PLAT SUT VECKLING

Kiruna under omvandling

Alla som håller den här boken
i sin hand måste lova att göra
sitt yttersta för att utveckla sin
stad till det bättre.
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Visionen var att skapa en
levande samlingsplats
istället för stängda lokaler
Projektettid:

Finansiärer:

2018 - 2020

Kiruna kommun, LKAB,
Sparbanken Nord & Region Norrbotten.

Redan innan projektet
var fött hade det
uppmärksammats ett
behov av en samlingsplats i centrala Kiruna.

Men exakt vad lokalen skulle fyllas
med var länge oklart vilket också
var en av projektets uppgifter att
undersöka. Under projekttiden har
vi genomfört en blandning av olika
aktiviteter i den lokal som nu är känd
som ”Navet”. Allt från initiativet
”Hjärtat i byn” där vi tillsammans med
kommunens landsbygdutvecklare
lyfte kärleken till byn i stadskärnan
eftersom det är här många är under
veckodagarna - även om de egentligen
har hjärtat i byn.

Projektets fokus har varit på
attraktivitet i befintlig stadskärna i
Kiruna och har syftat till att fungera
som en testplattform för aktiviteter
som kan tas med i utveckling av den
nya stadskärnan.

Vi har dessutom haft Vetenskapsluncher för att lyfta den kompetens
och forskning som finns i närområdet och i höstas arrangerade
Rymdgymnasiet "Astronomins
dag & natt" i lokalen tillsammans
med övriga lokala rymdaktörer.
Men störst utrymme av allt har
samhällsomvandlingen av självklara
anledningar fått. För fler exempel på
aktiviteter och innehållet i Navet
- se nästa kapitel.

METOD

Metodiken i projektet har haft sin utgångspunkt
i teorin om Platsinnovation vilket har utvecklats
som begrepp och koncept genom att väva samman
praktiska erfarenheter av nytänkande platsutveckling
med teoretisk kunskap från forskningsområdena
innovation, design och destinationsutveckling.

MÅLET MED PROJEKTET

Att en gemensam
kommunikationsplattform
för platsen Kirunas
stadskärna är framtagen
och används.

Att samarbetsformer
finns mellan kommun
och näringsliv, ideell
sektor som driver platsutvecklingsprocessen.

Att en samverkanskultur
är implementerad i medverkande organisationer
för det fortsatta arbetet
med platsutveckling.

Att resultat, modeller,
kommunikations- och
informationslösningar
finns för att användas i
den nya stadskärnan.

FÖ R VÄ N T AT RES U LTAT MED PROJEKTET

Lokalt etableringssystem
för företag (från nystarter
till utveckling) med särskilt
fokus på KKN företag
som tar tillvara positiva
synergier i samband med
stadomvandlingen.
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Program för värdskap,
mottagande och
inflyttningsservice.

Certifieringssystem för
guider och värdar för
stadsomvandling.

Digitalisering av
information till besökare
och innevånare inklusive
digitala lösningar för
information till besökare
och invånare.

Bakgrund
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Innan vi fortsätter vill vi
förklara några begrepp.
P L ATS U TV E CKL IN G

Begreppet platsutveckling förekommer inom
stadsbyggnad-, stadskärnor- och landsbygdsutveckling. Utgångspunkten är platsens unika
värden och hur de gestaltas och utformas.
Grundtanken är att platsutveckling ska ske i
bred samverkan och kan beröra områden som
näringsliv/handel, attraktivitet/social trygghet,
infrastruktur och offentlig service.

VR - står för virtual reality och är datateknik som
simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår
närvaro och interaktion i dessa.

K K N (K U L TU R E L L A &
K R E ATI V A N Ä R IN GA R )

PLATS INNOV ATION

Kulturella och Kreativa näringar(KKN) är
ett begrepp som innefattar arkitektur,
dataspel, design och formgivning, film, foto,
konst, kulturarv, litteratur, media och
marknadskommunikation, mode, musik,
scenkonst, slöjd och hantverk samt upplevelsebaserat lärande, (Förutsättningar för kulturella
och kreativa företag Företagens villkor och
verklighet 2014,Tillväxtverket ISBN 978-91-8790328-1 s 9)
Region Norrbotten så väl som projektet
räknar även in spelutveckling och turism/
besöksnäring in i definitionen av kulturella
och kreativa näringar. (Regional agenda för
Kulturella och kreativa näringar i Norrbotten
2018 – 2021, Region Norrbotten, sid 3)

AI - Artificiell
intelligens,
intelligens som
uppvisas av
maskiner.

Gamification - en
teknik som används
för att motivera,
engagera och förstärka
positiva beteenden eller
förändra beteenden.

Projektet har använt Platsinnovation som metod.
Begreppet väver samman praktiska erfarenheter av
nytänkande platsutveckling med teoretisk kunskap
från forskningsområde innovation, design och
destinationsutveckling.
Modell för platsinnovation, från Orienteringsbok: Platsinnovativa stadskärnor genom nyskapande synergier författad av
Malin Lindberg, Helena Karlberg och Johanna Balogh (2019),
sid 6. Finns på: www.ltu.se/platsinnovation

AR - står för augmented reality
och kan beskrivas som kombination
av verkligheten och ett lager av
visuella data.

Nu är du redo att ta dig
an den här boken du har
i din hand!
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”

Att stärka en plats
identitet och stolthet
handlar om att ta
till vara på platsen
tillgångar, men också
framtidsdrömmar och
engagemang.
– Helena Karlberg Vd Piteå Science Park med flera års erfarenhet från platsinnovation och
platsutveckling i samarbete med Luleå tekniska universitet
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Att flytta
en stad
och dess
själ
I det här kapitlet kommer vi berätta mer om de olika
aktiviteterna som genomförts under projekttiden och
om Navet - Kirunas nya mötesplats.

Projektnamnet
Navet
Tidslinje
Workshops
Heja Kiruna

08
09
012
017
034
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Projektnamnet
c/o Kiruna och Navet
c/o Kiruna

Mycket tid i början gick till att komma fram till ett projektnamn som
stack ut lite mer än ”Platsutveckling - Kiruna under omvandling” som var
arbetsnamnet. Många var involverade och vi genomförde olika röstningar
och intervjuer. Men till slut landade vi i ”c/o Kiruna”.

”För mig var det viktigt med ett namn som
stack ut, hade en betydelse och samtidigt tydligt
markerade att det var Kiruna det handlade om.
Det tycker jag att ”c/o Kiruna” lyckas med. Det
speglar både omhändertagandet av Kiruna genom
”care of” samtidigt som det har en koppling till
den pågående samhällsomvandlingen då ”c/o”
som ofta används vid en tillfällig adress. Och
slutligen även en koppling till ”co-working”
och samarbete.”
– Emma Graméus, personen bakom namnet c/o Kiruna

Navet

En lika lång process var det att komma fram till om vi skulle ha ett
gemensamt namn för lokalen och projektet eller om vi skulle skilja dem
åt. Eftersom projektet ”Kirunabo” även huserade i lokalen kom vi fram
till att det mest logiska var att ha ett namn för lokalen och ett annat namn
för projektet. Vi jobbade fram ett helt exceldokument med massor av
namnförslag. Namn där naturen var i fokus, namn som var kopplade till
Kirunas historia, Kirunaslang och synonymer för de ord vi tyckte skulle stå
för lokalens syfte: Samarbete, kreativitet och mittpunkt. Det var där
någonstans som Navet började ta form.

”Ett nav är en centrumpunkt som tillsammans
med många ekrar bildar ett starkt hjul. Vi är alla
nödvändiga ekrar i Kirunas nav, låt oss rulla på.”
– Olle Persson, verksamhetsledare på Luleå Tekniska Universitet
(en av de som kom på namnet Navet)
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Navet har blivit steget mellan turistbyrå,
besöksgruvan och de guidade turerna. Ofta
har vi varit det första stället att besöka för att få
information om samhällsomvandlingen. Men också
en mötesplats. En fysisk plats för att ställa frågor.
Vi som jobbade här skulle inte fungera
som guider, men ändå ge ett personligt
bemötande till den som kom in i lokalen.
Något som blev en utmaning då de allra
flesta ställde många frågor och vi hade
svårt att inte hjälpa till - vilket tog tid
från våra övriga sysslor.
Vi tog fram självguidningsmaterial
och försökte bygga upp rummet som
en tidslinje så att besökaren själv
kunde guida sig i lokalen. Men ser du
en människa när du funderar över
någonting så söker du kontakt. Lokalen
hade förmodligen behövts byggas ut
mycket mer med skyltar, teknik och
interaktivitet för att det skulle kunna
fungera som ett museum.
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En djupdykning
i Navet
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Att vi inte hade öppet längre
underlättade för oss att genomföra
övriga projektsysslor men kan ha
exkluderat de som jobbat dagtid.
Logotyp, lokalens utformning och
grafisk profil tog vi fram tillsammans
med Lundberg Design och kommunikationsavdelningen på Kiruna kommun.
Ett flertal olika aktiviteter har
genomförts i Navet. Både av oss men
också av externa aktörer som valt att
nyttja Navet då det är väldigt centralt
och bra beläget.

Navet har haft öppet 10:00 - 15:00
alla vardagar om ingenting annat har
meddelats. Vid särskilda tillfällen och
evenemang har vi haft öppet även
kvällar och helger.

