VISTAS, VERKA, VÄXA – ATT UTVECKLA ATTRAKTIVA PLATSER GENOM DESIGN
Förstudie, Center för platsinnovation

av Helena Karlberg för LTU Business AB
med stöd av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting och Luleå kommun

FÖR OR D

Denna rapport innehåller LTU Business förslag på hur ett Center för platsinnovation kan etableras. Satsningens syfte
är att stärka platsers attraktivitet i samverkan med näringsliv inklusive besöksnäringen för att attrahera invånare, investerare
och besökare. Fokus ska ligga på hur man skapar attraktiva platser på landsbygden och hur man kan verka för en
ruralisering, vilket innebär att människor flyttar från städer till landsbygd. Idag sker i princip allt utvecklingsarbete och
all forskning inom urbanisering dvs hur man ska hantera att människor flyttar från glesbefolkade, isolerade regioner till
tätbebyggda områden där det redan bor många människor. Det kan till exempel handla om försörjning, återvinning,
sophantering och gröna områden.
I glesbebyggda områden, såsom i Norrbotten, finns andra typer av utmaningar, något som ett framtida Center för platsinnovation skulle kunna fokusera på för att skapa samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Till
exempel hur vi hanterar långa avstånd med tanke på miljöutsläpp och höga bränslekostnader, hur vi kan arbeta för att
behålla servicen på en plats, hur vi skapar arbetstillfällen på landsbygden som attraherar talang, hur vi kvalitetssäkrar
skola och omsorg i glesbebyggda områden och hur vi kan skapa attraktiva samhällen där besöksnäring och näringsliv
samverkar, till exempel i Malmfälten där gruvindustrin måste samarbeta med besöksnäringen och även ursprungsbefolkningen. Tankarna bakom ett Center för platsinnovation går dock att applicera på vilket område som helst, storstad
respektive landsbygd.
Ett Center för platsinnovation kan erbjuda kompetensutveckling i form av olika typer av utbildningsprogram, workshoppar,
föreläsningar och konferenser samt bidra till interdisciplinär tillämpad forskning inom området och transdisciplinärt
tillsammans med samhälle och näringsliv. Detta Center kan också ta rollen att samordna forskning inom området och
dessutom bli en integrerad del av befintliga labbmiljöer för produkt- och tjänsteinnovation, något som även är på gång
att utvecklas vid Luleå tekniska universitet. Idag finns ingen nationell aktör som arbetar med samordningen mellan
attraktiva samhällen och näringslivet som helhet, som kan driva på forskning men också ha en förankring i verkligheten
för att nå bästa resultat. LTU Business kan ta denna roll och därmed skapa världens första Center för platsinnovation.

Luleå, december 2014

HELENA KARLBERG
Projektledare och författare av rapporten
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1. INT R ODU K TI ON

Att arbeta med design kopplat till en destination
– en stad, ett samhälle, en region, handlar om att

skapa och utveckla attraktiva platser. Platser där
människor vill vistas, verka och växa.

Norrbottens län förväntas mer än en tredjedel av den

och stolthet handlar om att ta till vara på platsen tillgångar,

sysselsatta arbetskraften gå i pension till och med 2025,

men också framtidsdrömmar och engagemang. Attraktivitet

detta samtidigt som den arbetsföra befolkningen förväntas

handlar även om värdskap och ett välkomnande, ett

minska. Bara i Kiruna kommun måste en person i veck-

samhälle som är tillåtande och öppet för alla oavsett

an ersättas på grund av pensionsavgångar de närmaste

kön, ålder och etnicitet. För att genomgå en sådan

Idag är konkurrensen mellan olika platser enorm. Det är

tio åren. Fram till 2025 är antalet anställningar som

process krävs mod, kunskap och engagemang. Inte

många städer och samhällen som strävar efter fler besökare,

måste tillsättas i Norrbotten över 40 000, och då har vi

minst bland ledarna som ska driva processen framåt.

invånare och investerare. Besöksnäringen har fått en

inte räknat med tillväxt (Länsstyrelsen i Norrbottens län

Det krävs en gemensam bild av kommunens historia,

allt mer betydande roll, för turister och affärsresenärer men

2014). Den demografiska utvecklingen kommer inte bara

men även vart kommunen eller regionen är på väg. Det

även för invånarna och det övriga näringslivet eftersom

att innebära stora konsekvenser för kompetensförsörjningen

krävs även en genomtänkt struktur som kan säkerställa

besöksnäringen leder till ett levande samhälle. Turist-

utan även för kommersiell och offentlig service samt

en långsiktigt hållbar process.

attraktionerna fungerar som värdefulla tillgångar för alla,

utvecklingen av näringslivet. Kommunerna formulerar

inte minst för nya aktörer som funderar på att etablera

sällan strategier för att möta de utmaningar som en

Förstärka genom design

sig på en ort. Ett levande samhälle med ett lönsamt och

negativ befolkningstillväxt medför. De behöver stöd i

Under flera års tid har LTU Business, tidigare Centek,

växande näringsliv säkrar och skapar arbetstillfällen,

detta arbeta och de behöver kunskap och forskning att

arbetat med att utveckla turistanläggningar i Norrbotten

ökar skatteintäkter och utgör bra förutsättningar för en

kunna stödja sig mot (Syssner, J 2014).

och Västerbotten. 2011 vidareutvecklade LTU Business

god samhällsservice. Men det ojämna befolkningsan-

det väl genomarbetade programmet Turistanläggningars

talet och även den ojämna befolkningstillväxten skapar

Platsens identitet

stora skillnader mellan stora och små, växande och

Vad kan då en kommun göra för att vända avflyttning

programmet Dags att designa Norrbotten, med syfte

minskande kommuner.

till inflyttning? Vi menar att receptet till framgång är att

att göra Norrbottens kommuner mer attraktiva genom

arbeta med kommunens attraktivitet, att hitta platsens

att utgå från platsens identitet och förstärka det genom

Stora utmaningar

form och funktion och skapade destinationsdesign-

unicitet och identitet – det som särskiljer platsen från

design och arkitektur. Vi menar att det inte räcker med

Många regioner och kommuner i landet står inför mycket

andra. Först då kan man nå genom bruset, få blickarna

att ha framgångsrika turistanläggningar; när en turist

stora demografiska utmaningar. Befolkningen blir allt

att riktas mot sin plats. Här är lokalbefolkningen och det

kommer till en plats upplever han eller hon en hel kommun,

äldre och det kommer att ske en omfattande

lokala näringslivet oerhört viktigt. De är ju många gånger

en hel region. Att ha ett fungerande samspel mellan privata

generationsväxling på arbetsmarknaden. I till exempel

dem som formar ett samhälle. Att stärka en plats identitet

aktörer, kommunala funktioner, ideell sektor samt
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högskolor och universitet är därför högst avgörande.

ett samhälle är detta allt annat än hållbart. De anställda

Förankring i verkligheten

Ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter

personerna betalar ingen skatt på platsen de arbetar,

Denna rapport ska fungera som ett underlag för att

och övriga samhället (Quadruple Helix) bidrar till dels

men de har tillgång till all service. På sikt utarmar detta

skapa ett center som arbetar med denna samordning

högre vetenskaplig kvalitet dels positiv tillväxt och

ett samhälle, som är beroende av skatteintäkter för att

mellan attraktiva samhällen och näringslivet som helhet

samhällsutveckling.

upprätthålla och även utveckla servicen. Men för att en

inkl besöksnäringen och som arbetar forskningsnära

person ska välja att flytta till ett gruvsamhälle, kanske

tillsammans med universitet och högskolor med en stark

med hela sin familj, är det viktigt att samhället satsar på

förankring i verkligheten för att nå bästa resultat. Vi har

sin attraktivitet.

valt att kalla detta ett Center för platsinnovation.

Stärka ortens invånare
När vi lyfte blicken från våra turister och tog in ett vidare
perspektiv såg vi också att det finns behov av att stärka
ortens invånare, att få dem att känna sig stolta över sin

Attraktivitet som helhet

kommun. Om kommunens invånare trivs kommer de att

Utifrån tidigare erfarenheter beviljades LTU Business

prata gott om platsen och om fler hör goda ord om platsen

stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns

vill fler besöka den, fler vill vara med och utveckla och

landsting och Luleå kommun till en förstudie för att

investera och förhoppningsvis flyttar fler dit.

undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa ett

Något som knyter an till en tillfällig, men negativ,

nationellt center för destinationsdesign och turismdesign

befolkningsökning är fenomenet ”fly-in fly-out” som är

i Norrbotten. Tidigt i processen upptäckte vi att det

vanligt i gruvsamhällena idag. Fly-in fly-out är en metod

saknas en aktör som arbetar med samordningen mellan

för att anställa människor i avlägsna områden genom

attraktiva samhällen och hela näringslivet inkl besöks-

att flyga dem tillfälligt till arbetsplatsen i stället för att

näringen, en aktör med ett större synfält som kan se till

flytta de anställda och deras familjer permanent. För

en regions eller en kommuns attraktivitet som helhet.

INTRODUKTION
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1.1 Projektbeskrivning:
PROJEKTNAMN
Förstudie, Center för destinationsdesign och turismdesign/Center för platsinnovation

PROJEKTTID
2013-09-01 – 2014-12-12

PROJEKTÄGARE
LTU Business AB, i rapporten kallad LTU Business

KONTAKTPERSON
Helena Karlberg helena.karlberg@ltubusiness.se
LTU Business är en regional huvudaktör för tillväxt. En
aktör som bygger broar inom kunskapsöverföring och
nytänkande - regionalt och internationellt. LTU Business
utvecklar individer, företag och organisationer i en
ständig strävan att nå nya erfarenheter, ny kunskap och
ökad lönsamhet för våra kunder.
Helena Karlberg, som har skrivit rapporten, är anställd
vid LTU Business sedan 2008 och ansvarig för
verksamhetsområde Design & Innovation. Bland annat
har hon initierat och drivit utvecklingen av destinationsdesignprogrammet Dags att designa Norrbotten som
hon också har varit projektledare för. Samtliga 14 kommuner
i Norrbotten har nu genomgått detta program. Tidigare
har Helena arbetat 15 år som journalist, informatör och
marknadsförare. Hon har även varit verksam i resebranschen under fem år. Helena har stor internationell
erfarenhet och har bott och arbetat i Tyskland, Brasilien
och USA. 2002 grundade Helena nätverket Magma, ett
nätverk för kvinnor verksamma inom kultur, jämställdhet,
kultur och företagande med 500 medlemmar i Skandinavien.
Magma ingår nu i LTU:s forskningsprojekt Genusdriven
social innovation.
6
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1.2 Bakgrund:

LTU Business, tidigare Centek, har under drygt 30 år
varit en utbildningsarrangör regionalt och internationellt
och har stor erfarenhet av produkt - och tjänsteutveclingsprocesser. LTU Business har även kompetens inom
både innovations- och kommersialiseringssystemet, där
vi idag arbetar med forskare och studenter inom LTU,
Luleå tekniska universitet. Det nära samarbetet med
universitetet gör att LTU Business alltid ligger i framkant
och att vi kontinuerligt kan bidra med forskning och ny
kunskap till verksamheten.
Genom strukturfondsprojekten Designarena Nord I och II,
och specifikt delprojekten Turistanläggningars form och
funktion och Dags att designa Norrbotten, har
LTU Business byggt upp en nationellt och internationellt
erkänd kunskap inom turismdesign och destinationsdesign.
LTU Business vill nu förvalta och utveckla denna kompetens.
Vårt delprojekt/program Turistanläggningars form och
funktion är redan nu ett nationellt program och resultatet
finns publicerat på Stiftelsen Svensk Industridesigns,
SVID:s hemsida (http://www.svid.se). Även programmet
Dags att designa Norrbotten går att applicera nationellt.
En av landets basnäringar
Destinations- och turismdesign är viktiga områden för
Sverige, inte minst Norrbotten, då turismen utvecklas till
att mer och mer vara en av landets basnäringar. Turismens
exportvärde ökade med 9,3 procent till 98,8 miljarder
kronor 2011 - mer än dubbelt så mycket som värdet av
den svenska personbilsexporten. Under 2011 bidrog
turismnäringen även med 162 300 arbetstillfällen, vilket

motsvarar mer än Sveriges sex största företag tillsammans.
Under 2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige
med 6,4 procent till 264 miljarder kronor och den nationella
turismstrategin har som mål att turismnäringens omsättning
ska dubbleras från 2010 till år 2020.
Samverkan krävs
För att besöksnäringen ska nå sina mål till 2020 anser vi
att det krävs ett samarbete mellan besöksnäringen och
övriga näringar. I Norrbotten har vi goda exempel från
exempelvis Arjeplog där biltestverksamheten samarbetar
tätt med turistentreprenörerna. I Gällivare sker samarbete
med gruvindustrin och i Kiruna med rymdindustrin. Detta
är något som skulle kunna utvecklas vidare, forskningen
skulle kunna visa på vinster och utvecklingspotential
och affärsutvecklare skulle kunna titta på affärsmodeller
som gäller samverkan mellan olika näringar.
Under 2012-2014 drev Näringsdepartementet, på initiativ
av tidigare näringsminister Annie Lööf, ett projekt som
hette Attraktionskraft Sverige. Projektets syfte var att
arbeta för att ge människor, företag, kommuner och
regioner möjlighet att skapa attraktiva miljöer och forma
sin framtid utifrån sina unika förutsättningar. Detta
påminner om vad vi vill åstadkomma - attraktiva miljöer
i samarbete med näringslivet, där besöksnäringen är en
viktig del, samt forskning.

INTRODUKTION
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TURISTANLÄGGNINGARS FORM OCH FUNKTION

DAGS ATT DESIGNA NORRBOTTEN

Att utveckla en turistanläggnings kvalitet och konkurrenskraft

Dags att designa Norrbotten har till syfte att få deltagarna

handlar idag till stor del om design och arkitektur: att

att förstå betydelsen av design och arkitektur och på

visuellt bekräfta för kunden att han eller hon har valt rätt,

vilket sätt det kan användas för att skapa attraktivitet för

kommer att få valuta för pengarna och lämna anläggningen

kommunen. Programmet innehåller baskunskaper om

som en nöjd kund. Turistanläggningars form och funktion

produkt- och tjänstedesign, arkitektur, kommunikation,

vänder sig till företag inom besöksnäringen och har

placebranding, storytelling och sociala medier.

ett fokus på fysisk gestaltning och tjänstedesign som

Programmet följer ett processinriktat upplägg baserat

förstärker upplevelsen av en plats. Programmet följer

på åtta nätverksträffar, som förläggs i de deltagande

ett processinriktat upplägg där vi följer kundens resa. Det

kommunerna samt en studieresa. Vid varje träff tillförs

innebär att ny kunskap byggs i åtta steg, där entreprenörerna

ny kunskap och de egna kommunerna används som

lär sig göra medvetna val anpassade för den egna

praktiska exempel. Målet är att få en röd tråd i bebyggelse,

anläggningen. Det handlar om att arbeta med form och

skyltning, evenemang, marknadsföring och hela

funktion som utgångspunkt, där plats, ursprung och

upplevelsen av kommunen. Programmet vänder sig

historik finns med som naturliga ingredienser.

främst till kommunchefer och näringslivschefer. Samtliga
14 kommuner i Norrbotten har genomgått programmet.

8
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Düsseldorf, Tyskland

Frågor som rör samhällsutveckling och stadsutveckling
blir alltmer aktuella, både inom Sverige och internationellt.
EU-kommissionen prioriterar stadsutvecklingsfrågorna
under den nu inledda programperioden 2014-2020, men
även tidigare har medel avsatts för stadsutvecklingsfrågor i
särskilda program.
Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och
Tillväxtverket att upprätta och förvalta en plattform för
frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen bygger
vidare på den särskilda satsning regeringen gjorde mellan
2008 och 2012 för att främja en hållbar utveckling av
städer, tätorter och bostadsområden - Delegationen för
hållbara städer. Syftet med plattformen är ökad samverkan,
samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling.

De myndigheter som ingår i plattformsuppdraget
kommer att samarbeta kring ett antal nyckelfrågor
som är av betydelse för att utveckla arbetet med
hållbar stadsutveckling (http://www.regeringen.se/
sb/d/18061/a/234517).
Process i ständig förändring
Med hållbar stadsutveckling avser regeringen en
process i ständig förändring med hänsynstagande till
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Insatser
måste anpassas till olika platsers skilda förutsättningar,
exempelvis storlek, täthet, geografiskt läge, befolkningsoch näringsstruktur. För att möta städers/platsers
ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar och
samtidigt ta till vara på den utvecklingspotential som
finns krävs ett integrerat arbetssätt mellan olika
kompetensområden.

Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska
göra en översyn av den statliga politiken för arkitektur,
form och design. Syftet med uppdraget är att stärka
arkitekturens, formens och designens värden och
betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara
samhällsutvecklingen. Även detta stärker vår idé om att
utveckla platsers attraktivitet genom platsinnovation.
Uppdraget, som har fått namnet Gestaltad livsmiljö – en
ny politik för arkitektur, form och design, ska redovisas
senast den 1 oktober 2015 (http://www.regeringen.se/
sb/d/18248/a/240409).
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1.3 Syfte

Som en del i skapandet av ett framtida Center för
platsinnovation har en förstudie gjorts med syftet att:
1.

Förklara begreppet platsinnovation

2.

Kartlägga nationella agendor och nationella strategier

3.

Kartlägga befintlig forskning

4.

Kartlägga befintliga innovationsmiljöer

5.

Kartlägga samhällsinsatser i Sverige

6.

Kartlägga goda exempel i Norden och Europa

7.

