kiruna: historia och framtid, 
skrev Brunnström att “Kiruna skulle bli ett mönstersamhälle. Det hade bestämts 
redan under åren 1899-1900 då Kirunas inofficielle stadsarkitekt Gustaf Wickman 
tog hjälp av nordens främste stadsplaneauktoritet Per O. Hallman för att rita 
planen över Kiruna”.49 Förutom “arkitektritade stadsplaner och vackra, 
ändamålsenliga monumentalbyggnader” så kännetecknades samhället av en estetisk 
helhetssyn.50 Vidare så satsade bolaget på att bygga med kvalitet och permanens, 
vilket påverkade andra delar av samhället. Gruvlönerna var höga, såväl samhället 
som gruvproduktionen uppfattades som moderna, folkbildning och bibliotek 
prioriterades, och det var en hög grad av social interaktion genom föreningsliv 
och olika aktiviteter som arbetarna tog initiativ till.51  

Mönsterstaden som kulturarv  
Under senare delen av 1970-talet, och in på 1980-talet, sammanföll en rad 
faktorer som kom att påverka etableringen av Kiruna som kulturarv. I Europa var 
det generellt fokus på byggnadsvård, vilket det Europeiska byggnadsvårdsåret 1975 
var ett exempel på. I Sverige uppvärderades äldre stadsmiljöer som en motreaktion 
på de storskaliga så kallade saneringar som skett under efterkrigstiden. Många 
stadskärnor omdanades, när äldre bebyggelse ersattes av varuhus och moderna 
flerbostadshus. Kiruna var inget undantag. Det som tycks ha upprört Kirunaborna 
mest var rivningen av den gamla Centralskolan 1972. Skolbyggnaden var en stor, 
centralt belägen, monumental byggnad från 1908, ritad av bolagets arkitekt Gustaf 
Wickman. Ännu idag är det många Kirunabor som ger uttryck för vilket misstag 
det var att byggnaden revs.  

Dessutom ledde arbetet med den fysiska riksplaneringen till att 
riksintressanta kulturmiljöer pekades ut under 1980-talet. Lokalt arbetade många 
kommuner med att upprätta bevarandeplaner. Detta gjordes även i Kiruna, där 
bland annat dåvarande länsantikvarien vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, och 
Kiruna kommuns kommunalråd var drivande i arbetet. Kommunstyrelsen 
beslutade 1981 att en bevarandeplan skulle upprättas. Detta var samma år som 
Lasse Brunnströms avhandling Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige 
publicerades; denna innebar att det fanns ett gediget kunskapsunderlag i arbetet 
med bevarandeplanen. En tidigare stadsarkitekt, som under många år arbetade 
med att säkerställa den beslutade bevarandeplanen bland annat genom att utpekade 
byggnader fick skydd i detaljplaner, menade att avhandlingen blivit populär i 
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Kiruna. Det faktum att den finns i bokhyllan hos många kirunabor har bidragit till 
att samhällets äldre bebyggelse uppmärksammats.52  

Kiruna som ett mönstersamhälle var utgångspunkt för den historiska 
bakgrundsbeskrivningen till bevarandeplanen.53 Staden beskrevs som “ett 
samhällsbygge av unikt slag i Sverige”, där Hjalmar Lundbohm “betraktades som 
Kirunas skapare. Ett förhållande som fortfarande märks på många sätt i dagens 
Kiruna”, även om kommunen inte preciserade hur.54 Lundbohms kontakter med 
samtidens arkitekter och konstnärer betonades, och enligt bevarandeplanen så har 
Kiruna “kallats för landets då största samhällsbyggnadsexperiment där ett av syftena 
var att skapa ett mer demokratiskt samhälle”.55 Exempel på demokratisk strävan 
som lyftes fram var den decentraliserade stadsplanen, den lågmält gestaltade 
disponentbostaden, och det faktum att gruvbolaget inte motsatte sig bygget av ett 
Folkets hus.  

Bevarandeplanen fokuserade på Kirunas äldsta bebyggelsehistoria, och det 
är i princip byggnader uppförda före 1930 som pekades ut som värdefulla. 
Arkitektur- och konsthistoriska kvaliteter betonades. Sju sammanhängande miljöer 
identifierades som särskilt värdefulla: tre inom bolagsområdet, SJ-området 
inklusive lokstallsområdet, samt tre miljöer inom det tidigare municipalsamhället. 
Såväl innanför som utanför dessa områden finns en rad byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla. Därtill framhölls Hallmans stadsplan och fyra parker 
som kulturhistoriskt värdefulla. Några yngre byggnader, däribland stadshuset och 
kv. Ortdrivaren, klassades som arkitektoniskt intressanta.  

