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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det finns en allmängiltig uppfattning kring vad 
som kännetecknar god stadsmiljö, eftersom det i planeringssammanhang ofta talas om god stadsmiljö och 
attraktivitet på ett sätt som tycks förutsätta att så är fallet. Skillnader i uppfattningar och föreställningar 
kan vara grundade i olika faktorer och i examensarbetet har skillnader möjliga att relatera till genus och 
ålder studerats. Genom en fallstudie i Kiruna har delar av resultatet från en, av Kiruna kommun, tidigare 
genomförd enkätundersökning analyserats vidare för att utreda om det bland de Kirunabor som besvarat 
enkäten finns skillnader som är möjliga att relatera till genus eller ålder. Fallstudien, som geografiskt sett 
avgränsats till Kirunas centrala stadsmiljö, har byggts upp kring jämförande diskursanalyser där åtta olika 
respondentgruppers svar på åtta olika frågor har studerats och jämförts med varandra. Jämförelserna har 
grundats på vilka byggnader och platser respondenterna lyft fram i sina svar samt på vad de haft för åsikter 
om Kirunas stadsmiljö. Resultatet av de jämförande diskursanalyserna visar att det finns både likheter 
och skillnader mellan de olika respondentgruppernas svar. Detta resultat bidrar förhoppningsvis till att 
öka förståelsen för vilken betydelse genus och ålder har i föreställningar kring vad som kännetecknar god 
stadsmiljö.  
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Kapitel 1. Inledning
I detta kapitel beskrivs det syfte samt den problemformulering och de frågeställningar som ligger till grund 
för detta examensarbete. En redogörelse för dokumentets disposition ges också. 

1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns en allmängiltig föreställning kring vad som 
kännetecknar god stadsmiljö, eftersom det i planeringssammanhang ofta talas om god stadsmiljö och 
attraktivitet på ett sätt som tycks förutsätta att så är fallet. Många gånger definieras inte innebörden av 
dessa värdeladdade begrepp och inte heller vem eller vilka de avser att tilltala och på vilket sätt. I Plan- och 
bygglagen (2010:900) anges att planläggning ska främja ”... en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder” (2 kap. 3 §) samt ”en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig 
och användbar för alla samhällsgrupper” (2 kap. 3 §). Med utgångspunkt i detta uppstår frågor kring vad en 
attraktiv, god och estetiskt tilltalande stadsmiljö egentligen är och vad det innebär för olika människor. 

1.2 Problemformulering 
I Kiruna kommun genomfördes år 2006 en enkätundersökning bland Kirunaborna vid namn ”Vilken är din 
bild av Kiruna?”, i syfte att få kännedom om vilken syn stadsinvånarna har på sin stad. I Kiruna kommuns 
sammanställning av det resultat som framkommit ur denna undersökning ges en generell beskrivning av 
Kirunabornas bild av sin stad, där det inte tagits i beaktande att föreställningar om vad som utgör god 
stadsmiljö eventuellt kan se olika ut mellan olika människor. Med utgångspunkt i det svarsmaterial som 
framkommit ur enkätundersökningen undersöks därför i denna uppsats vilka likheter respektive skillnader 
som finns mellan hur olika stadsinvånare ser på Kirunas stadsmiljö.

1.3 Frågeställningar
För att få en förståelse för om det bland Kirunaborna finns en allmängiltig föreställning kring vad som 
kännetecknar god stadsmiljö har examensarbetet fokuserat på att besvara följande frågeställningar:

•	 Vilka likheter respektive skillnader som kan relateras till genus är möjliga att urskilja i Kirunabornas 
föreställningar om god stadsmiljö och hur ter sig dessa?

•	 Vilka likheter respektive skillnader som kan relateras till ålder är möjliga att urskilja i Kirunabornas 
föreställningar om god stadsmiljö och hur ter sig dessa?

1.4 Disposition 
I kapitel 2 presenteras den teori och den metod som legat till grund för uppsatsen. I kapitlet ges inledningsvis 
en övergripande beskrivning av fallstudien som metod tillsammans med en redogörelse för det material 
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som legat till grund för den fallstudie som genomförts. För att sätta in fallstudien i ett sammanhang ges 
också en beskrivning av den stadsmiljö där studien tagit plats, följt av en redovisning kring hur fallstudien 
har avgränsats. Därefter följer en övergripande redogörelse för diskursteorin, vilken legat till grund för 
fallstudien, samt en beskrivning av tillvägagångsättet för den undersökning som genomförts. En beskrivning 
ges också kring vilket förhållande jag som författare har till fallstudieorten samt vilka för- och nackdelar som 
finns kring detta. För att sätta in uppsatsen i en vetenskaplig kontext ges slutligen en översikt av ett urval av 
tidigare forskning inom ämnesområdet tillsammans med egna reflektioner kring dessa. 

I kapitel 3 presenteras den fallstudie som utgör examensarbetets empiriska del i form av jämförande 
diskursanalyser. I kapitlet redovisas både de likheter och de skillnader relaterade till genus och ålder som 
varit möjliga att urskilja utifrån fallstudiematerialet. 

I kapitel 4 redogörs och reflekteras kring fallstudiens resultat på en övergripande nivå samt i relation till 
tidigare forskning. 

I bilagan redovisas det material som legat till grund för de jämförande diskursanalyserna. Detta för att göra 
det möjligt att som läsare kunna ta ställning till det redovisade resultatet. 
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Kapitel 2. Teori och metod
I detta kapitel ges inledningsvis en övergripande beskrivning av fallstudien som metod tillsammans med en 
redogörelse för det källmaterial som utgör fallstudieobjektet i uppsatsen. Denna presentation följs av en 
beskrivning av den stadsmiljö där fallstudien har genomförts samt av en redogörelse för hur examensarbetet 
avgränsats, både geografiskt och med avseende på det källmaterial som använts. Därefter följer en beskrivning 
av diskursteorin, vilken är både den teori och den metod som uppsatsen är uppbyggd kring. Denna beskrivning 
följs upp av en mer konkret redogörelse för hur arbetet med fallstudien har genomförts. Utöver det ges 
också en inblick i vilket förhållande jag som författare har till den stadsmiljö som utgör fallstudieorten. 
Slutligen redovisas en forskningsöversikt som redogör för ett urval av tidigare forskning med relevans för 
syftet samt egna reflektioner kring detta.   

2.1 Fallstudie
I texten som följer ges en övergripande beskrivning av fallstudien som metod tillsammans med en redogörelse 
för det källmaterial som utgör fallstudieobjektet i examensarbetet. 

2.1.1 Fallstudie som metod
Genom en fallstudie är det möjligt att djupgående redogöra för händelser, förhållanden, erfarenheter och 
processer som förekommer i ett särskilt fall. I en fallstudie ligger fokus på en enskild undersökningsenhet 
och genom att studera ett enskilt fall på djupet är målsättningen att även kunna belysa generella frågor. Fallet, 
som vanligen utgörs av något som existerar redan innan forskningsprojektet inleds, väljs ut på ett medvetet 
och väl övervägt sätt och bör ha tydliga gränser. Som grund för valet ligger den teoretiska fråga eller det 
praktiska problem som forskningen syftar till att undersöka. (Denscombe 2009:59-61, 63-64, 71)

Då fallstudier görs är en viktig del av arbetet att ta ställning till i vilken utsträckning resultatet kan sägas 
vara generaliserbart, det vill säga hur representativt eller unikt fallet är i jämförelse med andra liknande 
fall. För att jämförelser ska vara möjliga att göra krävs att kännetecken för fallstudien redovisas. Uppgifter 
kring sådant som fysisk, historisk och social lokalisering kan bland annat vara viktiga att redogöra för. Detta 
innebär att sådant som exempelvis geografiskt läge, historisk utveckling och deltagarinformation (i form av 
exempelvis ålder och kön) behöver beskrivas. (Denscombe 2009:69-70)

En nackdel med fallstudier är att trovärdigheten i generaliseringar ofta ifrågasätts. Det är därför viktigt att, som 
nämnt ovan, beskriva hur resultatet av fallstudien förhåller sig till andra fall. En av fördelarna med fallstudier 
är bland annat att det är möjligt att både använda flera olika metoder och datakällor i forskningsarbetet. 
Med andra ord kan triangulering, vilket innebär kombination av metoder eller data, med fördel användas 
för att få ökad förståelse och träffsäkerhet samt en fullständigare bild av det studerade fallet. (Denscombe 
2009:71-72, 188)
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2.1.2 Enkätundersökning i Kiruna som fallstudie 
År 2006 genomförde Kiruna kommun en enkätundersökning bland Kirunaborna vid namn ”Vilken är din 
bild av Kiruna?” i syfte att få kännedom om vilken syn medborgarna har på sin stad. Enkäten var riktad till 
samtliga Kirunabor och Kiruna kommun beskriver enkätundersökningen som en del i arbetet med att samla 
in synpunkter och idéer som kan komma att påverka både det nutida och det framtida Kirunas form och 
karaktärsdrag (Kiruna kommun 2006:1). Tillvägagångssättet beskrivs som en viktig del i en demokratiskt 
präglad planeringsprocess och resultatet av enkätundersökningen utgör ett viktigt planeringsunderlag. 
Förebilden till Kiruna kommuns enkätundersökning var en liknande enkätundersökning som utformats och 
genomförts av Catharina Sternudd som en del i hennes doktorandarbete. (Kiruna kommun 2007:5)

Kiruna kommuns arbete med att sprida enkätundersökningen genomfördes, efter annonsering i den 
lokala tidningen Kiruna annonsblad och på Kiruna kommuns hemsida, genom att 2000 enkäter lades ut i 
matvarubutiker, på biblioteket och på Stadshuset. Detta tillvägagångssätt ansågs lämpligt av ekonomiska och 
arbetsbelastningsmässiga skäl, eftersom det skulle ha och inneburit ett allt för dyrt och omfattande arbete 
att distribuera enkätundersökningen till samtliga hushåll i centralorten. (Kiruna kommun 2007:5)

Av de 2000 enkäter som lades ut returnerades 439 besvarade enkäter, vilka representerar ett slumpmässigt 
urval av Kirunabor. Antalet besvarade enkäter kan jämföras med Kiruna centralorts totala befolkning som vid 
tillfället för undersökningen var cirka 18 500 personer. Kiruna kommun gjorde år 2007 en sammanställning 
av enkätundersökningen där de kort redogör för vad som framkommit av enkätsvaren. Som tabellerna på 
nästa sida visar framgår av sammanställningen att 65 % av de svarande var kvinnor och 35 % män, vilket 
kan jämföras med könsfördelningen i staden vid tillfället för enkätundersökningen, där kvinnorna utgjorde 
49 % och männen 51 %. Vidare framgår att 8 % av de svarande var mellan 0-19 år, 37 % var mellan 20-37 
år, 38 % var mellan 40-59 år och 17 % var över 60 år. Denna åldersfördelning kan jämföras med den totala 
åldersfördelningen i Kiruna vid tillfället för enkätundersökningen då 24 % av befolkningen var mellan 0-19 år, 
22 % var mellan 20-39 år, 29 % var mellan 40-59 år och 25 % var över 60 år. (Kiruna kommun 2007:5, 7-8)

Respondentfördelningen är intressant eftersom den avviker från hur bland annat Birgitta Hennecke och Jamil 
Khan i uppsatsen ”Medborgardeltagande i den fysiska planeringen – en demokratiteoretisk analys av lagstiftning, 
retorik och praktik” beskriver deltagarsammansättningar vid medborgardeltagande inom fysisk planering. 
Hennecke och Khan hänvisar till studier av medborgardeltagande som visat att den typiske deltagaren 
är en medelålders man som är välutbildad och föreningsaktiv (Hennecke & Khan 2002:26-27). Samma 
undersökning har också visat att de yrkesgrupper som oftast deltar är de som har ett direkt ekonomiskt 
intresse av mark- och planeringsfrågor (Hennecke & Khan 2002:26-27). Utöver detta menar även Boverket i 
boken ”Vem bestämmer – om medborgardeltagande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet” 
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att det främst är resursstarka personer och grupper som hävdar sina intressen och utövar inflytande genom 
medborgargrupper (1998:80). Deras erfarenhet av arbete med medborgargrupper inom det så kallade 
Sydlänsprojektet är att män visat sig vara mer aktiva och intar en mer framträdande roll än kvinnor, samt 
att kvinnor främst intresserar sig för vardagslivs- och välfärdsfrågor samt lokal samhällsutveckling ur ett 
helhetsperspektiv (1998:68).  Att män i större utsträckning än kvinnor deltar i den fysiska planeringen, både 
som medborgare, planerare och beslutsfattare, är något som Boverket även konstaterar i rapporten ”Hela 
Samhället – Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö. Del 1” (Berntsson 1996:75). Även om det 
i de ovan nämnda fallen inte är just medborgardeltagande i form av enkätundersökningar som avses så är det 
intressant att se att den metod som Kiruna kommun använt sig av kanske lämpar sig bättre än andra för att nå 
ut till kvinnor, vilka enligt vad som beskrivits ovan ofta är underrepresenterade. Deltagarsammansättningen 
i Kiruna kommuns enkätundersökning visar att majoriteten av de svarande är kvinnor. Respondenternas 
utbildningsnivå eller yrke har i enkätundersökningen inte efterfrågats och det går därför inte att ta ställning 
till huruvida detta bekräftar eller avviker från tidigare nämnda påståenden. 

I enkätundersökningen, som bestod av fem delar, ställdes frågor kring hur stadsmiljön upplevs och värderas. 
I del 1 ombads de svarande att på en stadskarta redogöra för vilka vägar de helst promenerar efter och 
varför, samt vilka platser de upplever som mest trivsamma och varför. I del 2 ställdes frågor kring vilka platser 
eller byggnader som anses ha tydligast Kirunaprägel eller är viktiga för stadens identitet, samt vilka platser 
man väljer att visa upp för hitresta gäster. I denna del fick de svarande också redogöra för vad de hoppas 
aldrig kommer att förändras och vad de skulle sakna om det försvann, samt vad som skulle kunna förbättras 
i stadsmiljön. Vidare ställdes frågor kring vilken byggnad eller plats som anses vara vackrast respektive fulast 
och slutligen fanns utrymme att redogöra för övriga åsikter angående stadsmiljön. I del 3 ställdes frågor om 
boende. Deltagarna fick svara på om de föredrar att bo i villa eller lägenhet och varför, om det är viktigast 
att bo nära Kirunas affärscentrum eller naturen, om det är viktigt att kunna gå eller cykla vid förflyttning 
inom staden samt vilka tre faktorer som är viktiga för att boendemiljön ska upplevas trivsam. I denna del 
ställdes även frågor om i vilken del av Kiruna de svarande bor och hur de ser på den stadsdelen, samt var de 
helst skulle vilja bo och varför. Del 4 handlade om att på en sjugradig skala från ”förskräckligt ful” till ”väldigt 
vacker” värdera 25 olika namngivna platser. Den sista delen, del 5, bestod av 43 olika fotografier som även de 
skulle värderas med avseende på hur vackra byggnaderna på bilderna ansågs vara, hur trivsamma miljöerna 
såg ut och hur väl miljöerna på bilderna stämde överens med respondentens bild av Kiruna. Svarsalternativen 
sträckte sig på en sjugradig skala från ”nej, inte alls” till ”ja, absolut”. (Kiruna kommun 2006:3-18)

I Kiruna kommuns sammanställning av resultatet framgår inte hur olika genus- och åldersgrupper har svarat 
och därmed inte heller om det finns skillnader i svaren som kan beskrivas som genus- eller åldersrelaterade. 
Syftet med detta examensarbete är, som nämnts i inledningen, att analysera enkätmaterialet vidare för att 
utreda om genus- eller åldersrelaterade skillnader finns och hur dessa i sådana fall ter sig. 
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Flera anledningar finns till att det material som framkommit ur denna enkätundersökning lämpar sig som 
fallstudieobjekt i detta examensarbete. Först och främst skulle det inte vara möjligt att inom ramen för en 
uppsats på 30 hp både samla in och analysera ett material med en sådan omfattning som Kiruna kommuns 
enkätundersökning resulterat i. Med utgångspunkt i både den syftesformulering och de frågeställningar 
som examensarbetet är uppbyggt kring och de bakgrundsfrågor om ålder och kön som samlats in vid 
enkätundersökningen, är en fördjupad analys av enkätmaterialet möjlig att genomföra. Som tidigare nämnt är 
materialet också intressant eftersom fördelningen mellan deltagande respondenter skiljer sig från den typiska 
beskrivningen av vilka medborgare som vanligen intresserar sig för och engagerar sig i stadsbyggnadsfrågor.   

I examensarbetet har enkätens uppbyggnad och utformning tagits för vad det är, vilket innebär att detta inte 
är något som analyserats eller som diskuteras vidare i uppsatsen. 

2.1.3 Kiruna som fallstudieort
Som tidigare framgått så är Kiruna den stad där fallstudien i detta arbete tar plats. För att sätta in fallstudien 
av enkätundersökningen i ett sammanhang ges i detta avsnitt en översiktlig redogörelse för den studerade 
fallstudieorten. Detta är viktigt för att det ska bli möjligt att kunna jämföra de resultat och slutsatser som 
framkommer i denna undersökning med andra liknande fall (se Denscombe 2009:69-70). Beskrivningen som 
följer nedan fokuserar på att främst beskriva stadens byggda form och innehåll eftersom det är frågor kring 
detta som stått i fokus i enkätundersökningen som studerats. I texten som följer beskrivs Kirunas historiska 
utveckling, nutida karaktärsdrag och framtida utmaningar utifrån hur detta framställs offentligt. Utöver det 
beskrivs också föreställningar förknippade med staden. En beskrivning av hur Kiruna framställs offentligt 
kan göra det lättare att få en förståelse för respondenternas svar som framkommit ur den studerade 
enkätundersökningen. 

2.1.3.1 Historik
Kiruna är ett samhälle som började växa fram i samband med att gruvdriften i området inleddes. Den första 
stadsplanen antogs år 1900 och detta år brukar beskrivas som stadens födelseår, även om området varit 
befolkat sedan tusentals år tillbaka (Kiruna kommun 2011). Stadsplanen, som ritades av arkitekt P-O Hallman, 
var på den tiden speciell eftersom den, till skillnad från de mer vanligt förekommande rutnätsplanerna, 
utformades med hänsyn till platsen och dess naturliga förutsättningar samt eftersom platsbildningar och 
viktiga byggnader spreds över hela samhället. Bebyggelsen som uppfördes inom det område som idag utgör 
stadskärnan höll ursprungligen en jämn skalnivå med byggnader placerade intill gata. Under 1950-, 1960- och 
1970-talen förändrades dock stadskärnans karaktär då en stor del av den ursprungliga bebyggelsen revs 
och ersattes av ny bebyggelse i större skala med en utformning och placering som avvek från det tidigare 
mönstret. (Kiruna kommun 2006a:49, 51, 135)



17

2.1.3.2 Stadsmiljöns nuvarande karaktär
I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C från år 2006 redovisas en fackmannamässigt utförd 
stadsmiljöanalys för Kirunas stadskärna. I detta avsnitt redogörs för ett urval av vad som framkommit i denna 
analys. Stadsmiljöanalysen visar att den centrala staden idag främst utgörs av byggnader i en till fyra våningar 
med vissa inslag av högre bebyggelse i fem till åtta våningar eller mer. Bebyggelsen varierar i bredd, längd och 
höjd liksom i kulörer och material på fasader. En större del av bebyggelsen i centrum består av byggnader 
i större skala med fasadmaterial i puts, tegel, plåt eller betong men bland dessa förekommer även inslag av 
bebyggelse i mindre skala med fasader i trä. (Kiruna kommun 2006a:135-136, 147, 148)

I analysen framkommer vidare att det i centrala Kiruna finns en blandning av kommersiella verksamheter, 
kontor och bostäder. Dessa funktioner beskrivs som utspridda och omgivna av obebyggda tomter och 
tomma lokaler. I centrum finns endast enkelsidiga butiksstråk med vad som i analysen beskrivs som ett 
glest utbud. De offentliga mötesplatser som lyfts fram i analysen är, förutom caféer och restauranger, platser 
som Kupoltorget, Meschplan, Ströget och Ferrumparken. Hårdgjorda parkeringsytor framställs som något 
som upptar en stor del av den centrala staden. Utöver det framkommer i analysen att Kiruna saknar en 
sammanhållen och enhetlig stil på den offentliga möbleringen. Stadsplanens utformning skapar siktlinjer som 
gör det möjligt att från den centrala staden blicka ut mot vyer som Kiirunavaara och Kebnekaisefjällen. 
(Kiruna kommun 2006a:134, 143-144)

2.1.3.3 Kirunas framtid
Som en konsekvens av den gruvbrytning under jord som sker i Kiruna uppstår markdeformationer som 
leder till att sprickbildning uppstår ovan mark. Eftersom brytning sker av en malmkropp som lutar in under 
staden så påverkar verksamheten den befintliga bebyggelsen. Delar av bebyggelsen inom den centrala 
staden kommer att påverkas och för att även fortsättningsvis kunna utvinna malm i Kiruna kommer en 
stadsomvandling att äga rum. (Kiruna kommun 2006a:31-34) 

2.1.3.4 Föreställningar om Kiruna
Kiruna beskrivs i boken ”Kiruna – staden som ideologi” av Bo Nilsson som en uppsättning föreställningar 
och idéer. Nilsson menar att den officiella framställningen av Kiruna visar på en ”outsinlig ström av nästintill 
samstämmiga skildringar” (Nilsson 2009:41) där staden beskrivs som unik med sin speciella natur, sin historia 
och sitt kulturarv. Staden beskrivs också som präglad av ytterligheter där exempelvis sådant som Sveriges 
högsta berg, Europas sista vildmark och världens största underjordsgruva lyfts fram. Nilsson menar vidare 
att även arkitekturen utgör en viktig del i stadens framställning. I centrala Kiruna är Kyrkan, Stadshuset och 
Kv. Ortdrivaren sådan bebyggelse som ofta uppmärksammas och som enligt Nilsson kan beskrivas som 
nyckelsymboler. Han menar att det bland Kirunaborna finns dominerande föreställningar om vilken typ av 
bebyggelse som är viktig och typisk för staden och att detta är något som intagit formen av ett kollektivt 
medvetande. (Nilsson 2009:10, 25-30, 41, 45, 52, 57)
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2.2 Avgränsning
Fallstudien som genomförts i examensarbetet är geografiskt sett avgränsad till Kirunas centrala stadsmiljö 
som markerats ut på karta 1. Det innebär att analysen av enkätmaterialet endast är uppbyggd kring synpunkter 
som berör detta område. Skillnader i föreställningar om god stadsmiljö kan ha sin grund i olika faktorer men 
i denna uppsats har endast skillnader relaterade till genus och ålder studerats. Utöver det är fallstudien också 
avgränsad till att endast studera och analysera de svar som framkommit ur enkätundersökningens andra del (se 
kapitel 2.1.2 för en redogörelse kring enkätens olika delar). Svar som framkommit ur enkätundersökningens 
första del ingår inte i fallstudien på grund av att jag bedömde det som alltför omfattande att inom ramen 
för detta examensarbete analysera svar kopplade till en karta. Inte heller enkätundersökningens tredje del 
ingår i analysen eftersom denna del handlar om boende. Denna uppsats är främst inriktad på att studera 
offentliga miljöer och fokus ligger inte på att studera centrala Kiruna som boendemiljö, även om bostäder 
finns även i centrum. Del fyra och fem har inte analyserats eftersom de resulterat i svar i form av kvantitativa 
data. Denna typ av data lämpar sig inte för diskursanalys, vilken är den metod som detta examensarbete är 
uppbyggd kring.

2.3 Diskursteori
”Det är genom att se världen genom en bestämd teori som man kan ställa sig främmande för några av sina 
självklarheter och ställa andra frågor till materialet än man kan göra utifrån sin vardagsförståelse” (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000:30).

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för examensarbetet är diskursteorin. En diskurs kan 
beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:7) och i en diskursanalys, där diskursteorin är en av flera inriktningar, handlar det om att analysera 
olika mönster inom ett ”samtal”. Diskursanalys kännetecknas av att teori och metod hänger samman och 
diskursanalysens olika inriktningar bygger på fyra gemensamma utgångspunkter. Till att börja med kan vår 
kunskap om världen inte ses som en objektiv sanning då kunskapen bygger på vårt sätt att kategorisera 
den. Vidare förändras vår syn på världen med tiden samtidigt som den präglas av kultur och historia. En 
tredje utgångspunkt är att vår världsbild skapas genom sociala processer där bilder av vad som både är sant 
och falskt byggs upp och kämpar emot varandra. Slutligen påverkas våra handlingar av vilken syn vi har på 
världen och utifrån denna syn accepteras vissa handlingar medan andra blir oacceptabla. Diskursteorin, som 
grundats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, bygger på att det sociala är en diskursiv konstruktion och 
att betydelser aldrig blir färdiga utan hela tiden omdefinieras. Diskurser kan därför beskrivas som ”tillfälliga 
fixeringar av betydelse i en i grunden obestämbar terräng” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:46). Det finns ett 
flertal olika begrepp som i diskursteoretiska sammanhang är nödvändiga att känna till. I den följande texten 
ges en redogörelse för dessa begrepp tillsammans med min tolkning av hur de tar plats i examensarbetet. 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000:7, 10-12, 31)
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Diskurser byggs upp kring vad som kallas nodalpunkter, vilket kan beskrivas som ”tecken kring vilket de andra 
tecknen ordnas och från vilka de får sin betydelse” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:33). En diskursteoretisk 
analys har som mål att utifrån nodalpunkter finna entydighet, eller att med andra ord; omforma element 
till moment. Ett element är något mångtydigt som inte fått sin innebörd slutligt definierad men som genom 
att omformas till ett moment ges en tillfällig mening. Element som har olika betydelser i olika sammanhang 
beskrivs som flytande signifikanter. I den fallstudie som genomförs i detta examensarbete skulle ”staden”, 
eller för att vara mer specifik; centrala Kiruna, på ett övergripande plan kunna beskrivas som både en 
nodalpunkt, ett element och en flytande signifikant. Centrala Kiruna kan beskrivas som en nodalpunkt 
eftersom det är kring denna plats som den studerade diskursen är uppbyggd, men samtidigt också som 
ett element och en flytande signifikant eftersom detta är en plats som i olika sammanhang kan ges olika 
betydelser. En diskursteoretisk analys syftar till att göra en tillslutning av en diskurs som ständigt förändras 
och att beskriva hur denna ter sig vid ett tillfälle. I en diskursanalys handlar det om att beskriva vad som 
sagts och inte att reda ut varför det har sagts. Det som utelämnas ur diskursen ingår i vad som kallas det 
diskursiva fältet och detta kan, trots att det uteslutits, ändå undergräva den diskursteoretiska analysen. 
Det skulle exempelvis kunna innebära att vad som sagts om Kirunas stadsmiljö i andra sammanhang, vid 
andra tidpunkter och av andra personer eventuellt inte överensstämmer med vad som framkommer ur de 
diskursanalyser som presenteras i detta examensarbete. När två motstridiga diskurser möts uppstår en 
konflikt som inom diskursteorin beskrivs som antagonism. Entydighet inom sådana konflikter kan uppnås 
genom vad som kallas hegemonisk intervention. Trots att det sociala enligt diskursteorin ses som något som 
hela tiden omdefinieras så kan diskurser ändå beskrivas som objektiva i de fall då de framstår som givna och 
till synes utan alternativ. Diskursanalyser syftar till att finna vilka myter om samhället som framställs som 
objektivt sanna och vilka som inte anses vara gällande. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:28, 33-35, 43-44, 
47, 55) 

I texten som följer kommer det att framgå att jag i diskursanalyserna strukturerat individer diskursivt, det 
vill säga delat in dem i olika grupper utifrån genus och ålder. Med diskursteoretiska termer innebär det att 
jag har tilldelat olika individer olika nodalpunkter eller mästersignifikanter. Genom gruppbildningen har en 
tillslutning gjorts där andra skillnader än de utvalda ignorerats. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:50, 52)

Winter Jörgensen och Phillips nämner problematiken med att som forskare argumentera för att det resultat 
ens egen forskningsstudie leder fram till är ”sanning”, då man utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad. 
Enligt dem är denna problematik något som ignoreras i diskursteorin och resultatet av en diskursanalys 
måste därför ses som en ”sanning” i förhållande till många andra ”sanningar”. Med utgångspunkt i detta 
menar kritiker att diskursanalysens resultat är vetenskapligt oanvändbart. Tidigare har det dock nämnts 
att sättet att se på världen är grundläggande för en diskursanalytiker och diskussioner som uppstår med 
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kritiker kan därför, enligt Winter Jörgensen och Phillips, dels komma att handla om vad som existerar utanför 
diskurserna och dels vilket hierarkiskt förhållande som anses finnas mellan det ”icke-diskursiva” och det 
diskursiva. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:29, 148-149)

2.4 Bearbetning och analys av enkätmaterial
Det material som legat till grund för fallstudien i examensarbetet är, som tidigare nämnts, ett urval av 
det resultat som framkommit ur Kiruna kommuns enkätundersökning ”Vilken är din bild av Kiruna?”. Detta 
urval har formen av kvalitativa data vilket både kan beskrivas som data i form av ord och visuella bilder 
(Denscombe 2009:367) men som i detta fall endast består av data i form av ord. Det material som studerats 
utgör del 2 i enkätundersökningen och frågorna i denna del är formulerade på följande sätt: 

•	 Fråga 5: ”Finns det någon plats som har speciellt tydlig Kirunaprägel för dig?”
•	 Fråga 6: ”Räkna upp fyra andra platser eller byggnader som du tycker är viktiga för Kirunas identitet”
•	 Fråga 7: ”När du visar Kiruna för hitresta gäster, vilka platser tar du dem till?”
•	 Fråga 8: ”Finns det något i Kirunas stadsmiljö som du hoppas aldrig förändras eller som du skulle 

sakna om det försvann?”
•	 Fråga 9: ”Vilken är Kirunas vackraste byggnad eller plats?”
•	 Fråga 10: ”Vilken är Kirunas fulaste byggnad eller plats?”
•	 Fråga 11: ”Om du kunde förbättra något i Kirunas stadsmiljö, vad skulle det vara?”
•	 Fråga 12: ”Har du fler åsikter om Kirunas stadsmiljö kan du skriva dem här”

Via Kiruna kommun har jag fått tillgång till material från enkätundersökningen i form av filer i Excel-
format. För att kunna använda materialet på ett sätt som överensstämmer med min problemformulering 
och frågeställning har viss sortering och bearbetning av materialet varit nödvändig att genomföra innan 
analysarbetet har kunnat påbörjas (se Denscombe 2009:370). 

Att förbereda data för analys och att bearbeta och sortera materialet på ett sätt som gjort det möjligt 
att arbeta vidare med var det första steget i arbetet med att analysera den kvalitativa datan. Inledningsvis 
gjordes, med hjälp av filtreringsfunktioner i Excel, en indelning av materialet i åtta olika grupper: kvinnor/män 
0-19 år, kvinnor/män 20-39 år, kvinnor/män 40-59 år och kvinnor/män 60+. Det totala deltagarantalet var, 
som tidigare nämnt, 442 personer. Vid en indelning av respondenterna i olika grupper har dock bortfall av 
svaranden skett eftersom alla inte angivit sitt födelseår och kön.  Antalet respondenter som återstod efter 
filtrering var 421 personer. Det intilliggande diagrammet visar hur fördelningen mellan kvinnor och män i 
olika åldersgrupper ser ut. Svaren som framkommit ur de åtta olika grupperna har sorterats till åtta olika 
filer där varje fråga tilldelats ett separat blad. Eftersom jag i examensarbetet valt att endast fokusera på vad 
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som sagts om centrala Kiruna har det varit nödvändigt att för de olika frågorna sortera svaren utifrån om 
de berört avgränsningsområdet eller inte. 

Att bli förtrogen med materialet har varit det andra steget i processen med att analysera den kvalitativa 
datan (se Denscombe 2009:371-373). Processen med att ”lära känna” materialet har i detta fall varierat 
mellan olika frågor. Alla de åtta frågor som studerats är sådana frågor där respondenterna med egna ord 
formulerat sina svar. Trots denna likhet mellan frågorna är svaren ändå av något olika karaktär. De svar som 
framkommit på frågorna 5, 6, 7, 8, 9 och 10 är främst svar där enstaka byggnader eller platser har angetts, 
ofta utan längre beskrivningar eller motiveringar. Fråga 11 och 12 har däremot i de flesta fall resulterat i mer 
beskrivande och utförliga svar. Svaren som framkommit ur frågorna har av denna anledning bearbetats på 
något olika sätt. 