Kartlägga behovet av ett Center för platsinnovation

8.

Kartlägga relevanta aktörer i Sverige och Norden

9.

Inleda samarbeten med högskolor och universitet

10. Ge rekommendationer för framtida satsning

Luleå, Sverige

10

INTRODUKTION

2. PL ATSE N SOM U TGÅ N GS PUN K T

Infrastruktur,
fysisk miljö,
bostäder

Kultur, fritid,
handel och
nöjen

Vård, skola, omsorg,
service och arbeten

För att ett samhälle ska vara attraktivt krävs att

Gemensamt tema

det finns en väl fungerande infrastruktur, bostäder

För att platsen ska kommunicera med omvärlden

och en god gestaltning av den byggda miljön.

på ett effektivt sätt krävs att identiteten genomsyrar

Det behövs ett bra innehåll såsom vård, skola,

den sammanhängande upplevelsen av en plats.

omsorg, kommersiell service och intressanta

Störst framgång når man om man lyckas skapa

arbeten. För att ett samhälle ska vara attraktivt

ett gemensamt tema, en sk röd tråd i både

behövs även kultur, fritid och nöjen. Men det

centrumbebyggelsen, innehållet och presentationen

som gör att man väljer en plats framför en annan

av kommunen för att skapa socialt, ekonomiskt

är identiteten, ”uspen” (unique selling point), det

och miljömässigt hållbara attraktiva miljöer. Vi

som gör att platsen skiljer sig från mängden, dvs

har valt att kalla detta platsinnovation.

är unik i något avseende.

Den orangea linjen visar identiteten som ska hålla ihop
ovanstående genom ett gemensamt tema. Identiteten
bottnar i platsens historia, kultur, natur, traditioner och
värderingar.

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
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Innovation är en ny vara, tjänst, metod,

organiseringssätt m.m. som tagits i bruk i

samhället och bidragit till värde för individer,
organisationer och/eller samhället.

Platsinnovation är något principiellt nytt av
betydelse som bidrar till ett attraktivt och

socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
samhälle.

FYSISK GESTALTNING
Gestaltningen av en plats är central för hur väl den
fungerar och hur uppskattad den blir av medborgare och
andra aktörer. En väl utformad bebyggd miljö kan medföra
att människor trivs, vill flytta dit, att de bor kvar och att
skadegörelse minskar. Levande och trygga livsmiljöer
bidrar även till att motverka utanförskap, ohälsa och
minskat samhällsengagemang. Den fysiska gestaltningen
blir därmed en viktig demokratifråga.

I begreppet ingår tre delar

För en kommun kan det underlätta att ta fram en
gestaltningsplan med syfte att tydliggöra en kommuns

FYSISK GESTALTNING

ambitioner när det gäller arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Planen kan till exempel innehålla hur den byggda
miljön är organiserad, förhållandet mellan gatustruktur

INNEHÅLL

och byggnadernas storlek och utformning, sambandet
mellan arkitektur/konst, hållbarhet, gröna rum/parker,
materialval, färgsättning, skyltar och armaturer. Även

PLATSMARKNADSFÖRING

infarterna till en ort, dvs handslaget med platsen, det
första intrycket som är så viktigt för upplevelsen av en
plats.
Gestaltningsplanen fungerar som ett vägledande
dokument som ger en konkret bild av hur kommunen
ska gestaltas. Dokumentet kan användas som underlag
för detaljplanering, nybyggnation, ombyggnation och
tillbyggnation. Det är en fördel om gestaltningsfrågorna

12

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT

tas upp i tidiga planeringsskeden, innan definitiva beslut
har fattats. Senare är det svårt att göra förändringar.
Genomförda projekt har även bekräftat betydelsen av att
involvera medborgarna så tidigt som möjligt för att öka
delaktigheten i utformningen av gemensamma miljöer.
Att utgå från platsens unika kvalitéer, historia och identitet
är grundläggande.
Vid Luleå tekniska universitet pågår forskning i hur
byggda miljöer kan utformas för att fungera bättre i
kallt klimat (Attract) och vad det är som gör att en stad
eller ett samhälle ses som attraktivt (Attraktiv arkitektur
för stad och bostad). Ett annat projekt handlar om hur
den byggda miljön kan utformas för att attrahera och
underlätta för invånarna att röra sig aktivt, vilket påverkar
människors hälsa positivt. Projektet, med namnet Hälsa
på hal is – strategisk planering för god hälsa i kallt klimat,
utförs tillsammans av forskare från Hälsovetenskap och
Arkitektur. De forskar bland annat på hur människor kan
vara mer fysiskt aktiva i vardagen – särskilt på vintern.
Det övergripande målet är stimulera bättre folkhälsa,
bosättningar och etableringar av nya företag. Metodiken
som används baseras på människors upplevelser om
vad som är attraktivt och hälsofrämjande.

INNEHÅLL
Innehållet och funktionerna på en plats är också viktiga
för att den ska vara attraktiv. Vad som är attraktiva funktioner
skiljer sig åt beroende på vem du frågar, men det handlar
om vilken typ av samhällelig service som finns på
platsen, t ex affärer, restauranger, utbildningar och olika
typer av fritidsaktiviteter. Innehållet handlar också om
vilka företag som finns på platsen och vilka företag man
vill attrahera. I Luleå har till exempel etableringen av
Facebook betytt oerhört mycket för identiteten men också
för utvecklingen av näringslivet, inte minst etableringar av
fler datacenter.
Innehållet på en plats innebär även olika typer av evenemang,
sport, kultur, nöjen, teater etc. Ett evenemang sätter ofta
en stark prägel på en plats och ger i många fall ringar på
vattnet och kan leda till utveckling och tillväxt inte minst
inom näringslivet. OS i Barcelona 1992 var till exempel
starten på Barcelonas transformation från att vara en
smutsig och fattig industristad till att bli en av Europas
mest attraktiva och innovativa städer. Ett annat liknande
exempel är Bilbao, där Guggenheimmuséet lockar
många kulturturister. VM i Åre 2007 är ett exempel från
Sverige som har visat hur en liten ort kan utvecklas
genom ett sportevenemang. Mästerskapet då var det
hittills största vintersportevenemanget som

hållits i Sverige. Det hade 350 deltagande från 60 länder,

I Åre samarbetar man med Åreföretagens destinations-

besöktes av 225 000 personer varav 80 000 åskådare och

bolag som marknadsför kommunen som turistort året

sågs av 563 miljoner TV-tittare från 24 länder. Evenemang

runt. Haparanda marknadsför sig som en handelsstad

innebär som i detta fall en enorm uppmärksamhet och

och Barents Center som nu byggs i Haparanda är det

publicitet, vilket stärker identiteten och bilden av platsen.

största handelsprojektet hittills i norra Sverige och ett

Ett evenemang fungerar också som ett gemensamt mål

viktigt steg framåt för Haparandas utveckling inom Ba-

som ska genomföras. Det finns en enorm kraft i det. Alla

rentsregionen. Barents center ska bestå av närmare 70

måste sträva åt samma håll för att det ska bli ett lyckat

butiker, caféer och restauranger. Det ska också innehålla

resultat. Samarbete är a och o. Alla aktörer måste samverka

en stor multiarena, Europas modernaste gymnasieskola

och ha en gemensam målbild och vision för att en plats

mitt i centrum och ett högt hotell byggt över gränsen

ska bli attraktiv.

mellan Haparanda och Torneå. Enligt organisationen
Sverige Bygger är Barents center det hetaste byggprojektet
i Norrland just nu. Det kommer därmed före andra stora

PLATSMARKNADSFÖRING
Alla kommuner vill uppfattas som attraktiva och locka

byggprojekt i Norrland, som det nya stadshuset i Kiruna,
en multisportarena i Gävle och en galleria och ett
äventyrsbad i Umeå.

till sig invånare, besökare, företag, investerare och
evenemang för att generera tillväxt. Konkurrensen idag

Luleå, Åre och Haparanda har lyckats med en bra

är enorm. Platser behöver ha ett unikt försäljnings-

platsmarknadsföring som visar en positiv framtidsbild av

argument som speglar en sann substans, inte är inmutat

de respektive kommunerna. När platsmarknadsföringen

av andra platser och är attraktivt för de aktuella

går hand i hand med platsutvecklingen, som i dessa

målgrupperna. Luleå, Åre och Haparanda är goda exempel

fall, skapas goda relationer med såväl invånare som

på kommuner som har lyckats marknadsföra sig på ett

besökare.

positivt och effektivt sätt. Efter Facebooks etablering i
Luleå marknadsför sig kommunen som the Node Pole,
vilket har lockat fler datacenter till hela regionen.

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
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UPPLEVELSEN
Alla de tre huvuddelarna i platsinnovation samverkar, det
vill säga 1) fysisk gestaltning 2) innehåll och 3) platsmarknadsföring. Tillsammans stärker de den totala

Unika upplevelser har också större potential att generera
bilder och statusuppdateringar i sociala medier, till
exempel Instagram och Facebook. Sociala medier är

upplevelsen av en plats. Ett bra exempel på detta är tidigare

något som på bred front marknadsför platser, väcker

nämnda Haparanda, som marknadsför sig som en

nyfikenhet och resulterar i nya besökare. Idag vill

handelsstad. Där byggs det ett nytt köpcentrum för att

besökaren dessutom gärna själv vara delaktig i skapandet

man satsar på att på att få fler etableringar vilket leder

av en upplevelse, som att baka bröd i bagarstugan, rida

till fler arbetstillfällen. Identiteten är handel och kanske

på fjället eller stöpa ljus till jul. För företagaren i

till och med handel över nationsgränsen. Målsättningen

turistbranschen gäller det därför att förstå besökaren,

är att Haparanda ska växa och att fler ska vilja besöka

då varje upplevelse är unik och individuell. Det personliga

dem och flytta dit. Att handeln växer gynnar besöksnäringen

mötet är minst lika viktigt som hotellrummet, restaurangen

och näringslivet i stort.

och andra konstruktioner eller produkter. Även andra
företag använder, enligt Kotler (1999), alltmer platsers

Över lag ökar intresset för upplevelser i samhället, inom

kulturella särarter i sin strategiska affärsutveckling för

besöksnäringen och även inom näringslivet. Om till

att skapa mervärden. Inom företagandet eftersträvas att

exempel ett företag ska ha personaldagar vill de gärna

integrera produkter och tjänster med upplevelser, vilket

erbjuda något utöver det vanliga. En arbetsam utbildningsdag

är ett sätt att skapa ett ökat ekonomiskt mervärde.

kombineras gärna med någon sorts ”happening” på
kvällen. Det kan vara god mat, en artist eller kanske ett
äventyr. I en tid då det personliga varumärket blir allt
viktigare, blir även unika upplevelser som sticker ut allt
viktigare. Dagens resenärer söker efter ovanliga resmål
och invånarna vill ha möjlighet att besöka annorlunda
restauranger och upplevelser i sin hemstad.

14
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Varje år ger företaget Placebrander ut en trendrapport inom placebranding
och 2014 års rapport fokuserar just på den unika upplevelsen (http://
placebrander.se/). Som ett av Sveriges främsta exempel nämns IceMusic
i Luleå (http://www.icemusic.se/).
IceMusic är en konserthall gjord av en stor snöigloo där professionella
musiker spelar på instrument gjorda av is, ICEstruments. Konserthallen,
tillika besöksmålet är grundat av iskonstnären Tim Linhart från New
Mexico i USA, numera bosatt i Luleå. IceMusic är ett exempel på innehåll
på en plats som kan användas i marknadsföringen på ett effektivt sätt.

Alla tre delar i platsinnovation finns alltså med i IceMusic:
Fysisk gestaltning: Igloon/konserthallen
Innehåll: Musiken/upplevelsen
Platsmarknadsföring: Kylan i Norrbotten tas till vara på många olika
sätt, en del mer kreativa än andra.

IceMusic

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT

15

Treehotel

Treehotel utanför Harads i Boden är ytterligare en plats som har fokus
på upplevelsen. Treehotel erbjuder en unik boendeupplevelse med modernt
designade stugor i träd mitt i en orörd natur. Här kan besökarna lämna
den tidsstyrda vardagen, njuta av stillheten och hämta ny kraft i en
familjär och sofistikerad miljö (http://treehotel.se/).
Treehotel har för övrigt gått programmet Turistanläggningars form och
funktion inte bara en gång, utan två och de säger själva att de inte hade
satsat på design och arkitektur om de inte hade gått programmet.
De tre delarna på Treehotel är följande:
Den fysiska gestaltningen: De fantastiska trädrummen i kontrast med
Brittas pensionat vilket förhöjer upplevelsen.
Innehållet: Värdskapet och den familjära känslan, maten som baseras
på lokala råvaror, inredningen och servicen på plats.
Platsmarknadsföringen: Treehotel uppmärksammas i media över hela
världen tack vare de unika arkitektritade trädrummen i en orörd natur.
Treehotel har hittat sin alldeles egna särart och identitet. De har i princip
inte behövt lägga några pengar på marknadsföring. Konceptet är så
starkt att det sprider sig självt.
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OLIKA TYPER AV PLATSER
Det finns olika typer av platser och vi har valt

att kategorisera dem i tre grupper: geografiska,

affärsmässiga och tematiska. Alla dessa platser
har behov av utveckling. Modellen för
platsinnovation, att arbeta med fysisk gestaltning,
innehåll och marknadsföring, kan med fördel
användas för samtliga grupper.

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
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Drammen, Norge

GEOGRAFISKA PLATSER
•

Regioner

•

Kommuner

•

Storstäder

•

Medelstora och små städer

•

Samhällen

•

Byar

•

Destinationer

•

Besöksanläggningar

•

Torg och parker

•

Entréer ex flygplats, tågstation, busstation
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Drammen
Drammen, utanför Oslo, är ett exempel på en geografisk

restaurering av stadens stränder, torg och parker.

plats som har genomgått en omfattande förändring

Transformationen har inneburit en stor förändring i

de senaste åren. Tidigare betraktades Drammen som

mentaliteten hos stadens befolkning. Plötsligt strömmar

en smutsig och hårt trafikerad stad som man helst

människor till de nya offentliga utrymmen, ivriga att

bara passerade på väg någon annanstans, men nu har

använda dem. Drammen har fått många fina priser för

Drammen blivit en pulserande och levande stad som

sitt målmedvetna och strategiska arbete med att skapa

invånarna äntligen är stolta över. Först städade man upp

en attraktiv och hållbar stad. 2008 fick dem utmärkelsen

längs floden och skapade ett långt promenadstråk längs

The European Urban and Regional Planning Awards,

vattnet. En gångbro, Ypsilon, byggdes över floden och

2009 The European Council of Spatial Planners, 2012

den är nu Drammens nya landmärke. Trafiken i centrum

Nordic Bridge Prize för bron Ypsilon och 2013 Statens

omdirigerades till utkanten av staden och fotgängarna

pris for sociala bostäder (https://www.drammen.kom-

har fått mer plats. Nyligen gjordes en fullskalig

mune.no/).

Kolding, Danmark

AFFÄRSMÄSSIGA PLATSER
•

Kunskap och forskning

•

Råvaror; gruv, stål, olja, gas, skog

•

Informationsteknik, IKT

•

Design

•

Datacenter

•

Testverksamhet

•

Besöksnäring

•

Rymd

•

Handel

•

Life Science, Biotech och medtech

•

Kulturella och kreativa näringar

Kolding

I samarbete med universitetet bedriver man också kampanjer,

Koldings kommun i Danmark är en kommun som har

till exempel hur Kolding ska bli en mer attraktiv studieort.

valt att satsa på ett affärsmässigt tema för att bli mer
attraktiva och för att öka tillväxten i kommunen. I

Kolding har även en designinkubator, House of Design,

Kolding har man beslutat att arbeta med visionen ”Vi

som har till syfte att hitta nya tankesätt som gör närings-

designar för livet”. Det innebär att ett designtänk ska

livet mer effektivt. Dessutom har kommunens hemsida

genomsyra all kommunal verksamhet, till exempel sop-

en egen sida just för design.

hämtning, barnomsorg och äldreomsorg.
Ulrik Jungersen som är designchef i Koldings kommun
Kommunen har nyligen fått ett nytt universitet, Syddansk

drivs av att göra kommunen mer attraktiv att bo och

Universitet som är byggt av Henning Larsen achitects,

driva företag i, men eftersom Kolding ligger i en del av

där det bedrivs forskning och undervisning inom design-

Danmark där man inte automatiskt kan räkna med tillväxt

kultur, designledarskap, designekonomi, strategisk design,

gäller det att arbeta aktivt för det, menar han. Målet är

design management, co-creation och entreprenörskap

10 000 fler invånare år 2022. (http://www.kolding.dk/).

genom design. Kommunen har också inrättat ett designsekretariat som driver Koldings nya vision. Där arrangeras
workshoppar för kommunens invånare och samtliga
chefer i kommunen ska få en designutbildning.

