
 

Konferens om platsinnovativa stadskärnor 
lockade besökare från hela landet 
Konferensen ”Attraktiva stadskärnor genom platsinnovativa synergier” lockade ett 80-tal besökare 

från hela landet med kunskaper och inspiration om hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom 

innovativa synergier. Den ägde rum den 10 okt 2018 på Studio Acusticum i Piteå, i samarbete 

mellan Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park. 

Vid konferensen presenterades praktiska exempel och vetenskapliga studier om innovativ 

stadsutveckling i olika delar av landet, med särskilt fokus på Piteå och Kiruna. Konferensen 

modererades av Helena Karlberg, vd vid Piteå Science Park. Delar av innehållet dokumenterades 

genom graphic recording av Johanna Balogh, innovationsledare vid Piteå Science Park. Här 

presenteras några citat från deltagarna samt en summering av programpunkterna: 

 

Citat från deltagare 

”Våga plocka in tänket hur man kan jobba med platsinnovation i allt man gör. Tack för en givande 

dag!” 

”Jag tar med mig insikten i att vi måste börja jobba bort stuprörstänket och jobba mer mot ett större 

GEMENSAMT mål!” 

”Det är så viktigt att kommunicera på rätt plats för att nå rätt målgrupp, ta med andra på resan för 

att nå målet och göra resan lättare. Känner man sig delaktig blir man mindre misstänksam!” 

”Graphic recording - vilken kul grej!” 

 

Underhållning: Kvinnorna i Gammelbastun 

Konferensen inleddes och avslutades med utdrag ur dansföreställningen ”Kvinnorna i 

Gammelbastun”, som är en uppföljare på den platsinnovativa TV-succén ”Bastubaletten”. 

Föreställningen framfördes av Birgitta Rantatalo, Gun Olofsson, Lena Lahti Snell och Pia Hulkoff. 



Inledning: Framtidens fysiska mötesplats 

Lena Strålsjö, forsknings- och utvecklingsexpert vid Handelsrådet, berättade om deras satsning på att 

finansiera forskning om framtidens fysiska mötesplatser, tillsammans med Besöksnäringens 

forsknings- och utvecklingsfond (BFUF). Huvudsyftet är att skapa praktiskt användbar kunskap om 

framtidens utformning av attraktiva mötesplatser inom handeln och besöksnäring. Mer info: 

www.handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/framtidens-fysiska-motesplats  

 

Presentation: Skapandet av KUST Hotell & Spa som nytt landmärke i Piteå 

Christina Skoog, vd vid KUST Hotell och Spa berättade om tillkomsten av designhotellet som Piteås 

nya landmärke. I hotellet kopplas interiör och atmosfär till Piteälvens resa från fjäll till kust. En 

framgångsfaktor har varit att involvera Piteås invånare i hotellets utformning och innehåll. Mer info: 

www.hotellkust.se  

 

 

Graphic recording av Johanna Balogh 

 

Presentation: Innovativa synergier vid flytten av Kirunas stadskärna 

Konferensens Kirunafokus presenterades av Göran Cars, stadsplanerare och professor vid Kungliga 

tekniska högskolan. Han berättade om det världsunika arbetet kring stadsflytten av Kiruna där en 

helt ny stadskärna har börjat byggas på. Stort fokus har lagts vid dialog bland alla inblandade för 

skapa en gemensam utvecklingsplan. Inblandade är både politiker, invånare, investerare, trafikverket 

m.m. Senast 2022 ska nya stadskärnan vara på plats med gågata, hotell och stadshus. Mer info: 

www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-hjalper-kiruna-att-hitta-hem-1.797399  

 

 

http://www.handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/framtidens-fysiska-motesplats
http://www.hotellkust.se/
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-hjalper-kiruna-att-hitta-hem-1.797399


Presentation: Attraktiva stadskärnor genom platsinnovativa synergier 

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Johanna Balogh, innovationsledare vid 

Piteå Science Park presenterade resultaten från projektet ”Attraktiv stadskärna genom 

platsinnovativa synergier” som de genomfört tillsammans med Helena Karlberg, vd vid Piteå Science 

Park. Projektet finansieras genom Handelsrådets och BFUF:s satsning på framtidens fysiska 

mötesplatser. I projektet har branschaktörer och kommunrepresentanter från Piteå och Kiruna 

intervjuats för att kartlägga befintliga synergier mellan handeln och besöksnäringen i deras 

stadskärnor. Därefter har kreativa workshops genomförts med dessa för att utveckla nya koncept för 

platsinnovativa synergier. Parallellt har en trendspaning genomförts om innovativa lösningar i 

handeln och besöksnäringen i Sverige och internationellt. Mer info: www.ltu.se/platsinnovation  