          Diagram 5. Fördelning av kvinnliga och manliga respondenter i olika åldersgrupper angett i procenttal av det totala antalet 
respondenter, det vill säga 421 personer.
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För de svar som framkommit på frågorna 5 till 10 har arbetet bestått av att först och främst studera svaren 
för att se vilka byggnader och platser som framkommit bland dem. En genomgång av svarsmaterialet har 
resulterat i ett uppräknande av hur vanligt förekommande ett svar varit bland respondenterna i respektive 
grupp. Vid framtagandet av denna sammanställning har det i vissa fall varit nödvändigt att gruppera svaren, det 
vill säga samla sådana svar som haft stora likheter med varandra eller berört delar av samma byggnad eller 
plats, under en och samma rubrik. De vanligast förekommande svaren har presenterats i tabeller som legat 
till grund för jämförande diskursanalyser mellan de olika respondentgrupperna. Svaren på frågorna 5 till 10 
har i vissa fall beskrivits och motiverats mer utförligt men jag har trots det ansett att dessa beskrivningar 
och motiveringar utgjort en allt för liten grund att analysera kring. 

Bearbetning och analys av frågorna 11 och 12 har varit något mer omfattande eftersom dessa svar varit mer 
utförligt beskrivna och motiverade. Till att börja med gjordes upprepade genomläsningar av materialet för att 
”lära känna” det. Efter att ha fått en helhetssyn över materialet kategoriserades det utifrån de övergripande 
svarskategorier jag kunnat urskilja vid genomläsningen:  

•	 Byggd miljö – Synpunkter kring utformning av byggnader och offentliga platser.
•	 Innehåll – Synpunkter kring funktionellt innehåll såsom handel, bostäder, lek- och

mötesplatser etc.
•	 Grönska och vatten – Synpunkter kring grönska i form av parker, träd, buskar och gräs.

Även synpunkter kring vatten i olika former.
•	 Fordonstrafik – Synpunkter kring bil-, buss-, skoter-, och spårvagnstrafik samt

synpunkter kring vägar och parkeringsplatser.
•	 Gång och cykel – Synpunkter kring gång- och cykelvägar samt synpunkter kring

framkomlighet med spark.
•	 Utsmyckning och möblering – Synpunkter kring blomsterplaneringar, konstverk, statyer, bänkar och 

skyltar etc.
•	 Underhåll och renhållning – Synpunkter kring underhåll av exempelvis byggnader och vägar

samt synpunkter kring nedskräpning och städning.
•	 Natur, klimat och utsikt – Synpunkter kring platsens naturliga förutsättningar som till exempel

topografi och utblickar. Även synpunkter kring väderrelaterade förhållanden som vind och
temperatur etc.

•	 Övrigt – Övriga synpunkter som inte omfattats av andra kategorier.

Kategoriseringen kan beskrivas som ett sätt att omvandla kvalitativa data till kvantitativa data för att göra 
materialet mer överskådligt. Efter upprättandet av kategorierna lästes samtliga svar igenom en gång till, 
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parallellt med att de kategoriserades. Ett och samma svar, eller delar av ett svar, har kunnat kategoriseras till 
flera kategorier. Detta arbetssätt, som kan beskrivas som innehållsanalytiskt, har underlättat förståelsen för 
vad som för olika respondentgrupper är relevant i föreställningar om staden. Innehållsanalyser lämpar sig för 
texter som är enkla, direkta och påtagliga medan de är mindre lämpade för mer invecklade texter eftersom 
underförstådda meningar är svåra att urskilja på detta sätt. (Denscombe 2009:308-309)

Efter genomförd kategorisering har en genomgång av samtliga svar i respektive kategori följt. Detta har 
dels resulterat i att tabeller sammanställts för att visa på hur olika respondentgruppers svar rangordnats 
mellan olika kategorier och dels i att innehållet i de olika svarskategorierna sammanfattats i beskrivande 
texter för vardera respondentgrupp. De beskrivande texterna har byggts upp kring respondenternas egna 
svarsformuleringar och dessa har legat till grund för de jämförande diskursanalyser som presenteras i kapitel 
3. Tabellerna har sammanställts i syfte att undersöka om olika respondenter har olika uppfattningar om 
vilka faktorer som är betydelsefulla i föreställningen om god stadsmiljö. Jämförelsen kring hur svar fördelats 
mellan olika kategorier har inte tagit hänsyn till antalet respondenter i de olika grupperna, vilket är viktigt att 
ha i åtanke eftersom antalet respondenter i de olika grupperna varierar kraftigt. 

I de jämförande diskursanalyserna har de studerade frågorna analyserats separat eftersom jag sett dem som 
olika nodalpunkter kring vilka olika diskurser byggts upp. I analyserna har de likheter och skillnader som 
enligt mig tydligast kunnat urskiljas redovisats, vilket inneburit att ett urval av svarsmaterialet lyfts fram. 
De tidigare nämnda diskursanalytiska begreppen har identifierats i den mån det har varit möjligt och i de 
jämförande diskursanalyserna presenteras både de likheter och de skillnader relaterade till genus och ålder 
som kunnat urskiljas. Som framgår av kapitel 3 så ser redovisningen av analyserna något olika ut beroende på 
källmaterialets varierande karaktär och omfattning, vilket beskrivits tidigare. Samtliga tabeller och citat som 
legat till grund för de jämförande diskursanalyserna återfinns i bilagan för att göra det möjligt att som läsare 
ta ställning till vad som framkommer i analyserna.  

2.5 Mitt förhållande till fallstudieorten Kiruna
Som diskursanalytiker behöver man redogöra för vilket förhållande man har till den diskurs som står i fokus 
för analys och vilka konsekvenser detta förhållande skulle kunna medföra (Winther Jörgensen & Phillips 
2000:29). Jag har, som före detta Kirunabo och som återvändande besökare, vissa föreställningar kring 
den plats, centrala Kiruna, som utgör grunden för fallstudien i examensarbetet. Mitt sätt att se på Kirunas 
stadsmiljö grundas på de erfarenheter jag har av stadsmiljön som före detta invånare, som besökare och på 
de kunskaper inom planeringsarkitektur som jag erhållit under min studietid på Blekinge Tekniska Högskola. 

Utformning av platser och bebyggelse var inte något jag reflekterade desto mer kring innan jag påbörjade 
mina studier inom planeringsarkitektur. Under studietiden har dock detta förändrats och intresset har ökat 
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i och med att kunskaperna fördjupats. Jag är idag både mer uppmärksam på och mer reflekterande kring 
min omgivning, i synnerhet sådant som har med platsbildningar och bebyggelse att göra. I och med detta 
examensarbete förväntar jag mig att mina kunskaper om stadsmiljöer i allmänhet, och Kirunas stadsmiljö 
i synnerhet, kommer att fördjupas ytterligare genom en större förståelse även för andra människors 
föreställningar, upplevelser och värderingar.

Min kännedom om platsen har jag överlag sett som positiv under arbetets gång i den bemärkelsen att jag vid 
studien av enkätmaterialet utan större svårigheter kunnat tolka respondenternas svar och sätta in dem i ett 
sammanhang. En nackdel med att ha egna erfarenheter och uppfattningar knutna till platsen som studeras 
kan dock vara att uppfattningar som överensstämmer med mina egna omedvetet skulle kunna få en större 
tyngd i förhållande till andra. Denna problematik påtalas även av Winther Jörgensen och Phillips som menar 
att det kan vara svårt att undersöka diskurser som man själv är nära eller har en åsikt om. De talar om 
vikten av att försöka ”sätta parentes kring sig själv och sin egen ’kunskap’” och om att ”ställa sig främmande inför 
materialet” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:28). 

2.6 Forskningsöversikt
För att sätta in uppsatsen och fallstudien i en vetenskaplig kontext redovisas i den följande texten ett urval av 
vad som framkommit i tidigare forskning inom examensarbetets ämnesområde. Redovisningen av resultaten 
går från det generella till det mer specifika. I kapitlet ges inledningsvis en övergripande beskrivning av olika 
föreställningar om stadsmiljöer som konstaterats i tidigare studier. Denna redogörelse visar att det inte finns 
någon entydigt definition av vad en god stadsmiljö är och att maktförhållanden till viss del har betydelse 
för vilka perspektiv som lyfts fram. Att maktförhållanden har betydelse framkommer också i avsnittet där 
det redogörs för vilka skillnader i föreställningar kring stadsmiljöer som konstaterats mellan fackmän och 
lekmän. Utöver det redogörs också för vilken betydelse genus och ålder visat sig ha i föreställningar om och 
värderingar av stadsmiljöer. Detta avsnitt är det som är direkt relevant för den fallstudie som genomförts i 
detta arbete.  Avslutningsvis ges en övergripande sammanfattning av de studerade texterna tillsammans med 
egna reflektioner kring dem.    

2.6.1 Föreställningar om god stadsmiljö
I avhandlingen ”På spaning efter den goda staden” undersöker och analyserar Moa Tunström, genom en 
diskursanalys, hur stad och urbanitet har konstruerats diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion under 
1990- och 2000-talet. Genom att analysera publikationer utgivna av Boverket och Stadsmiljörådet samt 
artiklar ur tidskriften Plan, har Tunström funnit diskurser som visar på hur staden framställs av fackmän 
och inflytelserika aktörer. Tunström konstaterar att föreställningar om staden byggs upp kring historia som 
både ett ideal och som en problembild. Den goda staden likställs med, eller inspireras av, den traditionella 
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staden medan den modernistiska staden representerar det motsatta. Tunström konstaterar också att många 
av de centrala och normativa begrepp som används i de studerade diskurserna är öppna och mångtydiga. 
Exempel på detta är begrepp som täthet, förtätning och stadsmässighet, vilka i texterna är positivt laddade 
och sammankopplade med den traditionella idealstaden. Även begreppet stad framställs som något med 
en positiv innebörd som markerar att det handlar om funktionsintegrering framför funktionsseparering. 
Problem med den traditionella staden och möjligheter med den moderna staden uppmärksammas sällan 
och för att särskilja ideala och problematiska stadstyper från varandra används begrepp som ”tät/gles, stad/
land, stad (eller innerstad, stadskärna)/förort” (Tunström 2009:156). Det är inte bara kring staden i sig som 
avstånd tas från modernismen, även den ideala planerarrollen framställs i kontrast till den modernistiska 
planeraren. Dagens planerare förväntas enligt diskursen vara lyssnande och kännande i sin strävan efter att 
nå konsensus. Enligt Tunström kan den strävan som finns efter att nå konsensus tolkas som ”grundat på en tro 
att alla är lika – eller kanske på en okunskap om att alla inte är lika” (Tunström 2009:175). Hon ifrågasätter om 
denna strävan efter att nå konsensus inte istället leder till att mångfalden av intressen exkluderas. Tunström 
menar att det i den studerade diskursen saknas en medvetenhet om att den ”sanning” som beskrivs saknar 
helhetssyn samt att det behövs ”fler röster, fler ideal, fler begrepp och kategorier för att kunna tala om staden på 
flera sätt, för att öppna upp diskursen så den innefattar flera olika ideal och erfarenheter” (Tunström 2009:175). 
(Tunström 2009:14, 37, 155-157, 159, 171-172)

Tunströms avhandling visar på att den diskurs som förs inom professionen kan sägas vara kännetecknad av 
subjektivitet, samtidigt som den är uppbyggd kring ett flertal begrepp som lämnas odefinierade och öppna 
för tolkning. Som Tunström påpekar så behöver denna diskurs kompletteras med andra diskurser som lyfter 
andra perspektiv. Detta för att få en ökad förståelse för, och för att skapa en bredare diskussion kring, vad 
som kännetecknar god stadsmiljö. I texten som följer redovisas andra exempel på hur föreställningar om god 
stadsmiljö kan te sig. Dessa exempel visar både på hur stadsinvånare och besökare värderar och upplever 
olika miljöer, samt vad som påverkar deras upplevelser positivt och negativt. 

Jack L. Nasar redogör i boken ”The Evaluative Image of the City” för resultatet av en studie som syftat 
till att undersöka invånares och besökares upplevelser av städerna Knoxville och Chattanooga. Intervjuer 
genomfördes med 160 invånare och 120 besökare i Knoxville samt med 60 invånare och 60 besökare i 
Chattanooga och genom att jämföra besökarnas intryck med den kännedom invånarna hade om de två 
städerna ville Nasar se om det fanns skillnader mellan deras intryck, behov och förväntningar. I intervjuerna 
efterfrågades de fem visuellt sett mest uppskattade områdena och de fem visuellt sett minst uppskattade 
områdena. Respondenterna ombads att beskriva dessa områdens gränser samt dess fysiska egenskaper. 
Frågor ställdes också kring hur de svarande tyckte att staden kunde förbättras visuellt sett. Resultaten 
som framkom utifrån dessa frågor sammanställdes och bearbetades i form av kartor. Resultatet av 
intervjuundersökningarna i de två städerna visade att invånarnas svar berörde fler platser än besökarnas 
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samt att invånarna på ett tydligare sätt skiljde områden från varandra än vad besökarna gjorde. I övrigt 
stämde invånarnas och besökarnas svar väl överens med varandra och Nasar fann att de uppskattade 
platserna kännetecknades av sådant som naturlighet, underhåll, öppenhet, historisk betydelse samt ordning 
medan de icke-uppskattade platserna präglades av det motsatta. (Nasar 1998:35-36, 41, 49, 62, 82, 84)

Catharina Sternudd har i arbetet med sin licentiatuppsats ”Bilden av småstaden – Karlshamns invånare 
värderar sin stadsmiljö” genomfört en enkätundersökning vid namn ”Vilken är din bild av Karlshamn?” bland 
Karlshamnsborna. Huvudsyftet med licentiatuppsatsen var att undersöka om det bland Karlshamnsborna 
fanns en gemensam visuell föreställning om Karlshamns identitet och hur denna i sådana fall ter sig. Utöver 
det syftade också licentiatuppsatsen till att undersöka hur respondenterna såg på Karlshamn som livsmiljö 
och om de såg staden som en småstad. Sternudds enkätundersökning var utformad som både en textenkät 
och en bildenkät. För att sprida de 450 enkäterna (varav 400 av dem var textenkäter och 50 av dem var 
bildenkäter) utnyttjade Sternudd sina kontakter i Karlshamn, i kombination med att sprida enkäterna på 
Karlshamns torg samt genom att lämna enkäterna i bibliotek och på tidningsredaktioner. De flesta som 
tog del av enkätundersökningen var medvetna om vad undersökningen handlade om, vilket enligt Sternudd 
tyder på att det hos dessa personer fanns ett intresse för Karlshamns stadsmiljö. Utöver detta delades 
enkätundersökningen även ut till en grupp gymnasieelever som fungerade som en kontrollgrupp. Dessa 
deltog inte i undersökningen av eget intresse utan blev tilldelade enkäten av en lärare. (Sternudd 2005:23, 
45, 66)

Sternudds enkätundersökning bestod av frågor kring de svarandes bild av Karlshamn och kring vad 
som upplevs vackert, fult och trivsamt samt utöver det bland annat även av frågor kring vad som är 
identitetsskapande, vad man visar upp för besökare, vad som skulle kunna förbättras och vad som inte får 
förändras. Resultatet av enkätundersökningen visar på att de som besvarat enkäten har en mycket positiv 
bild av Karlshamn. Detta resultat är enligt Sternudd inte förvånande och hon menar att man som boende 
ofta har en mer positiv bild av sitt närområde än vad besökare har, eftersom man annars lever i konflikt med 
sin omgivning.  Att de som besvarat enkäterna har ett intresse för stadsbyggnadsfrågor kan enligt Sternudd 
också ha betydelse och hon ser det som möjligt att dessa personer eventuellt har en mer positiv bild av 
Karlshamn än andra. Respondenterna ser Karlshamn som både en kuststad och en småstad där sådant som 
småskaligheten, torget, träbebyggelsen, den äldre bebyggelsen och den kringliggande naturen värderas högt. 
Mindre uppskattat är den typ av bebyggelse som tillkommit efter de rivningar som skedde mellan åren 1950-
1985 och för denna bebyggelse föreslår respondenterna förbättring, förändring, ombyggnation eller rivning. 
Sternudd menar att det för vissa specifika områden och byggnader som återkommit bland svaren handlar 
om en slags symbolverkan, det vill säga en typ av inlärning utifrån berättelser kring vad som är typiskt för 
staden. (Sternudd 2005:47-50, 67-70)
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Lena Steffners licentiatuppsats ”Estetisk värdering av stadsmiljöer – en metodstudie med utgångspunkt i användarnas 
känslor och upplevelser” syftar till att testa en strategi som ska ge kunskaper om hur användare gör estetiska 
värderingar av stadsmiljöer, för att på så sätt finna uppslag som kan ligga till grund för förbättringar av 
stadsdelars estetiska karaktär och därmed även förbättra de demokratiska processerna i stadsplaneringen. 
Med begreppet estetik avser Steffner inte enbart det visuella intrycket, utan även sådant som är möjligt att 
uppleva med de övriga sinnena. Hon menar också att hur estetik på en plats upplevs har att göra både med 
den visuella utformningen och med platsens användning. Steffner har genomfört enkätundersökningar bland 
människor som antingen bor eller verkar på två olika platser med olika karaktär: dels i det postmodernistiska 
Ladugårdsängen och dels i det medeltida Arboga. Enkätundersökningen var uppbyggd i tre delar; en första 
del där respondenterna fick svara på hur de använder och beskriver stadsmiljön som helhet, en andra del där 
känslor och dess orsak efterfrågades i förhållande till olika miljöer, samt en tredje och sista del bestående av 
attitydfrågor till stadsbyggnadsfaktorer. Enkäterna delades ut till två skolklasser samt till personer med olika 
yrken, kön och åldrar. Totalt lämnades 120 enkäter ut och av dem har 82 besvarade enkäter legat till grund 
för analys. (Steffner 2004:1, 16-17, 19) 

Ur resultatet av enkätundersökningarna har Steffner sammanfattat orsaker till både positiv och negativ 
upplevelse i de två olika stadskaraktärerna. I det postmoderna Ladugårdsängen har de positiva upplevelserna 
påverkats av sådant som parker och natur, blandade boendeformer, bostadsgårdar med aktiviteter, varierad 
arkitektur och offentlig service som skolor, medan de negativa upplevelserna har sin orsak i dålig kommersiell 
service, dålig skötsel av gator och parker, tråkiga gatumiljöer och torg, en torftig skolgård, för stora tomma 
ytor kring en park samt att stadsdelen upplevs isolerad.  I det medeltida Arboga är de positiva upplevelserna 
grundade kring sådant som gammal bebyggelse i form av exempelvis välhållna små trähus, stenbelagda gator 
och torg, gammeldags belysning samt stränder vid ån och stensatta kajer, medan de negativa upplevelserna 
har att göra med händelselösa gränder och torg samt dålig kommersiell service. Steffner har funnit att 
skillnader mellan hur de två olika stadskaraktärerna upplevs har att göra med den offentliga miljön. 
I det medeltida Arboga är offentliga platser mer uppskattade än privata bostadsgårdar medan det i det 
postmoderna Ladugårdsängen är tvärtom, något som visar på att utformningen av det offentliga rummet 
inom postmodernt stadsbyggande inte är lika estetiskt tilltalande som inom det medeltida stadsbyggandet. 
Utöver dessa slutsatser har Steffner även sammanställt en checklista bestående av 27 olika faktorer som bör 
beaktas vid stadsbyggande utifrån vad som påverkat de svarandes estetiska värderingar. (Steffner 2004:84-85, 
92-93)

Med utgångspunkt i att kommunikationssvårigheter och skillnader finns mellan experter och invånare i 
stadsmiljöfrågor har Lena Steffner i sin avhandling ”Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse” 
utvecklat och validerat metoden hon använde sig av i licentiatuppsatsen. Genom att mäta upplevelser utifrån 
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de fem sinnena bland invånare i olika områden har Steffner velat ge experter inom stadsbyggnad kunskap 
om hur invånare upplever platser. Under arbetet med avhandlingen har metoden testats i ytterligare tre 
områden av olika karaktär: stenstaden (Birkastan), trädgårdsstaden (Ålsten) och den funktionsuppdelade 
staden (Husby). Valet av stadskaraktärer gjordes för att komplettera de undersökningar som låg till grund 
för licentiatuppsatsen, så att de olika undersökningarna tillsammans skulle representera fem olika historiska 
europeiska stadskaraktärer. För varje område har en karaktärsbeskrivning, en enkätundersökning, en 
presentation av resultat samt en diskussion kring detsamma genomförts. I enkätundersökningarna har 
frågor om både stadskaraktären som helhet och om enskilda miljöer ställts. Det förstnämnda har handlat 
om de mest respektive minst omtyckta platserna, om promenadvägar och om trygghet, medan det 
sistnämnda handlat om att beskriva upplevelser utifrån bilder på, för stadskaraktären, representativa miljöer. 
I enkätundersökningens första del har respondenterna även värderat stadsmiljöerna efter ett flertal olika 
faktorer som i licentiatuppsatsen visat sig påverka upplevelsen av stadsmiljöer. Totalt 630 enkäter, jämnt 
fördelade på de tre områdena, skickades slumpmässigt ut till personer i tre olika åldersgrupper. (Steffner 
2009:1-2, 4, 15-16, 47-48)

Steffner har sammanfattat resultaten som framkommit ur enkätundersökningarna i de tre olika stadsmiljöerna 
och redogör i avhandlingen för de vanligast förekommande orsakerna till både positiv och negativ upplevelse. 
I stenstaden Birkastan är de vanligast förekommande orsakerna till positiv upplevelse vackra hus och 
gatumiljöer, bra kommersiell service och god tillgång till kollektivtrafik medan de vanligast förekommande 
orsakerna till negativ upplevelse är störande trafik och parkeringsproblem, dålig skötsel av sophantering och 
dålig tillgång till grönområden. I trädgårdsstaden Ålsten är de vanligast förekommande orsakerna till positiv 
upplevelse promenadvägar i natur och invid vatten, vackra och trevliga äldre hus, historiska händelser och en 
trevlig mötesplats i centrum där både spårvagn och service finns, medan de vanligast förekommande orsakerna 
till negativ upplevelse är trafik, dålig skötsel av park och natur samt dålig belysning. I den funktionsuppdelade 
staden Husby är de vanligast förekommande orsakerna till positiv upplevelse gångstråk som ger möjlighet 
till sociala möten, natur samt öppenhet och ljus, medan de vanligast förekommande orsakerna till negativ 
upplevelse är dålig kommersiell service, fula hus, dålig skötsel och brottsliga händelser. Steffner menar också 
att det ur resultatet från enkätundersökningen visat sig att det finns en komplexitet inom stadsbyggande 
som gör att en och samma person kan uppleva en plats som både exempelvis trivsam och otrygg på samma 
gång. (Steffner 2009:118-119, 134)

I Boverkets bok ”Den måttfulla staden” beskrivs resultatet av intervjuundersökningar genomförda bland 
medborgare i Mjölby, Höganäs och Östersund. Vid intervjuerna har de deltagande blivit ombedda att beskriva 
sin stad samt att svara på frågor om staden med avseende på trivsel, brister och nackdelar samt stadsdelar, 
bebyggelse, affärer, service, fritid, sociala kontakter och medborgarinflytande. Totalt har ungefär 60 personer 
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intervjuats och bland dessa har fördelningen i både ålder och könsfördelning varit jämn. Boverket konstaterar 
att naturen värderas högt av de svarande, både som inslag i stadsmiljön i form av parker, vattendrag och 
grönområden men också som något lättillgängligt utanför stadsmiljön. Även närhet till affärer och olika 
typer av service värderas högt av de svarande. Kring kulturellt utbud råder det delvis delade meningar och 
Boverket konstaterar att kulturutbudet inte verkar vara avgörande vid bedömning av stadens kvalitet, men 
att både tillfredställelse och missnöje i denna fråga uttrycks bland de svarande. Offentligt liv i stadens centrala 
delar är något som uppskattas även om det befintliga utbudet i de tre orterna varierar. Den byggda miljön 
i sig uppmärksammas inte desto mer, varken i positiv eller i negativ bemärkelse. Boverket konstaterar att 
byggnaders innehåll verkar vara viktigare än dess form men konstaterar samtidigt att traditionell bebyggelse 
med variation och detaljer ofta föredras framför den bebyggelse som tillkommit under 1960- och 1970-talet 
vilken ofta beskrivs som ”betongklumpar” eller ”lådor”. (Berntsson 1995:182-185, 192) 

2.6.2 Fackmäns respektive lekmäns föreställningar om staden
I avhandlingen ”Den verkliga staden?” undersöker Mats Brusman hur staden påverkas av historiskt etablerade 
föreställningar och av idéer om urbanitet. Begreppet mindscape är centralt i avhandlingen och beskrivs som 
”meningsskapande bilder och föreställningar om en plats” (Brusman 2008:39) vilka är grundade på både fysiska 
platser och på historiska och sociala strukturer. Mindscapes byggs upp utifrån sinnliga upplevelser, minnen, 
erfarenheter och visioner, vilket betyder att mindscapes kan vara gemensamma men också motstridiga 
mellan olika människor. Brusman talar även, med hänvisning till Henri Lefebvre, om brukade, tänkta och levda 
rum och beskriver hur dessa, tillsammans med mindscapes, har påverkat utvecklingen av tre olika platser 
i Norrköpings innerstad. Utan att gå in på platsspecifika detaljer ges nedan en kort sammanfattning av vad 
Brusman kommer fram till vid studierna av de tre platserna. (Brusman 2008:11, 38, 40-42, 198-199)

På en av platserna finner Brusman att olika mindscapes står i konflikt med varandra och att en kamp pågår 
om vems mindscape som ska vara gällande och på så sätt avgörande för platsens omvandling. Brusman 
beskriver det som att det levda rummets oklara mindscapes formulerades till tänkta rum som stod i konflikt 
med de mål som formulerats av tjänstemän. På en annan plats har tidigare rådande mindscapes av olika 
anledningar försvunnit eller ändrats med tiden. Eftersom mindscapes med historisk koppling saknas har 
platsens omvandlingsprocess varit lättare att genomföra än i det ovan nämnda fallet då flera motstridiga 
mindscapes existerade. På den tredje platsen finner Brusman ett dominerande mindscape med historisk 
koppling. I detta fall har det tänkta rummet större betydelse än det brukade rummet vilket innebär att en 
förändring av platsen blir svår att genomföra även fast platsen anses vara misslyckad. Brusman menar att 
platser består av många olika mindscapes och enligt honom utgår makten att påverka ifrån en förmåga 
att bland många olika mindscapes lyckas formulera ett dominerande sådant. Brusmans sätt att bryta ned 
konflikter inom stadsbyggnad och se på dem ur olika mindscape-perspektiv ger en ökad förståelse för varför 
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oenigheter och meningsskillnader inom detta område uppstår och vad de bakomliggande orsakerna kan 
vara. (Brusman 2008:172-173, 175-176)

Linda Groat redovisar i artikeln ”Carbuncles, Columns, and Pyramids: Lay and Expert Evaluations of Contextual 
Design Strategies” resultatet av en undersökning som bland annat syftat till att utreda om skillnader finns mellan 
hur professionella inom design och lekmän ser på kontextuell kompabilitet i byggd miljö. Undersökningen 
utgick dels ifrån resultatet av omfattande intervjuer som genomförts med 73 icke-arkitekter och dels utifrån 
fyra olika teoretiska utgångspunkter vilka identifierats i arkitektonisk litteratur och som enligt arkitekter 
anses vara viktiga. De fyra teoretiska utgångspunkterna handlar i stora drag om; arkitekturens historiska 
betydelse, visuell kontinuitet, meningsskapande faktorer i byggd miljö samt om arkitektens frihet vid 
utformning av byggd miljö. Resultatet av undersökningen visar att lekmän endast delar arkitekters åsikter 
om vad som är viktigt i ett av dessa fyra fall. Den visuella kontinuiteten, det vill säga att bebyggelse existerar 
i ett sammanhang, är det som upplevs viktigt även av lekmännen, medan sådant som att bebyggelse ska 
representera sin tid eller ha symboliska/kulturella värden, tillsammans med arkitekters frihet vid utformning, 
upplevs som mindre viktigt. Utöver detta konstaterar Groat även att de som inte är arkitekter föredrar 
byggnader som anpassats till, istället för kontrasterats emot, närliggande bebyggelse samt att fasadutformning 
anses vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid anpassning mellan ny och äldre bebyggelse. (Groat 
1994:157-158)

I doktorsavhandlingen ”Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp” har Catharina Sternudd, med 
resultatet av den tidigare beskriva enkätundersökningen i Karlshamn som grund, fört sitt resonemang om 
estetisk värdering vidare för att fördjupa diskussionen kring ämnet. Genom att studera hur allmänhet och 
arkitekter värderar småstadsmässig bebyggelse undersöker Sternudd vad det är som gör ny småstadsmässig 
bebyggelse både omtyckt och kontroversiell. Flera olika metoder har använts och bland annat så har 
Karlshamnsstudiens resultat jämförts med texter och samtal om småstadslik bebyggelse och arkitektur 
inom arkitekt- och planerarprofessionen. Sternudd menar att den byggda miljöns estetik är viktig för många 
människor men att uppfattningen om estetiska ideal skiljer sig åt mellan de som gestaltar byggd miljö och de 
som använder och lever i den. Hon konstaterar att lekmän ofta uppskattar småstadsmässiga inslag i stadsmiljön 
i form av traditionellt formspråk, småskalighet, variation, färgrikedom, detaljering, grönska samt trä och 
naturmaterial medan arkitekter ofta arbetar utifrån den modernistiskt präglade uppfattningen att arkitektur 
ska vara nyskapande och spegla sin egen tid, vilket innebär att historiska byggnader inte utgör arkitekters 
främsta förebilder. Den typ av bebyggelse som ovan beskrivits som uppskattad av lekmän stämmer därmed 
inte överens med de ideal som finns bland arkitekter. Enligt Sternudd pekar flera undersökningar på att detta 
arkitektideal är något som grundas redan under utbildningen. I och med att studenters perspektiv övergår 
från brukarens till gestaltarens så uppstår en avvikelse från lekmäns estetiska värderingar. Gemensamt för 
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både arkitekter och lekmän är dock att genuint gammal bebyggelse uppskattas. (Sternudd 2007:14-18, 160-
161, 163, 165)  

I avhandlingen ”Perspektiv på stadens natur – om hur invånare och planerare ser på utemiljön i staden” belyser 
Ulla Berglund skillnader och likheter mellan hur planerare och stadsinvånare uppfattar stadens utemiljö 
med särskilt fokus på natur. Berglund använder resultat av tidigare utförda empiriska studier som hon varit 
delaktig i, vilka varit både kvalitativa och kvantitativa, som grund för avhandlingen. Dessa studier, som byggt på 
intervjuer med planerare samt intervjuer, enkätfrågor och observationer bland invånare, har kompletterats 
med ytterligare studier inom ramen för avhandlingsarbetet. Berglund menar att stadsbyggnadsideal och 
gestaltningstrender som påverkar många planerare fokuserar mer på byggd miljö än på grönska. Enligt 
Berglund ses naturen inom professionen antingen som en symbol som tar plats i stadsmiljön i form av 
exempelvis blomsterplanteringar, dekorativt vatten eller rumsbildande skuggträd, eller som något som under 
modernismen kopplades till olika yt- och avståndskrav. Berglund konstaterar samtidigt att natur i staden är 
av stor betydelse för invånare, vilka använder gröna ytor för lek, vila och upplevelse. För dem är positiva 
upplevelser av utemiljöer i städer ofta sammankopplade med natur i någon form. Enligt Berglund fyller 
invånare och planerare begreppet stadsliv med olika meningar. Planerarnas stadslivsideal bygger på ett folkliv 
i stadens centrala delar som är sammankopplat med kommersiella verksamheter, kultur, nöjen och möten 
mellan människor. Invånare refererar däremot, enligt Berglunds studier, i större utsträckning till rekreation i 
gröna stadsmiljöer och i mindre utsträckning till stadsliv i stadens centrala delar. (Berglund 1996:19-21, 148, 
154, 156, 160-161)