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
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TEMATISKA PLATSER
•

Kultur; konst, litteratur, teater, musik etc

•

Sport; hockey, fotboll, golf, skidor etc

•

Mat

•

Jakt och fiske

•

Natur; skog, hav, fjäll

•

Vandrings-, fiske-, kajak och båtleder

•

Cykelvägar

•

Promenadstråk

•

Rastplatser

•

Sportarenor

•

Nöjesfält

The High Line park
High Line Park är ett bra exempel på platsinnovation
i en del av en stad som följer ett visst tema. Här har
man tagit tillvara på platsens historia och identitet och
utvecklat detta till en attraktiv plats. Parken är byggd på
en övergiven järnvägssträcka i det gamla slakthusområdet
i New York. Järnvägen byggdes 1929 på tredje våningen.
Man ville inte ha spåren på markplan eftersom det skulle
störa gatutrafiken och istället fick den ringla sig mellan
byggnader för att sammanlänkas med fabrikerna och
lagren i stan. Vid den tiden fraktades mjölk, kött och
andra råvaror längs järnvägen, men sedan 70-talet har
spåren lämnats och vuxit igen. Drivande i arbetet med
att göra om banan till park var två boende i området,
Joshua David och Robert Hammond, som träffades på
ett möte och bestämde sig för att det gamla spåret
skulle få en ny chans. De lyckades tack vare god publicitet
och stöd av arkitekter som Jean Nouvel och Frank
Gehry. Parken är 2,4 kilometer lång och sträcker sig 22
kvarter från 34:e gatan ner till Gansevoort Street. Fortfarande
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finns rälsen bevarad på några sträckor. Parken har också
smyckats med konst, växter och designade parkbänkar
och anses idag vara Yorks populäraste utflyktsmål
(http://www.nycgovparks.org/parks/the-high-line,
https://www.thehighline.org/).

Norska Nasjonale turistveger
Norska Nasjonale turistveger passar in i alla de tre
kategorierna, geografisk plats, affärsmässig och tematisk.
Konst, design och arkitektur är bärande teman i
turistvägprojektet, där varje enskild installation i form av
rastplatser, utsiktsplatser, servicehus, stigar, trappor och
möbler är unik.
Naturen är många gånger spektakulär i sig, men arkitekturen
bidrar till att förstärka naturupplevelserna, dessutom
underlättar den för besökaren att ta sig ut i naturen.
Norge har lång erfarenhet av att anpassa byggnader
till krävande terräng - en tradition som formgivare och
arkitekter nu bygger vidare på i arbetet med att utveckla
Norges nationella turistvägar. 18 vägsträckor från norr till
söder längs kusten, fjordar och fjäll har valts ut. Avsikten
är att få fler att turista i Norge, och därmed styrka
näringen i distrikten, något som man ser goda resultat
på redan idag. Projektet startade i mitten av 90-talet,
och 2023 räknar Statens Vegvesen i Norge med att
attraktionen Nasjonale turistveger ska vara fullt utbyggd.
Arbetet med de nationella turistvägarna anses vara ett av
de mer komplexa och innovativa design- och arkitekturprojekten i världen, och ses som en förebild och inspiration i
många länder och regioner, så även i Sverige och
Norrbotten (http://www.nasjonaleturistveger.no/).

The High Line park

INVÅNARE

NÄRINGSLIV

BEROENDE OCH MEDSKAPARE AV PLATSEN
Invånare (befintliga och potentiella), besökare och näringsliv
är alla beroende av en plats men även medskapare av
platsen. Om en plats är attraktiv för besökare är den
ofta det även för invånarna. Om en plats har god service
gynnar det alla. God service kan vara en aspekt som
påverkar en investerares beslut att satsa pengar på en
plats, det kan också vara en sak som spelar in när en
familj väljer eller inte väljer att flytta till en viss plats. Det
lokala näringslivet och lokalbefolkningen är viktiga ambassadörer när det gäller att skapa intresse för en ort.
De förstärker en plats identitet och därmed attraktivitet.
Därför är det viktigt att arbeta med den lokala stoltheten.

BESÖKARE

Ur stolthet föds framtidstro, engagemang och framgång.

bostäder ska rivas vill ha en ny bostad, nyckel mot

Utmaningen för kommuner och regioner är att bygga

nyckel, men LKAB vill lösa ut bostäderna och låta

samhällen och miljöer som gör det möjligt för människor

bostadsrättsinnehavarna att bo kvar på rivningskontrakt.

och företag att växa och trivas. Många olika intressen

De menar att lägenhetsinnehavarna får betalt för sina

ska vägas samman. Det kräver god förmåga att lösa

lägenheter, men problemet är att pengarna inte räcker

intressekonflikter som kan uppstå mellan parterna. I

till en ny bostad. Ytterligare ett problem är att hela

Gällivare och Malmberget till exempel ska en hel stad

Malmberget håller på att förfalla. Hus står omålade,

flyttas på grund av att gruvorna växer. Detta innebär en

grönområden växer igen och mycket är trasigt. Eftersom

hel del utmaningar men också möjligheter.

samhället kommer att vara borta inom en tioårsperiod

Bättre välmående i en attraktiv miljö

görs inga renoveringsarbeten eller någon uppfräschning
av grönområden, men för ett barn som växer upp i den

Vi har tagit del av en konflikt i Malmberget mellan

här miljön är tio år en lång tid. De flesta mår bättre i en

bostadsrättsinnehavare i Riksbyggen och LKAB.

attraktiv miljö och alla borde ha möjligheten att växa

Människorna som tvingas flytta på grund av att deras

upp på en sådan plats (Statens konstråd 2012).

PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
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3 . SA MV ER KA N

För att möta de samhällsutmaningar som vi står inför

framställs som otillräckligt eftersom mänskligt handlande

beroende av varandra. Om det går bra för näringslivet

idag finns ett stort behov av att utveckla metoder för

krävs för att åstadkomma nödvändig teknologisk och

i stort påverkar det besöksnäringen positivt. Det ökar

samverkan och innovation mellan privat och offentlig

social förändring (Nahnfeldt & Lindberg 2013).

antalet affärsresenärer, antal hotellnätter osv. Ett väl

sektor samt civilsamhället och högskolor och universitet.

fungerande samarbete turistföretagen emellan är också

Ökad samverkan mellan akademi och samhälle bidrar

Samarbete över gränserna

till högre vetenskaplig kvalitet och positiv påverkan på

Vid Luleå tekniska universitet, LTU, förenas omfattande

gemensamma paketlösningar och för att skapa en

tillväxt och samhällsutveckling (VINNOVA 2014).

teknisk forskning med områden inom humaniora,

attraktiv region i stort, som gynnar alla på en plats, inte

samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap,

minst befintliga och kommande invånare.

en förutsättning för att kunna skapa attraktiva erbjudanden,

1997 skrevs det in i högskolelagen att högskolan ska

hälsovetenskap och konst. LTU samarbetar över gränserna

samverka med det omgivande samhället och informera

mellan olika vetenskapsområden, ofta i mångvetenskapliga

Forskningen om effekter av samverkan är trots allt

om sin verksamhet. Införandet av samverkansuppdraget

projekt. Det ger ett brett perspektiv och nya infallsvinklar

relativt outvecklad, dessutom tar det ofta lång tid för

markerade vikten av att bidra till allt från social och

och arbetssätt som gör LTU väl rustade att ta sig an

effekter att utkristalliseras. Det tar tid att bygga upp

ekonomisk utveckling till att sprida ett vetenskapligt

komplexa forskningsfrågor som till exempel ryms i

ömsesidig förståelse och förtroende, och ibland även

förhållningssätt och humanistiska samhällsideal. Bland

skärningspunkten mellan konst och teknik. LTU har

att identifiera projekt som är ömsesidigt intressanta.

annat öppnade det för att öka samarbetet mellan den

också en vital roll i utvecklingen av ett attraktivt hållbart

Långa och kontinuerliga relationer är en förutsättning

humanistiska, samhällsvetenskapliga och tekniska

samhälle (http://www.ltu.se/).

för samverkan. Vidare är det viktigt att forskningen tidigt

forskningen. Tekniska innovationer kan inte ensamma

kopplas till kommersiella värden och samhälleliga behov,

lösa de samhälleliga utmaningar som Sverige och omvärlden

Samverkan mellan besöksnäringen och andra näringar

vilket accelererar skapandet av resurser för samhället

står inför. Ett ensidigt fokus på teknisk forskning

är också viktig och något som går att utveckla. De är

(VINNOVA 2014).
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4. SO C I A L I N NOVATI O N

Begreppet social innovation definieras som nya varor,

Lika villkor för kvinnor och män

tjänster och arbetssätt som är sociala i sina medel och

Sedan 2013 driver LTU ett forskningsprojekt om

mål och kan förklaras som initiativ som strävar efter att

genusdriven social innovation där förstudiens författare

möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa

Helena Karlberg ingår (www.ltu.se/socialinnovation).

idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på

Syftet med projektet är att öka förmågan i Sveriges

nya sätt. Social innovation kan delas in i sju kategorier

innovations- och företagsstödjande system att i enlighet

(Rüede & Lurtz 2012):

med regeringens jämställdhetspolitiska mål ge kvinnor
och män samma makt att forma samhället och sina

1.

Att göra någonting gott i/för samhället

egna liv, särskilt vad gäller delmålen demokratisk och

2.

Att förändra sociala praktiker och/eller strukturer

ekonomisk jämställdhet. Syftet uppnås genom att i nära

3.

Att bidra till lokal och regional utveckling

samarbete med tre av Sveriges ledande organisationer för

4.

Att omorganisera arbetsprocesser/arbetsplatser

jämställt företagande och innovation utmana maskulina

5.

Att synliggöra den kulturella meningen/relevansen

normer i innovations- och företagsstödjande verksamheter

i tekniska innovationer

genom att pröva, analysera och utveckla metoder för

6.

Att förändra arbetssätt inom socialt arbete

genusdriven social innovation.

7.

Att utveckla nya idéer genom digitala nätverk
En etablering av ett Center för platsinnovation skulle

Samtliga sju punkter är viktiga när det gäller att utveckla

utgöra ett gyllene tillfälle att öka kunskapen om hur

ett attraktivt samhälle. Befintlig innovationsforskning

platsinnovation som en särskild sorts social innovation

både vid Luleå tekniska universitet och i världen i övrigt

kan bidra till lokal och regional utveckling som är långsiktigt

har främst studerat tekniska produkt/tjänste-innovationer

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

vilket gör att kunskapen om sociala innovationer ännu är
begränsad.

SOCIAL INNOVATION
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5 . TJ Ä NST EDE SI G N

I programmen Turistanläggningars form och funktion

på omvärlden. I Öppen innovation är grundtanken att

för att hitta bättre former för integration. LTU Business

samt i Dags att designa Norrbotten är tjänstedesign ett

skapa en transparant utvecklingsprocess där idéer kan

använder sig även av FUNC3, ett koncept för effektiva

centralt begrepp, detta kommer också vara centralt för

flöda fritt in och ut ur företagets eller organisationens

workshoppar som är ett resultat av forskningsprojekt om

ett kommande Center för platsinnovation. Innebörden

utvecklingsprocess. En förutsättning är att aktörerna

samverkan i design. FUNC3 är lämpligt att använda för

av tjänstedesign är att människors behov, infrastruktur,

kan samarbeta och känner sig trygga med varandra.

idéutveckling och sammanställning av ett initialt

kommunikation och andra komponenter planeras och

Tillsammans kan de lösa problem och se på saker ur

konceptförslag. Det viktigaste är att den begynnande

organiseras som en tjänst för att lyfta fram eller förbättra

olika perspektiv.

frågeställningen är relevant för gruppen, dvs att gruppen

en önskad funktion. Målet är att skapa en upplevelse

är intresserad och nyfiken att utforska frågan.

sett från kundens, besökarens och/eller invånarens

Ökad innovationskraft i regionen

ögon, dvs den blir relevant och konkret utifrån den specifika

Inom detta område använder LTU Business sig av

En central roll i en FUNC3 är facilitering. En facilitator är

målgruppens perspektiv.

Innovationsfabriken, en tävling där flera lag av innovatörer

ansvarig för själva processen och att få workshoppen

samlas under sex timmar för att lösa samma problem

att fungera, därför är det inte nödvändigt att facilitatorn

Centralt för tjänstedesign är att förstå målgruppens

och tävla om vem som kan skapa den bästa innovationen.

är expert i ämnesområdet som behandlas i workshoppen,

beteende och behov och på basen av dessa insikter

Ett företag eller organisation står för både problem-

det är deltagarna som genom ett aktivt deltagande

utveckla tjänster som antingen efterfrågas eller kommer

beskrivningen och den belöning som ges till laget med

ansvarar för innehållet och resultatet av workshoppen.

att efterfrågas. Insikterna om målgruppens beteende

det bästa resultatet. Det primära målet är att hjälpa

På så sätt kan alla deltagare (experter) fullt ut koncentrera

och behov fås genom intervjuer, t ex dialoger eller berättelser,

befintliga företag eller organisationer att skapa nya

sig på att lösa den uppgift de har framför sig men ändå

snarare än enkäter. Det blir allt vanligare att företag och

produkter och tjänster, genom en process där innovatörer

vara säkra på att själva processen fungerar, att man

organisationer som premierar kundupplevelser använder

med nya ögon involveras i innovationsarbetet.

kommer i mål och att man jobbar på ett effektivt sätt.

sig av metoder från tjänstedesignens område.

Överkalix kommun är en av regionens kommuner som
Ett sekundärt mål är även att Innovationsfabriken ska

har använt sig av detta koncept för att skapa en gemensam

Ett sätt för produkt- och tjänsteutvecklande organisationer

lära deltagarna kreativt tänkande, vilket borde bidra till

framtidssyn för invånarna vad gäller både fysisk gestaltning

att fortsätta vara förändringsbenägna är att använda sig

en ökad innovationskraft i regionen. Flera kommuner

och olika typer av aktiviteter.

av Öppen Innovation, eller Open Innovation, som är ett

i Norrbotten har deltagit i Innovationsfabriken, till

allmänt begrepp för att kunna få intryck och göra intryck

exempel Boden som arbetade med sin migrationspolitik
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6.

STRATE G I P ROC E S S O C H GEN O M F Ö R A N D E

Lärande

Fokus

Riktning

Start

Djupintervjuer
Mål &
Syfte
Kunskapsinhämtning

SWOT - analys

“Vad”
Strategier

FOKUS

Organisation
Vinnande
koncept

PRIORITERINGAR

PLANER

“Hur”
Strategier

STRATEGIPROCESS OCH GENOMFÖRANDE
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Genomförandet av förstudien har skett i fyra olika faser

Senare upptäckte vi att detta behov av samordning och

1) Lärande 2) Fokus 3) Riktning och 4) Start. I den första

utveckling även existerar i det övriga näringslivet. När

fasen har faktainsamling skett genom en kombination av

vi vidgade begreppet blev intresset och gehöret genast

instudering av tidigare projekt och rapporter samt en

större hos tex Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien,

del böcker, deltagande på konferenser och i workshoppar

Handelskammaren, North Sweden men också Luleå

samt ett stort antal samtal och djupintervjuer med

tekniska universitet. I processen befann vi oss nu i fas 2

nyckelaktörer i Sverige, Skandinavien och även med ett

där mål, syfte och vinnande koncept utformades. När

antal internationella aktörer. Vi har också tagit del av både

Helena Karlberg sedan myntade begreppet platsinnovation,

nationell och internationell forskning som har anknytning

place innovation, blev intresset än större. Konceptet för

till området. Dessutom har en SWOT-analys gjorts.

platsinnovation har bland annat presenterats av Helena
i Bryssel vid två tillfällen, först på EU Design Days och

Först gjordes en kartläggning av befintliga aktörer i Sverige

senare på en råvarukonferens, Innovation in raw materials

inom områdena design och turism. Vi gjorde också en

-policies, technologies and strategies (http://www.

genomlysning av vilka utbildningar som finns i Sverige

northsweden.eu).

inom turism. Senare breddade vi denna kartläggning för
att även inkludera aktörer som arbetar med närings-

Begreppet platsinnovation har nu plockats upp både

livsutveckling och samhällsutveckling. Vidare gjordes

nationellt och internationellt. Luleå tekniska unversitet

en genomlysning av aktuella nationella agendor och

har även beviljats medel från BFUF, Besöksnäringes

nationella strategier, befintlig forskning inom turism och

forsknings- och utvecklingsfond för projektet Platsinnovation i

samhällsutveckling, olika typer av innovationsmiljöer

Swedish Lapland. Begreppet är därmed etablerat.

och samhällsinsatser, samt vilka aktörer som finns i de
övriga nordiska länderna (se bilaga 1-6).
Behov av samordning

Under förstudiens senare hälft har vi arbetat med fas 3
och 4 Riktning och Start. Detta finns beskrivet i stycke
7) Sammanfattande slutsatser samt 8) Rekommendation

Tidigt i arbetet med denna förstudie upptäckte vi att det

för framtida satsning. Mallen på nästa sida beskriver hur

saknas en aktör som arbetar med samordningen mellan

vi har arbetat med förstudien, vilka delmoment som har

attraktiva samhällen, den fysiska planeringen/gestaltningen

ingått och vilka planer som finns framöver.

och även innehållet i en kommun/region/på en plats och
besöksnäringen. Här kände vi att vi har ett hål att fylla.
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Helena Karlberg från LTU Business talar om
platsinnovation på EU Design Days i Bryssel.