När Kiruna pekades ut som kulturmiljö av riksintresse motiverades detta 
bland annat av att Kiruna grundades som ett mönstersamhälle. 
Riksintressebeskrivningen fokuserade på samma miljöer som lyftes fram i 
bevarandeplanen, och som uttryck för riksintresset angavs bland annat “stadens 
silhuett och gruvberget”, “industriella anläggningar som visar grunden för 
samhällets existens, samt järnvägsmiljön”, och “den terränganpassade stadsplanen” 
med “gatunät, tomtstrukturer och öppna platser”. Vidare så finns 
“[k]ännetecknande byggnader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare 
delar av 1900-talet som de så kallade Bläckhornen för en arbetarbefolkning, 
tjänstemannabostäder och Hjalmar Lundbohmsgården. Offentliga byggnader som 
kyrkan, den gamla brandstationen och stadshuset. Till efterkrigstidens mer 
utmärkande arkitektur hör också bostadsbebyggelse av Ralph Erskine”.56 

I samband med att Kirunas bebyggelse etablerades som kulturarv, kan man 
ana en geografisk förskjutning av mönsterstaden i bevarandeplan och 
riksintressebeskrivning. Om det när Kiruna grundades var bolagsområdet som 
ansågs vara ett mönstersamhälle, så har det så kallade komplementsamhället, det 
som tidigare var municipalsamhälle, liksom järnvägsområdet kommit att inkluderas 
i det som idag uppfattas som mönsterstaden. Även om dessa områden inte 
historiskt har förknippats med de bolagskontrollerade mönstersamhällena, och de i 
Kiruna länge hade en lägre standard än LKAB:s bolagsområde, så var även de för 
tiden relativt välordnade och planerade. De anlades från början utifrån en 
stadsplan, det fanns en byggnadsstadga som upprätthölls, och bostadsspekulation 
stävjades.  
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Mönsterstaden i stadsomvandlingen  
I samband med den nu pågående stadsomvandlingen, och planeringen av den 
framtida staden som påbörjades 2004, refereras det ofta till Kiruna som 
mönsterstaden. I pressen har man bland annat kunnat läsa att “Kirunas grundare, 
Hjalmar Lundbohm, planerade för att Kiruna skulle bli en mönsterstad. Kenneth 
Stålnacke tycker att framtiden ska gå i Lundbohms anda. - Lundbohm samlade 
kompetens runt sig, de vill vi också göra. Alla goda idéer ska mötas i en spännande 
dialog.”57 I samband med diskussioner om vad som ska flyttas med i 
stadsomvandlingen menade dåvarande kommunalrådet att “Vi kommer att slåss 
oerhört hårt för att framtidens Kirunabor ska ha ett stadshus värt namnet och det 
har varit både vår och LKAB:s inriktning. Vi har också sagt att så många som 
möjligt av Bläckhornshusen ska räddas åt eftervärlden. De har en kulturhistoria 
värd namnet och representerar en del av Hjalmar Lundbohms vision om 
mönsterstaden Kiruna där arbetarna skulle bo i ett stadsplanerat område och inte i 
kåkstäder, säger Kenneth Stålnacke som tillsammans med Kirunas 
kommunledning är beredd att ta till det kommunala planmonopolet om man inte 
får sin vilja fram.”58  

I debattartiklar har det bland annat argumenterats för att det befintliga 
stadshuset skulle demonteras och återuppbyggas, eftersom “[s]ammantaget är det 
en förvaltningsbyggnad värdig mönsterstaden Kiruna.”59 Vid argumentation för att 
bevara den äldre bebyggelsen skrevs att “[n]är järnmalmen i Kiruna började 
exploateras i slutet av 1800-talet bestämdes att staden skulle bli ett 
mönstersamhälle där livet anpassades till människors behov och efter klimatet”, 
och att “de sociala dimensionerna, utbildning och kultur, var grundstenarna i 
visionen av mönsterstaden”.60 Vidare framfördes det av föreningarna Kirunas 
Rötter och Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening att “För oss som 
representerar två kulturföreningar i Kiruna är det dessutom svårt att förstå hur 
rivning och nybyggnation står i motsats till varandra. Det nya Kiruna ska 
naturligtvis byggas som en mönsterstad. Vi ska anlita de allra främsta arkitekterna, 
använda den senaste tekniken vid nybyggnation. Men detta motsäger ju inte att vi 
också ska bevara vårt kulturarv.”61  