I boken ”Tyckt om hus” som givits ut av Stadsmiljörådet presenteras resultatet av en nationell omröstning 
vid namn ”tyckomhus.nu” som genomförts i syfte att utse landets mest omtyckta byggnader. Projektet 
genomfördes under Arkitekturåret 2001 och arrangerades av Riksutställningar och Stadsmiljörådet i 
samarbete med Sveriges stadsarkitektförening och Länsarkitektföreningen/Länsstyrelserna tillsammans med 
148 deltagande kommuner. Omröstningen påbörjades på kommunnivå, gick sedan vidare på länsnivå för att 
slutligen avslutas på nationell nivå. Den nationella omröstningen, som genomfördes både på webbplatsen 
”tyckomhus.nu” och via post, resulterade i cirka 10 000 röster. Inledningsvis konstateras i boken att de 
byggnader som allmänheten röstat fram till stor del överensstämmer med arkitektur som i andra sammanhang 
lyfts fram och uppskattats av experter. För att kunna ta ställning till riktigheten i detta påstående tycker jag 
dock att det saknas mer detaljerad information om hur urvalet av byggnaderna i omröstningen gått till. 
Ur texten framkommer att ett första urval gjorts på kommunnivå men däremot framkommer inte vilka 
som deltagit i detta urval. Gjordes det första byggnadsurvalet på kommunnivå av experter eller av lekmän?  
Längre fram i boken, där en analys görs över vad folk har tyckt om sina favorithus, finns ett påstående som 
gör att detta konstaterande kan ifrågasättas ytterligare. Nyström påpekar i sin artikel att inga uppgifter om 
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de svarandes utbildning eller arbete funnits med och att det därför är svårt att avgöra hur stor andel av de 
svarande som är lekmän och hur stor andel som är fackmän. Om så är fallet för samtliga inkomna röster 
finns det anledning att ställa sig kritisk till det ovan nämnda påståendet och frågande till vad det grundas på.  
(Berggren & Nyström 2002:9-10, 344)

I antologin ”Bor vi i samma stad?” gör Lars Orrskog ett inlägg med sin artikel ”Stora och små berättelser 
om svenskt stadsbyggande”. Artikeln, i vilken Orrskog diskuterar olika historier och föreställningar om 
staden, inleds med en beskrivning av staden som ett ”socialt fenomen med mängder av tolkningsmöjligheter” 
(Orrskog 2005:29). En beskrivning av diskurser och diskursanalys följs av påståendet att stadsbyggande är 
uppbyggt på socialt konstruerad kunskap och handlar om en kamp mellan olika tolkningar kring staden. De 
tolkningar som enligt Orrskog hörs är de som framförs av fackfolk och av den medelålders och unga vita 
medelklassen. Bland fackfolk talas det om ekonomisk tillväxt och om att på olika sätt marknadsföra staden 
som konkurrenskraftig, något som ofta realiseras genom att exklusiva bostadsområden byggs på före detta 
industrimark. Bland medelklassen talas det om småstadsmässig bebyggelse och vattennära boende samt om 
visioner som, enligt Orrskog, ofta är tillbakablickande. Orrskog menar att det däremot inte talas om städer 
som är jämställda och omsorgstagande med goda miljöer för barn, kvinnor och män – ett ideal som enligt 
honom inte skulle behöva vara tillbakablickande eftersom att en sådan stad aldrig har funnits. En viktig roll 
för planeraren är, enligt Orrskog, att även lyssna till dem som inte hörs och att jämka mellan motstridiga 
diskurser. (Orrskog 2009: 29, 32-36, 38)  

2.6.3 Betydelsen av genus och ålder i föreställningar om staden
I artikeln ”The Death of Modernist Planning: Radical Praxis for a Postmodern Age” resonerar Leonie Sandercock 
kring olika sociokulturella faktorer och reaktioner mot modernistisk planering som bidragit till att förändra 
städer och regioner. En sådan faktor har med genus att göra och Sandercock redogör för hur det under 
början på 1970-talet började växa fram feministiska rörelser som reagerade mot att städer och arkitektur var 
planerade och byggda både av män och för män. Kvinnor kände sig uteslutna och gick samman för att kräva 
bland annat förbättrad kollektivtrafik, förbättrad barnomsorg samt rätten att vistas i det offentliga rummet 
både dag och natt. Så småningom, under 1980-talet, började dock även röster från kvinnor som fortfarande 
kände sig uteslutna att höras. Enligt dem var det endast de vita, heterosexuella, icke-funktionshindrade, 
storstadsboende medelklasskvinnorna som levde i kärnfamiljer som representerats, medan kvinnor i andra 
livssituationer som på något sätt hade det sämre ställt kände att de hade lämnats utanför. (Sandercock 
1998:164, 168-169)

Jack L. Nasar skriver i boken ”The Evaluative Image of the City” om att värderingar av stadsmiljöer bygger på ett 
samspel mellan människor och miljöer och att detta är något som kan påverkas av sådant som personlighet, 
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fysiska förutsättningar, sociokulturella erfarenheter, anpassningsförmåga, mål och förväntningar samt inre 
och yttre faktorer. Med utgångspunkt i detta menar Nasar att upplevelser och värderingar av stadsmiljöer 
kan skilja sig åt mellan olika människor. Samtidigt menar han även, med hänvisning till andra, att forskning visat 
att människor ofta värderar miljöer på liknande sätt, åtminstone om de tillhör samma sociokulturella grupp 
eller bor på samma ställe. Nasar menar också att vad som bedöms som vackert ofta är mindre subjektivt än 
vad många tror. (Nasar 1998:4-5, 28-29) 

Sternudd har, ur resultatet av den tidigare beskrivna enkätundersökningen i Karlshamn, funnit att de svarande 
överlag är mycket eniga i sina omdömen. Några konstateranden visar dock på att det finns skillnader som 
är möjliga att relatera till genus och ålder. Sternudd, som i licentiatuppsatsen endast redogör för statistiskt 
säkerställda skillnader mellan olika grupper, konstaterar att kvinnor och män gör liknande värderingar 
av påståenden men med den tydliga och konsekventa skillnaden att kvinnor uttrycker både positiva och 
negativa åsikter starkare än vad män gör. Resultatet visar även en svag tendens till att respondenter över 
65 år uttrycker sina uppfattningar starkare och mer positivt än andra. Vidare konstaterar Sternudd att de 
gymnasieelever, som inte deltog i undersökningen på eget initiativ, inte verkar vara särskilt intresserade 
av stadsmiljöfrågor då ett bristande engagemang går att utläsa ur deras svar. Utöver detta framkommer 
att yngre respondenter i åldersgruppen 11-27 år ger mindre tydliga svar på frågor än vad andra gör, även 
om svarens riktning överensstämmer med övriga respondenters. Ytterligare en skillnad är att de yngre 
respondenterna värderar påståenden som har med kunskap om staden att göra, det vill säga historia eller 
kulturmiljö, lägre än andra. Till skillnad från övriga åldersgrupper anser även ungdomar att staden har för 
lite parker. Vidare konstaterar Sternudd att skillnader som har att göra med boendetid i Karlshamn eller 
utbildningsnivå generellt sett är små men att personer med folkskola eller grundskola som högsta utbildning 
värderar byggnader och platser som vackrare än andra. Enligt Sternudd har skillnader mellan svar mer att 
göra med engagemang och intresse än med åsikt. (Sternudd 2005:55-56, 67)

Med motiveringen att värderingar av miljöer kan förändras i takt med att den egna användningen 
förändras valde Steffner att rikta enkätundersökningarna, som legat till grund för den tidigare beskrivna 
licentiatuppsatsen, till tre olika åldersgrupper; ungdomar mellan 15-21 år, vuxna mellan 22-65 år och äldre 
mellan 65-87 år. Vid genomgången av svarsresultatet som framkommit ur enkätundersökningen redovisas 
de tre åldersgruppernas svar separat vilket gör det möjligt att för de olika frågorna utläsa hur unga, vuxna 
respektive äldre har svarat. Antalet personer som framfört olika åsikter redovisas inte och Steffner drar inte 
heller några generella och sammanfattande slutsatser kring hur de olika åldersgrupperna har svarat. Skillnader 
mellan hur olika åldersgrupper har svarat redovisas visserligen i anslutning till varje fråga men eftersom en 
sammanfattande slutsats saknas blir det svårt att få en helhetsbild av resultatet. Steffner konstaterar dock 
att ungdomarna i större utsträckning än de vuxna och de äldre har ansett att det varit tråkigt att besvara 



35

enkäten samt att ungdomar i värdering av attityder till stadsbyggnadsfaktorer mer ofta än vuxna och äldre 
anger att de inte har någon speciell åsikt. Utöver det konstaterar hon även att endast två av 14 bilder visar på 
samstämmiga svar bland de tre åldersgrupperna och att det i övrigt finns skillnader som kan betraktas som 
signifikanta. Med utgångspunkt i detta konstaterar hon att det även fortsättningsvis kan finnas anledning att 
studera skillnader mellan hur olika åldersgrupper gör estetiska värderingar. De svarande har antagits tillhöra 
samma sociokulturella grupp och skillnader mellan kvinnor och män har inte studerats i uppsatsen. (Steffner 
2004:17, 18, 47, 94-95)

Även i de undersökningar som genomförts inom ramen för den tidigare beskrivna doktorsavhandlingen har 
Steffner valt att fråga respondenterna om bland annat ålder och kön, eftersom hon utgår ifrån att det kan 
finnas skillnader som är möjliga att relatera till detta då det handlar om förväntningar och behov i stadsmiljön. 
Steffner räknar med att människor i olika åldersgrupper använder staden på olika sätt och att kvinnor och 
män kan ha olika behov och inställningar till stadsmiljöer. Steffner nämner också utbildning, yrke, boendetid i 
ett område samt eventuella barn eller barnbarn som exempel på andra faktorer som kan påverka användning 
och värdering av stadsmiljöer. I enkätundersökningarna ombads respondenterna därför även att besvara 
sådana frågor. Enkätundersökningarna riktades till människor i tre olika åldersgrupper; ungdomar mellan 15-
25 år, vuxna mellan 25-65 år och äldre mellan 65-75 år. Bland de som besvarade enkäten var andelen kvinnor 
något högre än andelen män och antalet personer i grupperna med vuxna och äldre fler än antalet personer 
i ungdomsgrupperna. I avhandlingen har någon analys kring eventuella skillnader möjliga att relatera till genus 
eller ålder, eller någon av de andra faktorerna, inte gjorts. Steffner menar dock att det vid mer omfattande 
undersökningar kan finnas anledning att studera hur exempelvis genus och ålder påverkar upplevelsen av 
stadsmiljön. Steffner menar också att det är skillnad på att fråga människor om hur de värderar och hur 
de upplever stadsmiljöer och att resultatet av hennes undersökning visar på en samstämmighet kring hur 
människor upplever stadsmiljöer i de fall då deras spontana känslor efterfrågats. (Steffner 2009:48, 130, 139)

I de tidigare beskrivna intervjuundersökningar som genomförts av Boverket anges att fördelningen av 
kvinnor och män i olika åldersgrupper varit relativt jämn. Någon redogörelse för skillnader eller likheter 
mellan hur kvinnor och män eller personer i olika åldersgrupper har svarat ges dock inte. Utifrån resultatet 
av undersökningarna konstateras däremot att äldre kvinnor är mer reflekterande och artikulerade i sina 
svar angående stadsmiljöfrågor än andra, medan män är mer obestämda och otydliga då de uttrycker sina 
uppfattningar (Berntsson 1995:182-183).

I artikeln ”Vad har folk tyckt om sina favorithus?”, som är en del i den tidigare beskrivna boken ”Tyckt om 
hus”, redogör Louise Nyström för resultat av en analys som bygger på en studie av hur 2655 personer har 
motiverat sina röster på 20 olika byggnader, det vill säga vilka ord och egenskaper de använt sig av i sina 
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formuleringar. För dessa personer är genomsnittsåldern cirka 40 år och fördelningen mellan kvinnor och 
män visar på en något högre andel kvinnor. Utifrån resultatet av analysen finner Nyström att det inte finns 
några påtagliga skillnader i arkitekturuppfattningar varken mellan kvinnor och män eller mellan personer i 
olika åldersgrupper. Nyström finner däremot tendenser till att kvinnor värdesätter byggnaders anpassning 
till omgivningen högre än män och att uppskattning över en byggnads funktion och anpassning uttrycks 
oftare bland äldre respondenter. Utöver det finner Nyström också att yngre personer i högre utsträckning 
än andra tenderar att uppskatta modern bebyggelse samt att yngre personer och kvinnor mer ofta använder 
ordet vacker i sina motiveringar. Nyström konstaterar att resultatet av analysen är intressant eftersom det, 
enligt henne, är vanligt att tro att skillnader mellan hur kvinnor och män samt personer i olika åldersgrupper 
värderar arkitektur är större än vad resultatet av hennes analys visar. Hon påpekar dock också att det är 
svårt att hitta något enkelt och tydligt mönster mellan hur kvinnor, män, äldre och yngre värderar bebyggelse 
och att det krävs mer forskning för att ta reda på varför bebyggelse uppskattas i olika stor utsträckning 
mellan olika grupper. (Berggren & Nyström 2002:341-344, 347-348, 366)

I artikeln ”Damernas paradis?” skriver Hillevi Ganetz om varuhus och köpcentrum ur ett historiskt 
genusperspektiv. Enligt Ganetz var varuhusen de första platser som kvinnor under 1800-talet började 
besöka utan manligt sällskap. Dessa offentliga platser byggdes till en början upp för kvinnliga konsumenter 
och blev platser för både konsumtion och frihet - frihet av den anledningen att det tidigare ansetts olämpligt 
för kvinnor att vistas på offentliga platser utan män. Allt eftersom har köpcentras fokus på kvinnor kommit 
att försvagas – något som Ganetz beskriver som en ”heterosexualisering av det kommersiella rummet” (Ganetz 
2005:48). Den typ av shoppingutbud som idag finns tillgängligt i stadskärnor är tänkt att locka både kvinnor 
och män till att se konsumtion som en typ av nöjessysselsättning. Trots att män spenderar mer pengar på 
konsumtion än kvinnor så framställs ändå kvinnor och konsumtion ofta som mer sammanlänkade. Ganetz 
förklarar detta genom att bland annat beskriva kvinnan som den mest synliga konsumenten som ”kan 
spendera timmar på att vandra runt i butiker och varuhus, till synes utan mål” (Ganetz 2005:45). (Ganetz, 2005: 
40, 44-45, 48)

Carina Listerborn har i sin avhandling ”Trygg stad” studerat kvinnors rädsla, trygghetsskapande projekt 
och stadsbyggnad ur ett feministiskt perspektiv. I avhandlingen vill Listerborn, genom redovisning av olika 
diskurser, bland annat visa på vilka maktrelationer som finns mellan kvinnor och män, eftersom hon menar att 
maktrelationer mellan könen sällan diskuteras i stadsbyggnadssammanhang och att män ofta utgör normen 
för hur staden utformas. Den typ av rädsla som står i fokus för avhandlingen är rädslan för våldsbrott i 
form av sexuellt våld. Som en konsekvens av denna rädsla menar Listerborn att många kvinnor antingen 
medvetet eller omedvetet utvecklar strategier för att undvika att bli utsatta för hot. I och med att sådana 
strategier synliggjorts har olika åtgärder i form av förändringar i stadslandskapet vidtagits, vilka exempelvis 
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handlat om att buskage sanerats eller att bättre belysning uppförts. Listerborn menar dock att det är viktigt 
att synliggörandet av kvinnors rädsla inte leder till att kvinnor pekas ut som offer. Hon påpekar att kvinnors 
rädsla är något som diskuteras i större utsträckning än det som bidrar till att rädslan uppstår. (Listerborn 
2002:4, 8, 252-254, 257)

2.6.4 Sammanfattning och reflektioner
I forskningsöversikten har en genomgång gjorts av ett urval av forskning och annan litteratur som 
ansetts vara relevant för det syfte och den problemformulering som utgör utgångspunkten för uppsatsen. 
Litteraturen visar på att det inte finns någon entydig definition av vad som kännetecknar god stadsmiljö 
och att maktförhållanden både har betydelse för vilka föreställningar som synliggörs och för hur ”den goda 
staden” formas. Skillnader i uppfattningar om vad som utgör god stadsmiljö framkommer, som tidigare 
nämnt, bland annat mellan fackmän och lekmän. Detta är något som konstaterats i flera olika studier 
med olika inriktningar. Något som kan vara viktigt att ha i åtanke är att jämförelser mellan fackmän och 
lekmän inte alltid genomförts utifrån likvärdiga källmaterial. Det kan därför finnas anledning att ställa sig 
frågande och kritisk till om skillnaderna hade varit desamma om samma metod använts både för att ta del 
av fackmännens och lekmännens åsikter. Litteraturen som berört dessa skillnader bekräftar hur som helst 
att maktförhållanden har betydelse i situationer där motstridiga åsikter finns. Det som står i fokus för den 
fallstudie som genomförs i denna uppsats är sådana skillnader och likheter som är möjliga att relatera till 
genus och ålder. Av den litteratur som presenterats i denna forskningsöversikt har inte någon haft som 
huvudsyfte att undersöka betydelsen av genus och ålder i föreställningar om staden på samma sätt jag har för 
avsikt att göra i denna uppsats. Trots det har ett flertal författare till viss del lyft dessa frågor och dragit vissa 
slutsatser. Ur forskningsöversikten framkommer både sådant som tyder på att genus- och åldersrelaterade 
skillnader finns och sådant som visar på att likheter mellan människor kan vara stora. Med utgångspunkt i 
detta finns anledning att studera denna fråga vidare för att ytterligare fördjupa kunskapen kring vad som för 
människor i olika åldrar och av olika kön kännetecknar god stadsmiljö. Forskningsöversikten utgör en grund 
bestående av ett urval av vad som tidigare konstaterats inom detta ämnesområde. Det kan finnas anledning 
att återkomma till delar av denna litteratur längre fram i examensarbetet för att göra jämförelser mellan 
resultat från tidigare studier och resultatet som framkommer ur fallstudien.  
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Kapitel 3. Jämförande diskursanalyser
I kapitlet redovisas jämförande diskursanalyser som genomförts i syfte att undersöka om skillnader relaterade 
till genus eller ålder varit möjliga att urskilja utifrån mästersignifikanternas sätt att uttrycka sig. I analyserna 
redovisas svaren som framkommit ur de åtta studerade frågorna var för sig eftersom de setts som separata 
diskurser där de olika frågorna utgör olika nodalpunkter. I de jämförande diskursanalyserna redovisas både 
de likheter och de genus- och åldersrelaterade skillnader som kunnat konstateras. I bilagan återfinns de 
tabeller och de citat som analyserna är uppbyggda kring. 

3.1 Nodalpunkt: ”Finns det någon plats som har speciellt tydlig Kirunaprägel 
för dig?”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika elementen, i form av byggnader och platser, 
rangordnats i förhållande till varandra på en skala mellan ett och fem och inte utifrån antalet respondenter 
i de olika grupperna. Se bilagan för tabeller med mer detaljerad information. 

Konstateras kan att Kyrkan, följt av Stadshuset och Kv. Ortdrivaren, är de element som i nämnd ordning och 
enligt majoriteten av respondentgrupperna är de som anses ha speciellt tydlig Kirunaprägel. Dessa element 
kan i diskursen kring denna nodalpunkt med ett diskursteoretiskt begrepp beskrivas som objektiva, eftersom 
de bland olika mästersignifikanter lyfts fram på ett sätt som visar på stora likheter mellan grupperna. Utöver 
dessa tre element anses bland annat även centrum, Kyrkparken och den utsikt som omger den centrala staden 
ha tydlig Kirunaprägel enligt respondenter i flera grupper. Bland dessa svar tenderar det dock att finnas 
genus- och åldersrelaterade skillnader. Centrum är en plats som är något mer vanligt förekommande bland 
männens svar, medan Kyrkparken och utsikten är svar som är mer vanligt förekommande bland kvinnorna. 
Järnvägsparken är en plats som både enligt de yngsta männen i åldern 0-19 år och enligt de äldsta männen i 
åldern 60+ anses vara en av fem platser med tydlig Kirunaprägel. Övriga platser som omnämns är Kupoltorget, 
bland män i åldern 0-19 år, samt Gamla brandstationen, bland män i åldern 60+. 

3.2 Nodalpunkt: ”Räkna upp fyra andra platser eller byggnader som du tycker 
är viktiga för Kirunas identitet”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika byggnaderna och platserna rangordnats 
i förhållande till varandra på en fyrgradig skala och inte utifrån antalet respondenter i de olika grupperna. 
Frågans formulering har inneburit att respondenterna rangordnat sina svar från punkterna a till d och detta 
har inneburit att analysen utgått ifrån sammanställningar av svar för respektive punkt. Detta har resulterat i 
att samma byggnad eller plats i vissa fall återkommit fler än en gång i det sammanställda resultatet. Se bilagan 
för tabeller med mer detaljerad information.
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Denna diskurs kretsar främst kring elementen Kyrkan och Stadshuset, vilka i nämnd ordning är de byggnader 
som enligt samtliga mästersignifikanter anses vara de mest identitetsskapande i Kiruna. Dessa element kan 
i diskursen kring denna nodalpunkt beskrivas som objektiva eftersom samtliga respondentgrupper visar på 
en stor enighet om att dessa är de mest identitetsskapande. Utöver den enighet bland mästersignifikanter 
som konstaterats kring dessa element finns även sådant som tyder på att genus- och åldersrelaterade 
skillnader tenderar att finnas. Bland män i åldrarna 40-59 år och 60+ är Stadshuset och Kyrkan de byggnader 
som varit vanligast förekommande i samtliga fyra fall. Stadshuset är även den byggnad som återkommit 
bland majoriteten av de kvinnliga respondenternas svar.  Alla mästersignifikanter är dock inte lika eniga om 
att endast dessa byggnader är de mest identitetsskapande. Järnvägsparken och Kv. Ortdrivaren är svar som 
återkommit i flera respondentgrupper, där Järnvägsparken omnämns bland yngre respondenter, det vill säga 
kvinnor i åldrarna 0-19 år och 20-39 år samt män i åldern 20-39 år medan Kv. Ortdrivaren förekommer som 
svar bland äldre kvinnor och yngre män, det vill säga kvinnor i åldrarna 40-59 år och 60+ samt män i åldrarna 
0-19 år och 20-39 år. Bland de yngsta och de äldsta kvinnliga respondenterna framkommer, bland enstaka 
personer, även andra byggnader och platser som anses vara viktiga för stadens identitet men som inte 
förekommit bland de övriga respondenternas fyra vanligaste svar. De yngsta manliga respondenterna har, till 
skillnad från andra, inte angivit vilken byggnad eller plats som är den fjärde mest identitetsskapande i Kiruna. 

3.3 Nodalpunkt: ”När du visar Kiruna för hitresta gäster, vilka platser tar du 
dem till?”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika byggnaderna och platserna rangordnats 
i förhållande till varandra på en tregradig skala och inte utifrån antalet respondenter i de olika grupperna. 
Frågans formulering har inneburit att respondenterna rangordnat sina svar från punkterna a till c, vilket i sin 
tur inneburit att analysen utgått ifrån sammanställningar av svar för respektive punkt. Detta har resulterat 
i att samma element i vissa fall återkommit fler än en gång i det sammanställda resultatet. Se bilagan för 
tabeller med mer detaljerad information.

Svarsmaterialet visar att diskursen domineras av elementet Kyrkan vilken är den byggnad som samtliga 
mästersignifikantgrupper anger att de helst visar upp för besökare. Näst efter Kyrkan omnämns i ett flertal 
respondentgrupper även Stadshuset. Dessa element kan i diskursen kring denna nodalpunkt beskrivas som 
objektiva eftersom samtliga respondentgrupper visar på en stor enighet om att dessa är de man helst visar 
upp för besökare. Trots den överlag stora enighet bland mästersignifikanter som råder inom diskursen 
kring denna nodalpunkt så framkommer även vissa skillnader som kan relateras till genus och ålder. Utöver 
de tidigare nämnda elementen omnämns bland de yngsta manliga respondenterna i åldern 0-19 år även 
”Schacket”, en platsbildning med ett schackspel, och Järnvägsparken som sådana platser de gärna visar upp. 
Detta är platser som inte omnämns bland övriga mästersignifikanter. 
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3.4 Nodalpunkt: ”Finns det något i Kirunas stadsmiljö som du hoppas aldrig 
förändras eller som du skulle sakna om det försvann?”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika byggnaderna och platserna rangordnats 
i förhållande till varandra på en skala mellan ett och fem och inte utifrån antalet respondenter i de olika 
grupperna. I denna analys har de mest framträdande likheterna och skillnaderna redovisats. Utöver de 
byggnader och platser som nämns förekommer även svar där andra byggnader och platser lyfts fram, dock 
endast av enstaka personer. Se bilagan för tabeller med mer detaljerad information.

Svarsresultatet visar på en stor enighet bland majoriteten av de olika mästersignifikanterna om att elementet 
Kyrkan är den främsta byggnaden man hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om den försvann. Konstateras 
kan därför att detta element i diskursen kring denna nodalpunkt med diskursteoretiska termer kan beskrivas 
som objektivt. Även om samma element till viss del är återkommande bland olika mästersignifikanter så visar 
de resterande svaren på ett något mer splittrat resultat, vilket tyder på att genus- och åldersrelaterade 
skillnader finns. 

Stadshuset är ett element som enligt både kvinnliga och manliga respondenter i åldersgrupperna 40-59 år 
och 60+ lyfts fram som en byggnad de hoppas aldrig förändras eller som de skulle sakna om den försvann. 
I dessa grupper är Stadshuset den byggnad som näst efter Kyrkan är det vanligast förekommande svaret. 
Stadshuset omnämns även bland de manliga respondenterna i åldersgruppen 20-39 år, men värderas bland 
dem inte olika högt som bland de äldre respondenterna. Bland övriga mästersignifikanter tillhör Stadshuset 
inte ett av de fem vanligast förekommande svaren. Utifrån detta kan konstateras att Stadshuset verkar vara 
en byggnad som främst de äldre respondenterna hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om den försvann. 

Trots att utsikten som omger den centrala staden är något som enligt respondenter i ett flertal grupper 
framställs som något de hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om den försvann, så är detta något som 
tenderar att värderas något högre bland kvinnliga respondenter. 

Järnvägsparken är för majoriteten av mästersignifikantgrupperna ett av de fem vanligast förekommande 
svaren. Trots att Järnvägsparken är ett svar som förekommit i majoriteten av grupperna så visar resultatet 
att platsen tenderar att vara något viktigare för de yngre respondenterna i åldersgrupperna 0-19 år och 20-
39 år, och då särskilt för männen, än vad den är för de äldre respondenterna. Bland de äldre respondenterna 
i åldrarna 40-59 år och 60+ lyfts istället Kyrkparken fram som en plats de hoppas aldrig förändras eller skulle 
sakna om den försvann. Resultatet visar också att natur och grönska i allmänhet är något som bland kvinnliga 
respondenter i åldrarna 0-19 år och 20-39 år värderas högt, medan det bland övriga respondenter inte är 
ett av de fem vanligast förekommande svaren. 
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Utöver vad som tidigare nämnts kan konstateras att kvinnor i åldern 20-39 år samt kvinnor och män i åldern 
40-59 år lyfter fram äldre bebyggelse generellt som sådant de hoppas aldrig förändras eller skulle sakna 
om det försvann.  Konstateras kan också att Kv. Ortdrivaren är ytterligare ett svar som är återkommande 
men som endast förekommer bland kvinnor i åldern 60+ samt bland män i åldrarna 20-39 år och 40-59 år.  
Slutligen framkommer att det både bland de yngsta kvinnorna i åldern 0-19 år och bland de äldsta männen 
i åldern 60+ finns de som anser att det inte finns något som de hoppas aldrig förändras eller skulle sakna 
om det försvann. 

3.5 Nodalpunkt: ”Vilken är Kirunas vackraste byggnad eller plats?”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika elementen, i form av byggnader och platser, 
rangordnats i förhållande till varandra på en skala mellan ett och fem och inte utifrån antalet respondenter 
i de olika grupperna. Se bilagan för tabeller med mer detaljerad information.

Kyrkan är det element som med stor majoritet och enligt samtliga mästersignifikantgrupper anses vara den 
vackraste byggnaden i centrala Kiruna. Med undantag för de yngre kvinnorna, det vill säga de i åldrarna 0-19 
år samt 20-39 år, följer sedan Stadshuset. Även kvinnorna i åldersgrupperna 0-19 år och 20-39 år anger 
att Stadshuset hör till en av de vackraste byggnaderna i staden men bland dem har dock denna byggnad 
rangordnats lägre än bland övriga respondenter. Dessa två element kan till stor del beskrivas som objektiva 
eftersom en stor enighet finns mellan mästersignifikanter om att de är de vackraste i centrala Kiruna. 
Utöver det finns också andra element som är återkommande bland majoriteten av mästersignifikanterna. 
Järnvägsparken och Gamla brandstationen är exempel på sådana, men som framgår av texten som följer så 
finns trots detta även sådant som tyder på skillnader mellan mästersignifikanter. 

De element som tidigare omnämnts är sådana som varit bland de fem vanligast förekommande svaren hos 
samtliga mästersignifikanter. Det övriga svarsmaterialet är dock överlag splittrat och visar på att genus- och 
åldersrelaterade skillnader tenderar att finnas mellan olika grupper. Ett flertal olika byggnader och platser 
är återkommande eller omnämns av enstaka respondenter i de olika grupperna. Varken kvinnor eller män 
verkar dock vara riktigt eniga om vad som näst efter Kyrkan och Stadshuset är de vackraste byggnaderna 
och platserna i den centrala staden. Järnvägsparken är ett element som omnämnts i samtliga grupper, även om 
platsen förekommit som svar i olika stor utsträckning bland de olika respondenterna. Järnvägsparken tenderar 
att värderas något högre bland yngre respondenter i åldrarna 0-19 år än bland övriga mästersignifikanter. 
Exempel på andra återkommande svar är Kv. Ortdrivaren, Centrum, Kyrkparken och utsikten. Även bland dessa 
element kan vissa, om än något diffusa, skillnader urskiljas. Utsikten är ett svar som endast förekommer 
bland respondenter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år, medan Centrum och Kv. Ortdrivaren är svar som 
tenderar att vara något mer vanligt förekommande bland män än bland kvinnor. Utöver det är Kyrkparken 
ett svar tenderar att vara mer vanligt förekommande bland äldre mästersignifikanter, det vill säga kvinnor 
och män i åldrarna 60+, än vad det är bland de yngre.   
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3.6 Nodalpunkt: ”Vilken är Kirunas fulaste byggnad eller plats?”
Vad som konstateras i texten som följer utgår ifrån hur de olika byggnaderna och platserna rangordnats 
i förhållande till varandra på en skala mellan ett och fem och inte utifrån antalet respondenter i de olika 
grupperna. I denna analys har endast de mest framträdande likheterna och skillnaderna redovisats och 
utöver de byggnader och platser som nämns i den följande texten har även andra svar framkommit bland de 
olika mästersignifikanterna. Se bilagan för tabeller med mer detaljerad information.

Ur resultatet som framkommit då mästersignifikanternas fem vanligast förekommande svar sammanfattats 
kan konstateras att samma byggnader och platser till stor del är återkommande i de olika gruppernas svar. 
Kupolenhuset, Kv. Ortdrivaren, Domushuset och Centrum är element som enligt majoriteten av grupperna ansetts 
vara de fulaste, även om de till viss del rangordnats olika mellan grupperna. Även Stadshuset och parkeringen 
vid Folkets hus är till viss del återkommande i flera grupper, trots att de inte är lika vanligt förekommande 
som de tidigare nämnda. Respondenterna verkar överlag vara eniga om vilka element, i form av byggnader 
och platser, som är de fulaste i centrala Kiruna även om de, som tidigare nämnt, i vissa fall rangordnat 
dem något olika. Dessa element kan till viss del beskrivas som objektiva eftersom samstämmigheten bland 
mästersignikanterna visar på en stor enighet om att dessa är de fulaste i den centrala staden. 