E TA B L ER I N G AV ETT CENTER FÖR P LATSI NN OVAT IO N

I N SI K T

ST R AT EGI

A K TI VI T ET ER

•

Behovsanalys

•

Syfte och mål

•

Säkra befintliga produkter

•

Affärsinriktning

produkter; Dags att designa

jekt där vi kan utveckla nya

•

SWOT-analys

•

Få legitimitet

och Turistanläggningars FF/

program

•

Kartläggning av befintliga

•

Bygga varumärke

loggor

•

Sälja befintliga program

aktörer nationellt/intl

•

Skapa nätverk

•

Säljstrategi/säljplan

•

Ta del i forskning inom social

Kartläggning av bef. insatser

•

Identifiera finansiärer

•

Återträff TUFF

innovation och specifikt

nationellt/intl

•

Organisationsidé

•

Dags att designa Nb med

platsinnovation (söka medel

Kartläggning av nationella

•

Se över resurser

agenfor och nationella strategier

•

Inleda samarbete med

•
•
•

Kartläggning av forskning,
innovativa miljöer

•

•

UP P START

•

samtliga 14 kommuner
•

högskolor och universitet
•

Varumärkesskydda befintliga

Söka nytt strukturfondspro-

från BUF)

Verka för utbildning och

•

forskning vid LTU

Ta del av befintliga ”real-labs”,
ta del av uppbyggnad av

Marknadsföring

•

Söka finansiering

Identifiera fler produkter att

- Media; redaktionell/social

•

Utveckla mötesplatser;

Inno-X vid LTU

sälja

- Föreläsa vid konferenser

konferenser, workshops som

- Ted-X

innovation/inspiration

•

Underhålla nätverk regionalt/
nationellt/intl

•

Hitta samarbetspartners

- Hemsida

STRATEGIPROCESS OCH GENOMFÖRANDE
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7. SA MMA NFATTA ND E SLU TSAT S ER

Arbetet med att etablera ett Center för platsinnovation
har fått god respons både nationellt och internationellt.
Att skapa attraktiva samhällen i samverkan med identitet
som grund är något många har tagit fasta på, liksom att
man ska ta tillvara på varje plats unika tillgångar.
Många gånger kan man skapa fördelar ut något som
först framstår som en nackdel. Kanske är det just det
som är platsens identitet. Det gäller sedan att ta tillvara
på denna möjlighet och använda den på ett kraftfullt sätt
som ger genomslag och ökar konkurrenskraften. Det
kan man med fördel göra genom platsinnovation.
I vår region är kyla är ett sådant exempel. Idag pekas
kyla, testverksamhet och råvaror ut som styrkeområden
i Norrbottens innovationsstrategi (Länsstyrelsen 2014).
Universitetet använder sig av kyla i sin marknadsföring, Icehotel är ett av våra starkaste varumärken inom
besöksnäringen och Arjeplog, med sin biltestverksamhet, är ett exempel på hur en kommun som präglas av
ödemark och kyla plötsligt ser detta som en tillgång och
strategisk möjlighet. Ur kylan har nu ytterligare en näring
vuxit fram, etableringen av datacenter som tog sin början i
att Facebook flyttade hit.
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Det saknas en aktör
I arbetet med denna förstudie har det blivit tydligt att det
saknas en nationell aktör som arbetar för utveckling och
samspel mellan attraktiva platser och näringsliv där
besöksnäringen är en viktig del eftersom besökarna
även fungerar som ambassadörer. Det saknas också en
aktör som har en samlad bild över all forskning som sker
inom området samhällsutveckling.
Det finns centrumbildningar som arbetar med denna typ av
frågor, framförallt inom forskning. Men det finns få insatser
som ser till att forskning leder till praktik. Det finns även
labbmiljöer som är specialiserade på attraktivitetsfrågor och
samhällsutveckling, men i princip allt sådant utvecklingsarbete riktar sig mot storstäder. Exempel på sådana labb
är Lab for the City i Mexico City och Peace Innovation
Lab på Stanford University.
Vi ser ett stort behov av labb och andra miljöer som lyfter
fram fördelarna med att bo i landsbygd. I områden som
lider av avflyttning är det ännu viktigare att arbeta med
attraktivitet och identitet för att locka till sig fler invånare
som ger ett skatteunderlag som kan nyttjas till tillexempel
offentlig service.

BETYDELSE OCH RELEVANS

BEHOV

Att utveckla kunskap och verktyg om strategisk,

Genom denna förstudie har vi upptäckt att det finns behov

sektoröverskridande destinations- och samhällsutveckling

av en aktör som verkar för utveckling och samspel mellan

är efterfrågat även från politiskt håll. I Sveriges nationella

attraktiva samhällen och näringsliv inkl besöksnäringen.

strategi för tjänsteinnovation anges innovation som

Denna aktör bör även arbeta med attraktivitetsfrågor i

centralt för att möta morgondagens behov av tillväxt,

glesbygd/landsbygd och se på möjligheter med

sysselsättning och välfärd. Där konstateras även att

ruralisering, att skapa förutsättningar för människor

utvecklingen av nya tjänster har stor betydelse för Sveriges

att leva på landsbygden under goda förhållanden vad

värdeskapande och att tjänstesektorernas andel av BNP,

gäller service, infrastruktur, högkvalitativa arbeten etc.

exportvärde och sysselsättning ökar (Näringsdepartementet

Det behövs långsiktiga insatser som bidrar till lokal

2010).

och regional utveckling som är ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar. För att kunna möta dessa behov

I Norrbottens regionala utvecklingsstrategi betonas att

behövs kompetensutveckling, forskning och samverkan.

attraktiva livsmiljöer, innovationskraft och entreprenörskap

Kompetensutveckling gällande attraktiva samhällen och

är centrala byggstenar i regionens hållbara tillväxt. Där

värdet av fysisk gestaltning på nationell, regional och

framhålls även att ”länets starka expansion av företag

lokal nivå och insatser gällande identitetsbyggande och

inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa

god livskvalitet. Det behövs forskning och utbildning inte

näringarna är en viktig potential för tillväxt” och att ”regionens

minst inom turismnäringen och det behövs en aktör som

besöksnäring under varumärket Swedish Lapland har

fångar upp behovet av kunskap och utbildning. Det

stor dragningskraft” (Länsstyrelsen 2012). I Norrbottens

behövs även en samordnande aktör för befintlig forskning

regionala tillväxtprogram konstateras att ”kombinationer

samt mötesplatser för akademi-näringsliv-offentlighet-ideell

av ny teknik, forskning och innovationskraft främjar

sektor (”Quadruple Helix”), dessutom labbmiljöer för att

utvecklingen av nya affärsidéer, vilket ger goda

utveckla nya produkter och tjänster.

möjligheter för turism, upplevelser och kreativa näringar
att bli konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv”
(Länsstyrelsen 2007). Där betonas även att ”en fortsatt
hållbar tillväxt i länet förutsätter att universitetets och
forskningsinstitutens samarbete med näringsliv och det
omgivande samhället inom strategiska kompetensområden
vidareutvecklas” (ibid). Detta stärker LTU Business tankar
om ett Center för platsinnovation.

SAMMANFATTADE SLUTSATSER
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8 .R EKOMME N DATI ON FÖR FRA M T IDA SAT S N IN G

För att etablera ett framtida Center för platsinnovation

stärka och utveckla affärsmodeller, identiteter och

Ett antal delprojekt är inplanerade såsom Ljusdesign i

föreslår LTU Business ett upplägg i tre delar:

varumärkesstrategier för både företag och kommuner.

det offentliga rummet, Stadskärnans form och funktion som

Syftet med strukturfondsprojektet är att skapa incitament

vänder sig till deltagare inom handel samt fastighetsägare,

för människor att vistas, verka och växa i Norrbotten.

Design av våra entréer, flygplatser, tågstationer, busstationer

tjänster och metoder som leder till ett attraktivt samhälle

Utifrån ett tydligt användarperspektiv bidrar projektet

och infarter till kommunerna, Evenemangsdesign för

som involverar både besöksnäringen och det övriga

till att skapa attraktiva och hållbara samhällen, både

arrangörer, Design av väntrum för privata vårdgivare

näringslivet. Även ansökan för projektet Med resan som

socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

samt Design av offentliga rum för barn. Dessutom finns

1) ny strukturfondsansökan för att skapa nya produkter,

mål, med inspiration från Norge och Mat langs Nasjonale
turistveger.
2) ta del i forskningsprojekt dels hur platsinnovation kan

planer på ett förädlingsprojekt av norrbottniska råvaror
Under projektets tre år ska elva delprojekt genomföras

och material som furu och magnetit. Total budget

som involverar 14 kommuner, samtliga destinationsbolag

planeras till 12 miljoner kronor.

inom Swedish Lapland, 50 SMF samt berörda större

bidra till tillväxt inom besöksnäringen men också hur

bolag som Trafikverket, Swedavia och Länstrafiken.

besöksnäringen kan samarbeta med övriga näringslivet

Delprojekten ska möta deltagarnas förväntningar och

för att skapa attraktiva samhällen.

behov på ett sådant sätt att ett medelbetyg fås som är

3) samarbeta med andra viktiga aktörer inom såväl

högre än 4,5 på en 6-gradig skala. Genom projektet VISTAS,
VERKA, VÄXA har företag och organisationer börjat

besöksnäring som näringslivet i stort till exempel Kungl

nyttja design som ett strategiskt verktyg för innovation

Ingenjörsvetenskapsakademien som driver projektet

och kvalitetssäkring. Detta resulterar i ett mer diversifie-

Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

rat näringsliv med ett intressant utbud av upplevelser och
tjänster vilket skapar attraktivare samhällen för boende och

STRUKTURFONDSANSÖKAN, REGIONALA
UTVECKLINGSFONDEN

besökare för en långsiktigt hållbar utveckling. Projektet
driver en större efterfrågan för designtjänster, inom
exempelvis ljus-, tjänste-, destinations- samt traditionell

Genom ett nytt strukturfondsprojekt kan LTU Business

produktdesign, vilket leder till att länet i större omfattning

utveckla nya produkter, tjänster och metoder som leder

kan bibehålla den kompetens som LTU bygger upp.

till ett attraktivt samhälle som involverar både besöksnäringen
och det övriga näringslivet. Detta innebär insatser för att
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MED RESAN SOM MÅL
- SMAKUPPLEVELSER PÅ VÄG
Under förstudien för att se över möjligheterna att skapa
ett Center för platsinnovation har vi tagit del av en
annan förstudie som gjorts på uppdrag av Trafikverket
– Med resan som mål. Detta projekt grundar sig på det
norska projektet Mat langs Nasjonale turistveger, ett
tre-årigt testprojekt som fått mycket bra respons och
använts som förlaga för flera internationella satsningar.
Förstudien Med resan som mål konstaterar att det finns
behov för ett liknande projekt i Sverige och tanken är att
LTU Business ska driva detta projekt i samarbete med
designföretaget True Creative AB som har gjort förstudien.
True Creative AB har tidigare utvecklat utbildningsprogrammen Design för besöksnäringen, Service design
för internationell tillväxt samt Design för konkurrenskraftiga erbjudanden för strukturfondsprojektet Design
Västerbotten. I programmen har de utgått från ett

”Design Thinking perspektiv”, med tjänstedesignmetoder

Alla satsningar som görs av Trafikverket ska även innehålla

i kombination med marknadsföring och kommunikation

en övergripande strategi som specifikt riktar sig mot den

som verktyg. True Creative har även utvecklat programmet

turistiska upplevelsen av vägar och färdmedel. Valet av

Nyckeln till kundnöjdhet och konkurrenskraft, som riktar

mat som fokusområde linjerar med strategin för Sverige

sig mot turistföretagare inom projektet Gränslös Tillväxt

det nya matlandet, men också med insikter från andra

för Almi Mitt (http://www.truecreative.se/).

studier som lyfter fram mataktörernas viktiga roll inom
regional utveckling. Avsaknaden av kvalitativa måltids-

Förstudien Med resan som mål understryker att Sverige

upplevelser utgör ett stort glapp och tillika en potential

har en stark matkultur och ett gastronomiskt arv som

inom regional utveckling idag. Alla turister oavsett, kön,

kan vara värdefullt att lyfta fram, med fördel tillsammans

ålder och härkomst behöver äta. Maten utgör en viktig

med andra typer av upplevelser, såsom natur- eller

upplevelsemarkör och en dålig matupplevelse kan tillika

kulturupplevelser. Denna typ av sampaketering har

dra ner helhetsupplevelsen. Maten är dessutom en strategiskt

visat sig vara en framgångsrik strategi som i allt större

väl vald kanal att arbeta med eftersom det sällan föreligger

utsträckning börjat anammas inom besöksnäringen. Ett

stora ekonomiska investeringar eller andra praktiska

turistkoncept som tar avstamp i matkultur fyller också

hinder. Eftersom matupplevelsen involverar alla sinnen

en viktig funktion som en brygga mellan besöksnäringen

och är central för vårt mänskliga välbefinnande oavsett

och mataktörerna, ett glapp som flera intervjupersoner i

målgrupp är just maten så tacksam och viktig som

förstudien refererat till.

kultur- och identitetsbärare för platsen. Ett matprojekt
skulle därmed stärka etableringen av ett Center för
platsinnovation.
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PLATSINNOVATIONER I SWEDISH LAPLAND
Under förstudien har LTU Business tillsammans med Luleå

– som kan tänkas ha stor betydelse för besöks-

tekniska universitet ansökt och blivit beviljade medel

näringens fortsatta utveckling och tillväxt. Tidigare

från BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond,

innovationsforskning har visserligen uppmärksammat

för att utforska och utveckla platsinnovation som teoretiskt

platsens betydelse för innovation och tillväxt i betydelsen

och praktiskt verktyg för att vidareutveckla Swedish

att sammanbundna kunskapsintensiva innovations-

Laplands besöksnäring i nära samverkan mellan forskare,

utvecklande aktiviteter, aktörer och organisationer tenderar

näringsliv och samhälle. Projektet Platsinnovationer i

att finnas i varandras geografiska närhet (cf Benner

Swedish Lapland får 1,4 miljoner och är ett av tre projekt

2005). Däremot har den inte utforskat innovation i termer

i Sverige som blev beviljat medel. De andra projekten är

av nytänkande kring geografiska platser som livsmiljöer

Inside the black box - innovation in the hospitality sector

och turistdestinationer i någon större utsträckning.

vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och
Äta ute - en studie av besökares aktiviteter relaterat till mat

Viss internationell forskning har utförts under rubriken

och måltider vid Umeå universitet. Tjugotvå ansökningar

”place based innovation” syftande på tillvaratagandet

från femton universitet och institut sökte projektbidrag

av en plats unika geografiska resurser i innovativa

2014.

processer med samverkan mellan intressenter från alla
samhällssektorer på ett sätt som skapar social och

- Forskningsprojekten handlar om innovation i besöks-

ekonomisk utveckling (cf Adams & Hess 2010). Ett annat

näringen. Det görs alltför få studier om detta i dag.

näraliggande, men bara delvis överlappande, gryende

Forskningen, och med den finansieringen, har oftast fokus

forskningsområde rör nytänkande social design av

på innovation inom teknik- och IT-områdena. Svensk

stadsdelar (cf Jégou & Manzini 2008). Att utforska

besöksnäring har högt uppsatta tillväxtmål, ska vi nå

platsinnovation i relation till större regionala områden,

dem är det nödvändigt att stärka innovationsförmågan i

dessutom i glesbygdsområden, som exempelvis

branschen. Därför är denna forskningssatsning så viktig,

Swedish Lapland, sträcker sig dock bortom sådan

säger Stina Algotson, VD på BFUF.

befintlig forskning (http://www.bfuf.se).

Projektet Platsinnovationer i Swedish Lapland tar avstamp LTU:s egen och andras befintliga forskning om
tjänsteinnovation, social innovation och användardriven
innovation för att utveckla kunskap om en outforskad
typ av innovation – som vi valt att kalla för ”platsinnovation”
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SAMARBETE MED SWEDISH LAPLAND
VISITORS BOARD

SAMARBETE MED ETOUR

Ett fortsatt samarbete med Swedish Lapland Visitors

ETOUR om ett samarbete. ETOUR utvecklar och

Ett framtida Center för platsinnovation ska inte enbart

Board och dess företag känns viktigt eftersom gemensamma

kommunicerar kunskap om turism och resande i nära

fokusera på besöksnäringen och det är därför viktigt

satsningar maximerar möjligheterna för tillväxt i regionen.

dialog och samverkan med aktörer inom turismnäringen.

att samarbeta med aktörer från det övriga näringslivet.

Swedish Lapland Visitors Board arbetar nära besöksnäringen

Bland annat har de anställda geografer som är särskilt

LTU Business har redan nu etablerat ett samarbete med

och ser vilka behov som finns. LTU Business kan bidra

intresserade av hur turism påverkar platser och platsernas

Kungl Ingenjörsakademien och projektet Attraktionskraft

med insatser och utbildningsprogram som säkerställer

invånare. Denna forskning, såväl som flera andra inriktningar

för hållbar tillväxt. Utgångspunkten för projektet är att

den långsiktiga och hållbara regionala utvecklingen

inom turism, skulle tillföra värdefull kunskap till ett Center

en allt mer globaliserad värld förändrar förutsättningarna

(http://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/).

för platsinnovation (https://www.miun.se/forskning/

för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som

forskningscentra/etour).

Sverige. Det ställer nya krav på förnyelse och förändring.

GEMENSAM PLATTFORM TILLSAMMANS
MED KURBITS
En dialog om samarbete och eventuellt ett nyttjande-

Dialog har påbörjats med turismforskningsinstitutet

SAMARBETE MED KUNGL
INGENJÖRSAKADEMIEN

Attraktionskraft för tillväxt har identifierat sju områden

SAMARBETE MED SVEDEST, SVENSK
DESTINATIONSUTVECKLING

som är speciellt viktiga för Sveriges fortsatta tillväxt;
utbildning, forskning, infrastruktur, företagandets villkor,
hållbarhet, boende och levnadsmiljö samt kulturutbud

rättsavtal förs med Region Dalarna angående konceptet

Under förstudien har LTU Business deltagit i Svedest arbete

(http://www.iva.se/projekt/attraktionskraft-for-hallbar-tillvaxt/).

