
Framtiden för Play Hub
En av visionerna för Play Hub är att 
föreningen ska samarbeta med den lokala 
spelklubben SODA. Målet är att fokusera 
på spelevenemang och aktiviteter, 
snarare än att ha öppet varje vecka. 
Detta för att generera mer uppmärksamhet 
från allmänheten. Samarbetet med SODA 
skulle kunna hjälpa PlayHub att växa 
genom att nyttja den redan etablerade 
infrastrukturen för spelkultur i Kiruna.
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PLAY HUB

Mohamed Ali Aimiri 
och Bahman Ateat 
har en idé om att 
skapa en mötesplats 
för spelare i Kiruna.

idé

Kirunabo hjälper 
till med att hitta en 
lämplig lokal för att
testa idén.

lokal

Den första fria och öppna 
spelveckan i en pop-up 
butik arrangeras i en 
galleria under ett skollov.

spel

Arrangemanget drar till 
sig fler intresserade och 
gruppen utökas med 
lokala spelutvecklare, 
speldesigner och 
arrangör för 
spelturneringar.

fler

Gruppen skapar en spelhelg 
i Navets lokal där besökare 
kan testa både VR, online, 
konsol och analoga 
spel, samt göra en egen 
fungerande spelkonsol.

test

En rektor från en lokal 
grundskola blir intresserad 
och inleder ett skolprojekt 
tillsammans med några 
deltagare från gruppen och 
elever med särskilt intresse 
för spelutveckling.

värde

Gruppen bildar 
spelföreningen 
Play Hub.

bilda  

Våren 2019 öppnar 
lokalen Play Hub som 
bemannas några  
dagar i veckan.

öppna

Platser och arrangemang av och med spelare. 
En plattform för likasinnade i alla åldrar 
där behovet av mötesplatser med fokus på 
spelande och spelutveckling synliggörs. Play 
Hub skapar nya kontakter och sammanhang för 
lokala spelare med olika spelrelaterade 
intressen i Kiruna. 
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Ett koncept som bygger på ett gemensamt 
spelrelaterat intresse där människor kan 
mötas genom olika inkluderande arrangemang.
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Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> En samlingsplats för  
 spelintresserade

>> Minskad resurs- 
 användning -  
 gemensamt ägande

SAMHÄLLE

>> Ett Socialt sammanhang

>> Meningsfull fritid för  
	 fler	unga

>> Möjlighet att bryta  
 isolering för  
 ”hemmasittare”

INDIVID

>> Möjlighet att nå grupper  
 som annars är svåra  
 att nå

>> Utveckling av lokal  
 digital och kreativ  
 kompetens

ORGANISATION

KOMMENTARERKOMMENTARER  
från deltagarnafrån deltagarna

”Väldigt kul 
initiativ. Skulle 
gärna vara med
och medverka igen”

”Sonen gillar det!
Gamingkulturen är
här för att stanna.”

”En skön stämning 

överlag. Folk var väldigt 

entusiastiska för att spela 

och testa nya grejer”

Jag spelade med flera personer 

jag aldrig träffat förut, 

och upplevde att andra gjorde 

likadant. Jag kan inte säga 

att jag känner personerna jag 

träffade än, men nästa gång vi 

träffas har vi iaf något att 

prata om!
”Cool VR games 
feels like a second 
livingroom a good place 
to hang out and meet  
people”

Mohammad, Bahman, Mattias, Erik, Jule, Birgitta och Emma

Jule Goerke

”Jag ville vara involverad 
i Playhub då jag från tidig 
ålder haft en passion för TV- 
och datorspel. Det är något 
jag har vuxit upp med och som 
alltid varit relevant i mitt 
liv, framförallt den sociala 
aspekten av kooperativa 
och kompetitiva spel. En 
mötesplats som Play Hub är ett 
perfekt forum för att hitta 
likasinnade, oavsett ålder, 
kön eller etnicitet. Spelen 
kan bli ett gemensamt språk 
för att hjälpa till att knyta 
nya relationer.” 

Play Hubs medskapare

”Games have always been a big 
part of my life. I remember the 
afternoons and nights I have 
spent playing video games with 
my friends. The excitement I 
felt when I would play a new 
game for the first time and it 
looked just fantastic. That 
is why I wanted to be part of 
Playhub. I wanted to create 
a place where everybody can 
share their passion about 
video games. A place where 
you can just sit together with 
like minded people and play 
or geek out about games in 
general”.

Erik Strålberg