Som tidigare nämnts så har olika element till viss del rangordnats olika mellan mästersignifikanterna. Detta 
kan tyda på att det delvis finns skillnader relaterade till genus- och ålder mellan de olika grupperna. Dessa 
skillnader är dock diffusa och någon redogörelse för dem görs därför inte här. En skillnad relaterad till ett 
annat element än de tidigare nämnda är att Centralskolan är en byggnad som endast lyfts fram som en av de 
fem fulaste av de äldre mästersignifikanterna i åldrarna 40-59 år och 60+, både bland kvinnorna och bland 
männen. 

3.7 Nodalpunkt: ”Om du kunde förbättra något i Kirunas stadsmiljö, vad skulle 
det vara?”
Svaren som framkommit ur denna fråga har, som tidigare nämnts, kategoriserats. Dessa kategorier kan 
beskrivas som element kring vilka diskursen i fråga är uppbyggd. Mästersignifikanternas svar visar på att de 
olika grupperna i flera fall är eniga då de uttrycker synpunkter kring Kirunas stadsmiljö. Enighet råder kring 
ett flertal av de olika element som identifierats. Diskursen kring denna nodalpunkt kan därför åtminstone 
till viss del, med diskursteoretiska termer, beskrivas som objektiv eftersom mästersignifikanterna i flera 
fall uttrycker sig på sätt som gör att saker och ting framstår som givna och utan alternativ. Utöver de 
konstaterade likheterna mellan mästersignifikanter har även skillnader relaterade till både genus och ålder 
framkommit. Till viss del kännetecknas dessa skillnader av motstridigheter inom diskursen på ett sätt som 
innebär att skilda meningar uttryckligen står mot varandra men främst uttrycks de dock genom att olika 
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mästersignifikanter antingen uttryckt sig angående något i olika stor utsträckning eller genom att olika 
perspektiv lyfts fram. I texten som följer redovisas både vilka likheter och vilka skillnader som framkommit 
kring de olika element som diskursen kring denna nodalpunkt är uppbyggd kring. Analysen som följer utgår 
ifrån citat som visar hur respondenterna formulerat sina svar på denna fråga samt ifrån en tabell som visar 
hur olika mästersignifikanter värderat olika element. I texten som följer ges hänvisningar till bilagan där de 
citat och den tabell som utgör grunden för analysen återfinns. 

3.7.1 Elementet ”byggd miljö”
Bland mästersignifikanter som talar om befintlig centrumbebyggelse uttrycks överlag ett missnöje. Den 
centrala stadsmiljön beskrivs bland annat som både tråkig, ful, karg och livlös. Missnöje riktas mot den 
typ av bebyggelse som tillkommit efter centrumsaneringen och som kännetecknas av storskalighet och 
fasadmaterial i betong, tegel, plåt eller puts - byggnader, vilka av respondenterna beskrivs som ”betong- 
och plåtklumpar” (se bilaga 7.2). Att bebyggelse som tillkommit vid denna tidsperiod inte är uppskattad 
bekräftas även genom önskemål om att ett flertal specifika byggnader antingen föreslås förbättras eller rivas. 
Exempel på bebyggelse som omnämns är bland annat Domushuset, Kupolenhuset, Aktivelhuset, Gallerian 
och Centralskolan vilka alla kännetecknas av att vara storskaliga byggnader med fasader i tegel, plåt, puts 
eller betong (se bilaga 7.3). Den typ av bebyggelse som beskrivs som önskvärd står i tydlig kontrast till 
den bebyggelse som föreslås rivas eller förbättras. Bland mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år och 40-59 
år, vilka är de som främst uttryckt sig angående detta, verkar det finnas en enighet om att träbyggnader i 
mindre skala, och till viss del äldre stil, är vad som främst uppskattas. Detta skulle kunna tyda på att det 
bland dem finns ett tillbakablickande ideal med en önskan om en stadsmiljö som påminner mer om vad som 
kännetecknade Kiruna förr i tiden (se bilaga 7.4). I kontrast till den typ av bebyggelse som enligt flertalet 
mästersignifikanter beskrivits som önskvärd framförs bland de äldsta mästersignifikanterna i åldern 60+ 
önskemål om höghus. Även om dessa önskemål inte är de mest framträdande inom diskursen, och även om 
de i jämförelse med övriga önskemål utgör en väldigt liten del, visar de ändå på att en motsättning tenderar 
att finns och att ålder i detta fall kan ha betydelse (se bilaga 7.5). 

Utöver synpunkterna som visat på att det överlag finns en enighet kring både uppskattad och icke uppskattad 
bebyggelse kan också konstateras att ett inbyggt centrum framställs som önskvärt av mästersignifikanter i 
flera olika grupper. Det talas både om ett helt inbyggt eller inglasat centrum samt om inbyggnation av enstaka 
gator. De främsta argumenten för detta är att man inte vill behöva bli utsatt för vind, kyla och nederbörd 
då man vistas i stadsmiljön (se bilaga 7.6). I majoriteten av mästersignifikantgrupperna framkommer också 
synpunkter kring offentliga rum i form av torgplatser. Det verkar finnas en enighet kring att torgplatserna 
i den centrala staden skulle kunna förbättras på olika sätt genom exempelvis möblering, vindskydd och 
grönska (se bilaga 7.7). Dessa påpekanden och förslag kan tyda på att den centrala stadsmiljön med dess 
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offentliga platser anses vara viktig och att det finns en önskan bland Kirunaborna om möjlighet att kunna 
utnyttja dem på ett bättre eller bekvämare sätt. Samtidigt som ett inbyggt centrum, åtminstone vintertid, 
skulle kunna bli mer behagligt att vistas i så skulle det dock även kunna leda till att den centrala stadsmiljöns 
betydelse som ett offentligt rum förändras till att bli en plats som inte är offentlig på samma sätt som idag.   

Det finns även sådant som tyder på att åldersrelaterade skillnader finns inom diskursen kring elementet 
”byggd miljö”. Dessa skillnader uttrycks bland annat genom att kvinnor och män i åldersgrupperna 20-39 år 
och 40-59 till viss del värderat elementet ”byggd miljö” högre än andra men också genom att de uttrycker 
sina åsikter tydligare än vad andra gör. Bland dessa mästersignifikanter framkommer, utöver kritiken mot 
befintlig bebyggelse och beskrivningarna av uppskattade byggnadstyper, även åsikter kring hur de skulle vilja 
att stadsmiljön utvecklas (se bilaga 7.8). Bland dessa mästersignifikanter efterfrågas bland annat en stadsmiljö 
som är mysigare, trevligare, vackrare och mer tilltalande samt en stadsmiljö med en mer enhetlig stil och 
med mer färg på bebyggelsen. Till skillnad från detta kan också konstateras att de yngsta och de äldsta 
respondenterna, i åldrarna 0-19 år och 60+, uttrycker sig i mindre utsträckning, och till viss del inte alls, kring 
sådant som andra visat sig vara eniga om. 

3.7.2 Elementet ”innehåll”
Konstateras  kan att elementet ”innehåll” är något som värderats högt i majoriteten av 
mästersignifikantgrupperna (se bilaga 7.1).  Vid en studie av vad mästersignifikanterna haft för åsikter angående 
detta element framkommer att synpunkter angående handel är de mest framträdande. Inom majoriteten av 
mästersignifikantgrupperna, med undantag för de yngsta männen i åldern 0-19 år och de äldsta kvinnorna 
i åldern 60+, framförs önskemål om ett utökat handelsutbud i staden. Både mindre butiker och större 
shoppingcentrum beskrivs som önskvärt och städer som Luleå och Narvik lyfts fram som goda förebilder, 
både med avseende på handelsutbud och på utformning av handelsområden (se bilaga 7.9). Konstateras kan 
att kvinnliga respondenter i åldern 0-19 år uttrycker sina önskemål om ett utökat handelsutbud mer specifikt 
än andra. Bland dem talas det både om vilka typer av affärer som är önskvärda och om specifika affärskedjor. 
Önskemål om specifika affärskedjor framförs också bland enstaka kvinnor i åldrarna 20-39 år och 40-59 år 
men förekommer däremot inte alls bland de manliga respondenterna. Utöver de kommentarer som visat 
på önskemål om ett utökat handelsutbud förekommer även önskemål om fler restauranger, caféer och 
uteserveringar (se bilaga 7.10). Dessa önskemål framförs av både kvinnliga och manliga mästersignifikanter 
i olika åldrar, med undantag för de yngsta männen i åldern 0-19 år och de äldsta respondenterna i åldern 
60+. Konstateras kan att både handelsutbudet och utbudet av caféer och restauranger för respondenter i 
majoriteten av mästersignifikantgrupperna utgör en viktig del i föreställningen om god stadsmiljö, även om 
det till viss del framställs som viktigare för kvinnor än vad det är för män.  
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Utöver kommentarerna med önskemål om ett utökat handelsutbud framkommer också förslag som handlar 
om hur centrum med butiker och gallerior skulle kunna utformas. Även detta är något som mästersignifikanter 
i majoriteten av grupperna, med undantag för de i åldern 0-19 år, haft synpunkter kring. Det framställs som 
önskvärt med ett centrum som har ett mer samlat handelsutbud än det nuvarande och det talas både om 
dubbelsidiga shoppinggator och om gallerior samt om att tomma lokaler ska ges nytt innehåll (se bilaga 7.11).  
Att gallerior beskrivs som önskvärt är intressant med tanke på vad som tidigare konstaterats angående 
de befintliga köpcentrumen Domushuset, Kupolenhuset, Gallerian och Aktivelhuset. Att dessa byggnader 
beskrivits som icke uppskattade samtidigt som det framställs som önskvärt med gallerior i allmänhet skulle 
antingen kunna tyda på att det finns motsättningar inom mästersignifikantgrupper i denna fråga eller på att 
det främst är de befintliga galleriornas utseendemässiga karaktär som inte uppskattas. 

Trots att det överlag råder en stor enighet i diskursen kring elementet ”innehåll” så kan även genusrelaterade 
skillnader konstateras. Kvinnliga mästersignifikanter i majoriteten av åldersgrupperna uttrycker sig, i något 
större utsträckning än manliga mästersignifikanter, om mötesplatser av olika slag (se bilaga 7.12). De menar 
bland annat att mötesplatser bidrar till att skapa en mer levande stad och att det är viktigt med sociala 
offentliga rum och platser där olika generationer kan mötas. Platser att träffas på oavsett årstid är sådant 
som efterfrågas och beskrivs som uppskattat. Bland kvinnliga mästersignifikanter i samtliga åldersgrupper 
framkommer också kommentarer och önskemål som har med lekplatser för barn att göra. Kvinnorna 
efterfrågar både fler och bättre lekplatser för barn i olika åldrar (se bilaga 7.13) och liknande kommentarer 
förekommer inte bland någon av de manliga respondenterna. Kanske tyder detta på att kvinnor ser på 
stadsmiljön ur ett mer medmänskligt perspektiv, där de är mer måna om andra människors välbefinnande 
och delaktighet, än vad män i denna studie visat sig göra. 

3.7.3 Elementet ”grönska och vatten”
Elementet ”grönska och vatten” har värderats relativt högt i majoriteten av mästersignifikantgrupperna (se 
bilaga 7.1). Bland samtliga mästersignifikantgrupper finns en stor enighet om att grönska av olika slag (se 
bilaga 7.14), och till viss del även vatten i olika former (se bilaga 7.15), är sådant som skulle kunna bidra till 
att förbättra stadsmiljön. I samtliga grupper talas det både om större sammanhängande grönområden och 
om parker, samt om enstaka gröna inslag i form av exempelvis träd som något respondenterna gärna vill 
se mer av. Diskursen kring elementet ”grönska och vatten” visar att den grönska som finns inte motsvarar 
respondenternas föreställning om hur grönskande en god stadsmiljö bör vara. Utöver det talas det även, 
om än i mindre utsträckning, om skötsel och underhåll av grönområden (se bilaga 7.16). Det beskrivs som 
viktigt att ta hand om den grönska som finns, vilket ytterligare bidrar till att bekräfta grönskans betydelse i 
stadsmiljön.
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3.7.4 Elementet ”fordonstrafik”
Kommentarerna kring detta element domineras av åsikter om att biltrafik, och då särskilt parkeringsplatser, är 
något som upptar en alltför stor del av stadsmiljön (se bilaga 7.17). Ett stort antal respondenter i majoriteten 
av grupperna är överens om att parkeringsplatser inte bör vara placerade mitt i centrum utan hellre belägna 
något utanför centrumkärnan eller samlade i parkeringsgarage, för att på så sätt bli mindre ytkrävande. 
Önskemål finns också om ett centrum som är helt eller delvis bilfritt. De yngsta mästersignifikanterna 
i åldern 0-19 år är de enda som inte haft synpunkter kring biltrafikens utbredning i stadsmiljön, vilket 
antingen kan tyda på att detta för dem inte är betydelsefullt i föreställningen om god stadsmiljö, eller att de 
på grund av sin ålder själva inte har bil och därför inte uppmärksammat denna fråga. Utöver det kan också 
konstateras att elementet ”fordonstrafik” till viss del kan beskrivas som en flytande signifikant eftersom det 
givits delvis olika betydelser. Trots att mästersignifikanter överlag visat på en enighet om att biltrafik och 
parkeringsplatser upptar alltför stora ytor i den centrala staden så förekommer ändå enstaka önskemål både 
om fler parkeringsplatser och om en mer bilvänlig stad bland mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år och 
40-59 år (se bilaga 7.18). Trots att dessa önskemål inte är dominerande i diskursen så visar de ändå på att en 
motsättning till viss del tenderar att finnas.   

De genus och åldersrelaterade skillnader som kunnat urskiljas hör inte till de mest framträdande inom 
diskursen. Konstateras kan dock att synpunkter angående kollektivtrafik, och om att denna behöver 
förbättras, främst framförs av kvinnor i olika åldrar (se bilaga 7.19). Detta är något som även de yngsta 
kvinnorna i åldern 0-19 år haft synpunkter kring, vilket bidrar till att bekräfta det tidigare konstaterandet 
om att olika mästersignifikanter förflyttar sig i stadsmiljön på olika sätt. Dessutom talas det bland enstaka 
mästersignifikanter i åldersgruppen 40-59 år om spårvagnstrafik och om att denna borde införas i staden 
igen (se bilaga 7.20). Inte heller detta hör till det mest framträdande inom diskursen men trots det visar 
det ändå på en skillnad möjlig att relatera till ålder, eftersom detta önskemål inte framförts bland övriga 
mästersignifikanter. 

3.7.5 Elementet ”gång och cykel”
Att både fler och bättre gång- och cykelvägar behövs i stadsmiljön är något som mästersignifikanter i samtliga 
grupper, med undantag för de yngsta männen i åldern 0-19 år, verkar vara överens om (se bilaga 7.21). Utöver 
enigheten om att fler och bättre gång- och cykelvägar behövs verkar det också finnas en enighet bland ett 
flertal olika mästersignifikanter, med undantag för de yngsta i åldern 0-19 år och de äldsta kvinnorna i åldern 
60+, om att fler och mer trivsamma gågator skulle vara uppskattat (se bilaga 7.22). Gågator framställs som 
något som skulle kunna bidra till att förbättra stadsmiljön genom att bland annat göra den mysigare och 
mer ”centrumaktig”. Dessa önskemål bekräftar också indirekt det tidigare konstaterandet om att biltrafiken 
upptar en alltför stor del i stadsmiljön. Även om respondenterna överlag verkar vara eniga då de uttrycker 
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sig kring elementet ”gång- och cykel” så tenderar det samtidigt att finnas en skillnad mellan kvinnor och 
män. Bland kvinnorna talas det, till skillnad mot vad det gör bland männen, om gång- och cykelvägar ur vad 
som kan tolkas som ett trygghets- och säkerhetsperspektiv (se bilaga 7.23). Bland kvinnorna påpekas det 
att gång- och cykelvägar inte bör passera genom tunnlar eller vara nedsänkta samt att gång- och cykelvägar 
bör vara belysta. Kanske tyder dessa kommentarer på att kvinnor i större utsträckning, på vissa platser eller 
vid vissa tidpunkter, känner sig mer otrygga då de vistas i stadens offentliga rum än vad män gör. Ytterligare 
något som tyder på en genusrelaterad skillnad är att det bland kvinnliga respondenter, till skillnad från de 
manliga respondenterna, talas om sparkar (se bilaga 7.24) Dessa kommentarer är inte de mest framträdande 
inom diskursen men de kan ändå tyda på att spark som färdsätt i stadsmiljön är vanligare bland kvinnor, och 
då kanske främst bland äldre kvinnor, än vad det är bland övriga respondenter. 

3.7.6 Elementet ”utsmyckning och möblering”
Synpunkter kring elementet ”utsmyckning och möblering” hör inte till de mest vanligt förekommande i 
diskursen kring denna nodalpunkt. Trots det kan både likheter mellan mästersignifikanter och skillnader 
relaterade till genus och ålder konstateras. I majoriteten av mästersignifikantgrupperna, med undantag 
för de yngsta i åldern 0-19 år, verkar enighet finnas kring att blomsterplanteringar är något de gärna vill 
se mer av i stadsmiljön (se bilaga 7.25). Detta uppskattande av blommor kan kopplas samman med det 
tidigare konstaterandet om att grönska i olika former är betydelsefullt i Kirunabornas föreställning om 
vad som utgör en god stadsmiljö. Utöver denna enighet bland mästersignifikanter kan även genus- och 
åldersrelaterade skillnader urskiljas. En genusrelaterad skillnad uttrycks genom att det främst är kvinnor som 
haft synpunkter kring sådant som har med utsmyckning och möblering att göra. Att elementet ”utsmyckning 
och möblering” värderas högre bland kvinnor än vad det gör bland män framkommer också vid jämförelsen 
över hur olika element värderats mellan olika mästersignifikantgrupper (se bilaga 7.1). Bland kvinnorna 
framkommer önskemål om förbättrade sittmöjligheter, främst kring Kupoltorget och i parkområden, (se 
bilaga 7.26) samt om belysning och utsmyckning i olika former (se bilaga 7.27). Detta kan tyda på att kvinnor 
i större utsträckning än män uppmärksammar detaljer i stadsmiljön och att detta är sådant som för dem 
är mer betydelsefullt i föreställningen om god stadsmiljö. De åldersrelaterade skillnaderna, vilka inte är de 
mest framträdande inom diskursen, uttrycks genom att det endast är mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år 
och 40-59 år som uppmärksammat och haft synpunkter kring skyltning i stadsmiljön (se bilaga 7.28), samt 
genom att mästersignifikanter i åldern 60+ är de enda som visat missnöje över det stenkonstverk vid namn 
Gotlandsstenarna som finns placerat centralt i staden (se bilaga 7.29). 

3.7.7 Elementet ”underhåll och renhållning”
Bland synpunkterna kring elementet ”underhåll och renhållning” kan konstateras att det verkar finnas en 
enighet bland majoriteten av mästersignifikantgrupperna om att stadsmiljön upplevs nedskräpad och om att 
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bättre renhållning behövs. Önskemålen om förbättrad renhållning berör främst skräp i allmänhet även om 
sådant som klotter också uppmärksammas (se bilaga 7.30). Kanske kan årstiden för enkätundersökningens 
genomförande, det vill säga våren, ha haft inverkan på respondenternas uppmärksammande av denna fråga 
eftersom ”det som göms i snö kommer upp i tö”. Utöver det verkar det överlag också finnas en enighet 
bland mästersignifikanterna om att det är viktigt med underhåll av grönområden. Dessa kommentarer 
handlar om gräsklippning, skötsel av planteringar samt beskärning av träd och buskar (se bilaga 7.31). Sett 
till den stora enigheten som konstaterats kring elementet ”grönska och vatten”, om att grönska av olika 
slag är ett mycket uppskattat inslag i stadsmiljön, är det inte förvånande att respondenterna även anser att 
det är viktigt att grönskan i stadsmiljön underhålls väl. Utöver vad som tidigare nämnts förekommer också 
kommentarer angående underhåll av bebyggelse i ett flertal mästersignifikantgrupper, med undantag för de 
yngsta respondenterna i åldern 0-19 år och de äldsta kvinnorna i åldern 60+. Dessa kommentarer handlar 
bland annat om att byggnadsfasader behöver rustas upp (se bilaga 7.32). 

I diskursen kring detta element kan konstateras att kvinnor i åldersgrupperna 20-39 år och 40-59 år utmärker 
sig från andra mästersignifikanter genom sina önskemål om fler hundlatriner (se bilaga 7.33). Även om 
dessa önskemål inte är de mest framträdande inom diskursen så förekommer de ändå i sådan utsträckning 
att de framstår som betydelsefulla. Liknande önskemål förekommer inte bland övriga respondenter och 
detta verkar således vara något som i denna diskurs är typiskt för kvinnorna i dessa åldersgrupper. En 
viss åldersrelaterad skillnad har också kunnat urskiljas utifrån den sammanställning som visar hur element 
”underhåll och renhållning” värderats mellan de olika grupperna (se bilaga 7.1). De äldsta respondenterna, 
det vill säga kvinnor och män i åldern 60+, är de som värderat detta element högst medan de yngsta 
respondenterna är de som värderat det lägst. De yngsta respondenterna är de enda som inte alls uttryckt sig 
kring det som andra mästersignifikanter visat sig vara eniga om. Konstateras kan att underhåll och renhållning 
av stadsmiljön är något som i olika stor utsträckning påverkar mästersignifikanternas föreställning om vad 
som är betydelsefullt i föreställningen om god stadsmiljö.     

3.7.8 Elementet ”natur, klimat och utsikt”
Detta element är inte det mest framträdande inom diskursen kring denna nodalpunkt men trots det kan vissa 
konstateranden göras. I majoriteten av mästersignifikantgrupperna förekommer önskemål om och förslag på 
åtgärder som kan ge skydd mot kärvt klimat som vind och kyla. Det föreslås bland annat att centrum byggs 
in och att vindskydd i form av exempelvis träd planteras (se bilaga 7.34). De yngsta mästersignifikanterna 
är de enda som inte uttrycker åsikter kring detta, vilket tyder på att elementet ”natur, klimat och utsikt” 
inte är viktigt i deras föreställning om vad som påverkar upplevelsen av en god stadsmiljö.  Utöver detta 
framkommer även sådant som tyder på att andra genus- och åldersrelaterade skillnader också finns kring 
detta element. Kvinnorna i åldersgrupperna 20-39 år samt 40-59 år är de enda av alla mästersignifikanter 
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som uppmärksammar och talar om den utsikt som finns från centrum. Bland dem talas det främst om 
utsikten mot fjällen och om att denna är viktig att bevara (se bilaga 7.35). Därutöver framkommer även något 
som visat sig vara utmärkande för äldre mästersignifikanter. Synpunkter angående stadsmiljöns naturliga 
förutsättningar med kuperad terräng förekommer främst bland äldre kvinnor och män, vilka menar att det 
är besvärligt att ta sig fram i en kuperad stadsmiljö (se bilaga 7.36). 

3.7.9 Elementet ”övrigt”
Synpunkterna kring elementet ”övrigt” hör inte till de mest framträdande inom diskursen kring denna 
nodalpunkt. Konstateras kan dock att kommentarer som har med det framtida Kirunas placering att göra 
endast framförs av äldre mästersignifikanter i åldrarna 40-59 år och 60+. Även om kommentarerna i sig har 
olika inriktningar, och därmed visar på flytande signifikans, så kan en åldersrelaterad skillnad konstateras i och 
med att det endast är de äldre respondenterna som visat intresse för denna fråga (se bilaga 7.37). Utöver 
det framkommer synpunkter kring att stadsmiljön är i behov av att handikappanpassas (se bilaga 7.38). 
Även om detta är något som olika mästersignifikanter visat sig vara överens om så tenderar synpunkterna 
ändå att vara något mer framträdande bland kvinnor. Detta bidrar till att stödja konstaterandet som gjorts 
kring elementet ”innehåll”, där kvinnor beskrivits som mer måna om andra människors välbefinnande och 
delaktighet i stadsmiljön än män. 

3.8 Nodalpunkt: ”Har du fler åsikter om Kirunas stadsmiljö kan du skriva dem 
här”
Svaren som framkommit ur denna fråga har, som tidigare nämnts, kategoriserats. Dessa kategorier kan 
beskrivas som element kring vilka diskursen i fråga är uppbyggd. Mästersignifikanternas svar visar på att 
de olika grupperna i flera fall är eniga då de uttrycker övriga synpunkter kring Kirunas stadsmiljö. Enighet 
råder kring ett flertal av de olika element som identifierats. Diskursen kring denna nodalpunkt kan därför 
åtminstone till viss del, med diskursteoretiska termer, beskrivas som objektiv eftersom mästersignifikanterna 
i flera fall uttrycker sig på sätt som gör att saker och ting framstår som givna och utan alternativ. Utöver 
de konstaterade likheterna mellan mästersignifikanter har även skillnader relaterade till både genus och 
ålder framkommit. Till viss del kännetecknas dessa skillnader av motstridigheter inom diskursen på ett sätt 
som innebär att skilda meningar uttryckligen står mot varandra men främst uttrycks de dock genom att 
olika mästersignifikanter antingen uttryckt sig angående något i olika stor utsträckning eller genom att olika 
perspektiv lyfts fram. I texten som följer redovisas både vilka likheter och vilka skillnader som framkommit 
för de olika element som diskursen kring denna nodalpunkt är uppbyggd. Analysen som följer utgår ifrån 
citat som visar hur respondenterna formulerat sina svar på denna fråga samt ifrån en tabell som visar hur 
olika mästersignifikanter värderat olika element. I texten som följer ges hänvisningar till bilagan där de citat 
och den tabell som utgör grunden för analysen återfinns. 
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3.8.1 Elementet ”byggd miljö”
Bland dem som haft synpunkter kring elementet ”byggd miljö” verkar det finnas ett utbrett missnöje över 
Kirunas stadsmiljö. Även om kvinnornas synpunkter är mer framträdande till antalet så visar synpunkterna 
som framförts på en enighet bland kvinnor och män. Kirunas centrala stadsmiljö beskrivs bland annat som 
ful, tråkig, sliten, stel samt karaktärslös och några personer påpekar att de skäms för att visa upp centrum 
för besökare (se bilaga 8.2). Överlag ges inga mer specifika exempel på vilken bebyggelse det är som inte 
uppskattas och varför, med undantag för att det bland de kvinnliga mästersignifikanterna i åldern 20-39 år 
påpekas att stadsmiljön består av för mycket sten och betong samt att höghus bör undvikas (se bilaga 8.3). 
Ur synpunkterna kring elementet ”byggd miljö” framkommer också sådant som tenderar att visa på en 
genusrelaterad skillnad. I samtliga kvinnliga mästersignifikantgrupper, med undantag för de yngsta i åldern 
0-19 år, uttrycks besvikelse över att äldre bebyggelse rivits, samtidigt som det bland kvinnor i åldern 40-59 
år också framkommer ett direkt uttalat motstånd mot ny och modern bebyggelse i centrum (se bilaga 8.4). 
Dessa kommentarer tyder på att ett tillbakablickande perspektiv finns, där Kirunas stadsmiljö som den såg 
ut förr i tiden beskrivs som det ideala och som något kvinnorna vill ha tillbaka. Trots att det verkar finnas en 
enighet kring att Kirunas centrala stadsmiljö inte är uppskattad så framkommer inga direkta önskemål om 
hur centrum skulle kunna förbättras. Stadens planmässiga utformning är dock något som respondenter i flera 
grupper talar om på ett positivt sätt (se bilaga 8.5). Respondenterna uppskattar att gatorna ”slingrar sig fram” 
och de påpekar uttryckligen att de inte vill ha en stadsplan utformad som ett rutnät. Det verkar finnas en 
enighet kring att planläggningen av stadsmiljön upplevs positiv, åtminstone bland dem som uppmärksammar 
detta i sina svar. 

3.8.2 Elementet ”innehåll”
Synpunkter kring elementet ”innehåll” hör till det vanligast förekommande i majoriteten av 
mästersignifikantgrupperna. Det som dominerar diskursen kring detta element är synpunkterna om handel, 
vilka förekommer både bland kvinnor och bland män i olika åldrar. Det verkar överlag finnas en enighet kring 
att handelsutbudet i stadsmiljön behöver utökas eftersom det enligt respondenterna råder brist på butiker 
och gallerior (se bilaga 8.6). Det föreslås bland annat att befintliga gallerior och butiker ska byggas ut och 
Narvik beskrivs av ett flertal personer som en god förebild för ett utbud som även Kirunaborna önskar att 
de hade. Trots den enighet som kan konstateras bland dem som uttryckt sig angående handel är det viktigt 
att påpeka att detta inte är något som framställs som betydelsefullt för alla. De yngsta respondenterna i 
åldern 0-19 år och de äldsta kvinnliga respondenterna i åldern 60+ är inte representerade, vilket tyder på att 
ålders- och genusrelaterade skillnader tenderar att finnas. Utöver detta tenderar även andra genusrelaterade 
skillnader att finnas. En sådan skillnad uttrycks genom att synpunkter och önskemål om caféer, och till viss del 
även restauranger, endast framförs av kvinnliga respondenter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år (se bilaga 8.7). 
Dessutom visar det sig att det nästan uteslutande är kvinnliga mästersignifikanter i samtliga åldersgrupper 
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som talar om platser för barn att vistas på. Kvinnorna efterfrågar både fler och bättre lekplatser för barn 
i olika åldrar (se bilaga 8.8) vilket kan tyda på att kvinnor ser på stadsmiljön ur ett mer medmänskligt 
perspektiv, där de är mer måna om andra människors välbefinnande och delaktighet, än vad män i denna 
studie visat sig göra.   

3.8.3 Elementet ”grönska och vatten”
Grönska i olika former, och till viss del även vatten, framställs av mästersignifikanter i majoriteten av 
grupperna, med undantag för respondenter i åldern 0-19 år och män i åldern 60+, som ett uppskattat 
inslag i stadsmiljön. Trots att olika grupper värderat detta element något olika så visar de synpunkter som 
framkommit på en enighet i åsikter. Grönområden och parker är uppskattat och sådant som de svarande 
gärna vill se mer av i stadsmiljön (se bilaga 8.9). Diskursen kring elementet ”grönska och vatten” visar att 
den grönska som finns inte motsvarar respondenternas föreställning om hur grönskande en god stadsmiljö 
bör vara. 

3.8.4 Elementet ”fordonstrafik”
En stor del av de kommentarer som har med elementet ”fordonstrafik” att göra handlar om biltrafikens 
utbredning och om att den tar för stor plats i stadsmiljön. Mästersignifikanter i flera olika grupper har haft 
åsikter kring detta och uttryckt sitt missnöje. De menar att de ytor i den centrala staden som idag utgörs 
av parkeringsplatser och vägar istället skulle kunna utnyttjas på andra sätt och föreslår att parkeringsplatser 
antingen anläggs utanför centrum eller inryms i parkeringsgarage i flera våningar, för att på så sätt bli mindre 
ytkrävande (se bilaga 8.10). De yngsta mästersignifikanterna i åldern 0-19 år är de enda som inte uttryckt 
sig kring elementet ”fordonstrafik”. Att de inte uttryckt sig kring detta kan antingen tyda på att det för dem 
inte är betydelsefullt i föreställningen om god stadsmiljö eller att de på grund av sin ålder själva inte har bil 
och därför inte uppmärksammar denna fråga. Ytterligare en åldersrelaterad skillnad kan konstateras kring 
elementet fordonstrafik, även om den inte hör till den mest framträdande inom denna diskurs. Skillnaden 
uttrycks genom att mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år är de enda som har önskemål 
om skotertrafik i den centrala stadsmiljön. Även detta kan tyda på att människor i olika åldrar av olika 
anledningar väljer att förflytta sig på olika sätt. Överlag är de mästersignifikanter som uttryckt sig kring 
skotertrafik positivt inställda. De menar att det i en vinterstad som Kiruna bör finnas centralt belägna 
skoterleder, skotertaxi samt skotercaféer (se bilaga 8.11).