Kurbits. Kurbits är ett affärsutvecklingsprogram som

med att ta fram en strategi för att skapa ett ”Center of

Detta linjerar med LTU Business tankar gällande ett

används på flera håll i landet. Utifrån KK-stiftelsens

excellence for tourism industry”, vilket handlar mycket

Center för platsinnovation.

expertkompetenssatsning meNY, som erbjuder kompetens-

om att besöksnäringen ska bli mer konkurrenskraftig på

utveckling för små och medelstora livsmedelsföretag, har

den internationella marknaden. Svedest har till uppgift

Kurbits verktyg och metodik tagits fram och anpassats

att fungera som ett utvecklings- och konsultbolag som

till besöksnäringens behov. Metodiken och pedagogiken

initierar, driver och verkar för destinationsutveckling i enlighet

bygger på mångårig forskning inom vuxenpedagogik

med den Nationella Strategin för hållbar destinations-

och till det har Kurbits utvecklat och integrerat coachning

utveckling. Bolaget är ett strategiskt instrument och

och konkreta och handfasta verktyg som företagen även

katalysator som tillhandahåller verktyg, processer,

använder efter avslutat program. LTU Business arbetar

angreppsätt och rådgivning i syfte att påskynda utvecklingen.

med en liknande metodik som Kurbits gällande kompetens-

Bolaget ska också sprida kompetenser, idéer och

utveckling för besöksnäringen. LTU Business har en del

erfarenheter till andra aktörer som hjälper destinationer i

produkter som liknar de Kurbits har och tillsammans

dessas utvecklingsarbete (http://www.svedest.se/).

skulle vi kunna utgöra en gemensam plattform som
erbjuder ett stort utbud av utvecklingsprogram nationellt
(http://www.kurbits.org/).
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INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT SAMARBETE
LTU Business har redan nu kontakter i hela Sverige och
Europa kring affärsutveckling och destinations- och
platsdesign, bland annat Future Places som tillhandahåller
strategisk rådgivning om platsdesign och platsvarumärken
(www.futureplaces.com). Det är viktigt att dessa kontakter
underhålls och att nätverkets utvidgas.
Tillsammans med Luleå tekniska universitet har
LTU Business etablerade kunskapsutbyten om social
innovation, designforskning och deltagande forskning
med bland andra Umeå universitet, Lunds universitet,
Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Roskilde
universitet, Syddansk universitet, Designskolen Kolding,
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Politecnico di
Milano, Joanneum Research i Österrike, Institut für
Politikwissenschaft i Österrike och University of
Szczecin i Polen. LTU Business är dessutom medlem i
Enterprise Europe Network, ett nätverk för information
och rådgivning till små och medelstora företag på den
europeiska marknaden. Nätverket finns representerat i
44 länder med 600 kontor (http://een.ec.europa.eu/).

ERBJUDANDE

KUNDER

Vi föreslår att ett framtida Center för platsinnovation ska:

Vi har identifierat följande kunder:

•

Verka för utveckling och samspel mellan attraktiva

•

Företag inom besöksnäringen

samhällen och näringsliv inkl besöksnäringen för att

•

Handel

attrahera invånare, investerare och besökare (både

•

Fastighetsägare

nationellt och internationellt)

•

Restauratörer

•

Synliggöra goda exempel inom platsinnovation

•

Serviceföretag t ex taxi och privata företag inom

•

Synliggöra goda exempel på samverkan mellan till

•
•
•
•
•

hälsa, vård och omsorg

exempel gruvindustri och besöksnäring

•

Lokala destinationsbolag och turistbyråer

Ta fram underlag som visar behov av kunskap och

•

Länsturism och regionala destinationsbolag

utbildning inom olika näringar

•

Näringslivs- och utvecklingsbolag

Erbjuda kompetensutveckling i form av workshop-

•

Branschorganisationer (t ex Handelskammaren,

par samt kortare och längre program

Business Sweden, Innovation Norge, TVV, SKL,

Skapa mötesplatser för akademi-näringsliv-offentlighet

LRF, Visita)

-ideell sektor (”Quadruple Helix”)

•

Kommuner och landsting

Arbeta forskningsnära tillsammans med universitet

•

Regioner och länsstyrelser

och högskolor

•

Departement och myndigheter

Bidra till interdisciplinär tillämpad forskning inom
området (design, arkitektur, turism, fritid, hälsovetenskap, samhällsbyggnad, upplevelseproduktion)
och transdisciplinärt tillsammans med samhälle och
näringsliv

•

Bidra till att forskning inom området samordnas

•

Bli en integrerad del av befintliga labbmiljöer för
produkt- och tjänsteinnovation
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VARFÖR ETT CENTER I NORRBOTTEN?
Platsinnovation är ett begrepp som går att applicera på vilken plats som helst och
varför ska då ett Center placeras i Norrbotten? Nedan följer våra argument.
•

Norrbotten är en attraktiv region som kan förstärkas ytterligare

•

Norrbotten ligger i topp vad det gäller BRP per capita i Sverige
1. Jokkmokk 2. Kiruna 3. Gällivare

•

Stadsomvandling och stadsflytt pågår i både Kiruna och Gällivare/Malmberget,
vilket innebär att vi har unik kompetens i området

•

Unika företagsetableringar som till exempel Facebook

•

Unika besöksanläggningar såsom Treehotel och Icehotel

•

Närhet till akademi-näringsliv-offentlighet-ideell sektor (”Quadruple Helix”)

•

En stark aktör som kan förvalta uppdraget - LTU Business som har:
- kompetens, både egen och genom externa konsulter
- ett stort nätverk såväl nationellt som internationellt
- stor erfarenhet av produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser
- kompetens inom både innovations- och kommersialiseringssystemet
- två färdiga produkter att bygga vidare på, Turistanläggningars form och funktion
och Dags att designa
- LTU Business och företagets konsulter har legitimitet i hela landet

•

Det finns en pågående satsning på LTU även för att utveckla kunskaper om sociala
innovationer där kunskapsutveckling och platsinnovation passar väl in

•

På LTU finns en pågående satsning att bygga en samverkansmiljö för regional innovation,
Inno-X. Denna miljö kan med fördel användas för ett Center för platsinnovation

36
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Genom ett Center för platsinnovation vill vi skapa ett
starkt näringslivsklimat i en attraktiv livsmiljö för att
attrahera fler besökare, invånare och företag. Idag finns
ingen aktör i Sverige som håller ihop dessa frågor och
ett Center för platsinnovation skulle kunna ta denna roll.
Idén om att skapa ett Center för platsinnovation ligger
dessutom i linje med nationella strategier och agendor.

EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND
TECHNOLOGY, EIT/KNOWLEDGE INNOVATION
COMMUNITY IN RAW MATERIALS, KIC RM
2008 etablerades European Institute of Innovation and
Technology, EIT, i Budapest i syfte att öka EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och tillväxt genom att systematiskt
integrera innovation och entreprenörskap med den sk
kunskapstriangeln; forskning, utbildning, affärsutveckling.

NATIONELL RESPEKTIVE REGIONAL
MINERALSTRATEGI

Sedan 2010 drivs tre ”Knowledge Innovation Communities”,
KIC, inom tre prioriterade tematiska områden; ICT,
klimat och energi.

Syftet med denna strategi är att konkurrenskraften i
svensk gruv- och mineralnäring ökas, så att Sverige

Redan i slutet av 2011, då en möjlig utlysning inom råmaterial

behåller och förstärker sin position som EU:s ledande

aviserades, fattade Atlas Copco, Boliden, LKAB och LTU

gruvland. Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett

beslutet att gemensamt arbeta för att påverka innehållet i

långsiktigt, hållbart sätt, med beaktande av ekologiska,

och prioriteringen av denna strategiska utlysning i konkurrens

sociala och kulturella dimensioner så att natur- och

med andra tematiska områden. Ministerrådet, EU-

kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Våra tankar om att

kommissionen och Europaparlamentet gjorde senare

näringslivet måste samarbeta med kommuner och regioner

en överenskommelse att prioritera en utlysning av en

i stort för att skapa attraktiva samhällen är högst relevant

”KIC in Raw Materials” i den första vågen av tematiska

för gruvindustrin. Gruvsamhällen runt om i världen

utlysningar 2014.

är i många fall oattraktiva, vilket leder till det tidigare
nämnda fenomenet ”fly-in-fly-out”, vilket är allt annat är

Sedan initiativet togs 2011 har partnerna byggt ett

hållbart. Sudbury i England och New Liskeard och Timmins i

konkurrenskraftigt europeiskt konsortium vid namn Raw

Kanada är exempel på oattraktiva gruvsamhällen. Samhällen

MatTERS. Konsortiet består av 116 partners; global

som dessa vill vi undvika i Sverige.

industri, forskningsinstitut och universitet från 12 länder.
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Parterna har tillsammans lämnat in en ansökan till EIT.
Konsortiets vision är att vända Europas importberoende
av råvaror till en framtida strategisk styrka; ett Europa
med hög självförsörjning som säkrar såväl industrins
som samhällets behov av kritiska mineraler och metaller.
Dess vision är att stärka den europeiska råvaruindustrins
konkurrenskraft, tillväxt och attraktivitet genom integrering
av radikal innovation och entreprenörskap. Sverige står
inför en unik möjlighet att etablera en nod med säte
i Luleå inom primära råvaror i en möjlig råvaru-KIC.
EU-satsningen är den största någonsin inom råvaror,
detta då tillgången till dessa är en kritisk faktor för industrins
konkurrenskraft och av yttersta vikt för Europas tillväxt
och levnadsstandard. Regionen har kompetens, resurser,
trovärdighet och förmåga att attrahera, leda och koordinera
global industri, institut och universitet av världsklass.
Etableringen av en unik kunskapsnod med fokus inom
primära råvaror och ICT kommer att leda till nya arbetstillfällen, såväl genom nystartade företag som genom
växande SME i nära samarbete med global industri
inom Raw MatTERS. Satsningen kommer att bidra till
industrins och akademins framtida rekryteringsbehov av
entreprenöriella medarbetare genom utbildning och
livslångt lärande inom ”sustainable raw materials
management”. Norra Sverige stärker genom att etablera

Raw MatTERS Northern CLC sin position och attraktivitet

EIP RM, är mycket stark, vilket gynnar förutsättningar för

och kommer att bli det självklara navet för internationellt

synergieffekter med Raw MatTERS.

samarbete med fokus på innovation och kommersialisering

Ytterligare ett tjugotal partners har anmält intresse att ansluta

av produkter, tjänster och processkunnande inom

i det fall EU-kommissionen ger möjlighet att utöka

primära råvaror och implementering av ICT.

partnerskapet.

I syfte att maximera synergier gentemot European

Sammantaget ökar denna satsning möjligheterna till

Innovative Partnership on Raw Materials, EIP RM, och

större FoU-anslag genom Horizon2020, liksom potentialen

Horizon 2020 samt att stärka samverkan i internationella

att etablera en storskalig pilot/demonstrator, finansierad

forskningsplattformar, testbäddar, storskaliga piloter och

genom European Innovation Partnership on Raw Materials,

demonstratorer, lämnade nätverket inom Raw MatTERS

EIP RM. Northern CLC:s ambition är att, i synergi med

arbetsgrupp Primary resources (vetenskaplig ledare Jenny

KIC-satsningen, erhålla och etablera en av de ”pilot

Greberg, koordinator Maria Magdalena Holmgren)

actions” som European Innovation Partnership in Raw

i februari 2014 in ett ”commitment” till EIP; att säkra tillgången

Materials, EIP RM, avser utlysa. EIP RM beskriver KIC-ens

på primärresurser, akronym SecPRIME. Sexton av Raw

roll att initiera och driva den operativa verksamheten i

MatTERS ”core partners” inom primära råvaror, varav fem

dessa test- och demoanläggningar, att möjliggöra och

globala industrier, medverkar i partnerskapet och Luleå

kommersialisera resultat.

tekniska universitet koordinerar arbetet. Det svenska,
liksom det internationella, konsortiets representation
inom European Innovation Partnership on Raw materials,
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NATIONELL STRATEGI FÖR REGIONAL TILLVÄXT
OCH ATTRAKTIONSKRAFT 2014-2020
Regeringskansliet har tagit fram en nationell strategi för
regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. Strategin
är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft till och med 2020. Målgruppen för
strategin är främst aktörer med regionalt utvecklingsansvar,
länsstyrelser och nationella myndigheter. Civilsamhällets
organisationer är också viktiga aktörer i detta arbete.
Prioriterade områden är ett starkt näringslivsklimat och
en attraktiv livsmiljö som skapar en hållbar tillväxt. I
samband med attraktiv livsmiljö nämns bland annat kultur
och turism samt fysisk planering och boende. Strategin
ligger alltså helt i linje med LTU Business tankar om ett
Center för platsinnovation. Strategin, som ersätter den
tidigare strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap
och sysselsättning 2007-2013, ska bidra till att uppnå
målet med den regionala tillväxtpolitiken:
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft. Ansvarigt statsråd för den
nya strategin är Sven-Erik Bucht, tidigare kommunalråd
i Haparanda.

DEN NATIONELLA INNOVATIONSSTRATEGIN
Syftet med den nationella innovationsstrategin är att bidra
till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar
för innovation i Sverige med sikte på år 2020. Det ska bli
möjligt för fler människor och organisationer i näringsliv,
offentlig verksamhet och civilsamhället att utvecklas och
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mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar

eller policy. Arbetet har handlat om att ta reda på vilka

mot behov och efterfrågan. Många län har även egna

behov det finns av design i samhället, alltså att försöka

regionala innovationsstrategier, bland annat Norrbotten.

förstå behoven som framtidens designanvändare har
och sedan beskriva detta i någon form av gemensam

STRATEGISK AGENDA FÖR TJÄNSTEINNOVATION
I SVERIGE

karta och ett önskat läge dit många vill nå. I agendan
beskrivs design som en kreativ process som utgår från
framtida användares behov. Med den beskrivningen är

Grunden till denna agenda är att tjänsteinnovation ses

det lätt att applicera design och behovet av designprocesser

som ett integrerat system där kärnan är det värde som

på de flesta av samhällets delar. För att utveckla för och

levereras till användaren. Tjänsteinnovation är tvärvetenskapligt

med framtidens användare behöver designprocesser

och branschövergripande med ett användarcentrerat

integreras i allt från policyutveckling och samhälls-

fokus, där varor och tjänster ofta kompletterar varandra

utveckling till företagsstrategier. Ett av de tydligaste

för att skapa det bästa erbjudandet till kunden. Målet är

behoven som har identifierats är behovet av designmedvetna

att 2030 ska svenska företag och organisationer vara

beslutsfattare i samhällets olika delar. Beslutsfattare som

världsledande på hur man bäst fångar upp kundens

ser möjligheter i att jobba med processer där många är

behov och förstår dennes beteende och på ett effektivt

med och bidrar och där slutdestinationen inte alltid är

sätt kan omsätta detta till nya erbjudanden och högkvalitativa

känd när processen startar.

lösningar, som skapar värde för kunden och därmed
ökar företagens konkurrenskraft och skapar nya jobb.

STRATEGISK FORSKNINGS- OCH
INNOVATIONSAGENDA FÖR DESIGN

DEN DIGITALA AGENDAN
Syftet med den digitala agendan för Sverige är att samla
alla pågående aktiviteter i en horisontell, sammanhållen
strategi för att ta tillvara på alla de möjligheter som

Målet har varit och är att skapa en långsiktig och öppen

digitaliseringen erbjuder människor och företag. Strategin

process där aktörer som vill och kan vara med och bidra

samordnar åtgärder på IT-området inom till exempel

med aktiviteter, kunskap, inspel, exempel och synpunkter

säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillförlitlighet,

kring utvecklingen av området design och innovation.

tillgänglighet, användbarhet, entreprenörskap och

Agendan kommunicerar design som en metod för att

innovation. Många län har utarbetat regionala digitala

arbeta, lösa problem, skapa mervärden och kommunicera

agendor.

förändrings- och utvecklingsprocesser oavsett om
förbättringsarbetet omfattar en vara, tjänst, miljö, regler

MILJÖTEKNIKSTRATEGIN
Regeringens miljöteknikstrategi har som mål att främja

1. Kund- och marknadsfokus

export av svensk miljöteknik, främja forskning och innovation

2. Tjänste-/produktutveckling, servicedesign och

inom miljöteknik samt skapa förutsättningar för framväxt

användardriven innovation

och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige. Sammanlagt

3. Digitalisering och visualisering

omfattar strategin 400 miljoner kronor.