 

Presentation: Svenska stadskärnors syn på attraktiva stadskärnor 

Björn Bergman, vd vid Svenska Stadskärnor, presenterade nyckelfaktorer för att skapa attraktiva 

stadskärnor med inspirerande exempel från Sverige och internationellt. Bland annat betonades 

vikten av mötesplatser, tillgänglighet, kreativitet, kultur, beslutsamhet, samverkan, engagemang och 

kärlek till platsen. Mer info: www.svenskastadskarnor.se  

 

Presentation: Innovativ makeover av Gallerian Piteå och Sparbanken Nord 

Signe Lindgren och Hanna Weinmar vid Sigmar Metodbyrå presenterade sin innovativa makeover av 

Gallerian Piteå och Sparbanken Nord i Piteås stadskärna. Utgångspunkten har varit att undersöka 

människors verkliga behov på dessa platser och ringa in varför förändringen behövs, samt vad 

effekten ska bli av insatsen. I Sparbanken Nords lokaler skapades tydlighet och trygghet genom bl.a. 

ett inkluderade skyltspråk. Gallerians lokaler moderniserades genom en ny – lokalt förankrad – 

grafisk profil och interiör. Mer info: www.sigmar.se  

 

 

Graphic recording av Johanna Balogh 

http://www.ltu.se/platsinnovation
http://www.svenskastadskarnor.se/
http://www.sigmar.se/


Presentation: Platsbaserade digitala upplevelser 

Lotta Braunerhielm och Linda Ryan Bengtsson, forskare vid Karlstad universitet, presenterade 

projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser” som finansieras genom Handelsrådets och BFUF:s 

satsning på framtidens fysiska mötesplatser. I projektet har ett geomedia-perspektiv använts för att 

studera och stötta synergier mellan plats, praktiker och teknologi i besöksmålen Vildmark i Värmland 

och Långban gruvby. I Långban gruvby utvecklades ett analogt verktyg som kan kombineras med 

besökares egna digitala verktyg (mobiltelefoner) för att förhöja upplevelsen av platsen och dess 

historia. I Vildmark i Värmland utvecklades digitala verktyg för att möta besökarnas reella behov av 

information om de platser som de passerade längs Klarälven på sina egenbyggda flottar. Mer info: 

www.kau.se/geomedia/projekt/platsbaserade-digitala-upplevelser-pdu-0  

 

 

Graphic recording av Johanna Balogh 

 

Presentation: Samskapande stadskärnor i projektet Urban Platsinnovation 

Anna Karin Olsson och Tobias Arvemo, forskare vid Högskolan Väst, presenterade projektet ” Urban 

platsinnovation” som drivits av Lysekils kommun i Västra Götaland och Fredrikstad Kommune i 

Norge, med finansiering från Europeiska Unionen. De har bland annat genomfört intervjuer och 

enkäter bland besökare, invånare och företagare och genomfört kreativa workshops för att 

identifiera och inspirera innovativa potentialer för attraktiva stadskärnor. Mer info: 

www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/urban-platsinnovation-

centrumutveckling  

 

Presentation: Världens bästa stad eller bonnig håla? Invånares och besökares bild av en plats 

Maria Ek Styvén och Carola Strandberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, presenterade 

projektet ”Attraktiva varumärken i besöksnäringen” som finansieras av BFUF. De har bland annat 

http://www.kau.se/geomedia/projekt/platsbaserade-digitala-upplevelser-pdu-0
http://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/urban-platsinnovation-centrumutveckling
http://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/urban-platsinnovation-centrumutveckling


genomfört intervjuer och enkäter med invånare och besökare i Stockholm och Luleå för att öka 

kunskaperna om varumärkesimage och varumärkesmedvetenhet. Resultaten visar bland annat att de 

som känner kärlek och tillhörighet till platsen tenderar att tala gott om den för andra. Mer info: 

www.ltu.se/research/subjects/Industriell-marknadsforing/Forskningsprojekt/Attraktiva-varumarken-

i-besoksnaringen-fran-image-till-position-1.152027  

 

Info om projektet 

Konferensen arrangerades inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, 

Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och branschaktörer från centrumhandel och 

besöksnäring i Piteå och Kiruna. Projektet finansieras av Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- 

och utvecklingsfond, samt Sparbanken Nord. Det syftar till att utveckla kunskaper och koncept för 

platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring i Piteå och Kirunas stadskärnor, med Malin 

Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitetet som projektledare och Helena Karlberg, vd vid 

Piteå Science Park och Johanna Balogh, innovationsledare vid Piteå Science Park, som 

projektmedarbetare. Mer info: www.ltu.se/platsinnovation  
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