Kommunens bild idag är att Kiruna blev byggt som ett mönstersamhälle i 
början av 1900-talet. I den fördjupade översiktsplanen från 2014 beskrivs det som 
att “LKAB:s första disponent, Hjalmar Lundbohm lyckades på några få årtionden 
skapa det mönstersamhälle som var målet - ett samhälle med bra boende för alla, 
bra service, bra skolor och därtill en arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt 
ovanligt lyckad miljö.”62 När Kiruna kommun 2012 bjöd in till 
stadsbyggnadstävling om ny stadskärna skrevs i prekvalificeringsprogrammet att 
“Kiruna har ofta kallats för Mönsterstad. Det är inte utan orsak. Hjalmar 
Lundbohm, LKAB:s första disponent och Kirunas grundare, hade några av 
dåtidens idealsamhällen som förebilder. Han anlitade landets främsta planerare, 
arkitekter och konstnärer. Målsättningen var att skapa ett för alla trivsamt och väl 
fungerande samhälle där god funktion, arkitektur och stadsrumslig gestaltning 
bidrog till den karaktärsfulla miljö som ännu idag kännetecknar Kiruna. Ett 
attraktivt samhälle var viktigt, inte minst för att locka arbetskraft och familjer till 
Kiruna som skulle välja att stanna. I det avseende har ingenting förändrats på drygt 
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100 år.”63 Av programmet framgick även att visionen för den nya stadskärnan var 
att den skulle bli karaktärsfull med en stark, egen identitet, vara multifunktionell 
och bjuda in till sociala kontakter, samt vara hållbar och klimatsmart. När 
kommunen 2013 offentliggjorde att White arkitekter vunnit 
stadsbyggnadstävlingen, så sa den ansvarige arkitekten för det vinnande förslaget 
bland annat att “Vårt förslag på hur och vart man ska flytta Kiruna är baserat på 
kunskap bakåt, vad man har i dag, tillsammans med en stark vision framåt. Kiruna 
ska fortsätta vara en internationellt uppmärksammad mönsterstad”.64  

I Kirunas samtida planering uppfattas mönsterstaden som något i grunden 
eftersträvansvärt. Även om begreppet har sin bakgrund i patriarkalt anlagda 
bolagsstäder, vilka historiskt sett inte alltid uppfattades som goda samhällen vilket 
Pullman city var ett exempel på, tolkas mönsterstaden i Kiruna som något positivt. 
Kiruna byggdes som ett mönstersamhälle, och det vill kommunen ta fasta på när 
det “nya” Kiruna byggs. Framtidens mönsterstad förknippas med kvaliteter som 
attraktivitet, god arkitektur, hållbarhet och modernitet genom miljöanpassning 
och ny teknik. En innehållsmässig förskjutning av begreppet har emellertid skett. 
Stor vikt läggs, liksom tidigare, vid gestaltning och arkitektoniskt uttryck, att skapa 
trivsamma och klimatanpassade miljöer, med ambitionen att anlita framstående 
arkitekter och uppföra märkesbyggnader. Grundläggande institutioner som skola, 
sjukvård, lokaler för kultur- och föreningsliv, lokaltrafik och så vidare ingår i 
planeringen, men är idag något som det offentliga förväntas ta ett ansvar för, 
snarare än en del av ett framsynt mönstersamhälle. Det har också skett en 
förskjutning mellan LKAB och kommunen i planeringen. Där gruvbolaget var 
den drivande parten i början av 1900-talet har nu kommunen ansvar genom 
planmonopol och offentlig social omsorg, även om LKAB måste bekosta 
stadsomvandlingen genom att ersätta de skador som uppstår på grund av 
gruvbrytningen.  