4. Hållbar turism
5. Infrastruktur, logistik och transport

REGERINGENS LANDSBYGDSSTRATEGI

6. Policyutveckling och samarbete mellan privata och
offentliga intressen

I denna strategi slår regeringen fast att Sveriges landsbygder
är en viktig resurs för hela landets utveckling och hållbara

Dessa områden knyter an till övriga nationella strategier

tillväxt. Genom att ta vara på det engagemang och

och agendor och i ett kommande center för platsinnovation

den utvecklingskraft som finns på landsbygden skapas

är det viktigt att ta hänsyn till samtliga. I Besöksnäringens

förutsättningar för tillväxt i hela landet. Därför anser

forsknings- och innovationsagenda 2014-2030 understryker

regeringen att det är viktigt att lyfta fram landsbygdens

BFUF vikten av att arbeta ur ett kund- och användarperspektiv

värden och möjligheter.

och förespråkar även metoder inom tjänstedesign och
användardriven innovation som nycklar för en blomstrande

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA 2014-2030

framtid inom besök¬snäringen. BFUF lyfter även fram
vikten av att utveckla intressanta produkter och kunderbjudanden baserade på de unika tillgångar som är

Visionen är att Sverige år 2030 ska vara världsledande

avgörande för att Sverige ska bli internationellt attraktivt

på att utveckla unika och håll¬bara turismupplevelser.

som besöksmål. Även detta ligger i linje med våra tankar

Målet är att bidra till att dubbla turismexporten och skapa

om platsinnovation där attraktiviteten grundar sig i platsens

100 000 nya arbetstillfällen. I agendan belyser Besöks-

identitet och unicitet.

näringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, fem
nyckelinitiativ som måste stärkas för att Sverige ska bli
världsledande. Dessa är: forskning, kompetens, tillgänglighet,
destination/tema och samverkan. BFUF menar att det
även finns sex kunskapsområden som behöver utvecklas
inom ramen för de fem nyckelinitiativen:

BILAGA 1
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Det finns relevant forskning som har betydelse för

är dock viktigt att inte enbart tillföra mer resurser till

är föreståndare vid CKS, att titta närmare på utvalda

utveckling av näringsliv, besöksnäring, destinationer och

kunskapsbyggande och forskning. Det behövs också en

kommuner i Sverige och Nederländerna med gradvis mins-

attraktiva samhällen, men problematiken med forskning

tydlig bild av kunskapsbehoven. Ett Center för plats-

kande befolkning. Hon ska undersöka vilka insatser som

är oftast att intresset från forskarna för att fortsätta

innovation skulle även kunna ta rollen som gemensam

de avser att genomföra för att anpassa kommunen till de

arbeta med ämnen minskar i takt med att ämnet blir mer

plattform för det.

förutsättningar som bland annat en krympande ekonomi

och mer utforskat. På samma sätt är intresset från

till följd av minskad befolkning innebär.

näringslivet svalt för ett nytt ämne och de har ofta svårt

I denna förstudie har vi gjort ett urval av forskningsprojekt

att vara med från början under tidiga delar av forskningen.

som vi tycker är relevanta för ett framtida Center för

Sedan tidigare har Josefina Syssner skrivit rapporten ”Politik

Detta gör i att det finns ett glapp mellan användandet av

platsinnovation.

för kommuner som krymper”. Rapporten pekar på att

ny kunskap och näringslivet där det inte är naturligt för
varken näringsliv eller forskare att äga frågan.
Ett annat problem är att det inte finns någon som samlar all

kommunala företrädare i de kommuner som minskar

CKS, CENTRUM FÖR
KOMMUNSTRATEGISKA STUDIER

ogärna pratar om att befolkningen minskar. De tycks se
utebliven tillväxt som ett lokalt politiskt misslyckande, trots
att det många gånger kan förklaras med förändringar

forskning inom till exempel samhällsutveckling. Ett framtida

Centrum för kommunstrategiska studier är ett centrum

på nationell och internationell nivå. Josefina Syssners

Center för platsinnovation skulle dels kunna fungera

för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings

slutsats är att kommuner med ett minskande befolkning-

som en bro mellan forskning och näringsliv, så som LTU

universitet. CKS övergripande uppgift är att bredda och

sunderlag bör utveckla en lokal anpassningspolitik. En

Business fungerar redan idag, dels vara den som samlar

fördjupa den kommunstrategiskt relevanta kunskaps-

sådan politik slår fast hur kommunen ska prioritera och

all kunskap på ett ställe.

bildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsut-

organisera sin verksamhet när resurserna krymper. Hon

veckling. Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt

poängterar att det handlar om att krympa på ett klokt

Vidare satsar företag inom besöksnäringen väldigt lite

kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och fungera

sätt. Istället för att ha orealistiska förväntningar på att få

på kunskapsutveckling och forskning, jämfört med

som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande

fler inflyttare, bör man lägga kraft på att utveckla idéer

andra branscher där det är vanligt att mellan 5-10% av

utvecklingsarbete.

kring hur man på ett innovativt sätt kan hantera sitt

omsättningen satsas på forskning (ETOUR). För att få

kommunala uppdrag trots att befolkningen minskar (htt-

en positiv tillväxt i Sverige måste tillgången till kunskap

Bland annat driver de ett forskningsprojekt om krympande

ps://www.isak.liu.se/cks?l=sv). Josefina Syssner följer

och forskning värderas högre av alla aktörer, offentliga

kommuner med titeln Strategies for shrinking munici-

nu Tillväxtverkets arbete med att utveckla fler hållbara

som privata. Om det offentliga satsar, stimulerar det

palities? – Local adaptation policy as a supplement to

destinationer i Sverige.

företagen att också satsa och prioritera, särskilt om

local growth policy. Inom ramen för projektet kommer

det offentliga gör stabila satsningar över lång tid. Det

forskare och kulturgeograf Josefina Syssner, som även
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MISTRA URBAN FUTURES
Mistra Urban Futures är ett internationellt forskningsoch kunskapscentrum som strävar efter att bli världsledande
inom kunskapsproduktion för hållbar stadsutveckling
genom både teori och praktik. Centret, som är placerat
på Chalmers i Göteborg med samarbetsstäder i hela
världen, ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön
och människors liv.
Fördelarna med att leva tillsammans är uppenbara, både
ekonomiskt och socialt. Samtidigt är svårigheterna som

bevis och förstklassig forskning ges också bättre

förespråkar ett öppet samhälle baserat på de tre T:na:

förutsättningar att välja rätt vägar mot utvecklingen av

Teknologi, Talang och Tolerans. Hans forskning har

hållbara städer, menar Jessica Algehed, chef för Mistra

utmynnat i teorin om att storstadsområden med hög

Urban Futures.

koncentration av högteknologi, konstnärligt verksamma
personer, ett stort inslag homogena människor och en

Mistra Urban Futures finansieras av Stiftelsen för miljö-

grupp som han beskriver som ”high bohemians” står

strategisk forskning, Mistra, SIDA, Styrelsen för internationellt

i samband med en hög nivå av ekonomisk utveckling.

utvecklingssamarbete, och ett konsortium som består

Florida menar att den kreativa klassen alstrar en öppen

av flera organisationer i Göteborgsregionen, samt av

och dynamisk miljö, som i sin tur drar till sig fler kreativa

internationella nyckelpartner (http://www.mistraurbanfutu-

personer liksom affärsverksamhet och kapital. Han

res.org).

menar att en stad bättre nyskapar sig genom att vara
tilldragande för talanger av hög kvalitet än genom att

uppstår när världens städer växer allt snabbare smärtsamt
tydliga. Komplexa frågor om resursutnyttjande, social
rättvisa och miljö måste besvaras och framför allt hanteras.
Paradoxalt nog är det just städer som är vägen framåt.
Det är här den största möjligheten att optimera resurser
och fördela dem rättvist finns.
Själva koncentrationen av kunskap och olika gemensamma
system, inom alltifrån energi till transporter, är nödvändig
för att maximera både mänskliga och ekonomiska
värden. Städer – som ger mer än vad de tar – är inte ett
problem. De är lösningen, menar Mistra Urban Futures.
Genom att hitta nya angreppssätt och metoder för att
producera ny kunskap bidrar centret med verktyg som
kan användas för att förverkliga lösningar. När politiker och
beslutsfattare får tillgång till relevanta underlag,

ensidigt fokusera på infrastrukturprojekt som sport-

THE PROSPERITY INSTITUTE OF SCANDINAVIA

anläggningar, spektakulära byggnader och shoppingcentrum.

The Prosperity Institute of Scandinavia vid Internationella

Vidare har Richard Florida tänkt ut ett eget rankningssystem

Handelshögskolan i Jönköping, JIBS, arbetar för öka

som värderar städer eller stadsdelar efter ”bohemindex”,

förståelsen för företag, regioner, nationer och individer

”gayindex” och ”mångfaldsindex”. Forskningen finns

vad gäller innovation, kreativitet och entreprenörskap.

redovisad i The Rise of the Creative Class (i svensk

The Prosperity Institute of Scandinavia drivs av Charlotta

översättning: Den kreativa klassens framväxt), Cities and

Mellander, en av landets främsta experter på städer,

the Creative Class och The Flight of the Creative Class

kreativitet och regional utveckling.

(http://center.hj.se/pis.html).

Tillsammans med Richard Florida, professor i företagsekonomi och kreativitet vid University of Toronto Rotman
School of Management, har Charlotta Mellander varit med
och utvecklat och publicerat teorier kring ”den kreativa
klassen” och städer där de vill bo. Richard Florida
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CERUT VID KARLSTADS UNIVERSITET
Ceruts uppgift är att skapa och sprida kunskap om
regional utveckling, hållbar tillväxt och attraktiv livsmiljö.
Bland annat arbetar Cerut med landsbygdsutveckling,
kunskapsutveckling och regionala innovationer, företagande/
arbetsmarknad, besöksnäring och gränsregional forskning.
Cerut har ett brett nätverk och målgrupperna är bland
andra kommuner, statliga myndigheter, regionförbund,
företag, föreningar, ideella organisationer och forskningsinstitutioner. Centret verkar i samverkan med akademi,
näringsliv och offentlig verksamhet och målsättningen
är att Cerut ska stärka sin position utanför regionen och
bredda verksamheten med en starkare profilering mot
EU (http://www.kau.se/cerut).

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Attraktivt samhällsbyggande är ett av Luleå tekniska
universitets starka forsknings- och innovationsområden.
Området ska bidra med kunskap för en attraktiv och
hållbar byggd miljö i kallt klimat genom utmaningsdriven
forskning och utveckling av innovativa verktyg, metoder,
processer och system (http://www.ltu.se). Nedan följer
några relevanta projekt.
Nya Giron
Nya Giron är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet som pågick under
2009-2011. I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna

48

BILAGA 2

kommun en vision om att skapa en ny mönsterstad på

samt att kunna utforma utemiljön så att den uppmuntrar

liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm.

till granngemenskap trots kallt klimat.

Nya Giron hade som avsikt att tillsammans med kommunen
och dess invånare utveckla lösningar där miljövänlig

Arkitektur för attraktiva och hållbara livsmiljöer

teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse

i stad och bostad

och infrastruktur. Tillsammans ville man skapa en hållbar

Ett projekt inom LTU:s forskargrupp i Arkitektur med

stad där invånarna trivs och näringslivet har en möjlighet

syfte att undersöka och få relevant kunskap om professionella

att frodas. Projektet genomfördes som ett tvärvetenskapligt

och icke-professionella perspektiv på arkitektur i attraktiva

samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå tekniska

stadsmiljöer. Forskningen är inriktad på mindre städer

universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik,

och deras förmåga att locka nya invånare. Målet är att

Industriell produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik

tillgodogöra sig kunskap om stadens attraktionskraft för

och Träbyggnad.

tillämpning vid stadsutvecklingsprojekt.

Attract – Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

Cloudberry Datacenters

Syftet med projektet är att åstadkomma attraktivt och

Cloudberry Datacenters är ett forsknings- och innovations-

hållbart boende i kallt klimat. Hållbart samhällsbyggande

centrum, med uppdrag att göra datacenter och moln mer

inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska

flexibla, resurseffektiva och miljövänliga. Målen för projektet

aspekter. Inom Attract utvecklas ett flertal sektors-

är att katalysera nationell tillväxt genom att inleda en

övergripande varor och tjänster samt nya metoder för

attraktiv och effektiv miljö för integrerad utbildning,

medborgarinflytande, i samverkan mellan företag, LTU,

forskning, design och innovation inom området resurseffektiv,

Gällivare kommun och Kiruna kommun. Utgående från

storskalig och grön hantering av stora datamängder

två tilltänka kvarter i Gällivare och Kiruna kommuner

med huvudsaklig inriktning på molndatacenter.

adresserar parterna behov som finns gällande attraktivt
boende i kallt klimat, bland annat att industriellt kunna

CiiR, Centre for Interorganisational Innovation Research

producera attraktiva lågenergihus som uppfyller EU-

Det nationella excellence-centret CiiR baseras på samverkan

direktivet ”almost zero energy homes” trots subarktiskt

mellan åtta forskningsämnen och FoU-centrum vid de

klimat, att kunna energiförsörja byggnaderna hållbart,

båda nordligaste universiteten i Sverige, Luleå tekniska

med en kombination av fjärrproducerade och lokalt

universitet (Entreprenörskap och Innovation) och Umeå

producerad el och värme (sol, vind, biobränsle mm), att

universitet (CERUM). CiiR arbetar med att tillsammans

kunna utforma en attraktiv utemiljö i staden som hållbart

med internationell expertis och i nära samverkan med

kan hantera snö, snösmältning och stora regnmängder

policymakers på olika nivåer utveckla ny kunskap

gällande innovationssystem med ett särskilt fokus på

av internet på ett eller annat sätt. Institutionens tematiska

icke storstadsområden och de möjligheter som IKT och

forskning har tilldragit sig internationell uppmärksamhet

digitala innovationer innebär. CiiR etablerades 2011

och befinner sig inom flera områden i den absoluta

med stöd av VINNOVA, regionala partner (Landstinget

forskningsfronten (http://www.su.se/).

och Länsstyrelsen i Norrbotten samt Regionförbundet
Västerbotten) samt Luleå tekniska universitet och Umeå

Farming Data Forming the Cloud: The Environmental

universitet.

Impact and Cultural Production of Information

CERUM, Centrum för regional vetenskap

Detta är ett av många spännande projekt som pågår på

Technology

CERUM inrättades av regeringen 1983 med uppgift att

institutionen. Asta Vonderau, postdoktor i Stockholm

initiera och genomföra forskning om regional utveckling,

och även Associate Professor på universitetet i Mainz

bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt

undersöker bland annat hur Facebooks etablering

sprida forskningens resultat till olika samhällsintressen.

av sitt första europeiska datacenter i Luleå, påverkar

Tyngdpunkten för CERUM:s verksamhet ligger inom det

invånarnas identitet. Forskningsprojektet behandlar

samhällsvetenskapliga området som kulturgeografi,

de regionala effekterna vad gäller miljöpåverkan samt

nationalekonomi, ekonomisk historia och statsvetenskap.

sociala och kulturella förändringar. Personerna som

CERUM analyserar även frågeställningar av särskilt

intervjuas arbetar inom IT-branschen i allmänhet och

intresse för norra Sverige och norra Europa. Samarbete

Facebook-projektet i synnerhet, men även människor

bedrivs med forskare såväl nationellt som internationellt.

som arbetar med att skapa städer och som arbetar med
regioners identitet och image är viktiga för projektet.

STOCKHOLMS UNIVERSITET,
SOCIALANTROPOLOGISKA INSTITUTIONEN
Socialantropologi handlar om människor och mångfald,
om världen och om oss själva. Geografiskt spänner sig
institutionens forskning över nästan alla världsdelar och
bygger på en rik internationell forskningstradition som
ständigt förnyas genom arbete och eftertanke. Socialantropologerna ägnar sig åt fältarbete och deltagande
observation, men kan även arbeta med formella intervjuer,
analysera dokument och massmedia, eller använda sig
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ETOUR, MITTUNIVERSITETETS FORSKNINGSCENTER FÖR TURISMFORSKNING
Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och
kommunicerar kunskap om turism och resande i nära
dialog och samverkan med aktörer inom turismnäringen.
Verksamheten innefattar dialog och samverkan med
turismnäringens aktörer, utbildning och forskning inom
områdena Naturbaserad turism, Informationsteknologi
och turism, Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga
dynamik och Destinationer.
Naturbaserad turism: Naturbaserad turism är bland de
snabbast växande områdena inom turism i många delar
av världen. Naturen är dessutom en huvudattraktion när
det gäller turism i de nordiska länderna. För att generera
kunskap som kan stärka en hållbar utveckling av turism
och friluftsliv baserad på naturresurser har ETOUR:s
forskningsprogram med fokus på naturbaserad turism
som mål att bedriva forskning av hög internationell kvalitet.
Informationsteknologi och turism: Eftersom det är en
informationsintensiv verksamhet representerar resor och
turism det största området inom e-handeln. ETOUR:s
forskningsprogram för e-turism har som mål att tillämpa
samhällsvetenskapliga teorier för att analysera och
förstå nya företeelser som till exempel spridningen av
e-business-applikationer och marknadsföring av turism
på internet generellt och i sociala medier.
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Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik:
Geografer är särskilt intresserade av hur turism påverkar
platser och platsernas invånare. Det huvudsakliga målet
för gruppen kulturgeografer är att närma sig turism som
ett geografiskt fenomen och bedriva teoretiskt och empiriskt
arbete som leder fram till resultat av hög internationell
standard.
Destinationer: I egenskap av ett tvärvetenskapligt
område är turism – och särskilt frågor förknippade med
utveckling av destinationer – varierande och under
ständig utveckling. Konceptet destination är kärnan
samtidigt som det är ett mångsidigt forskningstema på
ETOUR. I detta forskningsområde ingår popkulturturism
och evenemangsturism, utveckling, styrning och design
av evenemang.
Andra forskningsområden på ETOUR är turismupplevelser,
regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom
turism och matturism (https://www.miun.se/Forskning/
forskningscentra/ETOUR).

Bild från Telemarksforsking

TELEMARKSFORSKING
Telemarksforsking är ett regionalt forskningsinstitut i
Norge med 30 forskare och spetskompetens inom fem
fackområden; Kulturforskning, Natur- och kulturbaserad
innovation, Kommunekonomi och kommunstruktur,
Regional utveckling samt Hälsa- och välfärdsforskning.
Telemarksforsking fokuserar på att kombinera praktik
och forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Kunderna
kommer från departement, myndigheter, landsting, kommuner
samt företag och organisationer i Norge men institutet
deltar också i flera europeiska forskningsprojekt.
Telemarksforsking finansieras av Norges forskningsråd
och är medlemmar i FOCUS, Föreningen för norska regionala
forskningsinstitut och FFA, Forskningsinstitut arena.