I Navet
hittar du:
•
•
•
•
•
•
•

”Navet i Kirunas centrum är
en härlig plats att ta våra gäster/
turister till för att presentera
Kiruna, jag ser gärna att den
får finnas kvar!”

•
•
•
•
•

Stadsmodellen över Kiruna
Ett touchbord med översiktsplan
på nya stadskärnan
En projektor och en projektorduk
för föreläsningar/filmvisning
En TV för filmvisning/möten
Ett legobord där du kan bygga
nya Kiruna
En läshörna med böcker om
och från Kiruna
Informationsmaterial och
dokumentationer om Kirunas
samhällsomvandling
Flera sittplatser
Broschyrer om LKAB
Karta över Kiruna
Fotografier och fondväggar
från Kirunas historia
Aktuella detaljplaner

– Ingegerd Pudas - North Sweden Toruism
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Navet efter

Navet före

"För att kunna ge en helhetsbild om Kirunas
samhällsomvandling har Navet fungerat
som en plats där gäster och besökare har
kunnat fördjupa sina kunskaper med hjälp
av information, bilder och den stadsmodell av
Kiruna stad som gjordes klar 1962. När jag
genomför stadsguidningar med stora grupper på
upp till 50 personer har ett besök i Navet varit ett
givet inslag, där modellen av staden Kiruna ger
deltagarna en tydlig visuell förståelse av de stora
förändringarna som sker."
– Dan Lundström, Kiruna Storytelling
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I början var vi väldigt
övertygade om att
stadsmodellen som tidigare
stått både i Folkets hus
och Stadshuset Igloo bara
skulle vara temporär, max
över sommaren, om den
ens skulle in i lokalen över
huvud taget. Den var så stor
och skulle uppta stora ytor
som kunde nyttjas till något
annat. Men med tiden
ändrades inställningen.

När den väl kom på plats insåg
vi att det faktiskt fanns ett stort
behov av modellen både från
stadsguiderna som nu kunde
starta sina guidade turer hos oss,
men även från de besökare och
turister som ville lära sig mer.
Samhällsomvandlingen var i full
gång och LKAB:s modell som
tidigare stod i Folkets hus hade
även den försvunnit. Stadshuset
skulle snart rivas vilket ledde till
att det stängdes för besökare och
det nya Stadshuset Kristallen
var inte färdigställt och likaså
stängt för besökare. Det behövdes
en plats och en modell för att
kunna få en överblick kring
omvandlingsprocessen.

Stadsmodellen
över Kiruna

Modellen utförd 1961-1962 av
Eglers stadsplanebyrå AB genom
Ulf Törneman, Modellbyggen
Stockholm. Renoverad och
kompletterad 1967 av modellsnickare Gunnar Hägglund.
Modellen är återuppsatt 1963 efter
att ha varit nedmonterad i 10 år.
Den är utvidgad med södra delen
av Lomoboloområdet, renoverad,
uppdaterad och kompletterad med
över 1000 byggnader 1994-1996
av Kajsa Petäjäniemi. Under 20162018 har Alf Oskarsson arbetat
med att uppdatera, komplettera
och renovera stadsmodellen över
Kiruna. Alf har byggt mellan 500600 modeller av hus, flyttat och
tagit bort hus samt gjort om vägar,
rondeller och områden.

Skapad 1961-1962 av Eglers
stadsplanebyrå AB genom
Ulf Törneman, Modellbyggen Stockholm.

Den nya stadskärnan har visualiserats genom ett stort touchbord
i en annan del av lokalen.
Besökaren kunde där klicka sig
fram i stadsplanerna för att få en
uppfattning om nya stadskärnan.
Dock har den inte varit lika
populär som den fysiska modellen.
Vi upplever faktiskt att den
fysiska modellen uppmuntrat
mer till interaktivitet än vad det
interaktiva touchbordet gjort.
Vilket är ganska intressant då
vi hade som ambition och plan
att jobba betydligt mer med just
skärmar och digitala lösningar.
När vi kom till den insikten
började vi istället undersöka hur
vi kunde utveckla den befintliga
modellen, något som vi tyvärr inte
lyckades ro hela vägen in i hamn.
Vi genomförde en dialog med
Modellverkstaden från Stockholm
tillsammans med kommunens
GIS-avdelning som gjorde
mätningar för att se hur vi kunde
bygga ut modellen med nya
stadskärnan och Tuolluvaara.
Likaså hade vi tankar på att
använda ljus och spotlights för att
förtydliga vilka områden som var
nybyggda, förflyttade och rivna.
Något som nuvarande version inte
klarar av att berätta.
Men en uppdatering kommer
att ske utanför projektets roll då
stadsmodellen kommer att hyras
ut för en utställning hos ArkDes i
Stockholm under våren 2020.
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Tidslinje

2017 S OMMAR/ HÖS T

Kiruna under omvandling. Flera
tomma butikslokaler i Kiruna
centrum. Ica stänger i kupolen
Gallerian. Frågeställningar väcks
kring vad som ska hända med
gamla centrum innan det nya
öppnar 2022? Hur ska vi informera
besökare när gamla stadshuset
stänger i augusti 2018? Här formas
utmaningen: Hur utvecklar vi något
som ska avvecklas och får med sig
idéer och metoder till det nya?

Följ med i
utvecklingen
av projektet!

2018

20 1 7 S E N HÖ ST

Projekt om platsutveckling börjar
formas av Tillväxtavdelning på Kiruna
kommun och ansökan till Region
Norrbotten och Sparbanken Nord
skickas in. LKAB tillfrågas att hyra
tom lokal i centrum.

20 1 8 AP R I L - J UN I

Delprojektledare Emma Graméus påbörjade sin
anställning 16 april och den första tiden handlade
mycket om att lära känna teamet och projektet. Samt
att få tillgång till lokalen som visade sig vara både
fuktskadad och försenad i renoveringen.
Efter att bygglovet beviljats och vattenskadorna
åtgärdats satte planeringen kring gestaltningen fart.
I samband med den pågående utflyttningen från
Stadshuset Igloo fick vi möjlighet att återanvända
möbler istället för att köpa in nytt.

2018 V INTER/ V ÅR

Projektstart 1 januari. Rekrytering
av projektledare inleds. Projektplan
skrivs, bygglovsansökan skickas in och
planeringen för lokalens utformning i
kvarteret Ortdrivaren startar igång.

Under maj låg fokus på intervjuer och möten för att
lyssna in förväntningar och förhoppningar kring
projektet och den kommande lokalen. Intervjuer
gjordes bland annat med Konstmuseet i Norr, Kiruna
Lappland, Företagarna, LKAB samt RIT-projektet
(drevs av Luleå tekniska universitet). Men även
allmänna synpunkter lyssnades in och söktes upp på
sociala medier.

2017 27 JU NI

Navet
smygöppnas

2018 16 JU LI

Projektledare
Tone Hamlin börjar
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20 1 8 1 1 S E P TE M BE R

2018 17 OKTOBER

Första mötet genomfördes med LKAB, Kiruna kommun och
Kiruna Lappland kring hantering och spridning av information
kring samhällsomvandlingen. Hur kan vi tillsammans samarbeta
för att skapa en rutin på information och besöksflödet? Kan vi
tillsammans skapa någon form av guidecertifering?

Facebook-gruppen "Hemvändare"
skapas tillsammans med projektet
Kirunabo. Ett försök till att underlätta
för hemvändare i Kiruna att möta
andra hemvändare.
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2018 29 OKTOBER

20 1 8 H Ö S T

Uppstart för Navets nya gestaltning.
Ett nytt konceptförslag för lokalen och
projektets utforming tas fram tillsammans
med Lundberg Design. Lokalen får en rejäl
uppdatering. Väggarna målas om från slitet
vitt till stilrent grå. Fototapeter väljs ut från
Borg Mesch bildarkiv för att skapa en historisk koppling till guiderna som nu börjar
använda lokalen vid sina stadsguidningar.

Kopplat till samarbetet med LKAB, Kiruna
Lappland och Kiruna kommun om spridning
av information kring samhällsomvandlingen
anordnar vi en utbildning med LKAB där
Anders Lindberg, presschef LKAB hade en
dragning för guideföretag. Väldigt uppskattat
då det dagarna innan kommit ny information
kring malmkroppens utbredning.

Läs mer om Navet på sid. 31

2 0 18 19 DE C E MBER

Första frukostträffen
i Navet anordnas. En
möjlighet att möta de
nya företagslotsarna
Birgitta Isaksson och
Mikael Lidberg.

”Glatt
överraskade
över hur bra
det var.”

20 1 8 2 7 D E C E M BE R

Projektet deltog i hemvändaraktivitet i det nya stadshuset. Totalt 500
besökare där flertalet var just hemvändare som ville få information om vad
som händer i Kiruna. Vid utvärderingen formades ett förslag på nästa steg:
En stadsomvandlingsfestival som med tiden formades till ”Heja Kiruna”. Som
marknadsföring inför dagen tog vi fram ett antal filmer där återvändande
Kirunabor fick berätta varför de valt att komma tillbaka till Kiruna.
Kopplat till detta initiativ ändrade vi namn på Facebook-gruppen ”Hemvändare”
till ”Hitflyttare” då väldigt få ansåg sig ha lämnat Kiruna trots att de studerat
eller arbetet på annan ort. För den gruppen anordnade vi sedan två ytterligare
”Hitflyttarevenemang”. Den första under Snöfestivalen och den andra under
Kirunafestivalen.