KULTURARVET I FRAMTIDENS KIRUNA  
Uppfattningarna om vad, och hur mycket, som ska flyttas i den kommande 
stadsomvandlingen har skiftat under åren, även om det ofta har uttryckts i ganska 
vaga termer. Kommunens pressmeddelande 2004 om att “vi ska flytta en stad”, 
har kommit att prägla bilden av stadsomvandlingen, men det framgick också att 
man inte visste hur mycket som faktiskt skulle komma att flyttas. Bland annat 
ställdes en rad frågor; “Ska vi bygga helt nytt någon annan stans och verkligen 
starta om allt, fria från traditionens bojor? Ska vi bevara allt det gamla men på en 
ny plats? Ska vi blanda det bästa av det gamla med att bygga nytt av det inte 
lyckades helt förra gången?”65 Något tillspetsat kan man säga att två olika alternativ 
har utvecklats: antingen flyttas en stor del av den befintliga bebyggelsen, eller 
också flyttas ett fåtal byggnader medan det mesta rivs för att istället ersättas av ny 
bebyggelse. Båda alternativen kan kopplas till föreställningen om mönsterstaden 
Kiruna. Delvis har skilda intressenter olika uppfattningar, och delvis har det skett 
en förändring över tid när det gäller synen på hur bebyggelsen bör hanteras.  

Alternativet att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som 
representerar mönsterstaden genom att flytta en stor del av den var inledningsvis 
kommunens linje. Kommunfullmäktige antog en fördjupad översiktsplan 2007, 
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enligt vilken “så många byggnader som möjligt” skulle flyttas.66 För att möjliggöra 
att många byggnader kan flyttas ändrades också Plan- och bygglagen, så att 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Malmfälten67 skulle kunna flyttas utan att 
omfattas av krav på nybyggnadsstandard.68 Också länsstyrelsen argumenterade för 
att många byggnader behövde flyttas för att upprätthålla riksintresset, och 
förordade även att flyttad bebyggelse skulle placeras så att dess sammanhang 
bibehålls. I beslutet att bevilja tillstånd att flytta byggnadsminnet Hjalmar 
Lundbohmsgården angavs bland annat att den nya tomten “så långt som möjligt 
[ska] likna den nuvarande avseende storlek, typ av växtlighet och om möjligt 
sammanhang med omgivande miljö”.69 Länsstyrelsen argumenterade också för “att 
delvis nya kulturhistoriska värden kommer att skapas genom att gården flyttas i en 
’gruvtradition’ som är en del av det kulturhistoriska sammanhanget”.70 Det finns 
också föreningar i Kiruna som förordar att en stor del av samhällets äldre 
bebyggelse flyttas, och placeras i en sammanhållen miljö som ska utgöra “Kiruna 
gamla stad”.71  

Alternativet att endast flytta ett fåtal byggnader har successivt vuxit fram i 
kommunens planer. Istället för att flytta en betydande del av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen vill kommunen satsa på att bygga nytt enligt samtida ideal – 
det vill säga i den historiska mönsterstadens anda. Det är detta scenario som 
kommunen nu planerar för i utvecklingsplan och markanvisningar.72 Kiruna 
kommun och LKAB, som ansvarar för hanteringen av bebyggelsen, har kommit 
överens om att upp till 21 byggnader kommer att flyttas under 
stadsomvandlingsprocessen.73 Anledningar för att inte flytta fler byggnader är bland 
annat att ansvariga säger sig vilja bygga nytt och modernt, att den äldre 
bebyggelsen anses vara ineffektiv energimässigt, och att det kostar mer att flytta än 
att bygga nytt.  

På vilket sätt de flyttade byggnaderna kommer att placeras i det nya 
Kiruna är dock oklart. Kommunen har ambitionen att sprida ut dessa, en byggnad 
per kvarter, för att på så sätt behålla minnet av det gamla Kiruna.74 Samtidigt har 
LKAB, som äger merparten av de aktuella byggnaderna, planer på att samla flera 
av dem i ett område åt nordväst, med avsikten att etablera ett nytt så kallat 
bolagsområde.75 När det gällde stadshuset ställdes frågan att flytta eller bygga nytt 
på sin spets. Då byggnaden var byggnadsminne, ansökte kommunen och LKAB 
om att få skyddet hävt, med avsikt att riva byggnaden. De hade avtalat att LKAB 
istället skulle bekosta uppförandet av ett nytt stadshus.76 Länsstyrelsen avslog, och 
beslutade istället att jämka skyddsbestämmelserna för att möjliggöra nedmontering 
och återuppbyggnad av stadshuset. Detta motiverades genom att “de värden som 
särskilt har pekats ut för stadshuset, som rör utformningen och bruket av 
byggnaden som en offentlig lokal” då skulle kunna bevaras.77 Detta överklagades 
av kommunen. Slutligen avgjordes ärendet av Kammarrätten 2014, som beslutade 
att gå på kommunens linje att häva byggnadsminnesskyddet.78  