På uppdrag av KRD, Kommunal- och moderniserings-

attraktivitet. Faktorerna kan definieras i fyra kategorier:

departementet har Telemarksforsking utvecklat en ny

byggnader och mark, ameniteter (lokala förmåner,

teori för attraktivitet. Teorin bygger på en attraktivitets-

erbjudanden, tjänster), rykte och territoriell identitet och

pyramid och definierar tre typer av attraktivitet som kan

kultur (http://www.telemarksforsking.no/).

påverkas lokalt för att skapa tillväxt; attraktivitet för
företag, besök och bosättning (se bild).

Teorin från Telemarkforsking påminner starkt om den
modell som vi har kommit fram till i vår förstudie, nämligen

Attraktivitet är relaterad till de unika egenskaperna hos

att för att ett samhälle ska vara attraktivt krävs det att

en plats och separeras från strukturella faktorer. De

det finns en väl fungerande infrastruktur, en bra fysisk

strukturella faktorerna är relaterade till platsens storlek,

miljö och bostäder. Det behövs ett bra innehåll såsom

om den är en del av en större arbetsmarknad och tillväxt

vård, skola, omsorg, service och attraktiva arbeten.

i angränsande områden. De strukturella faktorerna är

Även kultur, fritid och nöjen. Men det som gör att man

svåra att påverka lokalt, men kan förbättras genom bättre

väljer en plats framför en annan är identiteten, ”uspen”,

kommunikationer. Attraktivitet är således kopplat till

som gör platsen unik.

faktorer som kan påverkas lokalt och stärka tillväxten.
Det finns många faktorer som kan påverka platsers
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CSI, CENTER FOR SERVICE INNOVATION
Center för Service Innovation i Norge har till syfte att öka
kvaliteten, effektiviteten och den kommersiella
framgången hos innovativ verksamhet hos ledande
norska tjänsteleverantörer och stärka innovationsförmågan
hos verksamheten och dess akademiska partner. CSI
ska identifiera såväl tjänsteutmaningar som möjligheter och
omvandla dem till relevanta forskningsteman. Ytterst är
CSI:s målsättning att etablera sig som ett nationellt och
internationellt erkänt forskningscentrum, känt för sina
samarbetsprojekt, sitt innovationssystem och sin akademiska
originalitet (http://csi.nhh.no/).

NORDREGIO
Nordregio är ett nordiskt forskningsinstitut, vars främsta
uppgift är att bidra till utvecklingen av regionalpolitiken
och tillväxten i de nordiska länderna. Övriga intresseområden är stads- och landsbygdssystem, demografi,
styrning och kön, innovation och kunskap, grön tillväxt,
internationell energipolitik och den globala klimatförändringen. Institutet arbetar med strategisk forskning
i syfte att producera informativt och relevant material för
beslutsfattare på internationell, nationell och regional
nivå eftersom goda politiska beslut endast kan göras på
grundval av tillförlitlig information
(http://www.nordregio.se/).
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Intresset för innovativa miljöer och designlabb har sin

workshoppar. Sliperiet ska vara en öppen och flexibel

samt innovativa och nyskapande sådana. Där möts

grund i ett växande behov av nya processer för

miljö som formas utifrån de utmaningar och behov som

näringslivet, akademin och de offentliga spelarna inom

problemlösning och samverkan samt för att utveckla nya

finns på marknaden. Studenter och forskare ska kunna

medieområdet. Media evolution City erbjuder ett stort

innovativa lösningar på̊ dagens samhällsutmaningar, till

komma dit med sina affärsidéer, forskare och lärare kan

utbud av kontor, konferens och mötesytor

exempel hur vi bygger hållbara städer. Fastän de flesta

hålla seminarier, och företag och organisationer kan

(http://www.mediaevolutioncity.se/).

initiativ fortfarande är unga och svåra att utvärdera växer

komma med problemställningar och få inspiration på

antalet labb över hela världen. Vid Luleå tekniska universitet

Sliperiet. De fyra verkstäderna utgår från den pågående

pågår nu ett projekt för att bygga ett designlabb, Inno-X,

integrationen av fysiskt och digitalt: 3D-skrivare/CNC-

en samverkansmiljö för regional innovation. Här följer ett

svarv och fräs, den nya generationens "motion capture"-

Smart Housing Småland är en internationellt ledande

antal befintliga aktörer:

utrustning för att kunna läsa in rörelser och fysiska

innovationsmiljö som, med användaren i centrum,

aktiviteter, ett "maker lab" för att bygga fysiskt-digitala

skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i

saker, samt en modern miljö för ljud- och medieproduktion

glas och trä. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är

(http://www.sliperiet.umu.se/sv/).

projektansvariga men bakom satsningen står även ett

SLIPERIET, UMEÅ
I gamla Scharinska träsliperiet på Konstnärligt campus
har Umeå universitet skapat Sliperiet – en inkubator
med verkstäder för forskning, utbildning och utveckling.

SMART HOUSING, VÄXJÖ

stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser

MEDIA EVOLUTION CITY, MALMÖ

och regionförbund, Glafo, Glasforskningsinstitutet,
Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. VINNOVA

Tanken med Sliperiet är att ta tillvara den kreativitet och

Media Evolution City är mediabranschernas centrum

finansierar projektet under tio år. Småland var en av tre

kompetens som finns såväl på Konstnärligt campus som

för innovation och utveckling. Det huvudsakliga målet

vinnare i Vinnovas tävling om att etablera en innovations-

på Campus Umeå. Sliperiet innehåller en inkubator för

är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling

miljö grundat på en regions styrkeområden 2013 (http://

tjänstesektorn och nya näringar, dynamiska mötesplatser

hos mediebranscherna, bland annat genom att skapa

smarthousing.nu/).

för forskare, studenter, näringsliv och offentliga organisationer

mötesplatser där olika medieaktörer träffas, utbyter

samt verkstäder i gränslandet mellan det digitala och det

kunskap och växer tillsammans. I Media Evolution City

fysiska, för såväl forskningsprocesser som seminarier och

möts stora och små företag, produktionsstarka aktörer
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MINDLAB, KÖPENHAMN
Med designmetoder som sätter användaren i centrum
möjliggör MindLab samskapande mellan offentliga
organisationer, näringsliv och medborgare. MindLab är
en statlig gränsöverskridande innovationsenhet som
drivs av tre regeringsdepartement (Erhvervs- og
Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet och Undervisningsministeriet) samt Odense kommun. Enheten har
tolv anställda med kompetens inom antropologi, sociologi,
design, statsvetenskap och kommunikation och de
arbetar inom bland annat entreprenörskap, digital självbetjäning, utbildning och sysselsättning. MindLab är ett
av labben med längst erfarenhet av att arbeta med design
och policy och de har varit en inspirationskälla för
många andra initiativ världen över (http://mind-lab.dk/).

VENTURE GARAGE OCH DESIGN FACTORY AALTO
UNIVERSITETET, HELSINGFORS
Aalto Universitetet i Helsingfors är ett exempel på ett
helt universitet som har anammat den tvärvetenskapliga
grundtanken och skapat en helt ny organisation och
verksamhet. De har också god erfarenhet och forskning
om lokaler och möblering. Representanter från såväl
näringslivet i Norrbotten som Luleå tekniska universitet
besökte Aalto Universitet under hösten 2011. Målsättningen
med studiebesöket var att få inblick i verksamheten

54

BILAGA 3

samt att ta del av den innovationskultur som finns i de
två verksamheterna Venture Garage och Design Factory
(http://www.kaikuusisto.com/177864/491237/commercial/
aalto-design-factory-venture-garage).

LAB FOR THE CITY, MEXICO CITY
Lab for The City som startade 2013 i Mexico City är det
första labbet på regeringsnivå i Latinamerika. Labbet
ska utforska och hitta nya lösningar för den urbana
mångmiljonstaden. En av framtidens stora utmaningar
är just den snabba tillväxten av städernas befolkning.
I Mexico City till exempel är invånarantalet 22 miljoner.
Labbet fokuserar främst på innovationer från medborgarna
och att främja samarbetet mellan det civila samhället,
den privata sektorn och den akademiska världen. Ett
multidisciplinärt team bestående av ett tiotal personer
med bakgrund som journalister, dokumentärfilmare,
artister, fotografer, stadsplanerare och advokater arbetar
i labbet. En röd tråd i labbets arbete är att utnyttja
ungdomarnas energi och kreativitet. De menar att satsningar
på kreativitetsbyggande hos den yngre generationen
kommer att generera mer innovativa lösningar och framtida
kreativa medborgare (http://labplc.mx/).

PEACE INNOVATION LAB, STANFORD UNIVERSITY
Peace Innovation Lab vid Stanford University anses av
många vara världens främsta innovationssystem för
utveckling av nya produkter och lösningar som leder till
affärer med hjälp av ny digital teknik, sociala spel, gamification
mm. Grunden i konceptet är att skapa nya kollaborativa
affärsmodeller, produkter och finansiella verktyg som
hjälper till bygga relationer mellan människor för att
därigenom minska de konflikter som förväntas öka i
städerna i takt med urbaniseringen. Idag finns 26 Peace
Innovation Labs och nu söker de nya samarbeten med
nordiska partner kring affärsdriven hållbar stadsutveckling med ”peace innovation” som koncept. Peace
innovation handlar om att designa teknik som ökar
människors förmåga att vara snälla mot varandra (http://
peaceinnovation.stanford.edu).

DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION AND
SUSTAINABILITY

MALMÖ UNIVERSITY DESIS LAB

SCHOOL OF DESIGN DESIS LAB

Malmö högskola med forskningsinstitutionen MEDEA

Kolding School of Design eller Designskolen Kolding,

DESIS är ett internationellt nätverk med närmare 40

och avdelningen School of Art och kommunikation har

som den heter på danska, är medlem i DESIS och

designlabb, placerade på olika designskolor och

många års erfarenheter av att arbeta med användardriven

är den ledande designskolan i Danmark. Meningsfull

designorienterade universitet runt om i världen. Labbens

design, där akademiska forskare och studenter arbetar

design, experiment och samarbete med näringslivet är

syfte är att använda designtänkande och designkunskap

tillsammans med andra aktörer utanför universitetet:

några av de ord som kännetecknar skolan som skiljer

för att framkalla, möjliggöra och skala upp sociala

företag, organisationer, institutioner och privatpersoner.

sig från de traditionella universiteten eftersom intagningen

innovationer för att främja och stödja hållbara samhälls-

Malmö högskolas DESIS lab har varit med och etablerat

sker utifrån talang. Skolan erbjuder BA, MA och PhD

förändringar. Nätverket samarbetar med andra nätverk,

plattformar som till exempel STPLN, en mötesplats för

studier i Communication Design, mode, textil och design

organisationer och myndigheter med liknande syften

produktion av kreativitet – ett ”Makers Space” för

och har ca 380 elever. Dessutom erbjuder skolan en

och etablerar också särskilda partnerskap med privata

experimentlusta, skapande och idéutveckling.

forskarutbildning i Design Management i samarbete

företag, ideella organisationer, stiftelser och myndigheter

med Syddansk Universitet, SDU. Sedan 2011 har skolan

som delar liknande åsikter och är villiga att gemensamt

STPLN som består av stora ytor, verkstäder och teknik

också varit värd för masterprogrammet i interaktions-

utveckla öppna projekt om ämnen och områden av

ger människor en möjlighet att ta ett engagemang eller

design vid Copenhagen Institute of Interaction Design,

gemensamt intresse (http://www.desis-network.org/).

en idé till en praktisk nivå utan att själva behöva ta en

CIID. Skolan har i samarbete med kommunen arbetat

för stor ekonomisk risk. STPLN innehåller bland annat:

med att göra kommunen mer attraktiv genom design.

LINNAEUS UNIVERSITY DESIS LAB

1.

Linnéuniversitetet från 2010 är ett av Sveriges nyaste

laserskärare och verktyg för snickeri och tillverkning

lärosäten och en sammanslagning av Högskolan i
Kalmar och Växjö universitet. Universitetet har 40 000

av kretskort.
2.

studenter vid 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående
kurser. Linnéuniversitetet DESIS Lab har ett tvär-

Fabriken – en multiverkstad med 3D-skrivare,

Textildepartementet – en textil verkstad med symaskiner,
stickmaskin och screentryckeri.

3.

Scenen – ett stort scenrum med sittmöjligheter

vetenskapligt synsätt som inkluderar designstudenter

för ca 150 personer, mobila workshopdiskar, ljud-

och olika intressenter i samhället. Labbet arbetar med

och ljusrigg och mörkläggningsmöjligheter.’

elevernas motivation för hållbarhet och deras förståelse
för hur design kan påverka samhället.
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SAMVERKAN OM GESTALTNING AV
OFFENTLIGA MILJÖER
Mellan 2010 och 2013 arbetade Konstrådet tillsammans
med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturoch designcentrum i regeringsuppdraget Samverkan
om gestaltning av offentliga miljöer. Det handlade om
hur gestaltningen av gemensamma miljöer kan stärkas
genom samverkan mellan yrkesgrupper och medborgare
i planering och byggande. Uppdraget har visat att olika
former av konstnärlig kompetens kan erbjuda unika
infallsvinklar och nya lösningar i stadsutvecklingsprocesser. Resultaten är samlade i boken "Konsten
att gestalta offentliga miljöer – samverkan i tanke och
handling". För att ytterligare stärka metodutvecklingen
har Avdelningen för urbana och regionala studier vid
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH följt uppdraget.
Resultatet presenteras i följeforskningsrapporten "Att
verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av
offentliga miljöer". Rapporten diskuterar bland annat
deltagandets villkor, olika sätt att organisera samverkan
samt gestaltning av offentliga miljöer som en del i
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samhällsbyggandet. Lärdomar och erfarenheter har

frågor om hur vi attraherar kapital och kompetens

förmedlats till Kulturdepartementet i en slutrapport. Där

till Sverige, samtidigt som våra varor och tjänster är

framgår att samverkan mellan de fyra myndigheterna

internationellt konkurrenskraftiga och efterfrågade. Inom

består (http://www.regeringen.se).

projektet identifieras nuläget inom ett antal områden av
avgörande betydelse för Sveriges framtida attraktions-

ATTRAKTIONSKRAFT FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

och konkurrenskraft. Utgångspunkten är dessa sju
områden: utbildning, forskning, infrastruktur, företagandets

Under 2014-2016 driver Kungl Ingenjörsvetenskaps-

villkor, hållbarhet, boende och levnadsmiljö samt kulturutbud.

akademien, IVA projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Projektet kommer att lämna förslag till nödvändiga förändringar

En allt mer globaliserad värld förändrar förutsättningarna

inom dessa områden (http://www.iva.se/projekt/

för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som

attraktionskraft-for-hallbar-tillvaxt/).

Sverige. Det ställer nya krav på förnyelse och förändring.
Detta är utgångspunkten för projektet Attraktionskraft
för hållbar tillväxt. Kompetens, företag och investeringar

HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING, HDU

rör sig alltmer över nationsgränser. Företagens investerings-

När regeringen gav Tillväxtverket och Visit Sweden i

beslut avgörs av ett brett spektrum av förutsättningar

uppdrag att göra extra insatser för att stärka och utveckla

i olika länder. För individen är helhetsbedömningen av

hållbara turistdestinationer under 2012-2015 valdes fem

utvecklingsmöjligheter, kultur och levnadsmiljö avgörande.

destinationer ut – Bohuslän, Kiruna, Stockholms skär-

Kraven för att Sverige ska kunna hävda sig i denna nya

gård, Vimmerby och Åre. Gemensamt för de fem utvalda

konkurrenssituation ökar. Projektet ska öka kunskapen

är att de är attraktiva destinationer som kommit en bit

om vad denna förändring innebär. Det ska också lyfta

på väg i sin internationalisering och att det finns

etablerade former för samarbete mellan olika aktörer

CKS, genomför på uppdrag av Tillväxtverket. Josefina

inom destinationen. Satsningen på totalt 60 miljoner

Syssner har identifierat tre utvecklingsområden som kan

kronor ska användas till insatser inom hållbar kvalitets-

sammanfattas i nyckelorden perspektiv, profession och

utveckling, affärsutveckling och innovation med syfte

processansvar. Med perspektiv menar hon att destinationerna

att stärka och utveckla små och medelstora turism- och

bör ha ett samlat perspektiv på vad destinationsutveckling

upplevelseföretag. Kunskapen, verktygen och metoder-

är och det bör ses i relation till annan samhällsplanering.

na som tas fram kommer sedan att göras tillgängliga för

Profession handlar om destinationsutvecklarens kompetens,

andra företag och destinationer i hela landet.

förmåga och ansvar. Processansvar kan delas in i två
delar, att utveckla företag och ansvara för samhälls-

Redan nu har mycket hänt i de fem destinationerna. I

planerande insatser. Med processen Att utveckla företag

Åre har man till exempel satsat på ett öppet innovations-

menar Josefina Syssner att det är viktigt att de företag

system för produktutveckling. Det är ett webbaserat verktyg

som arbetar med destinationen samverkar med varandra.

som gör det möjligt för alla, företag som individer, att

Det kan vara långsiktigt lönsamt även om det i ett kort

engagera sig i produktutvecklingen av Åre. Hittills har

perspektiv blir kostnader för företagen. I processen

cirka 200 förslag på idéer kommit in och ett antal av

Ansvar för samhällsplanerade insatser bör kommunen ta

dem har man börjat utveckla till nya produkter.

en mer aktiv roll, snarare än att icke-offentliga organisationer och företag arbetar med det. CKS rapport blir klar

I oktober 2014 arrangerade Tillväxtverket en konferens
med Destinationsutveckling i fokus. Då presenterade
forskaren Josefina Syssner de första resultaten från en

i början av 2015 (www.tillvaxtverket.se).