3.8.5 Elementet ”gång- och cykel”
Kommentarer kring elementet ”gång och cykel” förekommer nästan uteslutande bland de kvinnliga 
respondenterna och då särskilt bland dem i åldern 20-39 år och 40-59 år. Bland kvinnorna i åldern 20-39 
år är kommentarer som har att göra med cykeltrafik återkommande, medan det bland kvinnor i åldern 40-
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59 år talas mer om framkomlighet med spark. Detta är något som skulle kunna tyda på att det även finns 
åldersrelaterade skillnader och olika sätt att ta sig fram på i stadsmiljön (se bilaga 8.12). Utöver detta är det 
också främst kvinnliga respondenter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år som talar om gågator i stadsmiljön (se 
bilaga 8.13). Även om dessa synpunkter inte är de mest framträdande så visar de på en enighet kring att gågator 
i stadsmiljön är uppskattat, vilket indirekt bekräftar konstaterandet om biltrafikens alltför stora utbredning. 
Det finns också synpunkter kring elementet ”gång och cykel” som tyder på att genusrelaterade skillnader 
finns. Att gång- och cykelvägar ska vara belysta och inte passera genom tunnlar är något som påpekas av 
kvinnor men inte av män (se bilaga 8.14). Kanske tyder dessa kommentarer, som tidigare konstaterats, på att 
kvinnor i större utsträckning, på vissa platser eller vid vissa tidpunkter, känner sig mer otrygga då de vistas 
i stadens offentliga rum än vad män gör. Att männen inte uttryckt sig kring elementet ”gång- och cykel” i 
samma utsträckning som kvinnorna kan antingen tyda på att sättet att förflytta sig i stadsmiljön skiljer sig åt 
mellan könen eller att de helt enkelt är nöjda med de gång- och cykelbanor som finns.

3.8.6 Elementet ”underhåll och renhållning”
Att stadsmiljön upplevs nedskräpad är något som respondenter i majoriteten av mästersignifikantgrupperna 
verkar vara överens om. Återkommande påpekanden är att man skäms för stadsmiljön på grund av dess 
skräpighet och att renhållningen behöver förbättras (se bilaga 8.15). Trots en överlag stor enighet bland 
mästersignifikanter så kan en antydan till konflikt kring detta element urskiljas inom en mästersignifikantgrupp. 
Denna konflikt uttrycks genom att det bland kvinnor i åldern 60+ även finns de som anser att stadsmiljön 
är ren, välskött och prydlig (se bilaga 8.16). Även om denna skillnad är betydligt mindre framträdande än 
den tidigare konstaterade likheten så tyder detta ändå på att elementet ”underhåll och renhållning” delvis 
kan beskrivas som en flytande signifikant inom diskursen kring denna nodalpunkt. Ytterligare en skillnad 
som kunnat urskiljas är att det bland de kvinnliga mästersignifikanterna i åldern 20-39 år och 40-59 år 
framkommer synpunkter som har att göra med underhåll av bebyggelse. De anser att Kirunas stadsmiljö och 
dess bebyggelse är sliten, förfallen och gammalmodig och att upprustning och uppfräschning är nödvändigt 
(se bilaga 8.17). Liknande kommentarer saknas helt bland övriga mästersignifikanter, vilket tyder på att det 
kring detta element tenderar att finnas genus- och åldersrelaterade skillnader. Att åldersrelaterade skillnader 
finns kan även konstateras genom en studie av hur högt elementet ”underhåll och renhållning” värderats i 
olika grupper. De äldsta respondenterna i åldern 60+ är de som värderat elementet högst, medan de yngsta 
respondenterna i ålder 0-19 år värderat det lägst. De yngsta respondenterna uttrycker sig inte alls kring 
”underhåll och renhållning” i diskursen kring detta element, vilket tyder på att detta inte är betydelsefullt i 
deras föreställning kring vad som utgör god stadsmiljö. 

3.8.7 Elementet ”utsmyckning och möblering”
De synpunkter som framkommit kring elementet ”utsmyckning och möblering” visar att detta i princip helt 
uteslutande är något som intresserat och uppmärksammats av kvinnor i åldersgrupperna 20-39 år och 40-59 
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år, vilket också bekräftas av sammanställningen som visar hur olika mästersignifikanters svar fördelats mellan 
olika element (se bilaga 8.1). Bland kvinnor i de nämnda åldrarna talas det både om uppskattad, önskad och 
icke omtyckt utsmyckning och möblering (se bilaga 8.18). Blomsterplanteringar och belysningsutsmyckningar 
beskrivs som tilltalande och överlag talas det om konstverket Stenriporna på ett positivt och uppskattande 
sätt. Sittplatsmiljöer och bänkar är däremot något som enligt kvinnorna både saknas och är i behov av 
förbättring. Bland övriga mästersignifikanter förekommer, med ett undantag, överhuvudtaget inte några 
synpunkter angående detta, vilket tyder på att kvinnor i dessa åldersgrupper i större utsträckning än andra 
uppmärksammar och värdesätter sådant som kan beskrivas som detaljer i stadsmiljön. Med utgångspunkt i 
detta kan konstateras att både genus- och åldersrelaterade skillnader finns kring elementet ”utsmyckning 
och möblering” i diskursen kring denna nodalpunkt. 

3.8.8 Elementet ”natur, klimat och utsikt”
Synpunkter kring detta element hör inte till det mest framträdande inom diskursen kring denna nodalpunkt. 
Bland de synpunkter som trots det ändå framkommer verkar det i flera fall finnas enighet mellan olika 
mästersignifikantgrupper. I majoriteten av mästersignifikantgrupperna verkar man vara överens om att det är 
viktigt att på olika sätt försöka se till att klimatet i stadsmiljön är behagligt och att skydd bör finnas mot vind 
och nederbörd (se bilaga 8.19). Detta uppnås enligt de svarande genom exempelvis ett oregelbundet vägnät, 
skyddsplatser och ett inbyggt centrum. Det verkar också finnas en enighet mellan mästersignifikanter om att 
utsikten som omger staden är viktig och uppskattad, även om detta främst är något som uppmärksammats 
av mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år. Utsikten mot fjällen beskrivs som viktig att bevara 
och ta hänsyn till och som något vackert som gör Kiruna speciellt (se bilaga 8.20). Utöver det framkommer 
enstaka synpunkter angående luft, och vikten av att denna är ren. Synpunkterna, som framförs av både 
kvinnor och en man, handlar både om att luften upplevs dålig och om att det är viktigt att se till att staden 
inte är belägen där utsläppen är stora (se bilaga 8.21). De konstateranden som gjorts kring detta element 
är inte något som dominerar diskursen kring denna nodalpunkt men det visar ändå på en likhet mellan 
mästersignifikanter finns i de fall det omnämns.

3.8.9 Elementet ”övrigt”
Bland de övriga kommentarerna framkommer olika åsikter som har med det framtida Kirunas placering att 
göra. Till viss del kan åsikterna kring denna fråga beskrivas som flytande signifikanter eftersom förflyttning 
av staden i både östlig och västlig riktning förespråkas med olika argument. En likhet som kan konstateras 
kring detta element är dock att detta, trots vissa meningsskiljaktigheter, är något som majoriteten av 
mästersignifikantgrupperna haft åsikter kring (se bilaga 8.22). I diskursen kring denna nodalpunkt framställs 
Kirunas framtid som något som engagerar människor i olika åldrar och av olika kön, med undantag för de 
yngsta mästersignifikanterna i åldern 0-19 år. 
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Bland de kvinnliga respondenterna i åldern 20-39 år och 40-59 år framkommer synpunkter som handlar 
om att stadsmiljön dels behöver handikappanpassas och dels behöver bli mer barnvänlig (se bilaga 8.23). 
Liknande åsikter har inte framförts av andra mästersignifikanter med undantag för att det bland män i 
åldrarna 20-39 år och 40-59 år beskrivs som viktigt att stadsmiljön tilltalar ungdomar och kvinnor (se bilaga 
8.24). Även om detta inte är de mest framträdande synpunkterna inom denna diskurs så tyder det, till 
skillnad mot för vad som tidigare konstaterats, på att det inte enbart är kvinnor som ser på stadsmiljön ur 
ett medmänskligt perspektiv och månar om andra människors välbefinnande och delaktighet, utan att detta 
också är något som även är synligt bland manliga mästersignifikanter. 
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Kapitel 4. Resultat och reflektioner
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det finns en allmängiltig föreställning kring 
vad som kännetecknar god stadsmiljö. Med utgångspunkt i det svarsmaterial som framkommit ur Kiruna 
kommuns enkätundersökning ”Vilken är din bild av Kiruna?” har en fallstudie genomförts i syfte att finna 
vilka likheter respektive skillnader relaterade till genus och ålder som finns i Kirunabors föreställningar om 
vad som utgör god stadsmiljö. Resultatet av de jämförande diskursanalyser som genomförts visar på att 
det bland Kirunaborna inte finns en allmängiltig föreställning kring vad som kännetecknar god stadsmiljö 
eftersom både likheter och genus- och åldersrelaterade skillnader kunnat urskiljas. I detta kapitel redogörs 
och reflekteras på en övergripande nivå kring det resultat som framkommit och hur det förhåller sig till den 
tidigare forskning som studerats. 

I detta examensarbete har, för att använda diskursteoretiska termer, en tillslutning gjorts i en diskurs 
som år 2006 var aktuell bland Kirunaborna. Denna diskurs har varit styrd av ett antal frågor i ett 
enkätundersökningsformulär som syftat till att få Kirunaborna att dela med sig av sina åsikter kring sin 
stad. Diskursen har varit styrd av vad Kiruna kommun varit intresserade av att få mer kunskap om genom 
Kirunaborna. Diskurserna kring de olika nodalpunkterna, det vill säga frågorna, har byggts upp kring ett 
flertal olika element. I vissa fall har elementen främst utgjorts av byggnader och platser medan de i andra 
fall både utgjorts av byggd miljö och sådant som exempelvis stadsmiljöns innehåll, grönska och renhållning. 
Elementens olika karaktär beror på nodalpunkternas varierande utformning. I vissa fall har respondenterna 
varit styrda till att tala om den byggda miljön medan de i andra fall fått möjlighet att uttrycka sig mer fritt. I de 
fall där möjligheten funnits att uttrycka sig mer fritt har det visat sig att det finns mycket utöver enbart sådant 
som har med den byggda miljön att göra som påverkar föreställningen om god stadsmiljö. I de jämförande 
diskursanalyserna har mästersignifikanterna sorterats diskursivt genom att delas in i olika grupper utifrån 
genus och ålder. Vad som är viktigt att ha i åtanke är dock att det, trots generaliserande beskrivningar av olika 
grupper, kan finnas motsättningar mellan respondenter inom de olika grupperna. Ytterligare något som är 
viktigt att ha i åtanke är att fördelningen av respondenter i de olika grupperna är ojämn vilket har betydelse 
för i vilken utsträckning olika konstateranden kan sägas vara gällande för Kirunas befolkning i det stora hela.

Genom att jämföra de tabeller som visar hur mästersignifikanters svar fördelats mellan olika element, med 
de konstateranden som gjorts utifrån vilka synpunkter de uttryckt, så framkommer att vissa skillnader finns. 
Dessa skillnader handlar om att olika element visat sig ha olika stor betydelse i olika mästersignifikanters 
föreställningar om god stadsmiljö. I vissa fall har mästersignifikanter kunnat visa på enighet i en fråga kring ett 
element genom de åsikter som uttryckts samtidigt som tabellerna visat att detta element har haft varierande 
betydelse mellan mästersignifikanter i förhållande till andra element. I fallstudien har det också visat sig att 
enighet mellan respondenter i olika grupper i vissa fall kunnat urskiljas utifrån de vanligast förekommande 
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svaren, medan skillnader tenderat att framkomma allteftersom materialet studerats mer ingående. Genom 
en ytligare studie av svarsmaterialet skulle det i vissa fall kunna vara lättare att konstatera att skillnader 
relaterade till genus och ålder inte finns, medan mer grundliga studier visar att skillnader faktiskt går att 
urskilja. Det visar att omfattningen på källmaterialet har betydelse och att det är viktigt att reflektera över 
sådana faktorer då man tar del av redovisade resultat. Som en konsekvens av att mästersignifikanter uttryckt 
sig olika i sina svar på olika frågor är resultatet till viss del varierande i de olika analyserna.  Av den anledningen 
är det i vissa fall svårt att dra generella slutsatser som kan beskrivas som gällande då enkätundersökningen 
”Vilken är din bild av Kiruna?” ses som en nodalpunkt kring vilken en diskurs på övergripande nivå byggts 
upp. 

I diskurserna kring de olika nodalpunkterna finns ett flertal element som med diskursteoretiska termer 
kan beskrivas som objektiva. Detta eftersom mästersignifikanter i olika grupper i ett flertal fall visat på stor 
enighet i de åsikter som uttryckts och därmed framställt element som givna och utan alternativ. Trots det 
har motsättningar i diskurserna kring de olika nodalpunkterna också kunnat urskiljas.  Antagonism i form 
av direkt uttryckta motstridigheter mellan mästersignifikanter förekommer dock endast i liten utsträckning 
och de skillnader som identifierats handlar främst om att olika mästersignifikanter uttryckt sig kring något i 
olika stor utsträckning eller att de lyft fram olika perspektiv. 

Om man ser diskurserna kring de separat analyserade nodalpunkterna som en samlad diskurs formad kring 
enkätundersökningen ”Vilken är din bild av Kiruna?” som en övergripande nodalpunkt så kan delvis andra 
konstateranden göras. En jämförelse mellan vilka element, i form av byggnader och platser, som lyfts fram i de 
olika jämförande diskursanalyserna visar att ett flertal flytande signifikanter, och till viss del även antagonism, 
kan identifieras. Kyrkan, Stadshuset och Kv. Ortdrivaren är exempel på element som genom en övergripande 
studie av resultat mellan olika nodalpunkter visat sig vara flytande signifikanter. Kyrkan anses både ha tydlig 
Kirunaprägel, vara viktig för stadens identitet, vara en byggnad man gärna visar upp, vara bland de vackraste 
samt vara en byggnad som mästersignifikanterna hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om den försvann. 
Även Stadshuset anses ha tydlig Kirunaprägel, vara viktig för Kirunas identitet, vara en byggnad man gärna 
visar upp och vara en byggnad man hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om den försvann. Utöver 
det beskrivs Stadshuset både som en av de vackraste och en av de fulaste byggnaderna i Kirunas centrala 
stadsmiljö vilket tyder på att antagonism även råder kring detta element. Motsättningar framkommer också 
kring andra element. Kv. Ortdrivaren anses enligt majoriteten av mästersignifikantgrupperna tillhöra det 
fulaste i Kiruna samtidigt som det också, av främst män, lyfts fram som det vackraste. Dessutom beskrivs Kv. 
Ortdrivaren av, äldre kvinnor och yngre män, som viktigt för Kirunas identitet samt, av äldre kvinnor och 
medelålders män, som något man hoppas aldrig förändras eller skulle sakna om det försvann. 
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Enigheten bland mästersignifikanter kring de element som med diskursteoretiska termer kan beskrivas som 
objektiva tyder på att Nilssons påstående, om att det bland Kirunaborna finns något som kan beskrivas som 
ett kollektivt medvetande kring vilken bebyggelse som är viktig och typisk för staden, är något som stöds av 
diskursanalysernas resultat. Nilsson nämner Kyrkan, Stadshuset och Kv. Ortdrivaren som sådan bebyggelse 
som i Kiruna utgör nyckelsymboler och diskursanalyserna visar att det bland annat är just denna bebyggelse 
som är återkommande bland samtliga mästersignifikanters svar. Denna typ av ”inlärning” bland stadsinvånare 
är något som även uppmärksammats av Sternudd i en liknande studie genomförd i Karlshamn.

Ytterligare några av de likheter mellan mästersignifikanter som konstaterats i de jämförande diskursanalyserna 
är sådana som överensstämmer med vad som framkommit i tidigare forskning. De jämförande 
diskursanalyserna visar bland annat att det överlag verkar finnas en enighet bland mästersignifikanter om 
vilken typ av bebyggelse som är både uppskattad och icke-uppskattad, åtminstone bland dem som uttryckt 
sina synpunkter kring detta. Träbebyggelse i mindre skala och äldre stil är sådant som beskrivs som uppskattat 
medan bebyggelse som kännetecknas av storskalighet och fasader i betong, tegel, plåt och puts är mindre 
omtyckt. Detta resultat överensstämmer både med Orrskogs påstående om att det bland medelklassen 
talas om småstadsmässig bebyggelse och visioner som är tillbakablickande, samt med vad Sternudd kommit 
fram till i sin undersökning bland Karlshamnsbor. Sternudd konstaterar bland annat att just småskalighet, 
träbebyggelse och äldre bebyggelse är sådant som uppskattas, medan det för den typ av bebyggelse som 
tillkommit mellan åren 1950-1985 föreslås olika förbättrings- och förändringsåtgärder eller rivning. Även 
Boverket har i sina undersökningar bland stadsinvånare i olika städer funnit att bebyggelse från delar av 
denna tidsperiod, det vill säga 1960-1970, beskrivs som mindre uppskattad. Tidigare studier genomförda av 
Sternudd, Steffner, Boverket och Berglund har också visat att natur är något som värderas högt bland många 
människor. Resultatet som framkommit ur de jämförande diskursanalyserna visar att fallet är så även bland 
mästersignifikanterna i denna fallstudie. Respondenter i olika åldrar och av olika kön verkar vara eniga om 
att grönska i stadsmiljön upplevs positivt och att detta är något de gärna vill se mer av. Diskursanalyserna 
visar dessutom att respondenter i olika grupper överlag verkar vara eniga om att biltrafikens utbredning 
i den centrala stadsmiljön, med vägar och parkeringsplatser, är något som skulle behöva begränsas. Många 
är också eniga om att stadsmiljön är nedskräpad och om att renhållningen skulle behöva förbättras. Att 
nedskräpning och biltrafik är sådant som påverkar upplevelsen av stadsmiljöer negativt är något som även 
konstaterats i tidigare forskning. Ur Nasars studier framkommer att underhåll visat sig vara en viktig faktor 
som påverkar om platser uppskattas eller inte. Även Steffner konstaterar att dålig skötsel av gator, parker 
och sophantering är sådant som påverkar upplevelsen av platser negativt. Steffner konstaterar utöver det 
också att trafik och parkeringsproblem är sådant som bidrar till negativ upplevelse av platser. Att likheter 
finns mellan hur stadsinvånare värderar och upplever städer är ett resultat som överensstämmer med vad 
som konstaterats i tidigare genomförd forskning. Nasar menar att det inte är ovanligt att människor som 
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bor på samma ställe eller tillhör samma sociokulturella grupp värderar miljöer på liknande sätt. Att likheter 
finns är något som även bekräftas av Sternudd och Steffner. Sternudd har i sin studie i Karlshamn funnit att 
de svarande överlag är mycket eniga i sina omdömen om Karlshamns stadsmiljö och Steffners studier har 
visat på en samstämmighet bland människor i de fall då deras spontana känslor efterfrågats. 

Samtidigt som ett flertal av de likheter som konstaterats mellan mästersignifikanter kunnat relateras till 
resultat av tidigare forskning så finns också skillnader relaterade till genus och ålder som även dessa stöds 
av resultat från tidigare forskning, vilket framgår av texten som följer. Att de konstaterade skillnaderna i 
mindre utsträckning än de konstaterade likheterna kunnat relateras till tidigare forskning kan bero på att 
flera forskare ansett att det behövs mer forskning för att finna om och på vilket sätt genus och ålder har 
betydelse. I den följande texten reflekteras också kring vilka olika faktorer som kan ha bidragit till att genus- 
och åldersrelaterade skillnader framkommit i fallstudien. 

Den ojämna fördelningen av mästersignifikanter i de olika grupperna kan innebära att större gruppers 
åsikter lättare blir mer framträdande i materialet än vad mindre gruppers åsikter blir. I de jämförande 
diskursanalyser som genomförts för de nodalpunkter som utgjort ett mer omfattande källmaterial 
framkommer att kvinnliga mästersignifikanter och mästersignifikanter i åldrarna 20-39 år och 40-59 år till 
viss del uttryckt sina åsikter mer utförligt än andra. Sett till respondentfördelningen mellan de som besvarat 
enkätundersökningen kan det också konstateras att kvinnor i större utsträckning än män besvarat enkäten 
och att de största svarandegrupperna bland både män och kvinnor utgörs av respondenter i åldrarna 20-39 
år och 40-59 år. De jämförande diskursanalyserna visar också att mästersignifikanter i åldern 0-19 år och till 
viss del även mästersignifikanter i åldern 60+, vilka utgjort mindre andelar av det totala respondentantalet, 
i vissa fall inte uttryckt sig kring sådant som andra visat sig vara eniga kring. Att respondentfördelningen, 
och därmed även resultatet, ser ut som det gör kan bero på metoden som använts för att sprida enkäten 
samt på valet av platser där enkäten funnits tillgänglig för stadsinvånarna. Detta är sådana faktorer som kan 
ha påverkat att enkätundersökningen varit lättare tillgänglig för vissa grupper än vad den varit för andra. 
De skiftande deltagarantalen och svarens olika omfattning kan också bero på ett varierande intresse för 
stadsbyggnadsfrågor bland de olika respondentgrupperna. 

Att vissa mästersignifikanter inte uttryckt sig kring sådant som andra visat en enighet kring skulle kunna 
förklaras med att dessa mästersignifikanter haft åsikter som skiljt sig från andras. När eventuella sådana 
motstridiga åsikter inte uttrycks och när konflikter inom diskursen inte är synliga är det kanske däremot 
mer troligt att det istället är antingen åsikter, intresse eller engagemang som saknas. Tidigare forskning har 
visat på att det kring stadsmiljöfrågor tenderar att finnas vissa åldersrelaterade skillnader. Sternudd har, 
utifrån sin Karlshamnsstudie, konstaterat att ungdomar visat på ett mindre intresse och engagemang för 
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frågor som rör stadsmiljön än vad äldre respondenter gjort. Sternudd menar också att yngre respondenter 
varit mindre tydliga i sina svar än andra, även om svarens inriktning överensstämt med andras. Utöver det 
konstaterar även Steffner att ungdomar i större utsträckning än andra ansett att det varit tråkigt att besvara 
hennes enkätundersökningar samt att ungdomar i större utsträckning än andra angett att de saknar åsikter.  

En genusrelaterad skillnad som framkommit i fallstudien är att kvinnor, och då särskilt yngre kvinnor, visat 
sig vara mer specifika i sina önskemål om ett förbättrat handelsutbud än andra. Detta genom att de, till 
skillnad från männen, beskrivit både vilka slags butiker och vilka butikskedjor de skulle vilja ha i staden. Trots 
att även män uttryckt önskemål om ett utökat handelsutbud så verkar detta vara något som väckt ett något 
större engagemang och intresse bland kvinnliga mästersignifikanter. Resultatet bidrar till att bekräfta Ganetz 
beskrivning av kvinnor och konsumtion som mer sammanlänkade än vad män och konsumtion är. Även 
konstaterandena om att kvinnor i de jämförande diskursanalyserna, till skillnad från männen, talar om gång- 
och cykelvägar och belysning ur vad som kan tolkas som ett trygghets- och säkerhetsperspektiv är något 
som kan relateras till tidigare forskning. Listerborn menar i sin avhandling att det bland kvinnor ofta finns en 
rädsla för att bli utsatt för våldsbrott som leder till att olika typer av strategier utvecklas för att detta ska 
undvikas. Genom synliggörande av sådana strategier menar Listerborn att förändringar i stadslandskapet kan 
vidtas och kanske är det just det kvinnorna som uttryckt sig kring detta har förhoppning om. 

Den tidigare forskning som studerats har belyst både likheter och skillnader i människors föreställningar om 
god stadsmiljö. Resultatet av fallstudien som genomförts i detta examensarbete visar att både likheter och 
skillnader relaterade till genus och ålder finns mellan hur Kirunabor föreställer sig god stadsmiljö. Resultatet 
som framkommit ur de jämförande diskursanalyserna bidrar förhoppningsvis till att öka förståelsen för 
vilken betydelse genus och ålder har i stadsinvånares föreställningar om vad som utgör god stadsmiljö. 
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Bildkällor 
Framsida: Bilderna i fotokollaget på framsidan, som visar ett urval av bebyggelsen inom avgränsningsområdet, 
är fotograferade av författaren. 

Karta 1: Hämtad från Lantmäteriets Digitala kartbibliotek. Medgivande I 2011/0071. Kartan har bearbetats 
av författaren. 

Diagram 1-4: Skapade av författaren utifrån diagram i Kiruna kommuns ”Sammanställning av svar från 
enkätundersökning ’Vilken är din bild av Kiruna?’”.

Diagram 5: Skapat av författaren.

Bild 1-5: Fotograferade av författaren. 

Samtliga tabeller i bilagan är skapade av författaren. 
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Bilaga

1 Nodalpunkt: ”Finns det någon plats som har speciellt tydlig Kirunaprägel för 
dig?”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de fem svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
Kyrkan 10
Stadshuset
Kv. Ortdrivaren 3

Kyrkparken
Centrum 2

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 54
Stadshuset
Kv. Ortdrivaren 13

Utsikt 11
Centrum 7

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 48
Stadshuset 16
Kv. Ortdrivaren 10
Kyrkparken 6
Utsikt 4

KVINNOR 60+ ANTAL
Kyrkan 21
Stadshuset
Kv. Ortdrivaren 7

Kyrkparken
Utsikt 3

MÄN 0-19 ÅR ANTAL
Kyrkan
Stadshuset
Kv. Ortdrivaren
Järnvägsparken
Kupoltorget

1

MÄN 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 24
Centrum 7
Kv. Ortdrivaren 6
Stadshuset 5
Kyrkparken 2
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MÄN 60+ ANTAL
Kyrkan 17
Stadshuset 8
Kv. Ortdrivaren 4
Centrum
Järnvägsparken
Gamla brandstationen

3

MÄN 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 19
Stadshuset 10
Kv. Ortdrivaren 5
Utsikt 4
Centrum 3
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2 Nodalpunkt: ”Räkna upp fyra andra platser eller byggnader som du tycker är 
viktiga för Kirunas identitet”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
a Kyrkan 11
b Stadshuset 8
c Stadshuset 3
d Biblioteket

Domus
Folkets hus
Gamla träbyggnader 
Järnvägsparken
Kyrkan
Pekinghuset
Café Safari 
”alla byggnader”

1

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
a Kyrkan 34
b Stadshuset 28
c Stadshuset 9
d Järnvägsparken 6

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
a Kyrkan 42
b Stadshuset 24
c Stadshuset 9
d Kv. Ortdrivaren 6

KVINNOR 60+ ANTAL
a Kyrkan 11
b Stadshuset 8
c Hotell Scandic Ferrum 2
d Badhuset 

Kv. Ortdrivaren
2
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MAN 0-19 ÅR ANTAL
a Kyrkan 2
b Stadshuset 2
c Kv. Ortdrivaren 1
d - -

MAN 20-39 ÅR ANTAL
a Kyrkan 17
b Stadshuset 13
c Kv. Ortdrivaren 7
d Järnvägsparken 2

MAN 40-59 ÅR ANTAL
a Kyrkan 16
b Stadshuset 9
c Stadshuset 4
d Stadshuset 3

MAN 60+ ANTAL
a Kyrkan 13
b Stadshuset 7
c Kyrkan

Stadshuset
3

d Kyrkan 4
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3 Nodalpunkt: ”När du visar Kiruna för hitresta gäster, vilka platser tar du dem 
till?”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
a Kyrkan 8
b Kyrkan 6
c Kyrkan 2

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
a Kyrkan 31
b Kyrkan 22
c Kyrkan 12

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
a Kyrkan 38
b Kyrkan 28
c Kyrkan

Stadshuset
9

KVINNOR 60+ ANTAL
a Kyrkan 17
b Stadshuset 10
c Stadshuset 4

MÄN 0-19 ÅR ANTAL
a Kyrkan 2
b Stadshuset

”Schacket”
1

c Järnvägsparken 2

MÄN 20-39 ÅR ANTAL
a Kyrkan 14
b Kyrkan 6
c Stadshuset 6

MÄN 40-59 ÅR ANTAL
a Kyrkan 12
b Kyrkan 11
c Kyrkan 4

MÄN 60+ ANTAL
a Kyrkan 14
b Kyrkan 8
c Stadshuset 5
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4 Nodalpunkt: ”Finns det något i Kirunas stadsmiljö som du hoppas aldrig 
förändras eller som du skulle sakna om det försvann?”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de fem svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
Kyrkan 7
Utsikt
”Ingenting”
Natur

4

Järnvägsparken 3

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 33
Utsikt 17
Järnvägsparken 15
Äldre bebyggelse 10
Grönska/natur/parker 8

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 44
Stadshuset 13
Utsikt 12
Äldre bebyggelse 7
Järnvägsparken 6

KVINNOR 60+ ANTAL
Kyrkan 16
Stadshuset 5
Kv. Ortdrivaren
Kyrkparken 3

Centrum 2

MÄN 0-19 ÅR ANTAL
Järnvägsparken 2
Kyrkan
Badhuset
Biblioteket
Folkets hus
Centrum
torget

1

MÄN 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 13
Järnvägsparken 6
Kv. Ortdrivaren 4
”Läget”
Stadshuset
Utsikt

3
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MÄN 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 20
Stadshuset 5
Utsikt 4
Helhet 2
Centralskolan
Järnvägsparken
Kyrkparken
Kv. Ortdrivaren
Stadsplanen 
äldre trähus
spårvagn

1

MÄN 60+ ANTAL
Kyrkan 30
Stadshuset 9
Kyrkparken 4
Gamla brandstationen 3
Järnvägsparken
utsikt 
”ingenting”

2
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5 ”Vilken är Kirunas vackraste byggnad eller plats?”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de fem svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
Kyrkan 14
Äldre bebyggelse
Järnvägsparken
Landströmshuset

2

Centrum
Kyrkparken
Pekinghuset 
Café Safari
Stadshuset

1

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 80
Gamla brandstationen 8
Järnvägsparken 7
Kv. Ortdrivaren
Stadshuset
utsikt

5

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 87
Stadshuset 16
Gamla brandstationen 8
Järnvägsparken 6
Utsikt 5

KVINNOR 60+ ANTAL
Kyrkan 29
Stadshuset 10
Järnvägsparken 4
Gamla brandstationen
Kyrkparken 
Landströmshuset

2
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MÄN 0-19 ÅR ANTAL
Kyrkan 
Stadshuset
Järnvägsparken

2

Gamla brandstationen
Folkets hus 1

MÄN 20-39 ÅR ANTAL
Kyrkan 31
Stadshuset 3
Järnvägsparken 2
Centrumhuset 
Meschplan
Gamla brandstationen
Gamla Centralskolan
Landströmshuset 
utsikt
Stadsplaneområdet

1

MÄN 40-59 ÅR ANTAL
Kyrkan 41
Stadshuset 9
Ferrumparken
Gamla brandstationen 2

Centrum
Järnvägsparken
Kv. Ortdrivaren 
Landströmshuset

1

MÄN 60+ ANTAL
Kyrkan 33
Stadshuset 13
Gamla brandstationen 3
Kv. Ortdrivaren 2
Centrum
Järnvägsparken
Gamla pastorsexpeditionen
Kyrkparken
Landströmshuset
Martinssons hörna
”Schackspelsplatsen”

1
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6 ”Vilken är Kirunas fulaste byggnad eller plats?”
I tabellerna redovisas sammanställningar av de fem svar som varit vanligast förekommande i de olika 
respondentgrupperna, tillsammans med antalet respondenter som lyft fram de olika byggnaderna och 
platserna i sina svar. Dessa tabeller utgör grunden för de konstateranden som görs i kapitel 3. 

KVINNOR 0-19 ÅR ANTAL
Kv. Ortdrivaren
Parkskolan 5

Stadshuset
Domushuset 4

Centrum 3

KVINNOR 20-39 ÅR ANTAL
Kupolenhuset 24
Kv. Ortdrivaren 19
Domushuset 18
Centrum
Aktivelhuset 9

KVINNOR 40-59 ÅR ANTAL
Kupolenhuset 25
Domushuset 16
Centrum 12
Kv. Ortdrivaren 11
Stadshuset
Centralskolan 10

KVINNOR 60+ ANTAL
Centralskolan 7
Kv. Ortdrivaren 6
Kupolenhuset
Parkering Folkets hus 3

Centrum
Ferrum
Domushuset

2

MÄN 0-19 ÅR ANTAL
Kv. Ortdrivaren
Gamla sjukstugan
Kupolenhuset

1

MÄN 20-39 ÅR ANTAL
Kupolenhuset 10
Kv. Ortdrivaren
Centrum 8

Stadshuset
Domushuset
Parkering Folkets hus

4
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MÄN 40-59 ÅR ANTAL
Kupolenhuset
Centralskolan

8

Domushuset 4
Centrum
Parkering Folkets hus 3

MÄN 60+ ANTAL
Kupolenhuset
Kv. Ortdrivaren

4

Domushuset 3
Arbetsförmedlingshuset
Pastellfärgade/ljusa hus
Centralskolan
Gallerian
Gotlandsstenarna
Stadshuset
”Många”

2
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7 Nodalpunkt: ”Om du kunde förbättra något i Kirunas stadsmiljö, vad skulle 
det vara?”
I den följande texten redovisas den tabell samt de citat som legat till grund för de konstateranden som görs 
i kapitel 3. 

