
Kiruna IF
- Mer än ishockey



Dagen som förändrade Kiruna IF’s vardag



07.45 TV4 Nyhetsmorgon (Johan Köhler och Viktor Esseryd)

07.55 Pressrelease hemsida och utskick till större tidningar/medier

08.00 Ekot, TV4-Nyheterna, Sportbladet

09.00 SVT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen plus lokala tidningar NSD/Kuriren.

12.00 Utländska medier, Finsk Radio, Norsk Radio, Alaska Tribune, Rysk media osv.

16.00 Pressrelease på Engelska, i pricip alla länder skriver om Kiruna IF

21.00 ”Vi kommer ut” på Kiruna Festivalen inför en fanatisk hemmapublik

27 juni 2014

08.00 New York Times m.fl.

– 26 juni 2014



Över 100.000 inlägg på Facebook, Twitter och bloggar. 
(Största nyheten på sociala medier. Större än att Suarez bitit Chiellini i Fotbolls VM)



”Deras pr-genomslag är värt hundratals 
miljoner för Kiruna och Kiruna IF” 

Niklas Turner Olovzon, varumärkesstrateg Stockholm

NSD 19 sep 2014

NSD 19 september 2014



Samma resultat – ingen utveckling

Varför och hur gjorde vi det?

Kärlek till staden – Samhällsansvar



Richard Florida (3T)
För ekonomisk- och samhällstillväxt

Teknologi - investeringar i forskning och utveckling

Talang - human kapital, utbildning

Tolerans - en inkluderande och öppen inställning till idéer, diversitet och kreativitet

Richard Florida, född 1957 i Newark, New Jersey, är en 
amerikansk professor, som analyserar stadssamhället utifrån 
sociala och ekonomiska teorier



Richard Florida (3T)
- Ett år senare



Vi upplevde att vi hade teknologi och talang
- MEN SAKNADE ACCEPTANS

Malmfälten – Stora bilar, köra skoter, ”jobba i gruvan”. 

Många personer känner sig inte hemma i ”macho-kulturen” vilket 
resulterar i att kreativitet flyr staden.

LÅG/INGEN UTVECKLING

Konsumtionssamhälle / Produktionssamhälle



Representation från stadens alla hörn
- med Kiruna IF som gemensam nämnare



Varför regnbågsfärgat och varför denna 
genomslagskraft?

Regnbågsflaggan – Den ultimata acceptansflaggan
Rosa – sexualitet | röd – liv | orange – helande | gul – solen | grön – naturen | turkos – magi | blå – konsten | lila - anden

Machosporten ishockey från machostaden Kiruna

Vi visste att vi skulle väcka uppmärksamhet – men kunde inte 
drömma om den genomslagskraft vi fick. Allt detta pga sunda 
värderingar?



Del av trovärdighet - HBTQ Certifiering RFSL

Försäkra oss om att alla känner sig välkomna till vår verksamhet 
via utbildning och betéendeförändring.

ALLA ska ges möjlighet att spela ishockey



Toleransprojekt blev Acceptansprojekt

Tolerans = Att tolerera någon. Att efter värdering ge sitt 
godkännande.

Acceptans = Att acceptera någon. Utan att lägga några 
värderingar acceptera en medmänniska.



Från idé till verkställande.
Hur förankrade vi förändringen internt?

Varför? – Samma utförande ger samma resultat.

Tidig och öppen kommunikation – Presentation, utrymme för 
reflektion, frågor och svar.

Tillit – Få alla att tro på förändringen och se dess möjligheter och 
fördelar.

Trygghet – Vi blir inte perfekta människor över en natt.

Delaktighet  - Jag gör skillnad.



Motstånd

Hatmejl, brev och inlägg på hemsida / sociala medier

”Nättroll”

Ungdomsspelare (religion)

Funktionärer

Motståndet var för oss ett kvitto på att detta behövs och 
någonting vi hade räknat med.



EN ENORM SKILLNAD FRÅN ATT VARA VÄLKOMMEN 
TILL ATT KÄNNA SIG VÄLKOMMEN



Kärring
Bögjävel
Jävla F*tta
Jävla Gay

Vanliga skällsord relaterade till kön och sexuell läggning.

Många använder orden för att dom alltid funnits där – utan 
eftertanke. Men inte på något sätt OK! Detta främjar inte 
välkomnande och utveckling. Här vill vi – och gör - skillnad.

På isen – Stridens hetta



”Nya” Kiruna IF

Värvat människor före hockeyspelare

Nya matchtröjan

Avslappnad och positiv miljö

Alla upplever delaktighet

Fantastisk lagsammanhållning

Kreativa lösningar

Resultaten = Kvitto

Bättre hockeylag!



”Nya” Kiruna IF

“Jag har aldrig varit i en sådan här tajt grupp. Det finns inga divor här. Det 
finns inte! Alla är trevliga killar som är här för att hela tiden utvecklas. Ingen 
ser sig själv som en färdig spelare och tror att de är några NHL-proffs. Jag 
har inga problem att ta ett skott med ansiktet, eller offra en tand. Det gör 
jag gladeligen för det här laget.” 

Niklas Pavel



Förändringar utanför Kiruna IF:

Öppet homosexuella

RFSL Kiruna

Kiruna IF kunde återuppta damishockeyn pga ökat intresse. (Invandrartjejer)

Kiruna Pride, Sapmi Pride, Tornedalen Pride

Bögjävel i skolan?! Skällsordet som försvann!?

ALLA har startat en process

Vad har hänt sedan 26 juni 2014?



Örebro Hockey

Örgryte Fotboll

Sundsvall Basket

IFK Göteborg – Fotboll
”HBTQ-dag”

Vi har öppnat många dörrar



Svenska Handbollslandslaget

Vi har öppnat många dörrar

Edmonton Oilers - NHL

FC Rosengård



”...gör en Kiruna...”



”...gör en Kiruna...”



”...gör en Kiruna...”



Världens bästa hockeyliga hakar på...



BLANDADE BILDER FRÅN VÅR RESA



Releasen TV4 Nyhetsmorgon



Sthlm Pride



Sthlm Pride
5 tim lång parad
500.000 åskådare



Queer-Bussen



Idrottsgalan



Idrottsgalan 2015



QX Galan



Kiruna Festivalen



Gott och blandat



Svenska Designpriset 2015



Vad gör vi nu?

Acceptansutbildning.se

- Företags och föreningsversion till preliminärt hösten 2016

Samarbete Kiruna Kommum 

- Samtliga grundskolor, åk 8-9

Ingen ”extra punkt” på styrelsemöten
- en naturlig del i allt vi gör

Vinner Hockeymatcher och utbildar människor

En frisk och positiv fläkt i utvecklingen av nya Kiruna



Acceptansutbildning.se



En levande och öppen stad 
där det händer saker. Där 
olika människor vistas med 
utrymme för nya möten 
och ett bredare utbud för 
konsumtion.

Om vi har - och upplevs ha 
- en hög acceptans för 

diversitet och olikheter

Fler människor känner 
sig välkomna och ökar 
sannolikheten till att 
dom väljer att flytta till 
Kiruna

Nya tjänster och idéer

Attraherar ännu fler 
människor som ökar 

kreativiteten och 
skapar även en starkare 

ekonomi 



Och därför spelar Kiruna IF i 
regnbågsfärgade tröjor.



TACK för att ni har lyssnat.