2019
2019 11 JANU ARI

Andra frukostträffen i Navet. Den här gången med
möjlighet att träffa David
Sundström, näringslivschef
Region Norrbotten. David
berättade om regionens
satsningar på näringslivet.
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2019 25 JANU ARI

20 1 9 J AN U A R I - M A R S

Öppet hus i Navet under Snöfestivalen.
Vi bjöd på gratis föreläsningar om
Kirunas historia genom guideföretagen
North Sweden Tourism och Kiruna
Storytelling. Hitflyttarevenemang i
samband med Snöfestivalen. Biljard
och snacks på Scandic Ferrum.

Intervjuer med företag inom kulturellaoch kreativa näringar genomförs för att
lyssna in deras behov. Näringen har en
stor potential och är tredje störst i antal i
Norrbotten. Under intervjuerna framkom
behovet kring en gemensam mötesplats en plats att vara kreativa tillsammans på,
att hjälpa varandra, visa upp sina alster och
även ha tillgång till en plats att arbeta i är
stort.

2019 31 JANU ARI

Avtal skrevs om nylansering
av Värdskapsutbildningen.
Samarbete mellan LKAB,
Kiruna kommun, Kiruna
Lappland och projektet c/o
Kiruna.

Företagen uttrycker vidare behov av
hjälp med affärsmodeller som håller, med
marknadsföring, att hitta sina kunder och
att synas i Kiruna. Workshop planerades
då under senare delen av året för att arbeta
fram hur behovet skulle mötas av en plats,
ett hus eller en befintlig arena.

2019 18 MARS

20 1 9 2 0 F E BR UA R I

Den första Vetenskapslunchen anordnas på Navet. Ett initiativ för
att lyfta den forskning som pågår runt och kring Kiruna kommun.
Håkan Grudd berättade om vad Polarforskningssekretariatet i Abisko
gör och Emily Pickering Pedersen pratade om växter, permafrost och
klimatförändringar i arktiska ekosystemet.

Föreläsning: Stadshuset
Igloo & kulturdokumentation. Representanter
från Kiruna kommun
och LKAB berättar om
rivningsprocessen av
stadshuset Igloo. Vad
händer med alla saker? Hur
dokumenteras minnena?

2 0 19 20 MARS

Vetenskapslunch nummer två.
Den här gången med forskare
från Institutet för rymdfysik. Sofia Bergman pratade
om ”Rosetta löser kometens
mysterier” och Charles Lue
pratade om ”Sveriges nya
mätinstrument på månens
baksida”.

20 1 9 2 5 MAR S

Uppstartsmöte med Kairos Future om varumärkesplattform. Hur ser
Kirunas platsvarumärke ut idag? Vad är bilden av Kiruna centrum
och samhällsomvandlingen? Och stämmer kirunabornas bild överens
med omvärldens bild?
Läs mer om det här på sid. 51
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2019 10 APRIL

Vetenskapslunch nummer tre.
Keith Larson från Abisko Naturvetenskapliga station pratade om
”Climate change: A view from the
Arctic” och Anders Tjulin från
EISCAT Scientific Association
berättade om deras verksamhet
och framtidsplaner.

2 0 19 10 APRIL

20 1 9 AP R I L - J UN I

Hangout genomfördes på
Navet. Ett samarbete med
Go Business/Piteå Science
Park där nystartade företag
får ta del av en föreläsningsserie online under sex
tillfällen.

Kopplat till arbetet med Kairos och
varumärkesplattformen genomförs
tävlingen ”Hur ser din bild av Kiruna
ut”. Kirunabor fick svara på fyra
frågeställningar där det mest kreativa
bidraget hade chans att premieras med
fina priser.
Frågeställningarna var:

» Vad är Kiruna för dig?
» Vilket är ditt bästa smultronställe?
» Vad skulle du vilja ta med dig från
”gamla Kiruna” till ”nya Kiruna”?

» Finns det sidor av Kiruna du skulle
vilja lämna bakom dig?
Insamlingen skedde genom Kairos
future digitala samverkansplattform
Co:tunity.

20 1 9 8 MAJ

After-work hölls på Navet.Vi visade
upp projektets resultat och lokalens
nya utformning som nu mångt och
mycket är färdigställd.

Parallellt med tävlingen samlades
det in postningar och delningar från
sociala medier (inkl. review sites) kring
identifierade nyckelord, platser eller
organisationer.
Efter datainsamlingen inleddes en
analysperiod. I den kombinerades
avancerad AI-stödd analys med Kairos
Futures egna verktyg Dcipher med
manuell analys av Kairos Futures
erfarna konsulter. Resulterade i
GAP-analys mellan de olika platsvarumärkena (officiellt, boende,
besökare) som tas emot 1 juli.
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Läs mer om det här på sid. 51

2019 21 MAJ

Hjärtat i byn genomförs i Navet. Ett initiativ till dig
som har hjärtat i byn men bor i stan. Under just den
här kvällen fokuserade vi på Vittangiområdet. På plats
fanns LKAB Svappavaara, Urskogen Parakka, Original
Tornedalen, Polisen, Vittangi SK och VEKAB Vittangi.
Johanna Ögren från Swedish Lapland höll föreläsningar
om besöksnäringens möjligheter och om att arbeta på
distans.

2 0 1 9 1 2 JU N I

Juryn utsåg vinnare i tävlingen ”Hur
ser din bild av Kiruna ut?”. Under ett
gemensamt möte kollade vi igenom
alla bidrag och valde ut ett antal som
vi ansåg sticka ut lite extra kopplat
till kriteriet ”kreativt”. Vi ansåg att
det var två bidrag som skiljde sig från
mängden och beslöt oss för att de fick
dela på första priset. Vi strök övriga
vinstplatser. Juryn bestod av Emma
Jonsson (Kirunabo), Samir Mujagic
(Kirunabo), Alex Olofsson (Tusen
toner, festivalgeneral Kirunafestivalen)
Emma Graméus (c/o Kiruna) Tone
Hamlin (c/o Kiruna) och Marie Wågberg (Stadsliv).
Se en av vinnarna på sid. 15

2019 17 JU NI - 5 JU LI

Feriearbetare på Navet, undersökning - Vad tycker du? Intervjuer.
Första veckan på plats i Navet fick Alex Heikkinen och Ali Reza
delta på en mängd olika aktiviteter för att lära sig mer om Kirunas
historia och om samhällsomvandlingen. De fick även inblick i hur
olika organisationer arbetar genom att spendera en dag med North
Sweden Tourism och en dag på Kiruna Lappland Turistcenter. De
medverkade även på workshopen med Kairos Future där de bidrog
med värdefulla synpunkter.
Under resterande två veckor genomförde de en undersökning om
Kirunas stadskärna - både genom intervjuer på stan men även via en
webbenkät som fick väldigt bra respons. I sin sammanfattning har de
uttryckt att kommunen bör tänka på att bygga in mötesplatser i nya
centrum, behovet av grönområden och att vi bör satsa på näringslivet
och kulturella aktiviteter för att skapa en attraktiv stad att bo och
stanna kvar i.
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20 1 9 2 7 J U N I

Kirunafestivalen prisutdelning ”Hur ser
din bild av Kiruna ut?”
under invigningen.

Illustrationer av en av
vinnarna i ”Hur ser din
bild av Kiruna ut?”
Carina Kero Esberg

20 1 9 2 7 J U N I

Hitflyttarevenemang grillkväll i järnvägsparken
i samband med
Kirunafestivalen. Vi bjöd på
mat, snacks och spelade kubb
tillsammans. Välbesökt!

20 1 9 8- 9 O K TOBE R

2 0 19 1 J U LI

Rapport från Kairos
future tas emot kring
varumärket Kiruna.

2019 27 S EPTEMBER

”Astronomins dag & natt” anordnas i Navet av
Rymdgymnasiet. Övriga medverkande som höll
föreläsningar var Swedish Institute of Space
Physics, SSC- Swedish Space Corporation,
Luleå Tekniska universitet och EISCAT
Scientific Association. 50 personer besökte oss.

I samverkan med Arbetsmarknadsenheten, Intergrationsenheten och ALMI Nord höll information kring
företagarskola på lättsvenska. Kommunikatörer på tre olika språk (arabiska, tigrinja och persisika) deltog som
ett stöd för dem som vill starta företag och har svårt med svenskan. Vi besöktes av två kvinnor som ville starta
företag - de fick coachning av ALMI på plats.
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Del 1
Konceptutveckling
Intern workshop

Datum:

Processledare:

Deltagare:

4 maj 2018

Piteå Science Park

C/o Kiruna & Kirunabo

Workshop i Piteå med projektgruppen, projektet Kirunabo. Piteå Science Park som processledare. Blev
introducerade av ordet ”osäkerhetstolerans” och arbetsmetoden Gamification. Fick prova på arbetssättet
”Now, Wow, How” där vi hann gå igenom första två stegen. Now = Befintliga synergier mellan handeln och
besöksnäringen. Och Wow = Hur kan vi kombinera nuläget annorlunda för att hitta wow-effekter. Vi såg
möjligheter att utveckla det övergivna hotellbygget på Luossavaara samt Bokfestivalen.
I del två jobbar vi vidare med ”How”-biten.