7.1
FRÅGA 11 Kvinnor Män

Svarsfrekvens element 0-19 år 20-39 år 40-59 år 60+ 0-19 år 20-39 år 40-59 år 60+

Byggd miljö 4 1 1 5 2 1 1 1

Innehåll 1 2 2 3 . 3 2 3

Grönska/vatten 2 1 3 1 2 2 3 5

Fordonstrafik 4 4 4 2 . 4 4 4

Gång/cykel 6 4 4 4 . 6 5 4

Utsmyckning/möblering 3 3 5 2 . 5 5 5

Underhåll/renhållning 6 3 6 1 . 3 3 2

Natur/klimat/utsikt 5 5 7 5 . 8 6 7

Övrigt 5 6 8 5 1 7 6 6

Tabellen ger en samlad bild av hur de olika respondentgruppernas svar fördelats mellan de olika elementen. Siffrorna anger hur 
vanligt förekommande svar kring olika element har varit i de olika grupperna. Ett lågt tal, exempelvis 1, innebär att svar kring 
ett visst element har varit vanligt förekommande, medan ett högre tal visar på att svar kring ett visst element har varit mindre 
vanligt förekommande. En punkt innebär att åsikter kring ett visst element saknas.

7.2 
”Trist centrum” (kvinna 20-39 år), ”Centrum har för mig många trista, kantiga byggnader från 60- och 70-talen. 
Där kunde en del bytas ut mot nya moderna byggnader eller äldre byggnader” (kvinna 20-39 år), ”Göra stan mer 
modern. Bort med betong. Hade en kompis i Skåne, när hon såg gamla Trendbaren sä hon att ’gud det är som en 
lite söt fjällstad’. Lite så skulle det vara, +trä och -betong” (kvinna 20-39 år), ”Mindre sten och betong” (kvinna 
20-39 år), ”Riv de fula affärshusen i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Göra det ljusare. Ta bort ’ghetto’-betongen” 
(kvinna 20-39 år), ”Inte ha höga byggnader i centrum som skymmer solen” (kvinna 20-39 år), ”Inga betonghus 
- utan göra en prägel på dem” (kvinna 20-39 år), ”Kiruna känns många gånger kargt och sterilt - utan liv!” 
(kvinna 40-59 år), ”Själva stadskärnan, den är grötig, trång, inte alls fin” (kvinna 40-59 år), ”Bort med alla trista 
stenhus! Dvs inte de gamla som biblioteket” (kvinna 40-59 år), ”Försöka bli av med ”betongkänslan” i innerstan. 
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=Torget, gågatan, Föreningsgatans övre del” (kvinna 40-59 år), ”Bygg om hela centrala stan” (kvinna 40-59 år), 
”Riva ner MÖGELhusen som dom byggt mitt i stan!” (kvinna 40-59 år), ”Uppsnyggning av stadskärnan” (kvinna 
40-59 år), ”Centrum byggnaderna” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort alla nymoderniteter” (kvinna 40-59 år), ”Bort 
med fula hyreshus, speciellt de nyare” (kvinna 40-59 år), ”Husen i centrum är tråkiga och fula” (man 20-39 år), 
”Mindre betong/plåtklumpar” (man 20-39 år), ”Skippa alla betong- och plåtklumpar” (man 20-39 år), ”Mindre 
betongbyggnader” (man 20-39 år), ”Riv betonghusen” (man 20-39 år), ”bort med betongmurarna” (man 20-39 
år), ”Fasaderna i nuvarande centrum” (man 40-59 år), ”Färre höghus” (man 40-59 år), ”Bort med fula hyreshus, 
speciellt de nyare” (man 40-59 år), ”Helt nybyggd stadskärna” (man 60+), ”Bort med alla pastellfärger! En rustik 
miljö som Kiruna skall inte målas i pastellfärger” (man 60+) och ”Alla 70-tals byggnader i centrum skulle behöva 
snyggas till” (man 60+). 

7.3 
”Riv de fula affärshusen i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Bort med Scandic, den skymmer alldeles för mycket” (kvinna 
20-39 år), ”Riv Kupolen och eller bygg om eländet” (kvinna 20-39 år), ”Riv hela kvarteret Snusdosan, Spottkoppen, 
Berlinmuren och Kupolhusen” (kvinna 20-39 år), ”Många byggnader känns malplacerade och förstör stadsbilden. 
T.ex Kupolhuset som skär av centrumet” (kvinna 20-39 år), ”Inte så många likadana tegelhyreshus (typ Terassen). 
Försöka bygga individuella byggnader” (kvinna 20-39 år), ”Riva NKV-kontorsvarorhuset och bygga något vackrare” 
(kvinna 20-39 år), ”Riv Kupolenhuset!” (kvinna 40-59 år), ”Riva Kupolen, Domushuset, nya Centralskolan, Gallerian” 
(kvinna 40-59 år), ”Bygga om det fula Domushuset, Centralskolan och Steinholtzgatan till finare hus” (kvinna 40-59 
år), ”Ta bort (nuvarande) Centralskolan och bygga hotell mm på den platsen” (kvinna 40-59 år), ”Domushuset” 
(kvinna 40-59 år), ”Domushusets fasad” (kvinna 40-59 år), ”Upprustning av byggnader, t.ex Aktivelhuset” (kvinna 
40-59 år), ”Fixa till fasaden på Domushuset” (kvinna 40-59 år), ”Kupolen” (man 0-19 år), ”Riv Kupolen => 
tydligare centrum. Riv alla gamla ruckel som står med igenspikade fönster m.m. Det ger ett negativt intryck” (man 
20-39 år), ”Ta bort byggnader typ de i fråga 10 (Aktivelhuset, NSD-huset, Föreningsgatan)” (man 20-39 år), ”Byt 
ut fasaderna på husen nämnda i punkt 10 (Fasaderna på Domus/Ströget-husen, Kiruna Video/Ungdomens hus 
byggnader). Vore fint om man kunde få bort 60 tals-färgerna på många av husen i centrum” (man 20-39 år), ”Det 
mesta t.ex. Domushuset” (man 20-39 år), ”riva Kupolen” (man 20-39 år), ”Riv Kupolen-huset, Centralskolan och 
Gallerian” (man 40-59 år), ”Riv centralskolan” (man 40-59 år), ”Riva Domushuset” (man 40-59 år), ”Snygga till 
Domushuset” (man 40-59 år), ”Kapa förfulande höghus såsom Snusdosan-Spottkoppen, Tempohuset” (man 40-59 
år) och ”Riv svar på p. 10 - bygg nytt (Arbetsförmedlingen, Gallerian, Parkskolan)” (man 60+). 

7.4
”Göra stan mer modern. Bort med betong. Hade en kompis i Skåne, när hon såg gamla Trendbaren sä hon att ”gud 
det är som en lite söt fjällstad”. Lite så skulle det vara, +trä och -betong” (kvinna 20-39 år), ”Mer trähus” (kvinna 
20-39 år), ”Bygg trähus, inte betonglimpor” (kvinna 20-39 år), ”Bygga mer hus + äldre stil” (kvinna 20-39 år), ”Mer 
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träfasader med småstadskänsla” (kvinna 20-39 år), ”Bygga hus i gammal stil” (kvinna 20-39 år), ”inte bygga höga 
hus utan hellre lägre” (kvinna 20-39 år), ”Tätare byggd centrum, låga trähus i gammal stil, sekelskiftesstil” (kvinna 
40-59 år), ”Vackrare byggnader, något som speglar det gamla kiruna/trähus /pitoreska gator och stadskärna” 
(kvinna 40-59 år), ”Bevara så mycket som möjligt av alla gamla hus. Även bygga nytt i gammal stil” (kvinna 40-59 
år), ”Göra ett nytt litet mysigt centrum med trähus som går ner mot Centrumhuset/Frälsningsarmén” (kvinna 40-59 
år), ”Centrum skulle bli trivsammare med vindfång och mer varierad bebyggelse som det ser ut på bilder från tiden 
före Ralph Erskine. Annars har Kiruna en bra blandning av gammalt och nytt, högt och lågt” (kvinna 40-59 år), 
”mera låga hus typ bolagsområdet” (kvinna 40-59 år), ”Bevara det gamla” (kvinna 40-59 år), ”Återställa mer av 
den ursprungliga bebyggelsen. Trähus” (kvinna 40-59 år), ”Bygga upp den gamla Centralskolan” (kvinna 40-59 år), 
”Bygga den gamla Centralskolan” (kvinna 40-59 år), ”Mer träd och blommor - samt byggnader i trä” (kvinna 60+), 
”-Mer träbyggnader -Max tvåvåningshus” (man 20-39 år), ”Bygga tillbaka alla gamla träbyggnader som fanns förr 
i tiden i de centrala delarna” (man 20-39 år), ”Fler träbyggnader” (man 20-39 år), ”Mer trähus i äldre stil” (man 
20-39 år), ”Fler trähus” (man 40-59 år) och ”Fler mindre hus/affärer” (man 40-59 år) och ”’mjukare’ arkitektur. 
Inte så höga hus, max 3 vån” (man 40-59 år).

7.5
”Bygg mindre lägenheter i höghus mitt i city för ungdomar” (kvinna 60+) och ”Bygg mindre lägenheter i höghus 
mitt i city för ungdomar” (man 60+).

7.6
”kanske ett tak över gågatorna (mindre blåst och snö)” (kvinna 20-39 år), ”Ett vidare centrum (kärnan) med plats 
för torghandel ex. På vintern uppvärmd så det får bli en inglasad, inbyggd sådan” (kvinna 40-59 år), ”Ett mera 
sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat” (kvinna 40-59 år), ”Ett stort centrum ’inne’” (man 20-39 år), 
”Shoppingcentrum som är inglasat är en bra idé, då man kan gå och shoppa på vintern lättare” (man 20-39 år), 
”Ett centralt inglasat centrum?” (man 20-39 år), ”Trivsammare ’gågata’. Kanske inbyggd. Längre än nuvarande. Ett 
bra exempel är småstaden i Piteå.” (man 20-39 år), ”Sätta tak och ”väggar” runt centrum - slippa halka på vintern 
och slippa vind, kyla och nederbörd” (man 40-59 år), ”Centrum, skapa ett trevligare inbyggt centrum” (man 40-59 
år), ”Bygga in centrum de centrala affärskvarteren till inomhusgallerior” (man 40-59 år), ”Ett finare centrum med 
inglasade gallerior” (man 40-59 år), ”En galleria i det här klimatet. En gågata inomhus” (man 40-59 år) och ”bygga 
in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator” (man 60+).

7.7
”Skapa ett litet mysigt torg!” (kvinna 20-39 år), ”Mysigare torg i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Ett finare, bättre 
torg i centrum” (kvinna 20-39 år), ”ha ett mera tilltalande torg - med mycket mindre trafik” (kvinna 20-39 år), 
”Kupoltorget och Centralskolans parkering -> Tydligare rum” (kvinna 20-39 år), ”Snygg torgplats o grönområde 
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(park) centralt” (kvinna 20-39 år), ”Göra så att Kiruna får ett riktigt centrum med exempelvis gågata och ett torg 
att samlas på” (kvinna 20-39 år), ”Fler torg och fler små parker/grönområden i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Gör 
torget mer trivsam för det ser ut som en soptipp” (kvinna 20-39 år), ”Skapa sociala, offentliga rum… Undvik STORA 
torg” (kvinna 20-39 år), ”Inte så trångt, större torg” (kvinna 20-39 år), ”Ett livligt torg” (kvinna 40-59 år), ”Torget 
vid Snusdosan lite grönare, mer sittvänligt varma dagar” (kvinna 40-59 år), ”Trevligare torgplatsen, fler sittvänliga 
parkområden i anslutning till butiker, glassbarer, mm. Kupoltorget skulle göras grönare, sittplatser + bord” (kvinna 
40-59 år), ”Bort med Kupoltorget som parkering” (kvinna 40-59 år), ”Ett vidare centrum (kärnan) med plats för 
torghandel” (kvinna 40-59 år), ”Vänortstorget som inte är ett torg utan en parkering” (kvinna 60+), ”Torg utan bilar, 
skyddat mot vind” (man 20-39 år), ”mindre och mysigare torg utanför Folkets hus” (man 40-59 år), ”Alla affärer på 
samma ställe och ett torg och parkområde i mitten” (man 40-59 år), ”Bort med bilparkeringen i centrum - låt torget 
bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget” (man 60+) 
och ”Jag skulle göra om torget, sätta ut bord+stolar+bänkar så man kan sätta sig ner, äta glass eller varmkorv 
eller bara sitta och titta på folk, träffas, sitta ner och prata. Som det är nu finns ingenting” (man 60+). 

7.8
”Det viktigaste är att få ett mysigare centrum” (kvinna 20-39 år), ”Gemytligare arkitektur” (kvinna 20-39 år), 
”Ett mer ’centrumaktigt’ centrum” (kvinna 20-39 år), ”Snygga till centrum, enhetliga byggnader” (kvinna 20-39 
år), ”Göra en trevligare miljö i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Mera gemensam stil på husen i centrum, nu är det så 
många olika stilar, inget helhetsintryck, väldigt mycket blandat” (kvinna 20-39 år), ”Göra stan mer modern. Bort med 
betong. Hade en kompis i Skåne, när hon såg gamla Trendbaren sä hon att ’gud det är som en lite söt fjällstad’. Lite så 
skulle det vara, +trä och -betong” (kvinna 20-39 år), ”Mysigare citykärna, nu känns den tråkig” (kvinna 20-39 år), 
”Centrum. Skulle inte skada om det lite mer trivsamt” (kvinna 20-39 år), ”Vackrare byggnader i centrum” (kvinna 
20-39 år), ”Göra en trevligare miljö i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Bättre/vackrare yttre miljö” (kvinna 20-39 år), 
”Få in mer färg i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Mer färger på hus i Kiruna C” (kvinna 20-39 år), ”Mysa till centrum 
- eller icke centrum” (kvinna 20-39 år), ”Fräschare utsidor på centrala byggnaderna och affärscentrum” (kvinna 
20-39 år), ”Göra centrum mysigare! Mycket har blivit bättre under årens lopp - men mycket återstår… Det behövs 
intimitet!” (kvinna 40-59 år), ”Trevligare centrum, gästvänligare. Schackhörnan är trevlig” (kvinna 40-59 år), ”Bygga 
något som är tilltalande för öga och själ” (kvinna 40-59 år), ”Mysigare utanför folkets hus” (kvinna 40-59 år), 
”Göra centrum mysigare!” (kvinna 40-59 år), ”Göra ett sammahållet centrum med affärer, grönområde och vackra 
byggnader” (kvinna 40-59 år), ”Jag hoppas att ’Kirunas nya stadsmiljö’ kan bli mer lik Piteås småstad” (kvinna 40-
59 år), ”Nya fasader på flera byggnader” (kvinna 40-59 år), ”Göra citykärnan mera ’tight’ och mysig - DET GÅR 
!” (man 20-39 år), ”Vackrare mer välplanerad stadskärna” (man 20-39 år), ”Bättre planerat centrum med vackra 
hus” (man 20-39 år), ”Mer enhetligt och genomtänkt centrum” (man 20-39 år), ”Försök hitta en gemensam stil, 
inte blanda allt” (man 20-39 år), ”Bättre blandning av bebyggelse och grönområden” (man 40-59 år), ”På nåt sätt 
förtätas. Centrum är för glest i förhållande till folkmängd” (man 40-59 år), ”Gör centrumkärnan intimare, gatorna 
smalare” (man 40-59 år) och ”Bygg upp ett nytt centrum som är mer inbjudande för konsumenter och turister” 
(man 40-59 år). 
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7.9
”Fler roliga affärer tex Bik Bok, Gina trico, Cubus mm” (kvinna 0-19 år), ”Mera affärer, helst kläd- och skoaffärer” 
(kvinna 0-19 år), ”Gärna en stor galleria där de större affärskedjorna är samlade” (kvinna 0-19 år), ”Större 
centrum, mer affärer” (kvinna 0-19 år), ”Göra en större shoppinggalleria typ som i Narvik/Luleå” (kvinna 0-19 år), 
”Mer klädaffärer” (kvinna 0-19 år), ”Jag skulle lägga till fler klädesaffärer för ungdomar” (kvinna 0-19 år), ”Stan 
måste få ett större utbud” (kvinna 0-19 år), ”Mer klädbutiker (HM, Åhléns) Dollarstore. Mysigare Gallerior” (kvinna 
20-39 år), ”Bygga ett köpcentrum som Luleå har! Behövs fler affärer” (kvinna 20-39 år), ”Fler affärscentra så att 
affärerna är samlade och kan locka nya kedjor hit” (kvinna 20-39 år), ”Mysigare centrum med riktiga affärsgator, 
inte en butik här, en där” (kvinna 20-39 år), ”Ett stort köpcenter + gågata där man sammlar alla småbutiker” 
(kvinna 20-39 år), ”fler affärer” (kvinna 20-39 år), ”Bygga hus i gammal stil som kan inrymma småbutiker, se Piteå 
C?” (kvinna 20-39 år), ”Ett shoppingstråk” (kvinna 20-39 år), ”Försöka få in mer smålokaler med möjlighet för 
mer affärer och dylikt” (kvinna 20-39 år), ”Lite fler affärer” (kvinna 20-39 år), ”Ett ordentligt köpcentrum med allt 
samlat i en ’galleria’” (kvinna 20-39 år), ”Fler småbutiker” (kvinna 20-39 år), ”Ha flera och större gallerior” (kvinna 
20-39 år), ”Bättre köpcentran med fler småbutiker” (kvinna 40-59 år), ”Fler affärer! Ett stort shopping-center mitt 
i stan, med HM, Din Sko, m.fl.” (kvinna 40-59 år), ”Skulle försöka få ett trivsammare centrum, fler affärer” (kvinna 
40-59 år), ”Fler affärer” (kvinna 40-59 år), ”Centrum, större köpcentrum i centrum t.ex. har man i Narvik två 
stora köpcentrum ett gammalt och ett nytt och det är gångavstånd till båda, så parkera kan man göra mitt emellan. 
Samt bussen stannade också mitt emellan båda” (kvinna 40-59 år), ”Stor affärsgalleria” (kvinna 40-59 år), ”Mer 
aktivitet i form av caféer, butiker etc i Aktivelhuset (f.d. Tempo)… Levandegöra centrum genom fler ’enskilda affärer’” 
(kvinna 40-59 år), ”Centrum, fler affärer” (man 20-39 år), ”Centrum  (som sagt), titta på exempelvis Narvik, dom 
bygger två köpcentrum och vips är det en storstad. Vi behöver något bättre och framför allt finare än Galaxen och 
Gallerian. Man skäms när turister frågar efter köpcentrum och man måste säga att vi inte har något” (man 20-39 
år), ”Stort köpcentra (liknande smedjan i Luleå) i centrum” (man 20-39 år), ”Göra lite grann som det är i Luleå med 
en lång shoppinggata” (man 20-39 år), ”Ett riktigt shoppingcenter” (man 40-59 år), ”Fler affärer, mindre gallerior” 
(man 40-59 år), ”Mer o bättre centrum… mer affärer” (man 40-59 år), ”Fler mindre hus/affärer” (man 40-59 år), 
”Göra Föreningsgatan till en affärsgata värd namnet. Riv centralskolan - bygga affärer med lägenheter för ungdomar 
ovanför” (man 40-59 år), ”Affärsbyggnad på Centralskolans tomt” (man 40-59 år), ”Ordna ett riktigt centrum, se 
18 (Finns inget riktigt centrum i stan, saknas riktig gå- och shoppinggata…)” (man 60+) och ”Fler butiker i centrala 
Kiruna. Det börjar se ”dött” ut, bl.a. gamla Domushuset och även Arent Grapegatans skyltfönster gapar tomma” 
(man 60+). 

7.10
”Mera uteserveringar” (kvinna 0-19 år), ”Mysiga caféer” (kvinna 20-39 år), ”mer matstälen (ej pizzerior 
eller hamburger resturanger)” (kvinna 20-39 år), ”Uteserveringar (inglasade på vintern)” (kvinna 20-39 år), 
”Uteserveringar” (kvinna 20-39 år), ”En centrumkärna med gågator med affärer och restauranger på båda 
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sidorna” (kvinna 20-39 år), ”Mysiga restauranger och kaféer” (kvinna 40-59 år), ”plats för fler resturanger där 
det finns möjlighet till fin uteservering” (kvinna 40-59 år), ”fik och samlingsplatser för att ge Kirunaborna social 
samvaro” (kvinna 40-59 år), ”Arktisk trädgård med fik” (kvinna 40-59 år), ”Mer aktivitet i form av caféer, butiker 
etc i Aktivelhuset (f.d. Tempo)” (kvinna 40-59 år), ”Få en mysigare oas för människor att shoppa, fika, träffas…” 
(kvinna 40-59 år), ”En servering centralt i grön miljö, glass/öl/fika utomhus” (man 20-39 år), ”En trivsammare 
park att vistas i, att ha t.ex. picknick i eller kunna sitta vid någon servering och fika” (man 20-39 år), ”Kupolstad, 
socialt vänlig på vintern med mycket ljus och massor av gratisplatser att slappa på utan köptvång. Ett stort centrum 
”inne” där man kan låsa in kläderna och vandra omkring i massor av caféer, pubar, restauranger, bad, gratis parker. 
Köpcentrum etc.” (man 20-39 år), ”Lite servering” (man 40-59 år) och ”kaféer, pubbar och uteställen även för 
medelålders” (man 40-59 år).

7.11
”Alla affärer/fik/butiker/frisörer ska sammlas . Ett stort köpcenter + gågata där man sammlar alla småbutiker” 
(kvinna 20-39 år), ”Stora öppna skyltfönster så att man ser att det rör sig folk även inne i butikerna” (kvinna 
20-39 år), ”Ett mer sammanhängande centrum. En centrumkärna med gågator med affärer och restauranger på 
båda sidorna” (kvinna 20-39 år), ”Ett ordentligt köpcentrum med allt samlat i en ”galleria”” (kvinna 20-39 år), 
”Mysigare centrum med riktiga affärsgator, inte en butik här, en där” (kvinna 20-39 år), ”Ett mer ’centrumaktigt’ 
centrum, med ett torg i mitten: gågator med affärer runt” (kvinna 20-39 år), ”sprid ut affärslokaler” (kvinna 20-
39 år), ”Mindre affärsgator (inom samma område)” (kvinna 20-39 år), ”Bygga om t.ex Gallerian för att få ett 
trivsammare köpcentrum. Rulltrappa mellan Dressman, Systemet och den övre delen av Gallerian, dvs Sportiaden, 
Lottas osv” (kvinna 40-59 år), ”Centrum. Ett mera sammanbyggt centrum för handel. Ex. inglasat” (kvinna 40-59 
år), ”Ett tydligare centrum med affärsgator och en galleria. Nu känns centrum litet och utspritt på samma gång, 
med många gallerior” (kvinna 40-59 år), ”Göra ett trivsammare centrum, ev. inglasade gågator med affärer” (kvinna 
40-59 år), ”Göra ett sammahållet centrum med affärer” (kvinna 40-59 år), ”Ha ett samlat vackert centrum. Gärna 
ett samlat stort affärscentrum med möjlighet till, att vintertid kunna träffas och ta av sig dunjackan och umgås” 
(kvinna 40-59 år), ”Koncentrerat affärscentrum” (kvinna 40-59 år), ”Sammanhängande centrum (ej utspridda 
butiker)” (kvinna 40-59 år), ”tråkigt med gallerior där de flesta affärerna ej har skyltning ut” (kvinna 40-59 år), ”Ett 
vidare centrum (kärnan) med plats för torghandel ex. På vintern uppvärmd så det får bli en inglasad, inbyggd sådan” 
(kvinna 40-59 år), ”Fylla tomma affärslokaler (det är så deprimerande med övre Arent Grapeg.)” (kvinna 60+), 
”Kupolstad, socialt vänlig på vintern med mycket ljus och massor av gratisplatser att slappa på utan köptvång. Ett 
stort centrum ’inne’ där man kan låsa in kläderna och vandra omkring i massor av caféer, pubar, restauranger, 
bad, gratis parker. Köpcentrum etc” (man 20-39 år), ”Affärerna mer samlade t.ex. i ett shoppingcentra med tak 
i glas” (man 20-39 år), ”Affärerna mer samlade… Shoppingcentrum som är inglasat är en bra idé, då man kan 
gå och shoppa på vintern lättare” (man 20-39 år), ”Göra lite grann som det är i Luleå med en lång shoppinggata” 
(man 20-39 år), ”Koncentration till ett affärscentrum, uppsplittning är inte bra” (man 40-59 år), ”Affärsgatan skall 
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ha affärer på bägge sidorna. Ett levande centrum” (man 40-59 år), ”Bygga in centrum de centrala affärskvarteren 
till inomhusgallerior” (man 40-59 år), ”Få bort bilparkeringen i centrumkärnan och utnyttja stadsrummet med 
affärslokaler istället” (man 40-59 år), ”Ett finare centrum med inglasade gallerior” (man 40-59 år), ”Jag hade 
försökt att samla ihop hela affärsverksamheten till ett enda centrum. Idag har vi spridit ut våra affärer runt ett stort 
område. Folk som kommer utidrågn har svårt att hitta ex färt/radio/tvhandlare/System” (man 40-59 år), ”En galleria 
i det här klimatet” (man 40-59 år), ”Dubbelsidig affärsgata” (man 40-59 år), ”Alla affärer på samma ställe och ett 
torg och parkområde i mitten” (man 40-59 år) och ”bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda 
gator” (man 60+). 

7.12
”samlingsplatser, fler aktiviteter” (kvinna 0-19 år), ”kanske lite fler områden och ställen där både gamla och unga 
kan träffas” (kvinna 0-19 år), ”Ställen att umgås på borde ge en mer levande stad” (kvinna 20-39 år), ”Skapa rum 
där människor kan mötas oavsett årstid!!” (kvinna 20-39 år), ”Skapa sociala, offentliga rum” (kvinna 20-39 år), ”Att 
torget i centrum var mer gjort för att umgås på” (kvinna 20-39 år), ”Göra en miljö som drar folk” (kvinna 20-39 
år), ”Gärna ett samlat stort affärscentrum med möjlighet till, att vintertid kunna träffas och ta av sig dunjackan och 
umgås” (kvinna 40-59 år), ”Få en mysigare oas för människor att shoppa, fika, träffas…” (kvinna 40-59 år) och 
”Göra ett trivsammare centrum, ev. inglasade gågator med affärer, fik och samlingsplatser för att ge Kirunaborna 
social samvaro” (kvinna 40-59 år), ”Kupolstad, socialt vänlig på vintern med mycket ljus och massor av gratisplatser 
att slappa på utan köptvång. Ett stort centrum ”inne” där man kan låsa in kläderna och vandra omkring i massor av 
caféer, pubar, restauranger, bad, gratis parker. Köpcentrum etc.” (man 20-39 år) och ”Jag skulle göra om centrum 
torget, sätta ut bord+stolar+bänkar så man kan sätta sig ner, äta glass eller varmkorv eller bara sitta och titta 
på folk, träffas, sitta ner och prata. Som det är nu finns ingenting” (man 60+). 

