
”Jag fick vara kreativ. 

Det var det bästa, att få 

ha ett kreativt kaos. Jag 

fick jobba med min egna 

fantasi och skapa något”

Sagt om Idéstudion

”I den här gruppen har jag 

vågat prata mer än vad jag 

gör i min egen klass!” 

UNGDOMSPOLITISKT MÅL: Ett viktigt ungdomspolitiskt 
mål i Sverige är att unga ska ha verklig tillgång till 
inflytande. I Idéstudion får unga kirunabor möjlighet 
att delta och påverka i lokala frågor som är relevanta 
för deras vardag. 38 av 43 ungdomar uppger att arbetet 
med Idéstudion helt eller delvis gett dem möjlighet att 
tycka till om stadsomvandlingen.

Värden
som skapas av den 

sociala innovationen

>> Involvering av unga i  
 den lokala demokratin

>> Mötesplatser

>> Konkreta förslag och  
 idéer för ökad  
 hållbarhet

SAMHÄLLE

>> Meningsfullt sommarjobb

>> Möjlighet att vara med   
 och påverka lokalt

>> Ökad kunskap om  
 hållbarhet

INDIVID

>> Tillfälle att nå unga  
 för medborgardialog

>> Innovativa lösningar på  
 samhällsutmaningar

>> Profilering mot hållbarhet

ORGANISATION
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Idéstudion

2017 – 2019

Ett koncept för kommunalt feriearbete som kombinerar 
praktiskt hållbarhetsarbete med metoder för att 
stärka ungas inflytande i kommunen. 

Idéstudion

Lokal utmaning

Vilka lokala utmaningar har Kiruna som de unga 
bör få ge sina perspektiv på? Genom ett konkret 
uppdrag från en offentlig uppdragsgivare skapas 
medborgardialog. Utmaningen formuleras i ett 
uppdragsdokument där det utförligt beskrivs vad 
uppdragsgivaren önskar att ungdomarna hjälper dem 
med. Ungdomarna arbetar praktiskt och kreativt 
och får verktyg och kunskap i området som rör det 
aktuella uppdraget och Agenda 2030.
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Ett socialt innovationsprojekt för  
att motverka segregation i Kiruna

Praktiskt arbete

Till nytta för medborgaren

Färgexplosioner 
med pärlplattor 
och flaggor i 
centrum.
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7 Cyklar som donerats lagades, designades om och 

användes för utlåning till kirunabor och turister 
under sommaren. Cyklarna nyttjades också i en 
cykelskola.
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Det praktiska arbetet har som syfte att 
komma medborgarna i Kiruna till nytta. Det 
kan handla om ökade möjligheter att cykla, 
trevligare sittytor på publika platser 
eller mer färg och kreativitet i centrum.

Av återanvända möbler och återbrukat material skapades färgrika, kreativa 
och inkluderanade sittgrupper i offentliga parker andra ytor. Evenemang 
som Kirunafestivalen, Höstyran och Barnens hinderbana förstärktes med 
designade spel, lekar och aktiviteter för olika åldrar

Uppdragen

KONSTMUSÉET I NORR: Hur synliggörs museets nya 
lokal och kreativitet i centrum?

2017

TRAFIKAVDELNINGEN: Hur kan vi förbättra och 
tillgängliggöra cykelvägar/skyltar, nyttja bilfria 
zoner och få fler kirunabor att välja cykeln?

2018

TEKNISKA VERKEN: Hur kan vi skapa bättre system 
för att hantera avfall, stödja återbruk och göra 
det enklare för kirunabor att sopsortera?

2019

Medborgardialog skapas genom att en uppdragsgivare 
formulerar en frågeställning utifrån en lokal utmaning 
relaterad till deras verksamhet. Uppdraget presenteras för 
ungdomarna i Idéstudion. Utmaningen får en koppling till 
ett större sammanhang genom att länkas till relevant mål i 
Agenda 2030.

AGENDA 2030 Hur kopplas den lokala utmaningen till 
ett globalt perspektiv?
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2019
Hållbara städer
och samhällen

2018
Hållbar konsumtion 
och produktion

Ungdomarna skapar prototyper som 
visualiserar förslag på lösningar och 
förbättringar för uppdragsgivaren.

I Idéstudions uppdrag ingår alltid att de anställda 
ungdomarna tittar på en aktuell utmaning med ett 
normkritiskt perspektiv för att skapa en hållbar stad. 
Genom att introducera ungdomarna för normkritiska 
teorier och förse dem med normkreativa verktyg ges 
de förutsättningar att komma med förslag och idéer 
som tillgängliggör Kiruna för fler.

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR

Normkreativ innovation

Ungdomarna presenterar prototyperna för 
uppdragsgivaren och andra relevanta 
parter som bjuds in till dialog kring 
förslagen.

PRESENTATION & DIALOG