Del 2
Konceptutveckling
Extern workshop
Datum:
26-27 juni 2018

Processledare:

Deltagare:

Helena Karlberg, Johanna Balogh
Daniel Gustafsson

25 personer från näringslivet,
föreningslivet och kommunen.

RES U LTAT

Uppstart på riktigt av projektet med en blandad målgrupp - cirka 25 deltagare. Processledare var Helena Karlberg,
Johanna Balogh och Daniel Gustafsson Vi jobbar vidare med idéerna som föddes fram under första workshopen
och kompletterar med det tredje steget "How" samt frågeställningen "Hur skapar vi attraktivitet i Kirunas
stadskärna?". Dagen resulterade i ytterligare tre koncept utöver de två tidigare idéerna. Under de här dagarna får
även lokalen namnet Navet. Gamification presenteras på nytt.
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Konceptutveckling del 2

Snökaos 2.0
vänder problemet med
de stora snömängderna Kiruna om vintern till något
positivt som uppmuntrar till aktivitet och engagemang.
Med hjälp av snön byggs ett upplevelsecentrum upp i
Kirunas gamla stadskärna, där alla är välkomna att bidra:
invånare, besökare, föreningar, företagare m.fl. De
kreativa möjligheterna med snö är oändliga! Man kan
bygga snöigloos och bjuda in arkitektstudenter att tävla
i skulptering av snökojor. Kanske till och med erbjuda
övernattningar, likt Icehotel. Snön kan även användas som
projiceringsytor för filmvisning och annat.
Catwalks kan skapas, med trasmattor från Tornedalen.
K O N CE P TE T SN Ö KA OS 2 .0

Dåtid

Nutid

Samiskt och annat lokalt hantverk kan visas upp. Under de
mörka månaderna kan man även satsa på belysning i träd.
I Kiruna finns det ett stort behov och önskan att få
berätta historier och anekdoter om staden och kulturen,
vilket kan tillvaratas i Snökaos 2.0. Det kan handla
om historievandringar där barns, äldres och kvinnors
perspektiv särskilt lyfts fram. Även mytiska historier
kan ta stötte plats, så som spökvandringar om gruvtroll,
vettar och knytt – som kan kompletteras med ljud och
ljusinstallationer.
Illustration: Johanna Balogh

Virtuella älgtorn
KONCEPTET OMF ATTAR

virtuella älgtorn på högt
placerade platser runt
Kiruna, där man ska kunna
se ut över staden och dess
omgivningar med hjälp av
Augmented Reality (AR).
Genom vridbara reglage ska
man kunna växla mellan
nutid, dåtid och framtid.
När reglaget vrids till
dåtid kan man tex peka ut
byggnaderna där ens moroch farföräldrar växte upp.
Där kan man även ta del
av historier från pionjärer,
kulturpersoner, hjältar och
vanliga kirunabor, samt
bidra med eget innehåll,
till exempel poddar, bilder,
videos eller texter.
När reglaget vrids till
framtid man kunna se
förslag på byggprojekt och
andra framtidsplaner för
Kiruna.
Illustration: Johanna Balogh
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Där finns även möjlighet
att tycka till om olika
byggförslag, tex utförande
och placering. Navet
omvandlas till en
upplevelsebox, där man
med hjälp av Virtual
Reality (VR) kan kliva in
i framtida byggen för att
se och tycka till. Där kan
även enskilda hus i Kiruna
gestaltas, så de blir möjliga
att besöka virtuellt (med
fastighetsägarens tillstånd).
Det kan även omfatta
butiker, så att man
kan handla virtuellt.
Upplevelseboxen kan även
flyttas till andra platser,
där man kan uppleva hur
det känns när näshåren
fryser av kylan, hur marken
skakar när det sprängs
i gruvan, stå mitt i en
renhjord eller vara omgiven
av surrande myggor.
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Konceptutveckling del 2

Mt Luossa
finns idag ett övergivet
hotellbygge som aldrig färdigställdes – ett skelett som
ses som en skamfläck för staden. Här finns stor potential
med vacker natur och norrländska vyer. Konceptet Mt
Luossa handlar om att väcka nytt liv i skelettet genom att
färdigställa hotellet och konstruera det så att det går att
rotera för bästa utsikt och anpassa efter väder. Byggnaden
ska även ha nya ljusinstallationer som kan styras från ens
mobiltelefon för att variera ljusstyrka
och nyans.
P Å L U O S S AB E R GE T I KIR UN A

I hotellet ska man genom Virtual Reality (VR) kunna
utföra extremsporter under säkra omständigheter: hoppa
ut i ett vattenfall, vandra längs bergkammar eller varför

inte utrustas med sele och hjälm för isklättring. Det ska
även vara möjligt att med hjälp av VR-teknik kunna
uppleva en skidtur/cykeltur ner för Luossabacken, vilket
ät tillgängligt även för personer med funktionsvariationer.
För förhöjda upplevelser i aktiviteter runt Mt Luossa
används Augmented Reality (AR). Längs Midnattsolstigen
kan man då få tillgång till ljud och filmer, tex se en fjällräv
springa förbi eller lyssna på lokala historier om platsen.
Genom spelifiering (gamification) kan man även samla
poäng genom att tex hänga med Plupp ut i skogen eller leta
troll, med belöningar att inkassera i Kirunas
butiker/caféer.
Illustration: Johanna Balogh

”Det är viktigt att samla personer med olika
kompetenser, erfarenheter och bakgrund när
man jobbar med platsinnovation, då har du
skapat det bästa förutsättningarna för kreativ
konceptutveckling. I Kiruna finns en stark kreativ
glöd och under workshopen fick den verkligen
utrymme att utforskas.”
– Johanna Balogh, Innovationsledare på Piteå Science Park
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Konceptutveckling del 2

Ett Gamla Stan För Alla
förändringen som sker känns det viktigt att bevara värdigheten och alla
historier som finns och fötts i gamla Kiruna. Genom konceptet Ett Gamla Stan För Alla skapas
en historievandring med QR-koder. Ett stort antal installationer ska finnas utplacerade i gamla
stan som man ska identifiera genom att leta efter en logotyp eller liknande. Ett sätt att samla in
mer gömda och glömda historier är att bjuda in föreningar, företag och privatpersoner till Navet
och använda det som en talarplats och ett ställe att fånga upp unika upplevelser och historier.
Materialet kan sedan anpassas till historievandringen, som ska bestå av olika slags installationer
som kan vara allt från skyltar med text till ljudklipp, hologram och material att känna på. Så att det
finns något för alla att ta del av oavsett funktionsvariationer.
I O C H ME D DE N STOR A

Under särskilda dagar kan event arrangeras, som kan skapa nya traditioner. På årsdagen av
gruvstrejken kan man tex få uppleva att gå ut i strejk. Man kan även bjuda in kulturvetare som får
berätta om olika historiska händelser eller anordna häst- och vagnturer, som förr i tiden.
Illustration: Johanna Balogh

Kiruna Bokfestival 2.0
arrangeras årligen
i samarbete mellan Kiruna Stadsbibliotek
och Kiruna Bokhandel. För att locka fler
till litteratur och kanske framförallt yngre
generationer omfattar konceptet Kiruna
Bokfestival 2.0 en innovativ kombination av
platsförankring, storytelling, gamification,
Virtual Reality (VR) och Augmented Reality
(AR). Med utgångspunkt i lokal litteratur
som utspelar sig i Kiruna – tex Åsa Larssons
deckare – ska man kunna uppleva platserna i
boken. Där kan man själv, eller tillsammans
med andra, försöka lösa gåtor från litteraturen.
Genom AR- och VR-teknik kan man kan kliva
in i scener från litteraturen och eventuella
filmatiseringar, där ledtrådar kan hittas.
KIRU NA BOKF ES TIV AL

När nya ledtrådar och kapitel släpps allt
eftersom ges en anledning för besökare att
återvända till Kiruna. De virtuella rummen
lockar människor till nya platser i Kiruna
och en social plattform för diskussion och
samarbete skapas, samtidigt som ett intresse
för litteratur i allmänhet odlas.
Illustration: Johanna Balogh

020

Att flytta en stad och dess själ

02

Del 3
Tema inkludering
Extern workshop
Datum:

Processledare:

8 nov 2018

Malin Lindberg

Deltagare:
25 personer från näringslivet,
kommunen & polisen.

RES U LTAT

En vidareutveckling på de fem koncept som togs fram under workshopen (Konceptutveckling del 1 & 2) i juni.
Hur inkluderade/exkluderande har vi varit i våra idéer? Malin Lindberg, forskare i social innovation ledde
oss genom dagen.