7.13
”Finare och mer öppna lekparker för alla barn. Nyare och mer varierade saker” (kvinna 0-19 år), ”Lekpark för 
barnen” (kvinna 20-39 år), ”lekpark” (kvinna 20-39 år), ”satsa på snö- och isprofil framför allt för barn (lockar 
till aktivitet vilket ger ett levande centrum)” (kvinna 20-39 år), ”Se över lekparkerna så att barnen kan stimuleras 
i sin lek!” (kvinna 20-39 år), ”Mer aktiviteter för barn både utomhus och inneaktiviteter centralt” (kvinna 20-
39 år), ”Fler saker för barn (lekplatser mm)” (kvinna 20-39 år), ”En lekplats för barn” (kvinna 20-39 år), ”Mer 
grönområden, lekplatser” (kvinna 40-59 år), ”Lekplatserna” (kvinna 40-59 år), ”bättre och mer lekplatser” (kvinna 
40-59 år), ”Något typ ”Kungsträdgården” med skidskois på vintern, stor lekpark” (kvinna 40-59 år), ”lekplatser” 
(kvinna 40-59 år), ”Lekpark sommar som vinter” (kvinna 40-59 år), ”Lekplats; för barnen” (kvinna 40-59 år) och 
”lekplatser, … kälkbackar på vintern” (kvinna 60+).
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7.14
”En större park med bänkar, gräsmattor, träd, centralt” (kvinna 0-19 år), ”Behåll parker för trevnad” (kvinna 0-19 
år), ”Grönområde. TRÄD i centrum centrala stan” (kvinna 0-19 år), ”Mera uteserveringar och parker” (kvinna 0-19 
år), ”Större grönområden, med fina parker” (kvinna 0-19 år), ”lite fler träd för skugga och som man kan pynta på 
vintern” (kvinna 0-19 år), ”Fler parker eller grönområden, med sittplatser” (kvinna 0-19 år), ”Mer grönområden 
nära stan” (kvinna 0-19 år), ”Mera parker” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområde typ en liten park inne i stan” 
(kvinna 20-39 år), ”Mer träd, granar, buskar + utsmyckningar ->mer naturmaterial; Växter som borde finnas i 
centrum: ljung, enris, granar för julbelysning” (kvinna 20-39 år), ”Det behövs grönområden med vatten (damm/
skridskobana) i centrum, och träd” (kvinna 20-39 år), ”Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, 
träd, buskar, park, bänkar istället” (kvinna 20-39 år), ”Mer parker” (kvinna 20-39 år), ”Fler grönområden” (kvinna 
20-39 år), ”Mer grönområden, park” (kvinna 20-39 år), ”Fler parker med vackra utsmyckningar” (kvinna 20-39 
år), ”lummiga träd och buskar” (kvinna 20-39 år), ”mera parker och avskilda områden för motion och avslappning” 
(kvinna 20-39 år), ”träd och buskar” (kvinna 20-39 år), ”Jag skulle ha mer träd och buskar och lite gröna små 
områden” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönt” (kvinna 20-39 år), ”Mer träd och växter” (kvinna 20-39 år), ”mer 
gräsmattor och blommor, snyggare möbler, mer träd” (kvinna 20-39 år), ”Mer parker! Fina träd” (kvinna 20-39 år), 
”Satsa på grönområdena” (kvinna 20-39 år), ”Mer träd! … Kupoltorget och Centralskolans parkering -> Tydligare 
rum, soliga uteplatser, mer grönska” (kvinna 20-39 år), ”Mer parker i centrum, alléer kanske” (kvinna 20-39 år), 
”fler små parker/grönområden i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Grönområden - fler sådana… Fler träd i centrum” 
(kvinna 20-39 år), ”Fler grönområden, mer träd i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Mer välplanerade grönområden 
med mycket perenner och ’sittgrupper’” (kvinna 20-39 år), ”Grönområden - små parker hade varit trivsamt” 
(kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden” (kvinna 20-39 år), ”mer grönska. Plantera mer träd eftersom det ständigt 
blåser i Kiruna” (kvinna 20-39 år), ”Stora fina parker där det lockar att sitta och fika medhavd fika” (kvinna 20-39 
år), ”Mer grönområden. Många byggnader känns malplacerade och förstör stadsbilden. T.ex Kupolhuset som skär 
av centrumet. Hade varit fint med en park elelr dylikt istället” (kvinna 20-39 år), ”Mer träd i centrum” (kvinna 
20-39 år), ”Fler träd” (kvinna 20-39 år), ”Plantera mera träd” (kvinna 20-39 år), ”Idag ligger parken (järnvägs) 
utanför ’centrum’, används för lite. Trevligt att ha en park att sitta och vila i mitt i shoppingen...” (kvinna 20-39 år), 
”Mer grönområden” (kvinna 20-39 år), ”Fler parker” (kvinna 20-39 år), ”Byta plats på Ferrumparken och Folkets 
husparkeringen. Mer grönt i centrum istället för en stor ful parkering” (kvinna 20-39 år), ”grönområde (park) 
centralt” (kvinna 20-39 år), ”Fler planteringar, träd som är fina året runt” (kvinna 20-39 år), ”Jag skulle se till att 
det fanns en fin park, med träd, gröna ytor, blommor, vatten i någon form. En lekplats för barn. Nu finns ingen park 
att ligga och sola i på sommaren eller som man bara kan gå och sitta i. Ett bra exempel är badhusparken i Piteå. 
Där kan man på vintern göra en slags vinterpark” (kvinna 20-39 år), ”Mera trivsam miljö med grönområden” 
(kvinna 40-59 år), ”Mer grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Mera grönt, träd, kupoltorget” (kvinna 40-59 år), 
”Sätta mer grönområden samt mer blommor” (kvinna 40-59 år), ”Mer parkområden” (kvinna 40-59 år), ”Fräscha 
upp stadsmiljön med vackra husväggar, blommor och grönt” (kvinna 40-59 år), ”Fina parker – grönområden” 
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(kvinna 40-59 år), ”lite mer grönt istället för stenöken” (kvinna 40-59 år), ”stora gröna ytor” (kvinna 40-59 år), 
”mer grönområden” (kvinna 40-59 år), ”mera grönområden… Mera träd och grönska” (kvinna 40-59 år), ”Fler 
träd absolut… En park placerad mer i centrum än Järnvägsparken” (kvinna 40-59 år), ”Bättre parkmiljö i centrum. 
Torget vid Snusdosan lite grönare, mer sittvänligt varma dagar” (kvinna 40-59 år), ”fler sittvänliga parkområden i 
anslutning till butiker, glassbarer, mm. Kupoltorget skulle göras grönare, sittplatser + bord” (kvinna 40-59 år), ”Mer 
små grönområden” (kvinna 40-59 år), ”grönområde” (kvinna 40-59 år), ”Mer ’grönt’, träd, gräsmatta” (kvinna 
40-59 år), ”Mer grönområden… Något typ ’Kungsträdgården’” (kvinna 40-59 år), ”Satsa mycket på närmiljön. 
Fina grönområden…” (kvinna 40-59 år), ”mer grönska i centurm, gräsmattor och träd” (kvinna 40-59 år), ”Mer 
grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Ut med biltrafiken från centrum, bort med asfalt, mer gräs, fler träd… (träd, träd 
och gräs är vad jag vill ha i centrum)” (kvinna 40-59 år), ”mer grönska + träd” (kvinna 40-59 år), ”Grönområden 
- parker, fler än idag” (kvinna 40-59 år), ”Mer träd och planteringar” (kvinna 40-59 år), ”Små parker… Arktisk 
trädgård med fik” (kvinna 40-59 år), ”Få mer grönt… Gör hela Centralskolan område till livfull park året runt” 
(kvinna 40-59 år), ”Göra det ’grönare’” (kvinna 40-59 år), ”En levande park där människor kan motionera, åka 
skridskor (liten bana) men ett fik i anslutning... Sommartid kunna uppleva en grön park med perenna växter, buskar 
o.dyl.” (kvinna 40-59 år), ”Mera barrväxter” (kvinna 60+), ”Parker, grönområden” (kvinna 60+), ”Mer träd och 
blommor” (kvinna 60+), ”Mer grönområden” (kvinna 60+), ”Mera planterade träd. Rönn och björk” (kvinna 
60+), ”Någon mer ”grönska” runt Raketstatyn” (kvinna 60+), ”Fler parker och grönområden” (man 0-19 år), 
”Mer fjällbjörkar” (man 20-39 år), ”Bygga ut järnvägsparken till ett större område o med mera gräsmattor/planer” 
(man 20-39 år), ”mer mindre grönområden” (man 20-39 år), ”Mer grönt. Mer blommor” (man 20-39 år), ”Mer 
buskar, träd och blommor” (man 20-39 år), ”mer grönytor” (man 20-39 år), ”Fler parker” (man 20-39 år), ”MER 
grönområden i centrum” (man 20-39 år), ”Mer gröna ’plättar’ i de öppna ytorna i centrum” (man 20-39 år), ”Mer 
grönområden med mer buskar/träd” (man 20-39 år), ”mer grönområden för fotboll, picknick osv” (man 20-39 år), 
”Fler gågator och grönområden” (man 20-39 år), ”En trivsammare park att vistas i, att ha t.ex. picknick i eller kunna 
sitta vid någon servering och fika” (man 20-39 år), ”Mer växtlighet i centrum” (man 40-59 år), ”Bättre blandning 
av bebyggelse och grönområden” (man 40-59 år), ”Mer träd… Gräsmattor, parker” (man 40-59 år), ”Mer träd 
(alléer)” (man 40-59 år), ”mer träd som bildar en vacker ark på Föreningsgatan” (man 40-59 år), ”Alla affärer 
på samma ställe och ett torg och parkområde i mitten” (man 40-59 år), ”Mera grönområden, mer blomlådor och 
rabatter i centrum” (man 40-59 år), ”Mera ströv- och grönområden” (man 40-59 år), ”Mera grönområden” (man 
40-59 år), ”Lite mer grönområden” (man 60+) och ”låt torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar 
och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget” (man 60+). 

7.15
”Vattendrag genom stan!” (kvinna 20-39 år), ”Jag skulle se till att det fanns en fin park, med träd, gröna ytor, 
blommor, vatten i någon form” (kvinna 20-39 år), ”Fler parker med vackra utsmyckningar, fontäner, mera vatten i 
stan” (kvinna 20-39 år), ”Det behövs grönområden med vatten (damm/skridskobana) i centrum, och träd” (kvinna 
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20-39 år), ”Utebad och andra aktiviteter samlade vid centrum” (kvinna 20-39 år), ”Nyttja vatten mer - satsa på 
snö- och isprofil framför allt för barn” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden, park med fontän” (kvinna 20-39 år), 
”Mer grönt och vatten i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden med vatten” (kvinna 20-39 år), ”Parker, 
grönområden, lekplatser, springbrunnar” (kvinna 60+), ”Mer träd (alléer). Vattenoaser” (man 40-59 år) och ”låt 
torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget” (man 
60+). 

7.16
”Ta hand om de fina parker vi har” (kvinna 20-39 år), ”Bättre skötta grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Ha 
kommunalt anställda som höll ordning i centrum, kratta, plocka skräp under sommaren” (kvinna 40-59 år), ”Bättre 
klippta grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Innan nya buskar och träd planteras se till att tukta de redan befintliga 
och glesa” (kvinna 60+), ”Fischa upp järnvägsparken” (kvinna 60+), ”Parkmiljöer måste bli parker, inte naturlig 
växtlighet” (man 20-39 år), ”Mer välklippta gräsmattor” (man 20-39 år), ”Bätte skötta och använda grönområden” 
(man 20-39 år) och ”Alla parker och parkanläggningar måste skötas om på ett engagerat och fantasifullt sätt. Till 
det krävs kompetent personal + pengar inom kommunens ’parkavdelning’” (man 60+). 

7.17
”parkering(ar) utanför centrum (ej inne i centrum)” (kvinna 20-39 år), ”Byt plats  på parken och Folkets 
Husparkeringen” (kvinna 20-39 år), ”Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, 
bänkar istället” (kvinna 20-39 år), ”Mer bilfritt centrum” (kvinna 20-39 år), ”Hålla ihop, koncentrera centrum 
mer - ingen biltrafik” (kvinna 20-39 år), ”Undvik STORA torg och stora bilparkeringar” (kvinna 20-39 år), ”mindre 
trafik” (kvinna 20-39 år), ”Byta plats på Ferrumparken och Folkets husparkeringen. Mer grönt i centrum istället för 
en stor ful parkering” (kvinna 20-39 år), ”Inga bilar genom centrum” (kvinna 20-39 år), ”P-platser i yttre centrum 
istället för mitt i som vid Folkets hus” (kvinna 20-39 år), ”mindre parkeringar och trafik i centrum” (kvinna 20-39 
år) och ”ha ett mera tilltalande torg - med mycket mindre trafik” (kvinna 20-39 år), ”Bilfritt centrum” (kvinna 
40-59 år), ”Placera stora parkeringsplatser mera undanskymt” (kvinna 40-59 år), ”Bort med parkeringen utanför 
Folkets hus!” (kvinna 40-59 år), ”Mindre biltrafik. Ex. Hjampisv är bara tyst kl 1-4 på natten” (kvinna 40-59 
år), ”Bort med Kupoltorget som parkering” (kvinna 40-59 år), ”Centrum utan bilar” (kvinna 40-59 år), ”Bilfritt 
centrum” (kvinna 40-59 år), ”Ut med biltrafiken från centrum, bort med asfalt, mer gräs, fler träd, istället för stora 
fula parkeringsplatser” (kvinna 40-59 år), ”Färre parkeringar (parkeringsplatser)” (kvinna 40-59 år), ”Ett bilfritt 
centrum, då inbegripet ännu parkeringen vid Folkets hus. I stora städer utomlands hittar man ofta ett bilfritt centrum. 
Detta borde gå att göra även i Kiruna” (kvinna 60+), ”Renodlat centrum med massor av parkeringsplatser runt 
om - ej mitt i!” (kvinna 60+), ”Bilfritt centrum” (kvinna 60+), ”Bilfritt från Hjalmar Lundbohmsvägen till Folkets 
hus-området” (kvinna 60+), ”Vänortstorget som inte är ett torg utan en parkering” (kvinna 60+), ”Ingen biltrafik 
precis i kärnan av centrum” (man 20-39 år), ”Lägre hastighet i stan” (man 20-39 år), ”Ta bort bilvägen från 
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(Föreningsgatan) centrum” (man 20-39 år), ”Stan är alldeles för bilanvändarvänlig, dvs vi blir beroende av bil” 
(man 20-39 år), ”mindre parkeringsplatser precis i det som skall vara i centrum. P-garage?” (man 20-39 år), ”Få 
bort bilparkeringen i centrumkärnan och utnyttja stadsrummet med affärslokaler istället” (man 40-59 år), ”Gör en 
underjordisk parkering istället för Folkets hus-parkeringen” (man 40-59 år) och ”Bort med bilparkeringen i centrum 
- låt torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning av det trivsamma ströget. 
Stäng Föreningsgatan och Meschplan för biltrafik och gör en mysig gågata/plats” (man 60+). 

7.18
”Mer parkeringsplatser” (kvinna 20-39 år), ”fler möjligheter att parkera sin bil i uppvärmda garage” (kvinna 40-59 
år), ”Mer P-platser” (man 20-39 år), ”Öppna city för biltrafik” (man 40-59 år) och ”OK med bilar bara de styrs på 
rätt sätt in i miljön” (man 40-59 år).

7.19
”Bättre och billigare kollektivtrafik” (kvinna 0-19 år), ”bättre lokaltrafik” (kvinna 0-19 år), ”Bättre 
lokalkommunikationer” (kvinna 20-39 år), ”Tätare busstrafik. Bor man på Lombolo är man helt beroende av bil 
eftersom bussarna går så sällan och helger/kvällar/somrar är busstrafiken under all kritik. Fy skäms, Kiruna som har 
sådana avstånd. Här borde bussarna rulla ständigt.” (kvinna 40-59 år), ”Ut med biltrafiken från centrum, bort med 
asfalt, mer gräs, fler träd, istället för stora fula parkeringsplatser, endast busstrafik och varutransporter” (kvinna 40-
59 år) och ”Se till att det blir ett sammanhållet samhälle med bra kollektivtrafik” (man 60+). 

7.20
”Sparka liv” i spårvagnen!” (man 40-59 år), ”ta tillbaka spårvagnarna” (kvinna 40-59 år) och ”Spårvagn till 
gruvan” (kvinna 40-59 år). 

7.21
”Införa separata cykel- och gångbanor” (kvinna 0-19 år), ”Mera parker och promenadvägar” (kvinna 20-39 år), 
”Fler gågator + gå och cykelvägar -> som man kan åka spark på och dra barnvagn” (kvinna 20-39 år), ”Fler 
promenad- och cykelvägar” (kvinna 20-39 år), ”Bättre, fler gång- och cykelbanor” (kvinna 20-39 år), ”Mer anpassat 
för cyklister, cykelbanor” (kvinna 20-39 år), ”fler cykelvägar i stan” (kvinna 20-39 år), ”Bättre cykelvägar” (kvinna 
20-39 år), ”Mer gångstigar/cykelvägar” (kvinna 20-39 år), ”Mer gång/cykelvägar ut från Kiruna C” (kvinna 20-
39 år), ”Fler längre cykelbanor” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden, lekplatser, gångbanor” (kvinna 40-59 år), 
”Mer gångbanor” (kvinna 40-59 år), ”Cykelbanor i Luossaområdet och centrum” (kvinna 40-59 år), ”Mindre asfalt 
på gångstigar, mera grönområden. Promenadmöjligheter utan asfaltvägar. Mera cykelvägar” (kvinna 40-59 år), 
”Cykelbanor (finns inga från Porfyren mot stan)” (kvinna 40-59 år), ”Cykelvägar, Cykelvägar, Cykelvägar. SNÖFRIA! 
Skottade” (kvinna 40-59 år), ”Cykelbanor över hela stan” (kvinna 40-59 år), ”Mer gångbanor runt Kiruna” (kvinna 
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40-59 år), ”Cykelvänligt” (kvinna 40-59 år), ”Mer grönområden, cykel- och promenadvägar” (kvinna 40-59 år), 
”Gång- och cykelvägar” (kvinna 40-59 år), ”Fler cykelvägar” (kvinna 40-59 år), ”Cykelbanor önskas i större 
utsträckning” (kvinna 40-59 år), ”Mer cykelvägar” (kvinna 60+), ”Mera cykelvägar skulle behövas” (kvinna 60+), 
”Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark” (kvinna 60+), ”Cykelbanor. Livsfarligt cykla från centrum mot 
sjukhuset. Ingen ser att det är cykelbana utanför Aktivelhuset” (kvinna 60+), ”Bilväg/gångväg/cykelled/skoterled/
häst/hund- spår mm. ska finnas i inferastrukturen” (man 20-39 år), ”Fler stråk och miljöer för fotgängare. Fler 
cykelvägar” (man 20-39 år), ”Bättre gång- och cykelvägar, på vintern plogade” (man 20-39 år), ”Fler cykel och 
gångvägar” (man 40-59 år), ”Mera gångvägar, cykelvägar” (man 40-59 år), ”Bättre cykelstråk” (man 40-59 år), 
”Göra det mindre backigt så att det blir lättare att cykla och promenera” (man 40-59 år), ”Anlägga fler cykelvägar” 
(man 60+) och ”Fler gång/cykelbanor” (män 60+). 

7.22
”Fler gågator” (kvinna 20-39 år), ”gågata där man samlar alla småbutiker” (kvinna 20-39 år), ”Roligare centrum, 
gärna med stor gågata” (kvinna 20-39 år), ”Ett mer ”centrumaktigt” centrum, med ett torg i mitten: gågator med 
affärer runt” (kvinna 20-39 år), ”En gågata vore mysigt” (kvinna 20-39 år), ”En centrumkärna med gågator med 
affärer och restauranger på båda sidorna” (kvinna 20-39 år), ”Göra så att Kiruna får ett riktigt centrum med 
exempelvis gågata” (kvinna 20-39 år), ”Gågator i stan” (kvinna 20-39 år), ”gånggata” (kvinna 20-39 år), ”Mer 
gågator” (kvinna 40-59 år), ”Göra ett trivsammare centrum, ev. inglasade gågator” (kvinna 40-59 år), ”Att det 
blev mer gågator i stan” (kvinna 40-59 år), ”Trivsammare ”gågata”. Kanske inbyggd. Längre än nuvarande. Ett bra 
exempel är småstaden i Piteå.” (män 20-39 år), ”Fler gågator” (man 20-39 år), ”En gågata inomhus” (man 40-59 
år), ”saknas riktig gå- och shoppinggata” (man 60+), ”Stäng Föreningsgatan och Meschplan för biltrafik och gör 
en mysig gågata/plats” (man 60+) och ”bygga in ett större affärscentrum med gågator och igenbyggda gator” 
(man 60+). 

7.23
”Säkrare gångvägar, ej nedsänkta och osynliga från vägen (som vid Coop)... Säkrare cykelvägar” (kvinna 20-39 år), 
”Gång- och cykelvägar med belysning” (kvinna 40-59 år), ”Mer gångbanor, upplysta sådana” (kvinna 40-59 år), 
”Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark… Mindre tunnlar under vägar - otäckt att passera som äldre” 
(kvinna 60+), ”Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark” (kvinna 60+) och ”Cykelbanor. Livsfarligt cykla 
från centrum mot sjukhuset. Ingen ser att det är cykelbana utanför Aktivelhuset” (kvinna 60+). 

7.24
”Fler gågator + gå och cykelvägar -> som man kan åka spark på och dra barnvagn” (kvinna 20-39 år), ”Att det på 
vintern finns sparkvägar i centrum och även till och från centrum (osandade)” (kvinna 40-59 år), ”plats för sparkar” 
(kvinna 40-59 år) och ”Mer gångvägar, säkrare att cykla på och åka spark” (kvinna 60+).
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7.25
”Mer blommor på sommaren så det blir vackrare” (kvinna 20-39 år), ”mer gräsmattor och blommor” (kvinna 
20-39 år), ”Mer blommor under sommaren” (kvinna 20-39 år), ”Mer blommor på sommaren” (kvinna 20-39 år), 
”Satsa på grönområdena, parkbänkar/blommor/vacker belysning i t.ex badhusparken/Parkskolan” (kvinna 20-39 
år), ”Mer välplanerade grönområden med mycket perenner” (kvinna 20-39 år), ”Jag skulle se till att det fanns en 
fin park, med träd, gröna ytor, blommor” (kvinna 20-39 år), ”Sätta mer grönområden samt mer blommor” (kvinna 
40-59 år), ”Vackrare blomlådor på somrarna” (kvinna 40-59 år), ”Fräscha upp stadsmiljön med vackra husväggar, 
blommor och grönt” (kvinna 40-59 år), ”Mer träd och blommor” (kvinna 60+), ”Fina blomsterarrangemang (tyvärr 
saboteras det också)” (kvinna 60+), ”Krukor med blommor” (kvinna 60+), ”Mer blommor” (man 20-39 år), ”Mer 
buskar, träd och blommor” (man 20-39 år), ”mer blomlådor och rabatter i centrum” (man 40-59 år), ”smycka med 
blommor” (man 40-59 år), ”Sköta de blommor som planteras (inte bara vattna)” (man 40-59 år) och ”låt torget 
bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter” (man 60+). 

7.26
”En större park med bänkar” (kvinna 0-19 år), ”Fler parker eller grönområden, med sittplatser” (kvinna 0-19 år), 
”Fler parkbänkar” (kvinna 20-39 år), ”Stäng av föreningsgatan för bilkörning och gör kullerstenar, träd, buskar, park, 
bänkar istället” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden, park med fontän, bord och bänkar” (kvinna 20-39 år), ”Att 
torget i centrum var mer gjort för att umgås på. Mer sittplatser, mindre trafik. En varm sommardag när många är i 
centrum sitter folk nästan i buskarna på ströget” (kvinna 20-39 år), ”Göra en trevligare miljö i centrum. Inte så trångt, 
större torg, mer gräsmattor och blommor, snyggare möbler” (kvinna 20-39 år), ”Mer parker! Fina träd och mer 
bänkar” (kvinna 20-39 år), ”Satsa på grönområdena, parkbänkar/blommor/vacker belysning i t.ex badhusparken/
Parkskolan” (kvinna 20-39 år), ”Mer välplanerade grönområden med mycket perenner och ’sittgrupper’” (kvinna 
20-39 år), ”Bättre miljö att sitta och vistas i, i solen i centrum, så man slipper sitta på stenhällar” (kvinna 20-39 år), 
”Uppfräschning av Kupoltorget/Ströget, fler sittplatser” (kvinna 20-39 år), ”Torget vid Snusdosan lite grönare, mer 
sittvänligt varma dagar” (kvinna 40-59 år), ”Mer små grönområden, bänkar att sitta på” (kvinna 40-59 år), ”fler 
sittvänliga parkområden i anslutning till butiker, glassbarer, mm. Kupoltorget skulle göras grönare, sittplatser + bord” 
(kvinna 40-59 år), ”trivsamma sittplatser” (kvinna 40-59 år), ”Underhåll av bänkar som står ute året om” (kvinna 
40-59 år), ”Fler sittplatser” (kvinna 60+), ”Jag skulle göra om torget, sätta ut bord+stolar+bänkar så man kan sätta 
sig ner, äta glass eller varmkorv eller bara sitta och titta på folk, träffas, sitta ner och prata. Som det är nu finns 
ingenting” (man 60+) och ”låt torget bli en trivsam oas med fontän, bänkar, träd, buskar och rabatter - utvidgning 
av det trivsamma ströget” (man 60+).

7.27
”Isskulpturer med ljusslingor i” (kvinna 0-19 år), ”lite fler träd för skugga och som man kan pynta på vintern” 
(kvinna 0-19 år), ”Satsa på grönområdena, parkbänkar/blommor/vacker belysning i t.ex badhusparken/Parkskolan” 
(kvinna 20-39 år), ”Mera pynt i centrum till jul” (kvinna 20-39 år), ”Utnyttja snön mera på vintern, t.ex. skulptur 
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i centrala staden” (kvinna 20-39 år),”granar för julbelysning… + lampor” (kvinna 20-39 år), ”Mysigare stämning 
med gatubelysning” (kvinna 20-39 år), ”Mer träd, granar, buskar + utsmyckningar” (kvinna 20-39 år), ”Fler parker 
med vackra utsmyckningar” (kvinna 20-39 år), ”Bättre belysning” (kvinna 40-59 år), ”Under vintern: ta fram den 
speciella vinteratmosfären (skulpturer, belysning, eldar)” (kvinna 40-59 år), ”Belysning” (kvinna 40-59 år), ”Satsa på 
vinterutsmyckning samt vinteraktiviteter i stället för ”Lummiga parker” på sommaren. Isbana på Kupoltorget - eldar 
överallt - snöskulpturer. Ta efter Luleås satsning i deras stadspark!” (kvinna 40-59 år) och ”Bygg med snö och ljus 
vintertid” (man 20-39 år).

7.28
”Mer lättillgängligt för turister med skyltar etc” (kvinna 20-39 år), ”Töm och ta bort gamla skyltar!” (kvinna 20-
39 år), ”Fixa förfallet av fasader, skyltar, anslagstavlor, etc” (kvinna 20-39 år), ”tråkigt med gallerior där de flesta 
affärerna ej har skyltning ut” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort den fula skylten framför stadshuset” (kvinna 40-59 år), 
”Borttagning av inaktuella butiksskyltar” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort gamla skyltar” (man 20-39 år), ”skyltar” (man 
20-39 år), ”Repa upp skador på byggnader, skyltar mm” (man 40-59 år) och ”Skyltning” (man 40-59 år).

7.29
”Spränga bort stenskulpturen vid Lindex, fulaste ”konstverk” i stan. Låt oss befrias från den.” (kvinna 60+), ”Ta bort 
stenkonstverket och ersätt det med en staty av en gruvarbetare eller Lundbohm eller någon känd Kirunaperson” 
(man 60+) och ”Stenbumlingarna vid Lindex” (man 60+).

7.30
”Mindre skräp och klotter och hundbajs!” (kvinna 20-39 år), ”Förbättrad gatustädning” (kvinna 20-39 år), ”Bättre 
renhållning både i centrum och runtom vägarna. Det ser för d…igt ut!” (kvinna 20-39 år), ”Mindre skräpigt efter 
snösmältningen. Hundbajs på trottoarerna” (kvinna 20-39 år), ”Mindre skräp!” (kvinna 20-39 år), ”Askkoppar för 
alla fimpar” (kvinna 20-39 år), ”Bättre röjning av skräp vinter/sommartid… Bättre sopning av trottoarer, mycket 
glassplitter sommartid” (kvinna 20-39 år), ”Nedskräpningen runt om i stan och ute i naturen” (kvinna 20-39 år), 
”mindre skräp” (kvinna 20-39 år), ”Motverka vandalismen (t.ex. flygblad som klistras upp jämt och ständigt) och 
fräscha upp centrum samt dylika platser i behov av uppfräschning” (kvinna 20-39 år), ”Det är alldeles för skräpigt i 
Kiruna: det behövs fler papperkorgar, särskilt borde det finnas en på VARJE BUSSHÅLLSPLATS! Rensa och gör snyggt 
på och omkring alla anslagstavlor runt stan!” (kvinna 20-39 år), ”Sätta ut mera avfallshanteringskärl,  hundbajslådor, 
sophinkar. Då skulle det ej slängas i naturen” (kvinna 40-59 år), ”Viktigt att även hålla rent!” (kvinna 40-59 år), 
”Städa upp i centrum” (kvinna 40-59 år), ”Klottersanering” (kvinna 40-59 år), ”Ordentlig städning” (kvinna 40-
59 år), ”Bättre renhållning. Uppsnyggning av stadskärnan” (kvinna 40-59 år), ”Ha kommunalt anställda som höll 
ordning i centrum, kratta, plocka skräp under sommaren” (kvinna 40-59 år), ”Papperskorgar + hundlatriner på 
fler ställen = renare stad” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort klotter” (kvinna 60+), ”Hårdare tag emot husägare som 
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skräpar ner sin tomt” (kvinna 60+), ”Renhållningen av grönområden och gator, särskilt i centrum stadskärnan = 
fler sopbehållare, samt sopning maskinellt varje vecka (måndag!)” (kvinna 60+), ”Något borde kunna göras för att 
få hundägare att plocka upp efter sina hundar. Nedskräpningen borde också kunna göras något åt” (kvinna 60+), 
”Mindre hundbajs” (man 20-39 år), ”Att det är rent och snyggt i Kiruna. Våren 2006 såg det för bedrövligt ut i 
framför allt centrum. Turisterna slutar inte att komma på våren” (man 20-39 år), ”Städa bort allt skräp som ligger 
överallt” (man 20-39 år), ”Städa och hålla snyggt” (man 20-39 år), ”Städning/ordning” (man 20-39 år), ”Bort med 
klotter speciellt i centrum” (man 20-39 år), ”Mer o bättre centrum med mera städning” (man 40-59 år), ”Städning” 
(man 40-59 år), ”Få ordning på hundägarna som rastar sina hundar var som helst… Mindre nedskräpning. Mindre 
bråte på tomterna” (man 40-59 år), ”Städa” (man 40-59 år), ”Bättre renhållning , dvs snabbare bortstädning 
av glassplitter och övriga lämningar efter krogkvällar. Kanske krogägarna kunde ta litet ansvar?” (man 40-59 år), 
”mindre skräp i stadsmiljön” (man 40-59 år), ”Renhållning i centrum” (man 60+), ”Städningen - speciellt på våren” 
(man 60+), ”Skräpigheten i centralorten och även i byarna” (man 60+), ”många fler skräpbehållare, ’Göra Kiruna 
rent’” (man 60+) och ”Prydligare = helt och rent” (man 60+). 

7.31
”Förbättrad gatustädning och underhåll av grönområden” (kvinna 20-39 år), ”Mer röjning av gräs och buskar runt 
om i stan också, så att det blir mindre mygg och knott på sommaren” (kvinna 20-39 år), ”Klippa gräsmattor oftare” 
(kvinna 20-39 år), ”Under sommaren bättre gräsklippning. Skulle ge ett vårdat uttryck” (kvinna 20-39 år), ”Bättre 
skötta grönområden” (kvinna 40-59 år), ”En rejäl röjning av Kyrkparken, där finns många träd som borde sågas 
ner… Rensning av rabatter med perenna växter” (kvinna 40-59 år), ”Ha kommunalt anställda som höll ordning i 
centrum, kratta, plocka skräp under sommaren” (kvinna 40-59 år), ”Bättre klippta grönområden” (kvinna 40-59 
år), ”Innan nya buskar och träd planteras se till att tukta de redan befintliga och glesa” (kvinna 60+), ”Att skötseln 
av parkområden, tex järnvägsparken, förbättras. Gräsklippning tex görs inte förrän en bra bit in på sommaren och det 
gör att det ser vanskött ut och är dålig reklam för kiruna sommartid” (man 20-39 år), ”Mer välklippta gräsmattor” 
(man 20-39 år), ”Bätte skötta och använda grönområden” (man 20-39 år), ”Allmän upprustning i centrum. Byta ut 
trasiga stenplattor. Sköta de blommor som planteras (inte bara vattna). Sköta om det som finns, t.ex. bänkar” (man 
40-59 år) och ”Alla parker och parkanläggningar måste skötas om på ett engagerat och fantasifullt sätt. Till det 
krävs kompetent personal + pengar inom kommunens ’parkavdelning’” (man 60+).  

7.32 
”Fixa förfallet av fasader, skyltar, anslagstavlor, etc. Uppfräschning av Kupoltorget/Ströget” (kvinna 20-39 år), 
”Reparera ferrumparken, järnvägsparken och alla sandstensbyggnationer med sandsten! (inte betong eller annat)” 
(kvinna 40-59 år), ”Alla hus och områden som inte sköts om, snyggas till och/eller ges ”liv” som ligger i en radie av 
1000m från centrum-torget” (kvinna 40-59 år), ”Upprustning av byggnader, t.ex Aktivelhuset” (kvinna 40-59 år), 
”Allmän uppfräschning av stenytor och fasader” (man 20-39 år), ”Repa upp skador på byggnader, skyltar mm” (man 
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40-59 år), ”Allmän upprustning i centrum. Byta ut trasiga stenplattor” (man 40-59 år), ”Bättre underhåll” (man 
60+) och ”Bättre skötsel och underhåll av centrum (byggnaderna)” (man 60+).

7.33
”En drös med hundlatriner” (kvinna 20-39 år), ”Mer hundlatriner” (kvinna 20-39 år), ”Fler hundlatriner behövs 
över hela stan! (kvinna 20-39 år), ”Mer hundlatriner” (kvinna 20-39 år), ”Fler hundbajslatriner! (alldeles för få)” 
(kvinna 20-39 år), ”FLER hundlatriner och skräpkorgar med lock” (kvinna 20-39 år), ”Fler hundbajslådor!” (kvinna 
20-39 år), ”Fler hundlatriner” (kvinna 20-39 år), ”Sätta ut mera avfallshanteringskärl,  hundbajslådor, sophinkar. 
Då skulle det ej slängas i naturen” (kvinna 40-59 år), ”Papperskorgar + hundlatriner på fler ställen = renare stad” 
(kvinna 40-59 år) och ”det vore på sin plats med hundlatriner” (kvinna 40-59 år).

7.34
”kanske ett tak över gågatorna (mindre blåst och snö) (kvinna 20-39 år), ”Ha flera och större gallerior… Bra på 
vintern - när det är kallt” (kvinna 20-39 år), ”Plantera mer träd eftersom det ständigt blåser i Kiruna” (kvinna 20-
39 år), ”Vindskydd. Det blåser så mkt i centrum” (kvinna 40-59 år), ”Centrum skulle bli trivsammare med vindfång” 
(kvinna 40-59 år), ”Om möjligt borde man bygga mer vindskyddade platser för olika evenemang t.ex” (kvinna 40-
59 år), ”Kurer vid busshållplatserna mot vind o vatten!” (kvinna 40-59 år), ”Skydd mot storm och blåst” (kvinna 
60+), ”Torg utan bilar, skyddat mot vind” (man 20-39 år), ”Sätta tak och ”väggar” runt centrum - slippa halka på 
vintern och slippa vind, kyla och nederbörd” (man 40-59 år), ”Nivåskillnader är Ok (varmare på vintern)” (man 40-
59 år) och ”Överhuvudtaget minska vindar från Norr” (man 60+).

7.35
”Ta bort utsikten över den fula gruvan och deras verksamhet” (kvinna 20-39 år), ”En stad som Kiruna ska skilja 
sig från andra samhällen. Vi ska ta till vara på vår vackra natur, ex fjällen” (kvinna 20-39 år), ”Ta vara på utsikten” 
(kvinna 20-39 år), ”Behålla vyn mot fjällen” (kvinna 40-59 år) och ”Bygga ut Scandic (med den fina utsikten)” 
(kvinna 40-59 år). 