Det går alltså att antingen se det som att spåren av mönsterstaden bevaras 
genom att byggnader flyttas, och fortsätter vara en del av stadsmiljön. Eller också 
fokuserar man på den bakomliggande tanken med bebyggelsen, och förhåller sig 
till den på ett mera abstrakt plan. Inte genom att, i det här fallet, försöka återskapa 
det ursprungliga mönstersamhället, utan genom att bygga ett nytt. Båda 
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alternativen är problematiska sett ur ett bevarandeperspektiv. Platsen och 
sammanhanget mellan byggnader och dess omgivning är en del av kulturmiljön, 
och om det historiska mönstersamhället ska bevaras krävs det mer än att några 
byggnader flyttas; mönsterstaden är mer än ett antal representativa byggnader. 
Samtidigt är de materiella aspekterna centrala, att fokusera på idén om 
mönsterstaden och fritt gestalta en ny utan hänsyn till den ursprungliga 
bebyggelsen är inte heller tillfredställande.  

SLUTSATSER  
Det finns en utbredd föreställning om Kiruna som mönsterstad, både med 
referenser till samhällets grundande och till att “nya” Kiruna ska byggas enligt 
samtidens ideal i mönsterstadens anda. Vad som konstituerar mönsterstaden 
tydliggörs dock inte i planeringen. Den här studien visar att mönsterstaden Kiruna 
dels utgör en idé om ett attraktivt, hållbart och välplanerat samhälle, dels är ett 
historiskt genomfört stadsbyggnadsprojekt. En begreppsförskjutning över tid är 
uppenbar. Idémässigt har det skett en utveckling från det sena 1800-talets 
bolagsbyggda, paternalistiska mönstersamhälle, till dagens strävan efter den goda 
staden planerad av det offentliga. Gemensamt för den historiska och den framtida 
mönsterstaden är ambitionen att bygga det bästa samtiden har att erbjuda. 
Mönsterstaden har kommit att påverka synen på Kirunas som kulturmiljö, och är 
en av de bakomliggande faktorerna till att bebyggelsen tillskrivs kulturhistoriska 
värden. Geografiskt har mönsterstaden kommit att omfatta hela Kirunas äldsta 
bebyggelse, inte enbart bebyggelsen inom bolagsområdet.  

Relationen mellan å ena sidan mönsterstad som idé, och å andra sidan 
som byggd miljö, blir dock otydlig i planeringen inför stadsomvandlingen och i 
hanteringen av kulturarvet. Valet av synsätt kan anpassas till ansvariga parters 
önskemål och visioner om hur de vill se det “nya” Kiruna, snarare än ta avstamp i 
dagens etablerade kulturmiljö. Planeringen är komplex, och fler aspekter än 
bebyggelsens kulturhistoriska värden inverkar på de beslut som fattas, men 
mönsterstadstanken påverkar de visioner som finns om den framtida staden.  

Kulturarvet är dock något som måste hanteras, oavsett om ett antal 
byggnader kommer att flyttas, eller om det är den idémässiga mönsterstaden man 
bygger vidare på. Kanske är det början på en förskjutning av själva kulturarvet i 
Kiruna – från fokus på det materiella och att flytta byggnader, till det immateriella 
och ett bevarande av bebyggelsens bakomliggande idé.  
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Summary  
 

Moving a model town  
 
Kiruna, in the northernmost part of Sweden, was founded in 1900 by the mining 
company LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) as a model company town. Building a 
town in the scarcely populated area was necessary; workers had to move there in order 
to enable the labour intensive mining industry. The town and the mine have been 
interconnected since their inception, and the town is a designated heritage site of 
national significance.  

At the start of the 21st century, as the market price of iron ore increased, LKAB 
initiated deeper mining in the locality. This mining causes subsidence and as the iron 
ore reaches under the town, the centre and several residential areas will be affected. In 
2004 and in response to the need for future mining and the issues of subsidence, the 
municipality issued a press release stating that Kiruna was to be moved.  

There is a strong conception of Kiruna as a ‘model town’; both the existing 
settlement and the proposed ’new’ Kiruna that is to be built. However, it is unclear 
what constitutes a model town. The aim of this paper is to analyse how Kiruna as a 
model town is conceptualised, and how these conceptions affect the urban planning 
process. What makes Kiruna a ‘model town’? How has the conception changed over 
time? What is it you move, if you relocate a ‘model town’?  