Snökaos 2.0
Sid. 027

MÅL G R U P P S OM TR OL IGTVIS
L O C K AS AV KO N C E PTE T

•
•
•
•
•

Barnfamiljer
Turist/besökare
Morföräldrar
Ungdomar
Föreningar

Virtuella älgtorn
Sid. 028

MÅL G R U P P S OM TR OL IGTVIS
L O C K AS AV KO N C E PTE T

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirunabor
Besökare utifrån
Utflyttade
Studenter
Kiruna - ambassadörer vill
vara/bli unga.
De som påverkas av stadsflytten
Utflyttade/ambassadörer
Barnfamiljer
Skolklasser

OVÄ NTADE MÅLG RU PPER S OM
KA N LOCKAS AV ETT U TV ECKLAT
KO N C EPT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DINKS (Dubbel inkomst - inga barn)
De som vill uppleva
Internationella
Forskare
Pensionärer
Barnfamiljer
Bybor utanför stadskärnan
Kirunabor
Gästarbetare
Nya kirunabor

O VÄNTADE MÅLG RU PPER S OM
KA N LOCKAS AV ETT U TV ECKLAT
KONCEPT

•
•
•
•
•
•
•

Studie/arbetsrelaterade besök
Journalister
Arkitektstudenter
Ambassadörsbesökare
Turister - historiska/
kulturintresserade.
Prospektörer
Äldre/teknikfrånvarande

INKLU DERANDE
V IDAREU TV ECKLING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spark
Skidaktiviteter
Snöboll
Snöpingis
Skridskor
Tomesmyg
Scen/underhållning
Utställningsdagar
Storytelling
Stand up
Julföreställningar
Grillning
Lavvo
Is och snökonst
Levande eldar
Renar
Hundspann
Playa del Kiruna

INKLU DERANDE
VIDAREU TV ECKLING

•
•
•
•
•

Koppla på andra aktiviteter
Gör upplevelsen inkluderande anpassad för alla.
Flerspråkig
Uppsökande
Hyr ut till aktiviteter
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Tema inkludering

Mt Loussa
Sid. 028

OV ÄNTADE MÅLG RU PPER S OM
KAN LOCKAS AV ETT U TV ECKLAT
KONCEPT

MÅL G R UPP SOM TR OL IGTVIS
L O C K AS A V KON C E PTE T

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turister (Midnattssol)
Familjer
Föreningar
Näringsliv
Utbildningar (fordon på snö,
hotell & turism, idrott, rymd).
Friluftsintresserade
Ungdomar
Samiska
Eventplattform

•
•

De med funktionsvariation
Folk utanför stadskärnan

INKLU DERANDE
V IDAREU TV ECKLING

•
•

Observatoriet (inga ljusföroreningar)
Norrskensturism (väva in Esrange)

Ett Gamla stan för alla
Sid. 028

OV ÄNTADE MÅLG RU PPER S OM
KAN LOCKAS AV ETT U TV ECKLAT
KONCEPT

M Å L GR UPP SOM TR OL IGTVIS
L O C KA S A V KON C E PTE T

•
•
•
•
•
•

Äldre
Utflyttare ca. 30+ år
Bott i området som avvecklats
Skolelever
Turister
Historieintresserade:
Arkitektur, sport,
försvarshistoria, industrihistoria, konst, historiska personer,
vardagshistoria mm.

•
•

Nyanlända
Icke stuga/ark/husvagnsägare

INKLU DERANDE
V IDAREU TV ECKLING

•
•
•

Det behövs en social mötesplats
De med funktionsvariation
(spillvärme/LKAB?)
Teknik

Kiruna bokfestival 2.0
Sid. 028

MÅL G R UPP SOM TR OL IGTVIS
L O CK A S A V KON C E PTE T

•
•
•
•
•
•

Bokmalar (Japan, Laestadiusbok)
Bofasta, historia om sin stad
och bakgrund.
Lajvare som vill uppleva
Upplevelsesökare
Tillgänglighet/Sökare/
Släktforskare
Trail of tears

OV ÄNTADE MÅLG RU PPER S OM
KAN LOCKAS AV ETT U TV ECKLAT
KONCEPT

•
•

INKLU DERANDE
V IDAREU TV ECKLING

•
•
•
•
•
•
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Dyslektiker
Dövblinda

Blindskrift
Lajv
Medeltidsvecka Kiruna-style, lyfta
Malmfälten, Nordenskiöldsloppet,
Regiontänk.
Laestadianismen/Religion/Meänkieli
(kunskapstörstande, utbildning)
Rallarvägen
Astrologer, tarot, healing mm.

”
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Tema inkludering

”Kirunas gamla och nya
stadskärna behöver vara
attraktiv för en mångfald
av människor, så att alla
känner att de vill leva,
vistas och verka där. Då
krävs kunskaper och
innovativa lösningar som
tillvaratar platsens själ och
resurser.”
– Malin Lindberg, innovationsforskare
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Del 3
Intersective innovation
Intern workshop
Datum:

Processledare:

29 januari 2019
18 september 2019

Anna Mård
Anna Marklund

Deltagare:
20 deltagare från näringslivet

2 9 J A N UA R I 2 0 19

Diskuterade möjligheterna att konceptutveckla Kirunas stadskärna. Målet med dagen var att se hur vi kunde
utveckla några av de koncepten som kommit fram till affärsmässiga case och framtida projekt. Med på länk
hade vi experter inom AR- och VR-teknik från RISE. Processledare var Anna Marklund och Anna Mård från
Intersective Innovation/Piteå Science Park.
1 8 S E PTE M BE R 2 0 19

Konceptet ” Upplevelseboxen” projektet utvecklas vidare och valideras av processledare från Piteå Science
Park. Deltagare från olika branscher fick arbeta vidare med konceptet - vad är viktigt att visa upp om
Kiruna, hur kan en ”Upplevelsebox” se ut? Kreativa idéer som tas vidare för arkitektonisk utformning av
arkitektbyrån ”Warm in the winter” Arbetet består fortsättningsvis att se över hur den ska användas, praktiska
frågor rörande försäkring, uthyrning - här har Visit Sweden redan visat intresse. En ny produkt att ta vidare
på marknaden av Kiruna Lapland- som står som ägare av konceptet. Här finns möjligheter till en vidare
kommersialisering och möjligheter till att nå marknader utanför Kiruna och Sverige.
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Kirunas varumärke
Extern workshop
Datum:

Processledare:

Deltagare:

19 juni 2019

Kairos Future,
Johanna Danielsson

15 personer inom näringslivet
och kommunen.

RES U LTAT

Resultatet från analysen av Varumärket Kiruna presenteras - om hur Kirunas uppfattas och kommuniceras
av boende och besökare. Vi diskuterade tillsammans resultatet med målet att landa i en gemensam syn av
nuläget och första tankar runt vad vi behöver prioritera framöver. Johanna Danielsson från Kairos Future lyfte
exempel på trender och framtidsspaningar för att se hur Kiruna kan positionera sig i framtiden. Vart står vi
starka? Vad kan vi behöva tänka på? Förslaget att positionera Kiruna som ett ”Basecamp” presenteras för
första gången.
Besökare i Kiruna kastar sig mer med superlativ om sina extrema upplevelser jämfört med de boendes mer
avslappnade skildringar. Trots att det kan handla om exakt samma upplevelse. Lite intressant. Men också en
del i hemmablindheten?
Det som Kairos Future själva hade blivit imponerade av var att trygghet är väldigt starkt i Kiruna. Johanna
berättade att i många andra liknande undersökningar kan ordet utebli helt. Hon berättade också att hennes
kollegor hade blivit imponerade över vår bild eftersom det inte finns någon annan destination som har så

Kairos Futures uppdrag:

Analysera Kirunas platsvarumärke och ge
rekommendationer för vidareutveckling av
platsvarumärket.

Processen:

1.
En dialogbaserad analys med hjälp av
verktyget Co:tunity av hur boende
i Kiruna kommun ser på sin egen
plats och på den pågående flytten på
aggregerad nivå.

2.
En netnografisk analys av det
material som boende och besökare
postar och delar i sociala medier
(separat för svenska och engelska
inlägg) relaterat till Kiruna och den
pågående flytten.

3.

4.

En trendanalys där viktiga trender
som påverkar Kirunas (men även
andra platsers) varumärke de
kommande åren har identifierats. Här
baseras analysen till stor del på Kairos
Futures egna långtidsundersökningar.

Resultaten presenterades den 18 juni
för kommunikatörer och andra
berörda i Kiruna och gap och möjlighetsplattformar identifierades
gemensamt.
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Kirunas varumärke

Hur ser de bofastas bild av Kiruna ut?
I maj 2019 uppmanades
kirunabor att delta
och svara på ett antal
frågor via plattformen
Co:tunity.

Natur / friluftsliv
Trygghet / frihet
Familj / relationer
Kultur / värderingar
Misskötsel / omodernt

Totalt antal svar

77

DET HÄR V AR F RÅG ORNA S OM S TÄLLDES

Vad är Kiruna för dig?
Vad vill du ta med dig från "gamla Kiruna" till "nya Kiruna"?
Vad vill du lämna bakom dig?
Vilket är ditt bästa smultronställe?

Vad är kiruna för dig?

Vad vill du ta med dig till nya Kiruna?

Det största temat i bilden av Kiruna
är “natur och friluftsliv”. Naturen
är nära och tillgänglig året runt och
upplevs med fördel tillsammans med
andra. Fjällen och vidderna erbjuder
skönhet och kontraster mellan ljus och
mörker liksom möjlighet till sport och
aktiviteter.
Trygghet och frihet är
återkommande teman. Kiruna är en
stad där allt finns nära vilket knyter
samman dessa båda värden. Närheten
knyter även samman människorna
då släkt och vänner alltid finns inom
gångavstånd och kan erbjuda hjälp eller
bara en kopp kaffe.