7.36 
”Få bort backarna” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort backar. Det är tungt när man blir äldre med backar” (kvinna 60+), 
”Göra det mindre backigt, jobbigt när man cyklar” (kvinna 60+) och ”Göra det mindre backigt så att det blir lättare 
att cykla och promenera” (man 40-59 år).

7.37
”Flytten av Kiruna - det västra alternativet så att man kan utnyttja Luossabacken och dess möjligheter!” (kvinna 
40-59 år), ”Men hur kan man fantisera om framtid i Kiruna, var ska Kiruna vara?” (kvinna 60+), ”Jag skulle flytta 
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Kiruna mot Tuolluvaara. Trevligt, bra luft, fin natur. Vi skall väl ej uppåt bland renarna” (man 40-59 år),”Flytta staden 
söderut/österut, slippa industriområdena i blickpunkt hela tiden” (man 40-59 år) och ”Gör Lombolo till centrum, 
enda tänkbara om man vill skapa långsiktighet. Allt annat är förkastligt” (man 60+).

7.38
”Handikappanpassning måste till och att trottoarerna är så pass breda att de blir något kvar av dem då man 
plogat upp en plogvall på dem” (kvinna 20-39 år), ”handikappanpassningen (breda trottoarer och dörröppningar, 
öppna, stora ytor i galleriorna.)” (kvinna 20-39 år), ”Handikappanpassa, framför allt butikslokaler” (kvinna 20-
39 år), ”Handikappvänligt” (kvinna 40-59 år), ”Tillgängligheten för rörelsehindrade” (kvinna 40-59 år), ”Bättre 
förutsättningar för handikappade” (kvinna 60+), ”Handikappanpassade fastigheter + infrastruktur” (man 20-39 
år) och ”mer handikappvänligt” (man 60+).
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8 Nodalpunkt: ”Har du fler åsikter om Kirunas stadsmiljö kan du skriva dem 
här”
I den följande texten redovisas den tabell samt de citat som legat till grund för de konstateranden som görs 
i kapitel 3. 

8.1
FRÅGA 12 Kvinnor Män

Svarsfrekvens element 0-19 år 20-39 år 40-59 år 60+ 0-19 år 20-39 år 40-59 år 60+

Byggd miljö 1 1 2 1 . 4 1 3

Innehåll 2 2 1 1 . 3 2 1

Grönska/vatten . 4 4 2 . 1 5 .

Fordonstrafik . 5 5 2 . 4 4 2

Gång/cykel . 4 6 3 . 7 . 4

Utsmyckning/möblering 3 5 4 . . 7 . .

Underhåll/renhållning . 3 3 1 . 6 2 1

Natur/klimat/utsikt . 5 7 4 . 5 4 4

Övrigt 3 6 8 2 . 2 3 1

Tabellen ger en samlad bild av hur de olika respondentgruppernas svar fördelats mellan de olika elementen. Siffrorna anger hur 
vanligt förekommande svar kring olika element har varit i de olika grupperna. Ett lågt tal, exempelvis 1, innebär att svar kring 
ett visst element har varit vanligt förekommande, medan ett högre tal visar på att svar kring ett visst element har varit mindre 
vanligt förekommande. En punkt innebär att åsikter kring ett visst element saknas.

8.2 
”Bättre utformning av centrum med butikerna” (kvinna 0-19 år), ”Kiruna centrum är slitet och nedgånget 
Fastighetsägarna borde ta bättre hand om husen och dess yttre miljö” (kvinna 20-39 år), ”Jag med många andra 
upplever att centrum ser ’tråkigt’ ut. Även turister reagerar på samma sätt” (kvinna 20-39 år), ”Centrum är en 
rätt ful plats” (kvinna 20-39 år), ”Stelt och kallt” (kvinna 20-39 år), ”Konstig känsla i centrum - det är trångt 
och ändå långa avstånd…?” (kvinna 20-39 år), ”Centrumkärnan kan ju fräschas upp och inte vara så 60-tals 
präglat” (kvinna 20-39 år), ”Mycket av själva centrum är i förfall i behov av uppfräschning” (kvinna 20-39 år), 
”torget nedanför Snusdosan är alldeles för tråkigt” (kvinna 20-39 år), ”Känns som om kiruna stått still när det 
gäller de viktiga byggnader som sporthall + badhus måste frächas upp/bli travligare. Är gammalmodigt” (kvinna 
20-39 år), ”Få Kiruna C att se ut som just ett Centrum” (kvinna 20-39 år), ”Jag skäms alltid när jag måste visa 
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centrum av Kiruna, speciellt under vintertiderna: kalt, opersonligt, utan karaktär och smutsig” (kvinna 40-59 år), 
”Kiruna tillhör världens vackraste städer fullt jämförbar med Venedig, Paris och Dubrovnic. Stadsplanen som följer 
naturen är storslagen och småstadsmysig på samma gång. Allt utom själva centrum, som nu är MYCKET finare än 
för 15 år sedan, är vackert, speciellt och trivsamt” (kvinna 40-59 år), ”Torget vid Kupolen/Ströget känns väldigt 
stelt, kallt och dött” (kvinna 40-59 år), ”Fula byggnader, öde centrum” (kvinna 40-59 år), ”Göra om området där 
’nya Centralskolan’  står, det är ju urtrist” (kvinna 40-59 år), ”Kiruna saknar ett trivsamt centrum” (kvinna 60+), 
”Stadsmiljön har fått förfalla -  förfulas med rivningshysterin. Nu kan grävskoporna få ta de ”nya” byggnaderna. 
Kiruna har ingen egen byggnadsprofil längre” (kvinna 60+), ”Skäms över hur Kiruna ser ut. Har fått otroligt många 
kommentarer om hur fult Kiruna är. Att det ser ut som vilken betongförort i vilken storstad som helst. Dock finns 
det ju vissa fina inslag, men det är inte det turisterna kommer ihåg” (man 20-39 år), ”Gör om Centralskolan till 
något nytt, hela området är ju en parkering!” (man 40-59 år) och ”Kiruna centrum är en katastrof! Husen är avigt 
byggda med anonyma ingångar från baksidor och gavlar. De ger ofta ett ovälkommet intryck (se Kupolen som ett 
typexempel)” (man 40-59 år).

8.3
”Ta bort höghusen (snusdosan, terasshusen) - det här är inte NY. Såklart kan man ha 5-6 våningar, men inte mer” 
(kvinna 20-39 år), ”För mycket betong” (kvinna 20-39 år), ”För mycket betong och sten, för lite trä och växter” 
(kvinna 20-39 år), ”Idag är det mycket sten. Det skulle behöva mjukas upp träd och buskar, mer barnvänligt” 
(kvinna 20-39 år),”Hus ej högre än 3 våningar vore bra” (kvinna 20-39 år) och ”Skönt att Kiruna inte är en 
höghusstad, bara ett fåtal höghus” (kvinna 20-39 år).

8.4
”Tyvärr har man rivit många gamla fina hus och ersatt dem med nya fula byggnader. Det misstaget får man inte 
göra om. Man måste bevara Kirunas historia även om staden skall göras om” (kvinna 20-39 år), ”Den gamla 
stadsbebyggelsen (före 1900) är ett föredöme” (kvinna 20-39 år), ”Många av Kirunas vackraste platser har förstörts, 
hoppas det inte händer igen. Ex. från järnvägsstationen - genom järnvägsparken till centrum var otroligt vacker innan 
man rev huset mittemot Rallaren och byggde E10:an” (kvinna 40-59 år), ”Förstår ej varför dom rivit alla gamla 
byggnader typ Centralskolan, Thuleskolan m.m” (kvinna 40-59 år), ”1) modernt kiruna men ändå behålla ett slags 
”gamla stan” område med tidigare gamla byggnader. 2) Behåll en del av det gamla kiruna sammlat” (kvinna 40-59 
år), ”Inga moderna skapelser i form av byggnader utan mer av ”gammalt”. Kiruna är en äldre stad med dess historia 
av fläsklådor etc, glöm inte det” (kvinna 40-59 år), ”Absolut inga nybyggen mitt i centrum (ex. Hjalmars hus eller 
sameting)” (kvinna 40-59 år), ”Stadsmiljön har fått förfalla -  förfulas med rivningshysterin. Nu kan grävskoporna 
få ta de ”nya” byggnaderna. Kiruna har ingen egen byggnadsprofil längre” (kvinna 60+) och ”Varför revs gamla 
Centralskolan som var en så pampig byggnad? (kunde ha blivit restaurerad)” (man 60+). 
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8.5
”Gillar att det inte överallt är vanligt tråkigt rutnätsystem” (kvinna 0-19 år), ”Försök återskapa att vinden ej blåser 
genom stan, framför allt centrum men även Lompis” (kvinna 20-39 år), ”Kiruna tillhör världens vackraste städer 
fullt jämförbar med Venedig, Paris och Dubrovnic. Stadsplanen som följer naturen är storslagen och småstadsmysig 
på samma gång. Allt utom själva centrum, som nu är MYCKET finare än för 15 år sedan, är vackert, speciellt och 
trivsamt” (kvinna 40-59 år), ”Önskar mig EJ ett centrum där gatorna ritats som ett rutnät” (man 20-39 år) och 
”Det är fint att planläggningen av gatorna inte är rektangulär utan slingrar sig fram” (man 40-59 år).

8.6
”Bygga ett större varuhus i centrum som de t.ex. gjort i Narvik” (kvinna 20-39 år), ”Gör om Gallerian + Lindexhuset 
till bara varuhus… Arbetsförmedlingen + Föreningssparbanken + socialtjänsten passar mycket bättre någon 
annanstans” (kvinna 20-39 år), ”Utveckla affärsutbudet och gågatan i centrum” (kvinna 20-39 år), ”Helt fel att ex 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska vara mitt i centrum där man istället hade kunna placera fik/affärer. 
För att samla allt” (kvinna 20-39 år), ”Man måste få till en levande stadskärna som alla kan trivas i. När turisterna 
frågar om vägen till centrum och står framför Lindex så är det pinsamt” (kvinna 20-39 år), ”Bygga ett större varuhus 
i centrum som de t.ex. gjort i Narvik” (kvinna 40-59 år), ”Vore trevligare med något annat än en stor parkering 
utanför Folkets hus. T.ex en stor Glasiglo med ett fik och några affärer HM, Bland, Kappahl osv” (kvinna 40-59 år), 
”Fler affärer” (kvinna 40-59 år), ”Butiksgallerior (passar klimatet)” (kvinna 40-59 år), ”Det saknas ett köpcentrum 
med flera butiker under ett tak” (kvinna 40-59 år), ”Fler butikslokaler och en tydligare centrumkärna. Idag känns 
den så tunn och utspridd” (kvinna 40-59 år), ”Jag tror att det är viktigt för en kall ort som Kiruna att bygga in till och 
shopping med andra mysområden för att vi skall ta oss ut hemifrån även vintertid” (kvinna 40-59 år), ”ett stort 
köpcentrum som i Narvik” (man 20-39 år), ”Kiruna saknar HELT affärsstråk!” (man 40-59 år) och ”Stadskärnan 
saknar puls, liv, rörelse och ett sjudande brus av kommersiella aktiviteter. Stadens centrum inbjuder inte till några 
timmars vistelse. Ett ärende dit och hem igen, tyvärr!” (man 60+).

8.7 
”Fik” (kvinna 0-19 år), ”Mer fik, uteserveringar” (kvinna 20-39 år), ”skotercafé och liknande centralt. Vi har vinter 
så länge och kan utnyttja detta för lokalbefolkning men även för turister” (kvinna 20-39 år), ”ta fram mer samiskt 
i stadskärnan t.ex. träkåtor-fik” (kvinna 20-39 år), ”Butiker och caféer ska vara nära varandra så man ser andra 
människor” (kvinna 20-39 år), ”Uppmuntra till ett mer levande stadsliv efter 18.00. Då affärerna stänger dör stan 
(ex. kvällsöppna fik)” (kvinna 20-39 år), ”Det behövs en stadskärna/torg där restauranger med uteservering tillåts” 
(kvinna 40-59 år) och ”Vore trevligare med något annat än en stor parkering utanför Folkets hus. T.ex en stor 
Glasiglo med ett fik” (kvinna 40-59 år).
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8.8
”Lekplats för barn” (kvinna 0-19 år), ”flera stora lekparker med t.ex. grillmöjligheter” (kvinna 20-39 år), ”Utnyttja 
det samiska mer då man bygger nytt, ta fram mer samiskt i stadskärnan t.ex. träkåtor-fik, ’rengärden’ kring lekplatser 
osv osv.” (kvinna 20-39 år), ”Det är mycket positivt med Järnvägslekparken, att den är stor och centralt” (kvinna 
20-39 år), ”en lekpark för små barn inne i stan” (kvinna 20-39 år), ”Mer aktiviteter för barn och föräldrar 
(mötesplatser)” (kvinna 20-39 år), ”Mera lekparker - ordentliga för barnen med fina klätterställningar” (kvinna 
20-39 år), ”På sommaren nära till lek,/på vintern ett vinterlekland mitt i citty” (kvinna 40-59 år), ”Barn behöver inte 
asfaltlekplatser” (kvinna 40-59 år), ”lekparker” (kvinna 40-59 år), ”Slå ihop Folkets hus parkering + Centralskolans 
parkering tillsammans med Parkskolans parkering = bygg ett flervåningsparkeringshus med en vacker fasad! 
Kvarvarande parkeringar byggs om till grönområden, lekparker, isbanor, mm” (kvinna 40-59 år), ”Bättre lekplatser 
på flera områden. Skyddade möjligheter för barn” (kvinna 40-59 år), ”Fler parker med rejäla lekredskap” (kvinna 
60+) och ”Ordna vinteraktiviteter för barn - snöborgar i Ferrumparken, skridskobanor, pulkbackar” (man 40-59 år). 

8.9 
”+ Den ”gröna” miljön vid centralskolans parkering är mkt trevlig och fin” (kvinna 20-39 år), ”Järnvägsparken är 
fin” (kvinna 20-39 år), ”Mer grönområden och gärna badplats” (kvinna 20-39 år), ”Lite mer grönområde” (kvinna 
20-39 år), ”för lite trä och växter” (kvinna 20-39 år), ”Jag vill ha fler fina mysiga parker och ställen man kan sitta 
på när det är fint väder. Badstrand” (kvinna 20-39 år), ”Viktigt med oaser, som parker och vatten” (kvinna 20-39 
år), ”Det skulle behöva mjukas upp träd och buskar” (kvinna 20-39 år), ”För lite grönt” (kvinna 20-39 år), ”lite 
grönområden i centrum” (kvinna 40-59 år), ”grönområde” (kvinna 40-59 år), ”Järnvägsparken är fin för barnen” 
(kvinna 40-59 år), ”Centrala grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Mera grönt!” (kvinna 40-59 år), ”Kan alltid bli 
grönare, små parker” (kvinna 40-59 år), ”Stadsmiljön skulle kunna vara mer lantlig. De flesta som bor i Kiruna 
kommer från byarna. Vi saknar lantmiljön. Bort med all asfalt. Vi är inte vana vid stenhårda promenadstigar. Låt 
stadsmiljön grönska. Låt gångstigarna grönska. Låt gårdarna grönska. Barn behöver inte asfaltlekplatser” (kvinna 40-
59 år), ”Mer porlande vatten, ej sprut” (kvinna 40-59 år), ”Slå ihop Folkets hus parkering + Centralskolans parkering 
tillsammans med Parkskolans parkering = bygg ett flervåningsparkeringshus med en vacker fasad! Kvarvarande 
parkeringar byggs om till grönområden” (kvinna 40-59 år), ”Grönområde av Folkets husparkeringen” (kvinna 60+), 
”Fler parker med rejäla lekredskap” (kvinna 60+), ”Järnvägsparken är mkt. Fin. Den skulle man kunna göra attraktiv 
och mer en del av stan, en plats man gärna går till. I ett senare skede måste man göra en ”ny” park pga gruvan 
förstås. Den nya parken borde vara mer i anslutning till stan” (man 20-39 år), ”Det skall vara mycket grönområden 
även i centrum” (man 20-39 år), ”Citynära bad och parker med många konstverk, statyer o.dyl.” (man 20-39 år), 
”Gräsområden med sandstrand/hamnserveringar” (man 20-39 år), ”Det hade varit trevligt med någon park mitt i 
centrum. De där fyrkanterna vid Ströget hade kanske kunnat jämnas med marken och man gjort mer grönområde 
av det och mindre väg” (man 20-39 år), ”Mer grönområden” (man 20-39 år), ”Fler grönområden i samband med 
husen och centrum” (man 20-39 år) och ”Hänsyn måste tas till utsikt, miljö (milt klimat), grönområden mm. för att 
skapa en attraktiv stad” (man 40-59 år). 
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8.10
”För mycket bilvägar överallt” (kvinna 20-39 år), ”Jag anser att det är för mycket biltrafik inne i centrum” (kvinna 
20-39 år), ”Stor och tråkig parkering mitt i stan!!” (kvinna 20-39 år), ”Ännu mindre biltrafik mitt i stan” (kvinna 
20-39 år), ”Vore trevligare med något annat än en stor parkering utanför Folkets hus” (kvinna 40-59 år), ”lämna 
bilen utanför centrum” (kvinna 40-59 år), ”Hellre ett stort parkeringshus utanför centrum på avstånd som nu t.ex. 
vid Stadshuset, vid Hjalmar Lundbohmsvägen. Inga bilar i centrum tack” (kvinna 40-59 år), ”Slå ihop Folkets hus 
parkering + Centralskolans parkering tillsammans med Parkskolans parkering = bygg ett flervåningsparkeringshus 
med en vacker fasad! Kvarvarande parkeringar byggs om till grönområden, lekparker, isbanor, mm” (kvinna 40-59 
år), ”Grönområde av Folkets husparkeringen” (kvinna 60+), ”Parkeringshus gör att mindre ytor skulle behövas för 
parkeringsplatser” (man 20-39 år), ”Gör om Centralskolan till något nytt, hela området är ju en parkering!” (man 
40-59 år) och ”Bättre bussförbindelser (mindre bilar)” (man 60+). 

8.11
”Skoterleder - skotercafé och liknande centralt. Vi har vinter så länge och kan utnyttja detta för lokalbefolkning 
men även för turister” (kvinna 20-39 år), ”Varför inte tillåta skoterleder till vissa utvalda centrala platser. Varför 
inte skoter-”taxi”. Vi bor ju i en ”vinter”-stad” (kvinna 40-59 år), ”Skulle uppskatta fler skoterleder centralt” (man 
20-39 år), ”Släpp inte in skotertrafik i centrum, pga buller och avgaser” (man 20-39 år) och ”Skotertrafik/leder till 
centrum” (man 40-59 år).

8.12 
”Få cykelbanor/cykelmarkeringar på vägar” (kvinna 20-39 år), ”Bättra på cykelbanorna” (kvinna 20-39 år), ”Jag 
saknar cykel/gångbanor avskilt från trafiken i Luossa-området och centrum/Högalidsområdet” (kvinna 20-39 år), 
”Själva stan är inte cykelvänlig” (kvinna 40-59 år), ”Unika lösningar: cykelvägar ska vara ”sparkvägar” på vintern” 
(kvinna 40-59 år), ”Sparkstad? Var kan man använda spark. Det grusas ända in på husväggarna. Kan man inte 
lämna en sträng för sparkåkare?” (kvinna 40-59 år), ”Vintertid sanda bara trottoaren så att man kan åka spark!” 
(kvinna 40-59 år) och ”Sparkfiler i stan och för gående väl grusade!” (man 60+). 

8.13
”Fint med gågata upp mot Föreningsgatan” (kvinna 20-39 år), ”Utveckla affärsutbudet och gågatan i centrum” 
(kvinna 20-39 år), ”Centrum är inte så vacker. Den skulle göras om så att allt centreras kring en gågata av något 
slag” (kvinna 20-39 år), ”Gågator, lämna bilen utanför centrum” (kvinna 40-59 år), ”Gågator” (kvinna 40-59 år) 
och ”Det vore fint med en stad där man kan gå längst minst två gator, inte bara en plats i mitten” (man 20-39 år).
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8.14
”Inga fler gångtunnlar typ den vid Coop Forum, kvinnor känner sig utsatta och rädda att använda dem. Många tar 
bilen istället eftersom de gångtunnlarna är enda stället man kan gå om man ska från Lombolo till stan” (kvinna 
20-39 år), ”Inga långa överbyggda gång- och cykelbanor i framtiden tack” (kvinna 20-39 år) och ”Belysta gång- oh 
cykelvägar” (kvinna 60+).

8.15
”Skulle vara trevligt med en renare miljö. Tänker då på all nedskräpning” (kvinna 20-39 år), ”Bättre rensning av 
sopor och glassplitter” (kvinna 20-39 år), ”Nedskräpningen i Kiruna C. Glasskärvor som ligger kvar år efter år 
utanför Arrantrappan” (kvinna 20-39 år), ”Är väldigt less på alla glasbitar och sopor som sprids runt i stan. Inget 
trevligt att vara ute och promenera med hunden på dessa platser” (kvinna 20-39 år), ”Fler sopstationer, oftare 
tömningar” (kvinna 20-39 år), ”Mycket skräp” (kvinna 40-59 år), ”Fruktansvärt dåligt med sopstationer, dåligt 
tömda papperskorgar, lite hundbajstunnor, dåligt med att städa centrum” (kvinna 40-59 år), ”Jag skäms alltid när jag 
måste visa centrum av Kiruna, speciellt under vintertiderna: kalt, opersonligt, utan karaktär och smutsig” (kvinna 40-
59 år), ”skräpigt (men bättre sommaren -06 då det finns två (?) antsällda som plockar skräp, krattar etc.)” (kvinna 
40-59 år), ”Det är väldigt skräpigt ofta efter helger, festivaler” (kvinna 40-59 år), ”Rent och städat utanför O’Learys 
o Caffreys, inga fimpar, spyor och urineringar. Hundtoalett, inhägnat rastområde för hundar” (kvinna 60+), ”klippa 
ner buskaget i rektanglarna vid Vänortsgatan, så de inte används till pinkeställen” (kvinna 60+), ”Det ser ofta välldigt 
skräpigt ut i centrum konstigt att inte affärsinnehavarna verkar ha något intresse av att det är rent utanför deras 
egen affär” (man 20-39 år), ”Jag tycker att intrycket för turisterna ska vara en ren stad med miljötänkande. Profilera 
sig som en miljöstad” (man 20-39 år), ”Kiruna har blivit en alltmer skräpig och vandaliserad stad. Man skäms” (man 
40-59 år), ”Städning varje tidig söndag morgon - man skäms för nedskräpningen” (man 40-59 år), ”Dagens Kiruna 
är smutsigt. Dålig städning” (man 40-59 år), ”Det skräpas ned alldeles för mycket. Hundskit nästan överallt, syns 
speciellt vintertid” (man 40-59 år), ”Nedskräpningen är förfärlig och syns mest när snön smält. Allt hundbajs, som 
hundägare lämnar kvar på och vid stigar och vägar är ju bedrövligt” (man 60+), ”För lite papperskorgar mitt i stan” 
(man 60+) och ”alldeles för skräpigt” (man 60+). 

8.16
”Vad då - centrala Kiruna är välskött, prydligt…” (kvinna 60+) och ”Bibehåll skräpplockare, det är så rent i staden 
(bättre vore man kunde lära folk att inte allt vind för våg)” (kvinna 60+). 

8.17
”Kiruna centrum är slitet och nedgånget Fastighetsägarna borde ta bättre hand om husen och dess yttre miljö” 
(kvinna 20-39 år), ”Känns som om kiruna stått still när det gäller de viktiga byggnader som sporthall + badhus 
måste frächas upp/bli travligare. Är gammalmodigt” (kvinna 20-39 år), ”Mycket av själva centrum är i förfall i behov 
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av uppfräschning” (kvinna 20-39 år), ”Repa alla trasiga kanter och staket som förstörs under vintrarna” (kvinna 
40-59 år), ”Utökat underhåll av fastighetsfasader - framför allt Kirunabostäders” (kvinna 40-59 år), ”Behöver 
fräschas upp” (kvinna 40-59 år) och ”rusta upp hus i stadskärnan” (kvinna 40-59 år).

8.18
”Det är mycket positivt med Järnvägslekparken, att den är stor och centralt. Synd bara att vi vuxna inte har nog med 
sittplatser, eller bord, för dit tar vi föräldrar ofta fika med oss” (kvinna 20-39 år), ”Smycka staden med konst här 
uppifrån” (kvinna 20-39 år), ”+ för stenriiporna som finns” (kvinna 20-39 år), ”Kul att det har blivit blommor och 
sånt i stan. T.ex. de som hänger i lyktstolparna efter Föreningsgatan.” (kvinna 20-39 år), ”Mer blommor sommartid. 
Använd belysning vintertid för fina effeker vintertid!” (kvinna 20-39 år), ”Få Kiruna C att se ut som just ett Centrum, 
med parkbänkar, perenner…” (kvinna 20-39 år), ”Mer fik, uteserveringar, bord och parkbänkar i centrum under 
sommaren” (kvinna 20-39 år), ”Fula skyltar på Follkets hus” (kvinna 20-39 år), ”Snyggt med de stora riporna 
och stenarna i centrum” (kvinna 40-59 år), ”Riporna passar bra i vintermiljö” (kvinna 40-59 år), ”Vackert med 
gatubelysningen samt stjändekoration vintertid i centrum. Fint med betongriporna!” (kvinna 40-59 år), ”Tåkigt med 
riporna och stenbumlingar i centrum” (kvinna 40-59 år), ”Mer utsmyckning” (kvinna 40-59 år), ”Mer konstföremål 
i centrum” (kvinna 40-59 år), ”Sittplatsmiljöer, inte bara utslängda parksoffor här och var” (kvinna 40-59 år), ”Ta 
bort den fula statyn” (kvinna 40-59 år), ”Ta bort de hemska målningarna med falska stockar på berlinmurens 
ingång. Ta bort alla fula träblomlådor , de ser ut som grisar. Använd blomlådor som passar med miljön” (kvinna 40-
59 år), ”Om det ska sättas ut blomlådor till farthinder, så ska det finnas blommor i dem. Obs det ska finnas mycket 
jord i dem så att blommorna syns ovanför kanten” (kvinna 40-59 år) och ”parker med många konstverk, statyer 
o.dyl.” (man 20-39 år). 

8.19
”Klimatet ska vara milt” (kvinna 20-39 år), ”Försök återskapa att vinden ej blåser genom stan, framför allt centrum” 
(kvinna 20-39 år), ”Skapa skyddsplats där man kan sitta när det regnar/blåser” (kvinna 20-39 år), ”Hänsyn till 
klimatet” (kvinna 40-59 år), ”Det saknas ett köpcentrum med flera butiker under ett tak. Det skyddar mot väder 
och vind” (kvinna 40-59 år), ”Blåsigt på torget mellan Ferrum och Snusdosan” (kvinna 60+), ”oregelbundet vägnät 
för att skapa mildare stadsklimat” (man 20-39 år) och ”Hänsyn måste tas till utsikt, miljö (milt klimat), grönområden 
mm. för att skapa en attraktiv stad” (man 40-59 år).

8.20
”Ligger vackert på en kulle med utsikt över fjällen” (kvinna 20-39 år), ”Utsikten mot fjällvärlden får inte byggas 
för! Härligt att se fjällen från centrum” (kvinna 20-39 år), ”det är en fin stad, helt och hållet pga läget. Naturen 
runtikring är otroligt vacker och det som gör Kiruna speciellt! Utan fjällen vore Kiruna bara en i raden av småstäder” 
(kvinna 20-39 år), ”Viktigt med natur och fjällkänsla i omgivningen” (kvinna 20-39 år), ”Viktigt med oaser, som 
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parker och vatten. Utsiktsplatser också!” (kvinna 20-39 år), ”Vindsnurrorna var ett perfekt tillskott till Kirunas 
dramatiska vyer” (kvinna 40-59 år), ”Bevara stadsmiljön med att utsikten mot fjällen får inte försvinna. Det är 
Kirunas kännetecken att vara mitt i naturen” (kvinna 40-59 år), ”En del av stadens och centrums skönhet 
beror på vyerna mot fjällen. Viktigt att denna utsikt blir kvar när det nya centrum byggs upp” (kvinna 40-59 år), 
”Fjällvärlden är viktig för en ’stadsbo’. Behåll utsikten” (kvinna 40-59 år), ”Vad är det för fula snurror som dykt upp 
när man vill titta upp mot fjällvärlden från stan. Den enda, mig veterligen, som man kan se den svenska fjällvärlden 
från de centrala delarna. Och vad gör man…jo, sätter upp vindkraftverk mellan stan och fjällvärlden. Förstör den för 
Sverige unika utsikten” (man 20-39 år), ”Ta vara på de fina vyerna som finns i Kiruna” (man 20-39 år), ”Vackert 
att det finns utsikt” (man 40-59 år), ”Hänsyn måste tas till utsikt, miljö (milt klimat), grönområden mm. för att skapa 
en attraktiv stad” (man 40-59 år) och ”Behålla fjällutsikten” (man 60+).

8.21 
”Dålig luft då och då” (kvinna 20-39 år), ”Skärpta regler gentemot LKAB ang. luften som idag smutsar ner marken 
och husen” (kvinna 20-39 år), ”Jätteviktigt att kommunen kollar upp var luften är ren och fräsch, skiljer detta på 
olika områden i Kiruna? Stadskärnan ska ligga där det är renast luft, tycker jag” (kvinna 40-59 år) och ”Planera 
aldrig stan så att bebyggelse hamnar under förhärskande luftutsläpp! Avskräckande exempel är värmeverkets läge 
varifrån stadsbebyggelsen på bergssluttningen under årens lopp blivit väl inrökt. Så blir det även med de ohälsosamma 
rök- och stoftutsläppen - då bebyggelse läggs efter sjökanten (Luossajärvi) och Prästgårdsbacken!” (man 60+).

8.22
”Undvik att dela staden ytterligare typ Ednavaara-Lombolo-Tuolla. Försök samla staden istället mot det området!” 
(kvinna 20-39 år), ”Man måste bevara Kirunas historia även om staden skall göras om” (kvinna 20-39 år), ”Tycker 
ej att staden skall flyttas i västlig riktning. Då kan vi lilka gärna flytta till Krokvik, fy. Känner att det bllir mer centralt 
vid Lom, Tuo där många unga människor bor. Där finns många barn, folk vill mer mot Jukkasområdet” (kvinna 40-
59 år), ”Dela inte staden till Ednavaara/Lombolo/Tuolla. Samla hellre till Lombolo/ Tuolla” (kvinna 60+), ”Bygg stan 
utefter Luossaberget vid sjön” (kvinna 60+), ”Innerstan kan man flytta vid Coop eftersom där är redan mycket folk i 
rörelse” (kvinna 60+), ”Staden bör inte delas” (man 20-39 år), ”Beställ geologisk kartering av SGU och bygg där det 
EJ finns malmmineral!” (man 20-39 år), ”Viktigt med framtids säker placering vad gäller sprickomr.” (man 40-59 
år), ”Väster: mer sol på Luossavaara sluttningar (sämre på fm) bättre på em. Öster: Jägarskoleområdet/Duvvägen/
Terassgatan: mer naturkänsla” (man 40-59 år), ”Bygga nya stan i Luossasluttningen” (man 60+), ”Hoppas att de 
aldrig flyttar staden som LKAB vill, Nordväst. Istället håller ihop centrumkärnan åt andra hållet, mot Lombolo eller 
Jägarområdet” (man 60+) och ”Tänk på att det ska bo folk i Kiruna även efter LKAB, bygg ej staden enbart för att 
gynna LKAB utan tänk på folkstrivsel i framtiden. Tiderna kan ändras snabbt” (man 60+).
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8.23
”Handikappanpassa affärs/offentliga byggnader” (kvinna 20-39 år), ”saknar att kunna komma in till gamla och nya 
affären och matställen” (kvinna 40-59 år) och ”Idag är det mycket sten. Det skulle behöva mjukas upp träd och 
buskar, mer barnvänligt” (kvinna 20-30 år).

8.24
”fråga gärna ungdomar om deras åsikter, lär ni er bara att lyssna så kan man bygga en stad av folket, inte ingenjörer 
och statsvetare” (man 20-39 år) och ”Stadsmiljön bör mer anpassas och tilltala ungdomar och kvinnor” (man 40-
59 år).
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