In the analysis, built cultural heritage is regarded as being socially and culturally 
constructed. Value assessments are based on the contemporary significance of built 
environments and dependent on conceptions of its history. The investigation of Kiruna 
as a model town is based on literature, planning documents, and articles from regional 
newspapers.  

COMPANY TOWNS  
Company towns were historically built by a single company, often in scarcely 
populated areas in order to provide housing for the workers. Most were built between 
1830 and 1930 as part of the industrialisation of the western world. Mats Ahnlund and 
Lasse Brunnström’s research showed, built-up areas surrounding these kinds of 
industries, such as mining and sawmills, were designed and organised in very different 
ways. The result might be, for instance, company towns, complementing service and 
supply towns, or shanty towns; the outcome was dependent on the degree of planning 
and how permanent the towns were expected to be. In model company towns, the 
company did more than just provide the minimum of buildings and structures needed 
for industry, they were often well designed and provided housing, schools, libraries, 
parks, etc. and social welfare systems.  

KIRUNA AS A MODEL TOWN 
Kiruna was established by LKAB as a planned settlement to enable mining of iron ore 
deposits in the mountains of Luossavaara and Kiirunavaara. Also, a railway was built to 
carry iron ore to Narvik harbour in Norway. In contrast, Malmberget, a shanty town 
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circa 120 kilometres south of Kiruna, was established in the 1880s and had a reputation 
for poor living standards and social problems.  

To gain permission by the state to open the mines, LKAB had to provide a 
better settlement. Hjalmar Lundbohm, LKAB’s first manager, invited reputable 
architects, planners and artists to prepare designs for the new town. Kiruna was divided 
in three separately organised areas; the company town, a service and supply town, and 
an area built by the Royal Railway Board (Kungliga Järnvägsstyrelsen). These three 
areas merged in 1948 and Kiruna was designated town rights.  

According to Brunnström, LKAB intentionally designed the town as a model 
company town. LKAB provided high-quality housing, schools, library, public 
transportation etc. The mining company also had an influence on the building of the 
service and supply town. In the literature however, there are sparse references to 
explicitly calling Kiruna a model company town during the 1940s through to the 
1970s. Kiruna as model town was however clearly emphasised by Brunnström’s 
research.  

Brunnström’s work coincided with the municipality’s decision to prepare a 
conservation plan in the 1980s. Here, Kiruna as model town was a dimension that 
influenced the conservation plan and in turn influenced the decision to designate the 
town as a heritage site of national significance. Notably, there was a geographical shift 
in what constituted the model town. When Kiruna was founded, it was the model 
company town that was ‘model’; but in the conservation plan, the whole town, with a 
focus on the oldest neighbourhoods and buildings, were included in the concept of the 
‘model town’.  

In the urban planning process, from 2004 and onward, there have been 
frequent references to the ‘model town’, where new visions based on stakeholder 
aspirations seek to build the ‘new’ Kiruna as a new model town. Here, ‘model town’ 
has positive connotations and focuses on aspects such as sustainability and 
environmental friendly technology.  

BUILT CULTURAL HERITAGE IN THE FUTURE KIRUNA  
Opinions on what and how much of the built cultural heritage is to be moved as the 
town relocates have evolved since 2004. Two alternatives have developed; either a big 
part of the built cultural heritage is to be moved, or only a few buildings are to be 
moved and instead the historic buildings will be replaced with new buildings. Both 
options can be related to the model town concept.  

Moving many historic buildings and reassembling them at new locations means 
conservation of the built environments that represents the historic model town. 
Initially, the municipality wanted to “move as many buildings as possible” and the 
County Administrative Board of Norrbotten argued that many buildings had to be 
relocated to maintain the significance of the town as a heritage site.  

Gradually, the municipality started to plan for relocating only a small number 
of buildings, instead emphasising the wish to build new buildings, in accordance with 
today’s architectural ideal – in the spirit of the model town. The municipality and 
LKAB have made an agreement that 21 buildings, at most, will be relocated.  



Artikeln är publicerad i Fabrik & Bolig, december 2015, ss 24-43.  
Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet.  
 
 
CONCLUSIONS  
There is a conception of Kiruna as being a model company town. On one hand, the 
model town is an idea; on the other, the model town is a built environment. The 
relation between the two is not clear in the contemporary planning and adapting to 
stakeholders visions for the new Kiruna.  

For Kiruna, the model town idea has an influence on planning decisions for the 
town but reflects a shift in how the built cultural heritage is defined, from conservation 
of material objects towards immaterial values and the idea behind the buildings and 
other imperatives including technical and economic considerations.  
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