Boende i Kiruna vill främst ta med sig
“officiella” landmärken som brandstationen och kyrkan men även Annies
grill och BB. Det man vill ta med
kopplas också till personliga upplevelser
och återkommande nämns att det är de
boende som gör staden Kiruna.

"När det nya byggs önskar jag att
vi lämnar rädslor och ohälsosam
nostalgi och att framtiden bygger
ett samhällsklimat där många
perspektiv får plats."
Vilket är ditt bästa smultronställe?

På plattformen fanns det möjlighet att ”tagga” och berätta om egna smultronställen. Kirunabornas smultronställen sträcker sig från Kurravaara i norr till
Aptasvaara i söder. Dessa ger möjligheter till rekreation och tankepaus men i än
högre grad beskrivs aktiviteter som fiske, vandring, cykling och bad. I centrala
Kiruna nämns upplevelser som Sameteatern, stadsträdgården och fjällutsikten.
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Vad vill du lämna bakom dig?

Det kirunaborna vill lämna bakom sig
handlar i hög utsträckning om normer
som upplevs unkna och omoderna.
Jante och klassamhälle, men även
nostalgi och fossilberoende, får gärna
stanna kvar i ruinerna och ge plats för
ett nytt modernare Kiruna.

Slutsatser
De boendes bild av
Kiruna är i stor
utsträckning positiv
med fokus på natur
och friluftsliv, trygghet och frihet, samt
familj och relationer.
De positiva aspekterna är i samklang
och överlappar och
förstärker varandra

Kairos Future analyserar:

Bilden av Kiruna
För att få en uppfattning
av bilden av Kiruna i
omvärlden har Kairos future
scannat olika sociala medier
på engelska och svenska.

Resensioner

Används för att se vad som rejtas som
mest populärt.
Bilder

Används för att fördjupa de teman som hittas
i bild-analysen. I synnerhet kring flytten av
staden. Dryga 3000 inlägg, på svenska och
engelska.
Bloggar

Används som stomme för att analysera kluster.
Kvantitativ analys av 100 000 + inlägg med
djupdykningar i teman. Inlägg på svenska och
engelska separerade.

Kiruna som base camp
stärker även boendeattraktiviteten.
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Kirunas varumärke

Upplevelserna för besökare
utifrån handlar mycket om
natur, men det behövs även ett
”base camp”, där framför allt
besökaren som är hemtam i
urban miljö kan trivas efter en
maxad naturupplevelse.
Kairos Future ser potentialen i att utveckla och ge mer
utrymme för mat och nöje, något som lyser lite med sin
frånvaro på svenska bildsajten bland det som postats
av de som bor i Kiruna. Kan Kiruna stad få lite mer av
”New York” i sig vore det bra för helhetsutbudet
på platsen.

Kairos Future analyserar:

Mycket välpaketerad bild av destinationen på
engelska bildsajten. Tydliga teman, en perfekt
destination för "upptäckaren".
Besöksinläggen från svenska bildsajten mkt
knuten till natur och vandring. Här framträder
upplevelser som inte är lika hårt paketerade
som på den engelska bildsajten. LKAB är
mycket större på svenska.
Recensionerna visar på hur man kan bredda
destinationen från det som inte är mest (stereo)
typiskt och ”bucket list”-artat.
Kyrkan
Populär men inte fotad och delad på bildsajten.
Maten
Populär, unik och spännande,
men frånvarande på bildsajten.
Esrange
Helt frånvarande

Flytten av
staden, en
happening,
snarare än
något som
kanaliserar
vrede.
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Kirunas varumärke

Reflektioner från
Kairos Future
Kiruna har ett starkt, tydligt
och fantastiskt spännande
varumärke!

Mycket i varumärket följer de
rådande värderingstrenderna
(det enkla, trygga livet) men det
ökande behovet av egen
utveckling och
framtidsmöjligheter uttrycks
inte så tydligt. De möjligheter
som hade kunnat dyka upp
(turismnäring med upplevelser
i världsklass, rymdindustri med
forskningsverksamhet) syns
knappt. Jämfört med andra
outdoor-destinationer finns också
en potential att utveckla staden

”

som utgångspunkt för äventyr.
Vid en rörelse mot ett modernare
Kiruna finns det en potentiell
konflikt dels vad gäller
gruvverksamheten som nämns
(av ett fåtal) som något man vill
lämna bakom sig och som inte
andas framtid. Dels vad gäller
gammaldags värderingar som
nämns av några.
Ur de boendes perspektiv finns
läge för (och förväntningar på) en
mstart i samband med flytten – ett
slags Reboot Kiruna.

”Det fanns två jätteviktiga frågor som
var utgångspunkt när vi började planera
projektet. Den ena handlade om att förebygga
stagnationen av nuvarande centrum
som oundvikligen är en konsekvens av
stadsomvandlingen och centrumhandelns
flytt till nya centrum. Vi ville fokusera på
konkreta aktiviteter, fylla tomma lokaler och
fönster samtidigt som vi arbetade fram nya
innovativa idéer som vi kunde ta med i flytten
till nya centrum. Den andra frågan var mer
långsiktig och strategisk. För att veta vad vi
måste satsa på i framtiden när det gäller vårt
platsvarumärke så måste vi veta var vi är idag.
Därför var en varumärkesundersökning viktig
för att få en startpunkt.”
– Ulrika Hannu, tidigare kommunikationschef på Kiruna kommun.
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1 2 3
Utveckla base
camp-känslan.

Passa på att
reboota

Bilden av Kiruna är nu
starkt präglad av det
som finns runtikring,
inte av staden i sig.
Men både boende
och besökare kan
uppskatta ”lite mer av
New York”.

Det finns bland
kirunaborna själva
en del nostalgi och
sorg över flytten. Men
framför allt finns det
en längtan att lämna
sorgeprocessen
bakom sig och
passa på att lämna
en del gammaldags
värderingar kvar i det
gamla Kiruna.

Kairos future rekommenderar att utveckla och lyfta fram bilden av Kiruna
som en trygg och välfungerande base
camp för äventyr och och fritid.
W O R K S H O P D E LTA GA R N A N Ä M N E R :

Ett kulturliv som är mycket
bättre än sitt rykte.
Ett matutbud som har
utvecklats starkt.
En stark besöksnäring som kan ta
ledningen och bli ambassadörer.

Vi rekommenderar att fortsätta jobba
med de bitar många vill lämna bakom
sig, t.ex. genom att lyfta dem i internkommunikationen och i skolan.
W O R KSHOPDELTAG ARNA NÄMNER:

Vi är stolta borta men inte hemma.
Vi borde sluta gnälla på vad
någon annan (ofta kommunen)
borde göra och istället ta tag i det
själva.
Vi suckar över snö men undersökningen visar att det är en av våra
starkaste tillgångar

Att flytta en stad och dess själ

02

Kirunas varumärke

Lyft fram det
världsledande &
framåtblickande.
Kiruna har ett mycket
starkt och tydligt
platsvarumärke. Det
som lyser starkast
är upplevelserna
kopplade till naturen.
Det som dock lyser
med sin frånvaro är
ett framåtblickande
näringsliv, utvecklingsoch karriärmöjligheter.
Vi rekommenderar att utveckla och
lyfta fram det som är innovativt och
har framtidspotential i Kiruna.
WORKS HOPDELTAG ARNA NÄMNE R:

Rymdindustrin som lockar till sig
världsledande forskare
Ny teknologi i gruvan
Kirunaborna som pragmatiska
"no problem people” som kavlar upp
ärmarna och flyttar hela stan när
det behövs.

Vi behöver ta oss förbi nostalgin
över ett gammaldags klassamhälle

029

Att flytta en stad och dess själ

02

Kirunas varumärke

GAP-analys
En GAP-analys används för att identifiera hur du på ett bättre, och
effektivare sätt kan bedriva förändringsarbete. Det görs genom att
analysera gapet mellan nuläge och uppsatta mål. GAP-analysen ger
insikt om inom vilka områden som det finns rum för förbättring.
Kairos Future har analyserat platsvarumärket och hur det uppfattas och
kommuniceras av boende och besökare för att:

2. Identifiera potentiella
glapp mellan den officiella
och den inofficiella
bilden som exempelvis
försvårar användning
av lokala ambassadörer i
marknadsföring och möten
med besökare.

1. Förstå hur besökares
bild av platsen
samspelar med de
boendes och hur detta
skapar ett alternativt
destinationsvarumärke.

Bekräftar:
Stolthet, trygg,
vacker, kontraster.
Kompletterar:
Jantelag och
machokultur.
Fossilberoende
Nostalgi
Saknar:
Vildmarken,
världsledande,
spännande framtid.

3. Hitta nischer där
besökare, boende, och
destinationsvarumärke
är i synk och där
kommunikationen har
större förutsättningar att
lyckas.

Förstärk det världsledande
& nytänkande

Bofastas bild
av platsen

GAP

Besökarnas
bild av platsen

Den officiella
varumärkesplattformen

Spinn vidare på
"reboot"-känslan

Kompletterar:
Superlativ,
upplevelser i
världsklass
Saknar:
Stad, framtid,
världsledande
(gruva)

Utveckla mer av
base camp
Vildmark och stad i harmoni, extrema kontraster.
Höga ambitioner, världsledande, nytänkande.
Människors lika värde, spännande, kompetent, trygg, vacker.
Spännande framtid med fantastiska möjligheter
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Bekräftar:
Vildmark, vacker,
spännande
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Företag inom KKN*
Externa workshops
Datum:
23-24 maj 2019
18 september 2019

Processledare:
Johanna Balogh, PSP
Fredrik Malmgård, Arteprenör

Deltagare:
Näringsliv & kommunanställda
Guideföretagare & kultursekreterare.

