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Sociala innovationer är utveckling och tillväxt 
genom ett gemensamt arbete. Ett socialt 
ekosystem tar tid att odla och varje beståndsdel 
är viktig, varje person är värdefull och varje idé 
är ett frö av möjligheter. Genom Kirunabo har vi 
fått möjlighet att strössla Kiruna med kreativitet, 
energi och nya sammanhang som berikat vår 
magiska stad. Som en driven kirunabo ser 
jag utmaningarna vi står inför som ny jord att 
planera frön i. 

Samir Mujagic
PROCESSLEDARE
To be involved in a project that works 
against segregation processes in a 
community and focuses on social 
issues was always a heart ́s desire for 
me. Kirunabo and the concept of social 
innovation gave me the possibility to 
learn and dig deeper into this topic and 
to understand social processes and 
finding possibilities and solutions for a 
better coliving.

Sanna Bergman
PROJEKTASSISTENT UMEÅ UNIVERSITET
Jag har arbetat som projektassistent i Kirunabo och 
följt projektet på distans från Umeå universitet. Med en 
grundutbildning i kulturanalys och masterexamen i etnologi 
har jag bidragit med normkritiska perspektiv och haft en 
utvärderande roll i projektet. Det jag främst tar med mig från 
arbetet med Emma och Samir är hur långt engagemang och 
entusiasm kan ta ett projekt som Kirunabo. 

KIRUNABOS MÅL har varit att öka antalet 
mötesplatser och skapa kontaktytor mellan 
medborgare och beslutsfattare för att 
därigenom motverka segregation i den nya 
centrumkärnan. 

PROJEKTET HAR STRÄVAT efter 
att tillvarata människors olika 
erfarenheter och kunskaper samt skapa 
delaktighet bland medborgarna i den 
stadsomvandlingsprocess som Kiruna 
genomgår i och med flytten av den 
nuvarande stadskärnan.

Mål & syfte

Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Social hållbarhet i  
 ett samhälle där fler  
 känner sig delaktiga 

>> Legitimitet för  
 förändringsprocesser  
 och fattade beslut

SAMHÄLLE

>> Tillgång till mötes- 
 platser och nätverk

>> Möjlighet att påverka   
 och förverkliga idéer

>> Kunskap om hållbarhet

INDIVID

>> Kvalitativ och engageran- 
 de medborgardialog. 

>> Smartare användning av   
 resurser och kompetens 
 Stora resultat med små   
 medel
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Ett undersökande arbete om inkluderande mötesplatser 
utifrån kirunabornas egna idéer och önskemål om 
hur segregation kan motverkas och hur bilden av en 
”kirunabo” kan utvidgas. 

Kirunabo kom till i samband med en av Vinnovas 
temautlysningar ”Social innovation mot 
segregation”. Projektet startade i december 2017 
och är planerat att pågå till december 2019.

Projektpartner är Kiruna kommuns Tillväxtavdelning 
i samarbete med Umeå universitet. Sedan juni 2018 
har Kirunabo ett kontor och arbetsyta i en lokal 
som kallas för Navet i centrala Kiruna.

Social Innovation Lab
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TACK TILL FINANSIÄRER Kiruna kommun och Vinnova

SAMARBETSPARTNERS (LKAB, Kirunabostäder 
AB, Studieförbundet Vuxenskolan, Tempo, Hjalmar 
Lundbohmsskolan, Umeå universitet, Ideell Arena, 
Tekniska Verken i Kiruna AB, Konstmuseet i Norr. 

ALLA LABBSTARTARE och aktiva medskapare till 
aktiviteter och initaitv.

ALLA KIRUNABOR som gör den här platsen till vad den är.

Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

 Innovationslabb 
mot segregation

SÅ GJORDE VI

l abbstartare

insamling av synpunkter

Processen att skapa mötesplatserna har 
generellt sett ut på två olika sätt:

En person kommer till oss på Kirunabo med 
en mötesplatsidé som hen sedan fått hjälp 
och stöttning med att förverkliga. 

Projektets medarbetare samlar in synpunkter 
från målgrupperna och skapar mötesplatser 
och aktiviteer utifrån dessa.

Kirunabos huvudsakliga målgrupper har varit daglediga 
föräldrar och unga i åldrarna 16-24 år. Inom respektive 
målgrupp har projektet särskilt fokuserat på att nå ut både 
till nyanlända och sedan tidigare etablerade kirunabor.

Kirunabos arbetsmetod har varit utforskande och arbetet 
har gått ut på att samla in, förvalta, utveckla och testa 
medborgares idéer. Projektet har utvecklats i sju olika 
huvudspår - Idéstudion, Mat & Prat, Arktisk odling, Play 
Hub, Musik, Lekfull mötesplats och Social innovation med 
unga. Vart och ett av dessa spår har innehållit ett eller flera 
labb där innovativa sätt att skapa mötesplatser testats. 

Deltagarutvärderingar visar att mötesplatserna 
varit mycket uppskattade och att de upplevts som 
inkluderande med bra stämning och möjligheter att 
träffa någon man annars inte skulle ha mött. Genom 
praktisk medborgardialog har projektet samlat in åsikter 
och synpunkter från målgrupperna vad gäller bland 
annat smarta sophanteringslösningar, mötesplatser för 
föräldralediga och cykelfrämjande i Kiruna. 

Kirunabo har arbetat med social innovation som redskap 
för att undersöka hur segregation kan motverkas genom 
att med avstamp i kirunabornas egna idéer och önskemål 
skapa mötesplatser utifrån gemensamma nämnare i 
respektive målgrupp. 

Mötesplatser 
genom social innovation

PÅVERKAN OCH FÖRVERKLIGANDE AV IDÉER
Ett av projektets långsiktiga vinster är förmodligen att 
ett antal kirunabor har getts möjlighet att förverkliga 
idéer och se sina innovationer testas i verkligheten. 
Förhoppningsvis kan detta ge ringar på vattnet i form 
av att fler får känslan av att det går att göra verklighet 
av visioner och påverka utbudet av mötesplatser i 
staden.

En annan förhoppning är att de erfarenheter och 
insikter som Kirunabo samlat in under projekttiden 
får en påverkan på den fortsatta stadsplaneringen och 
etableringen av Kirunas nya centrum. 

Till sist är en förhoppning att den medborgardialog 
som upplevts som avstannat har fått nytt liv och att 
kirunabor upplever att de kan påverka det som händer 
runt omkring dem och att deras röster är viktiga och tas 
på allvar. 

Förhoppningar för framtiden