RES U LTAT

Våren 2019 höll vi en workshop tillsammans med Digitala dimensioner/Piteå Science Park kring
frågeställningen ”Hur ska vi lyfta kreativitet och kultur i Kiruna?”. Där föddes ett antal olika koncept som
kommer att presenteras djupare på nästföljande sida.
Ett av koncepten var "Kreativitetsbanken” som vi valde att jobba vidare med ytterligare i en fristående
workshop under hösten 2019. Mycket på grund av att kulturella mötesplatser tydligt efterfrågats under
projekttiden. Syftet var att utforska en plats/lokal för yrkesverksamma KKN-företag i Kiruna där Fredrik
Malmgård från Arteprenör ledde dialogen utifrån sin erfarenhet av att utbilda KKN-företag i entreprenörskap
och utifrån en projektledarroll med att skapa ett "Musikens Hus" i Stockholm.
Vad krävs för att möjliggöra en motsvarighet i Kiruna? En satsning som skulle kunna bli av betydelse för
såväl branschen som sådan men även för näringsidkare. En möjlighet till nya produkter och upplevelser på
marknaden som i sin tur möjliggör tillväxt och ökar attraktiviteten i Kiruna.
*KKN = Kulturella & kreativa näringar

Idé: Demolition art
En hel veckas evenemang där man bjuder in kulturella och kreativa
kreatörer och invånare för att ”tacka av” Kirunas gamla stadskärna
som avvecklas 2022.
Eventet bygger på att majoriteten av byggnaderna i gamla
stan ska rivas så varför inte utnyttja byggnaderna och dess
fasader till max!? Genom att bjuda in graffiti-konstnärer
från hela världen ska invånarna få ta del av en live-art show
där fasaderna till Ralph Erskine husen används som kanvas
för konstverken. Förutom att graffiti-konstnärerna ska få
måla på fasaderna ska de även få tävla om att få utsmycka
en tågvagn/buss sedan inreds och byggs om till ett exklusivt
hotellrum – kallat Demolision Art Hotel som kommer att
placeras i Kirunas nya centrum.

Adderat värde till platsen:
Ett kreativt och engagerande avslut till gamla Kiruna.
Vända det negativa känslan kring flytt och rivning till en
folkfest för kreativitet och positivt avslut. Sätta Kiruna
på den kreativa världskartan med ett unikt event som bör
dokumenteras för framtiden!
Målgrupper:
Kirunabor, utflyttade, turister, KKN branschens aktiva,
media, content creators

Vinnaren utses genom tävling i sociala medier. Utöver
detta kommer gamla stan att fyllas av musikuppträdande,
ljusshower och aktiviteter för invånare och besökare för
att skapa och ta del av evenemanget. Veckan avslutas med
att en utvald vinnare får trycka på den ”röda knappen” som
spränger en av byggnaderna med graffitikonst på. Delar av
fasaden/konstverken blir sedan konstinstallationer i nya
Kiruna och gruvparkerna för att behålla den positiva själen
från gamla stan.
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Idé: Kreativitetsbanken
Kreativitetsbanken kan ses som Kirunas kreativa vardagsrum och är ett
hus avsatt för kreativitet öppen för allmänheten att ta del av.
Här finns ateljéer, inspelningsstudio, slöjdsal, kostymförråd,
författarhörna, textilhörna, filmskaparrum fyllt med
rekvisitas, instrument, redigeringsprogram och material.
I byggnaden finns även en scen/aula för framträdanden
och uppvisning av kreationer. För att samla in material
finns möjlighet att lämna in ex tyger, musikinstrument
etc. mot ”creative coins” som blir en slags valuta på
Kreativitetsbanken. Dessa samlar du i Kreativitetbankens
app. Mynten kan ex användas för att betala för biljetter
eller för att hyra utrustning/kostymer/instrument osv.
Som kreatör har kan du checka in i huset och visas som
tillgänglig eller upptagen. Med inställningen ”tillgänglig”
visas dina kompetenser för andra som kan vara intresserade
av att samarbeta/prata med dig.

På en annan våning finns möjlighet för kreatörer och
entreprenörer att hyra in sig i ett ”Co-working space”
som även ska marknadsföras mot kreativa nomader och
personer som vill komma för att få inspiration från Kiruna.
På översta vången finns möjligheter och utrustning för
pop upp restauranger och gästande kockar som kan hålla
matlagningskurser.
Adderat värde till platsen:
Främjar kreativitet och förenklar utveckling
inom KKN i Kiruna.
Målgrupper:
Personer med kreativt intresse, Kirunabor, besökare,
skolklasser, kreatörer från hela världen.

Idé: Ralph Erskine Festivalen 2022
I Kiruna finns två höga bodstadhus ritade av Ralph Erskine (berömd
arkitekt) som kommer att rivas i samband med stadsflytten av Kiruna.
Inom arkitektvärlden har dessa byggnader satt Kiruna på
kartan och skapat ett intresse att besöka dessa byggnader
innan de rivs. Här finns potentialen att paketera en sista
upplevelse av husen i form av en festival. Här får gäster
uppleva husen inifrån genom bland annat föreläsningar
från arkitekter och ingenjörer, showrooms från design och
interiör branschen och stipendieutdelning för akritekter.
För att fånga intresse i arkitektvärlden ska man genom VR
teknik få möjlighet att kika in i byggnaden på distans. Ett
framtisdperskektiv ska även täckas in på festivalen. Denna
händelse skulle kunna vara en del av Luleå Bienalen med
konstfokus, Kiruna kan bidra med ett arkitektperspektiv.
Grand final av finalen är att byggnaderna digitalt ska
förstöras genom en ljusshow som projicerar rivningen av
byggnaderna som en dokumentförstörare strimlar papper
likt konstverket från Banksy som strimlades efter auktionen
klubbats igenom. Allt avslutas sedan med en fin middag där
man får ”smaka på” Kiruna.
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Adderat värde till platsen:
Uppmärksammande av unik och historisk byggnad som kan
väcka stolthet hos Kirunabor och för besökare som nu får
en möjlighet att också passa på att upptäcka Kiruna och dess
vackra natur/miljöer.
Målgrupper:
The Swedish association of Archiects, globala
arkitektbranschen

02
Att flytta en stad och dess själ

Företag inom KKN

”Kreatörer i
samarbete skapar
innovationer som
skapar mervärde
för Kiruna.”
– Fredrik Malmgård, Arteprenör
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Heja Kiruna
Tidigt i projektet väcktes en idé om att anordna en
Stadsomvandlingsfestival. Grundinspirationen kom från de tankar
som nämndes i utvecklingsplanen 2014 kring en Kirunabiennal
kombinerat med insikterna vi fick gällande behovet av fler källor för
informationsspridning av samhällsomvandlingen. Vi såg det också som
en möjlighet att ”äga” samhällsomvandlingen själva istället för att låta
omvärlden styra.

P R O G RA M P UN K TE R
6/11
7/11
8/11
9 /11

Resultatspridning av projektresultaten
Upplev Kiruna
Forskning & mingel
Öppet hus på Navet

Kirunas
stolthetskonferens
Om vi själva anordnade en stor
konferens där all information om
samhällsomvandlingen var samlad
under ett antal dagar kanske vi kunde
möta upp den enorma efterfrågan
och intresset på vårt sätt. Efter
deltagandet på Hemvändaraktiviteten
27 december stärktes idén ytterligare
då det kanske kunde locka även
hemvändare. Även under våra
workshops märkte vi att liknande
tankar fanns hos fler kirunabor och att
möjligheterna var oändliga.
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I projektet var dock möjligheterna inte
lika oändliga och på grund av ändrade
förutsättningar och resursbrist
beslutade vi dock under våren 2019 att
istället lägga fokus på båda projekten i
Navet och låta samhällsomvandlingen
bli en biroll. De tidigare tankarna
fanns kvar i bakgrunden men blev en
light-version. Förhoppningen var att
denna enklare version skulle kunna
väcka ett första intresse och med tiden
växa sig större.

Med vår nya riktning där resultatspridning av projekten stod i fokus
valde vi även att byta namn på
evenemanget. Målet var att trycka på
kärleken och stoltheten till Kiruna
och visa på allt positivt som finns.
Namnet blev istället ”Heja Kiruna”
och spridningskonferens blev
stolthetskonferens - en
platsinnovation i sig.
Konceptet togs fram i samarbete med
Sigmar metodbyrå.
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"Vi märkte på kort tid av ett stort intresse kring
konferensen, vilket var otroligt roligt! Det tolkar
vi som att det är fler än vi som tycker att vi måste bli
bättre på att skryta om allt som vi har att vara stolta
över. Efter att ha anordnat de här fyra dagarna hoppas
vi kunna få ännu fler att lyfta på hakan, klappa varandra
på axlarna och känna att de valt att bosätta sig på
rätt plats."

02

– Emma Graméus, delprojektledare c/o Kiruna och
initiativtagare till konferensen

"Vi som jobbat inom projekten
är alla stolta kirunabor och vill
därför hylla och fira vår magiska
plats med en Stolthetskonferens.
Vi vill sprida den goda energi som
skapats under projekttiden som
ett strössel av kärlek, framtidstro
och glädje över hela vår magiska
stad. Eftersom vi har arbetat mot
olika målgrupper, men alltid haft
den starka gemensamma basen
att stärka, utveckla och innovera
Kiruna, har projekten Kirunabo
och c/o Kiruna kompletterat
varandra klockrent. Från den
inbjudande och kreativa platsen
Navet, har vi gett varandra
draghjälp, kraft och energi i stort
och smått. C/o Kiruna har ett
enormt engagemang och känsla för
Kiruna, det har varit en fantastisk
tid att jobba med dessa drivna
medarbetare som alltid ser nya
vägar framåt."
– Emma Jonsson, projektledare Kirunabo
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”Projektet har lockat fram nya
tankar, insikter och talanger.
Behovet av en samlingspunkt som
är både målgruppsöverskridande
och branschöverskridande är tydligt
och jag hoppas att de funktionerna
kan följa med till det Kirunas nya
centrum. Kirunas bredd och styrkor
behöver en plats för alla kirunabor
och besökare att ta del av som både
är fysisk så väl som digital.”
– Ann-Christin Samuelsson initiativtagare till projektet och
tidigare Tillväxtchef Kiruna kommun.
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Inför
framtiden!

Här följer några tips och råd inför framtiden.
Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra?

Vad har funkat bra?
Vad har funkat mindre bra
Tips inför framtiden
Samarbeten
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Vad har
gått bra?

Behovet
Det lokala näringslivet och framförallt företagare
inom kreativa- och kulturella näringar har
uttryckt ett tydligt behov av mötesplatser
och samverkan. Att ha närhet och tillgång till
andra inom den egna branschen, men även
branschöverskridande, önskas för att kunna
utveckla nya produkter och tjänster.

Samverkan
Många som är engagerade och vill
jobba för stadens bästa. Initiativ
och idéer har oftast mötts av
nyfikenhet. Både från kirunabor,
samarbetspartners, kollegor på
förvaltningen och ideella krafter.

Bredd på aktiviteter
Vi har fått höra att
det funnits något för
de flesta.

Korsbefruktning

Fusioner mellan väldigt skilda
branscher har synliggjorts och
uppfattas som en stor möjlighet.

Engagemang
När det gäller är kirunaborna
otroligt engagerade och det finns
en stark vilja att utveckla staden
till det bättre.

Nya idéer

Kommunala organisationen får nya
och kreativa/innovativa ideéer i det
ordiarie arbetet exempelvis hur man
kan jobba med medborgardialoger (ex
varumärkesanalysen).

Stoltheten
Hänger väl till viss del ihop med engagemanget. Men under
projektets gång har vi upplevt att det finns en stark stolthet över
Kiruna - även om den inte alltid tar så stor plats. Du är stolt över
att ha varit här, att du är född här eller uppvuxen här, att du jobbar
här etc. Det är något som vi pratat ofta om. Uppfattningen om att
en Kirunabo inte uttrycker så mycket kärlek på plats, men åker de
från staden finns det ingen som är stoltare. Det är en subtil stolthet
som visar sig i både oro, frustration och nyfikenhet.

Närhet till beslutsfattare
Att vi varit anställda i
kommunen och suttit
på Tillväxtavdelningen/
Stadsbyggnadsförvaltningen har
underlättat arbetet oerhört. Det
blir dessutom lite av en tyngd i
projektet när det kommer från
kommunen än om det hade
varit ett fristående projekt som
vi drivit helt själva. På samma
sätt har trovärdigheten höjts av
LKAB:s involvering.

Återkoppling
Baserat på tidigare erfarenheter
är det viktigt att det finns en
återkoppling på det man deltagit
i. Stolthetskonferensen Heja
Kiruna är ett exempel på en sådan
aktivitet! I Navet har man kunnat
gå in och se vad som tagits fram
och fråga vad som händer.

Idéer och input
Viktigt att belysa
att en del av de
aktiviteter vi
genomfört skett
i dialog med
intressenterna- där
har vi fått input och
idéer.
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Det är en utmaning
i att hålla liv i en
centrumkärna som ska
avvecklas, det påverkar
företagen och boende.
Många tomma lokaler
fanns innan projektet
och tanken var att
skapa en utveckling i
avvecklingen och dra
lärdomar för det nya.
03

– Ann-Christin Samuelsson initiativtagare till projektet och
tidigare Tillväxtchef Kiruna kommun.
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Vad har gått
mindre bra?
Projekttröttheten
Spretigt
Vi tror att många besökare och kirunabor
har svårt att veta hur de ska lägga sina
förväntningar på vad Navet och de
olika projekten bidrar med (koppat till
informationsutbytet). Samtliga har haft flera
olika syften vilket gjort det spretigt och svårt
att ta till sig.

Avgränsningar
Alltid en utmaning.
Var supertydlig redan
från start med vem
som ska göra vad och
under vilken period
för att inte slösa på
resurser i onödan.

Även om kirunaborna är
engagerade så märks det
tydligt av en projekttrötthet.
Vissa engagemang har vi
knappt fått någon respons på
eftersom det har gjorts något
liknande för några år sedan.

Informationsutbytet kring samhällsomvandlingen
Det här har varit en av de större utmaningarna. Vi har fungerat som ett
infocenter men enbart kring det som hänt bak i tid. Det har bidragit till att
vissa blivit irriterade eftersom de önskar mer information kring aktuella beslut
och pågående projekt.

Att driva ett projekt kommunalt
Även om närheten till informationen
om vad som händer i staden har varit
en fördel och att vi snabbt fått koll på
vem som vi ska fråga gällande olika
utmaningar så har det också varit en
utmaning att jobba kommunalt. Beslut
tar lång tid och vissa kreativa processer
har på grund av det blivit lidande.

I projektet fanns ambition att
fler företag skulle knoppas av,
Guideföretagen har fått mer
affärer och ett till har startats
under projekttiden. Projekttiden
är dock inte slut, kanske kommer
fler om något år, förhoppningsvis
inom digitala eller kulturella och
kreativa näringar.

Få deltagare till aktiviteterna
Svårigheten att få ett större deltagande i de aktiviteter som projektet anordnat, svårt att i en stad i högkonjunktur
med brist på arbetskraft, få företagen att prioritera att medverka även om behovet och viljan absolut finns där. För
att vända oss så brett som möjligt har vi lagt arrangemangen på dels morgonen, vid lunch men även på kvällstid.
Vi kan konstatera att de arrangemang som haft en koppling mot forskning och vetenskap haft ett större antal
deltagare än andra. När vi har involverat rymdnäringen har även det haft en betydelse för antalet deltagare. Vi har
bjudit in brett, och riktat mot specifika branscher beroende på innehåll. Den avgörande faktorn har varit att ringa
och följa upp inbjudan vilket vi även gjort men bristen på tid har varit avgörande.

041

Inför framtiden!

03

Tips inför framtiden

Avsätt mer tid klyschigt men sant.
Din planering synkar
sällan med fyra andras
kalendrar.
03

Skapa en grupp som tar
ett samlat grepp kring
platsvarumärket framåt.

042

Inför framtiden!

03

Skapa en grupp som
aktivt jobbar med
informationsspridning
kring samhällsomvandlingen.
Samla rymden,
gruvan och kulturen
i ett gemensamt
besökscenter/
kreativ hub.
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Samarbeten
För att bara nämna några... fler än så har bidragit till input i projektet
genom deltagande i olika aktiviteter och workshops. Samarbetet
mellan lokala företag, civilsamhället och det offentliga har varit en
förutsättning för projektets genomförande. Samarbetet med företag
och organisationer, regionalt och nationellt, har bidragit men nya
infallsvinklar, samarbeten och idéer.

Tack till er!

03
Abisko Polarforskningsstation
/ ALMI Nord / Arteprenör /
Camp Ripan / Citysamverkan / Djungelsstugan /
Folkets hus Kiruna / Hållbarhetsrådet / Gällivare kommun /
Go Business / IRF-Institutet för rymdfysik / Kafé Rost /
Kairos Future / Kiruna Annonsblad / Kirunabo-projektet /
Kiruna Guidetur / Kiruna kommun - Bygglovskontoret,
Kommunikationsenheten, Integrations- och arbetsmarknadsenheten,
Plan- mark och explaoteringsavdelningen, Tillväxtavdelningen /
Kiruna Lappland / Kiruna Storytelling / Konstmuseet i Norr /
Kompetensrådet / LKAB / Länsstyrelsen / Malin Lindberg,
Innovationsforskare / Mera Media / North Sweden Tourism /
Olle Lundberg design / Re- form Gällivare /
Region Norrbotten / RIT-projektet, rymd, Luleå Tekniska
Universitet / Sigmar Metodbyrå / Stadsliv / Studiefrämjandet /
Spis Kiruna / Sparbanken Nord / Piteå Science Park
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Emma Graméus, delprojektledare

Tone Hamlin, projektledare

Tack!

Kiruna under omvandling är en bok för
att sprida de resultat, tankar och idéer
som fötts fram under projekttiden genom
workshops, intervjuer och observationer.