INNOVATIVA KOMMUNER
Inom kommuner, landsting och statliga verksamheter
finns det idag en ökad förståelse och insikt om betydelsen
av innovationsarbete, men utvecklingen är fortfarande i
ett tidigt stadium. Det finns fortfarande ett stort behov
av att fortsätta bygga kunskap och förmedla lärdomar
om vad innovation i offentlig verksamhet är och hur
förnyelse kan stimuleras (Utbult 2007). I en rapport från
Vinnova från 2013 har man tagit lärdomar från åtta kommuner
bland andra Haparanda, Umeå, Åre och Malmö. I de
åtta fallen finns några gemensamma nämnare, bland
annat att man måste innovera för att man har stått inför
stora utmaningar, att kommunpolitiker och tjänstemän
samverkar med stat, landsting, regioner, andra kommuner,
näringsliv, akademi och civilsamhälle för att få inspiration,
att det finns en styrka i att lära av andra och göra något
ihop för att det ger nytta till medborgarna, samt att god
ekonomistyrning kan skapa utrymme för experiment och
nytänkande.

studie som Centrum för kommunstrategiska studier,
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Haparanda samarbetar med grannkommunen Tornio på

från att informera till att involvera invånarna. Ett stort

Genom att Cultural planning knyter kulturfrågor till

den finska sidan men även regionalt med andra aktörer i

antal medborgardialoger genomfördes och projektet lockade

en konkret plats finns det även en stark demokratisk

den sk Bottenviksbågen och i Barentsregionen. I Umeå

deltagare från hela världen som berörs av liknande

möjlighet att lyssna till och involvera platsens invånare,

har man utvecklat samarbete med grannkommuner,

omständigheter. Tanken med City Move var att skapa ett

kulturutövare, politiker och det civila samhället. Makten

universitet med flera genom en tillväxtallians och stadens

bestående kunskapscentrum men av olika anledningar

förskjuts till det lokala planet. Processen leder fram till en

rika kulturliv låg till grund för satsningen på att bli

blev det aldrig av (http://www.svid.se/citymove).

handlingsplan. Denna identifierar de roller, ansvarsområden

europeisk kulturhuvudstad 2014. I Åre sa man: ”Vi har
ett berg!” och detta faktum användes tillsammans med
näringslivet för att sätta orten på kartan och utveckla

och specifika insatser som krävs för att på lång sikt öka

CULTURAL PLANNING

livskvaliteten för boende, besökare, anställda, barn och
ungdomar, äldre och inflyttare.

turismen. I Malmö satsade man på stora infrastruktur-

Det finns en del program och metoder i Sverige som

investeringar, Öresundsbron, Citytunneln, en ny högskola

påminner om de program som är utvecklade av LTU

Med utgångspunkt i platsens styrkor och särart kan ett

samt att skapa en ny stadsdel där varvet en gång stått.

Business. Cultural planning till exempel är en metod för

samhälle utvecklas långsiktigt och hållbart och förstärka

Där har man utvecklats från varvsstad till kunskapsstad

samhällsutveckling med kulturella förtecken. Cultural

sin attraktionskraft. Det är ett långsiktigt arbete som

(http://www.vinnova.se).

planning vill stärka kommunernas självbild och verksamhet

tack vare sin metodik kan bidra till en bestående

genom ett kartläggningsarbete, ”mapping”, av de kulturella

förändring som är förankrad redan när den genomförs.

resurser som finns i lokalsamhället. I begreppet

Om metoden kombineras med kommunens arbete med

kulturella resurser ingår både kultursektorn och kreativa

pågående planarbete och annan planering tillförs värden

I samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID,

näringar liksom immatriella värden såsom traditioner,

som annars är sällsynta i traditionell planering (http://cultu-

genomförde dåvarande Centek numera LTU Business,

kreativitet och framtidstro. Här finns allt från bibliotek,

ralplanninglaboratory.se/).

projektet City Move i Gällivare under 2007 till 2009. City

föreningar och kaféer till mattraditioner, drömmar och

Move fokuserade på problematiken runt Malmberget

fula platser. Det är viktigt att alla sektorer måste omfattas,

i Gällivare kommun, som på grund av den utökade

både för att inga delar av samhället ska missas vid

malmbrytningen till stora delar måste flyttas till Gällivare

kartläggningen, och för att kartläggningens resultat,

samhälle. Med hjälp av designprocessen skiftades fokus

handlingsplanen, ska vara förankrad.

CITY MOVE
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HÅLLBAR STAD

NORSKA NASJONALE TURISTVEGER

Arkitektur- och designcentrum har genom bidrag av

erfarna affärsutvecklare med rötter i näringen. Programmet

Norge har en lång tradition av att anpassa byggnader

Delegationen för hållbara städer och med särskilt stöd

startade som ett projekt i Dalarna 2008 och drevs som

i krävande terräng. Denna tradition har formgivare och

från Naturvårdsverket startat en webbsida för goda exempel

ett regionalt strukturfondsprojekt av Region Dalarna

arkitekter tagit vidare i arbetet med att gör de Nasjonale

och projekt inom hållbar stadsutveckling. Hållbar Stad

mellan 2009 och 2011.

turistvägarna i Norge mer attraktiva. Konst, design och

drivs av Arkitektur- och designcentrum som ett led i

arkitektur är tydliga teman i detta projekt och alla vägar

ambitionen att vara en plattform för diskussion mellan

Kurbits har sin teoretiska grund i KK-stiftelsens samverkans-

och rastplatser är unika. Naturen är spektakulär och

olika professioner och allmänheten. Hållbar Stad bygger

modell FUNK (Forskning, Utbildning, Näring och Kultur).

arkitekturen både underlättar och förstärker natur-

på samarbete med andra, myndigheter, organisationer,

FUNK-modellen möjliggör en ny form av samarbete och

upplevelserna. Statens Vegvesen i Norge har engagerat

kommuner, regioner, ideella organisationer, branschor-

den skapar möjligheter för nytänkande vad gäller såväl

över 50 arkitekter, landskapsarkitekter, designer och

ganisationer och liknande. Sidan är ett verktyg för alla

samarbetsformer som utveckling av enskilda företag.

konstnärer, både unga och etablerade i arbetet med att

som vill ha kunskaps-, informations-, och erfarenhetsutbyte

FUNK-modellen visar även på att ett fungerande samarbete

utveckla de Nasjonale turistvägarna. Detta projekt är ett

om hållbar stadsutveckling (http://www.hallbarstad.se/).

mellan till exempel olika företag, högskolor och offentliga

av de främsta design- och arkitekturprojekten i världen,

sektorer, över kommungränserna, är nödvändigt för

en förebild för Sverige och Norrbotten (http://www.

ökad tillväxt inom besöksnäringen.

nasjonaleturistveger.no/).

KURBITS
Kurbits är ett affärsutvecklingsprogram som används

Utifrån KK-stiftelsens expertkompetenssatsning

på flera håll i landet. Kurbits hjälper företagare att öka

meNY, som erbjuder kompetensutveckling för små och

sina möjligheter till tillväxt samtidigt som förutsättningar

medelstora livsmedelsföretag, har Kurbits verktyg och

skapas till nya affärer och samarbeten. Deltagarna får på

metodik tagits fram och anpassats till besöksnäringens

ett enkelt och handgripligt sätt de kunskaper och verktyg

behov. Metodiken och pedagogiken bygger på mångårig

som behövs för att utveckla sin verksamhet till att bli

forskning inom vuxenpedagogik och till det har Kurbits

mer eftertraktad av kunderna. Kurbits är ett resultat av

utvecklat och integrerat coachning och konkreta och

ett samarbete mellan Rese- och Turistnäringen i Sverige,

handfasta verktyg som företagen även använder efter

RTS, Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och

avslutat program (http://www.kurbits.org/).
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I detta avsnitt följer en kort beskrivning av befintliga
aktörer i landet som har varit viktiga att undersöka
närmare för att få en samlad bild över vad som görs i
Sverige inom området design, turism och närings- och
samhällsutveckling.

BOVERKET
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och
boende (http://www.boverket.se/).

ENERGIMYNDIGHETEN

TILLVÄXTVERKET
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft
– genom att skapa bättre förutsättningar för företagande
och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket tillhör Näringsdepartementet som är en del
av det svenska regeringskansliet med ansvar för energi-,
IT-, transport- och infrastrukturpolitik samt näringslivsutveckling, regional tillväxt och turism. Tillväxtverket har
ett antal program som ses som en del i arbetet med att
öka Sveriges attraktionskraft (http://www.tillvaxtverket.se/).
Besöksnäringsprogrammet

områden. I gles- och landsbygd behövs speciella
lösningar för att upprätthålla servicenivån.
Kreativa och kulturella näringar
Kultur och kulturella miljöer, liksom företag med ett
kulturellt och kreativt fokus, har en betydande roll för
attraktionskraften i en region. Tillväxtverket arbetar för
att stärka den rollen ännu mer. Detta görs till exempel
genom att stärka entreprenörskap och företagande
inom den kulturella och kreativa sektorn samt genom att
främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SKL

En statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt

Målet är att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som

och effektivt energisystem

turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turismnäring,

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla

(https://www.energimyndigheten.se/).

som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning

kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmarna

i alla delar av landet.

i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting
inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra

NATURVÅRDSVERKET
Regeringens centrala miljömyndighet. Arbetar för ett
stärkt och breddat miljöansvar i samhället
(http://www.naturvardsverket.se/).

TRAFIKVERKET
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
Trafikverket har även ansvar för Sveriges drygt 350 rastplatser,
platser som vi ser att det finns en stor utvecklingspotential
för (http://www.trafikverket.se/).
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Hållbar destinationsutveckling
Målet är att skapa fler hållbara turistdestinationer som
är internationellt konkurrenskraftiga. Tillväxtverket har
valt ut fem områden som har potential att utvecklas
till hållbara destinationer. De fem är Bohuslän, Kiruna,
Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Satsningen
under 2012-2014 uppgår till 60 miljoner kronor.
Kommersiell och offentlig service
Målet är att främja tillgängligheten till kommersiell och
offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa

Götaland. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att
utveckla medlemmarnas verksamhet. SKL fungerar som
ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning (http://
skl.se/).

VISITSWEDEN
VisitSweden är ett kommunikationsföretag för svensk
turistnäring. Företaget ägs till lika delar av staten via
Näringsdepartementet och den svenska besöksnäringen via
Svensk Turism AB. Uppdraget är att i utlandet
marknadsföra Sverige som resmål och tillsammans med
övriga medlemmar i Nämnden för Sverigefrämjande i
Utlandet, NSU, internationellt marknadsföra varumärket
Sverige. Sveriges Rese- och Turistråd AB, som var det
ursprungliga namnet på VisitSweden, bildades 1995.
2006 ändrades namnet till VisitSweden vilket ska
underlätta kommunikationen med de tilltänkta kunderna.
Webbplatsen visitsweden.com utgör den officiella
informationsplatsen för resmålet Sverige. Företaget har
sitt huvudkontor i Stockholm där ca 30 av de ca 100
anställda finns. Organisationen har kontor/representation
i 12 länder, utöver Sverige. Kontoren finns placerade
i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna,
Ryssland,Storbritannien, Kina, Frankrike, Spanien, Italien
och USA (http://www.visitsweden.com/sweden/).

SWEDISH LAPLAND VISITORS BOARD
I Sverige finns ett stort antal destinationsbolag som
arbetar med att stimulera företagande och ekonomisk
tillväxt inom turismnäringen i olika delar av landet.
Västsvenska Turistrådet är en av de mest framgångsrika,
likaså Swedish Lapland Visitors Board. Swedish Lapland

Visitors Board är officiell företrädare för regionens

träffar förväntningarna. Swedish Welcome AB ägs av

besöksnäring som genom en näringslivsorienterad

föreningen Swedish Welcome, som består av Västmanlands

samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner

Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB,

att göra affärer av den internationella och nationella

Sörmlands Turismutveckling AB, Västsvenska Turistrådet,

efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska

Destination Småland AB, Visit Värmland, Visit Öster-

produkter och upplevelser. Styrkan är en organisatorisk

götland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland,

samverkan mellan lokala offentliga och privata aktörer,

Region Gävleborg, Visit Blekinge och Regionförbundet i

där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt.

Kalmar län. Föreningen har som syfte att ge företag och

Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna

andra organisationer inom den svenska besöksnäringen

till direkteffekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån

konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser som

offentligt investerade medel samt säkerställer den

motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett

långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen (http://

sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige

www.swedishlaplandvisitorsboard.com/).

blir en ledande nation inom turism (www.swedishwelcome.se).

SWEDISH WELCOME
Swedish Welcome arbetar för hållbar utveckling och
bättre upplevelser med gästen i fokus. Genom att välja
Swedish Welcome-certifierat kan gästen göra trygga
val. Genom hemliga och bokade besök i verkligheten
hos svenska turistföretagare bedömer professionella
rådgivare hur bra verksamheterna är inom ett hundratal
områden. Det handlar om allt från gästbemötande och
frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta
energilösningar. Konkret individuell vägledning i vad som
kan prioriteras för att skapa ännu bättre gästupplevelser,
ökad lönsamhet och en hållbar utveckling är också en
viktig del av rådgivarnas arbete. Allt för att hjälpa
gästerna att hitta upplevelser som matchar eller över-
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SVENSK TURISM AB
Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen
och ägs av 170 företag och organisationer som representerar
tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena
äta, bo, resa och göra. Bolaget är, tillsammans med
svenska staten, ägare till VisitSweden vars uppgift är att
skapa ett ökat resande till Sverige. Svensk Turism AB är
också huvudman för Nationell strategi för svensk besöksnäring
samt utgör ett forum för den svenska besöksnäringens
strategiska utveckling. De största aktieägarna i Svensk
Turism AB är Jämtland Härjedalens Turistförening, JHT,
Visita, Sveriges Camping- och Stugförtagares Riksorganisation, SCR, och Svenska Liftanläggningars
Organisation, SLAO (http://www.svenskturism.com/).

VISITA
Visita är en branschorganisation och en arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och
representerar över 6 000 arbetsplatser som tillsammans
står för merparten av besöksnäringens totala omsättning.
Organisationen bildades 1909, då under namnet Sveriges
centrala hotell- och restaurangförening, senare Sveriges
Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2012 skedde ett
namnbyte och det som tidigare hette SHR blev Visita
– Svensk besöksnäring. Som en samlande kraft för
besöksnäringen arbetar Visita för att lagar, regler och
affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu
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bättre möjlighet att inta en väl framskjuten position i

kunna växa och utvecklas krävs resurser som driver och

Sverige och internationellt. Visitas medlemmar finns

stödjer utvecklingen av de strategier som utpekades i

bland företag verksamma inom hotell, restaurang,

den Nationella strategin för hållbar tillväxt för företag

spa, camping, stugbyar, skidliftar, kasino, djurparker,

och destinationer i svensk besöksnäring. Svensk

nöjesparker, destinationsbolag, turistbyråer, catering,

Destinationsutveckling ska därför arbeta för att säkerställa

storhushåll, personalmatsalar och aktivitetsföretag.

denna strategi (http://www.svedest.se/).

Organisationen ansvarar även för den svenska delen
av den europagemensamma hotellklassificeringen där
elva länder enats om ett reglemente bestående av 270
kriterier (http://www.visita.se/).

SWEDAVIA
Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela
Sverige och är helägt av svenska staten. Swediavias

SVENSK DESTINATIONSUTVECKLING, SVEDEST

roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver
för att underlätta resande, affärer och möten – inom

Företaget grundades 2011 av Svensk Turism, Visit

Sverige, i Europa och i övriga världen. Kundfokus,

Sweden och Swedavia men är sedan 2014 partnerägt.

hållbar utveckling och säkerhet är utgångspunkten för

Svedest har till uppgift att fungera som ett utvecklings-

allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i

och konsultbolag som initierar, driver och verkar för

samhället i stort. Swedavia är världsledande i utvecklingen

destinationsutveckling i enlighet med den Nationella

av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Strategin för hållbar destinationsutveckling. Bolaget är

Under 2013 hade Swedavia en omsättning på 5,2 miljarder

ett strategiskt instrument och katalysator som tillhandahåller

kronor och cirka 2 400 medarbetare. Totalt reste 33,5

verktyg, processer, angreppsätt och rådgivning i syfte

miljoner passagerare via Swedavias flygplatser 2013, vilket

att påskynda utvecklingen. Bolaget ska också sprida

var en ökning med 3,5 procent. Swedavia äger även

kompetens, idéer och erfarenheter till andra aktörer som

fastigheten Göteborg City Airport samt är minoritetsägare

hjälper destinationer i deras utvecklingsarbete. Nyttan

i bolaget som driver flygplatsen (http://www.swedavia.se/).

av destinationsutvecklingen är att näringens företag ska
växa och tjäna mer pengar, fler företag ska startas och
bidra till en högre samhällsnytta. Genom destinationerna
skapas nya företag, nya arbetstillfällen och nya
möjligheter till inkomster. För att destinationer skall

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND, LRF
LRF bildades 1971 genom en sammanslagning av de
båda lantbruksorganisationerna Riksförbundet Landsbygdens
folk, RLF och Sveriges Lantbruksförbund och är en
politiskt obunden intresse- och företagarorganisation
för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen
och andra företagare som har sin bas i landsbygden, till
exempel entreprenad, livsmedelsförädling och landsbygdsturism. Landsbygdsturism omfattar allt från gårdsbutiker
med mat och hantverk till småskaligt boende och
aktivitetsarrangörer inom natur och kultur och det är
den typen av turism som just nu växer snabbast. LRF:s
medlemmar som arbetar med turism kan till exempel
erbjuda jakt och fiske, boende på lantgård, turridning,
mat, dryck, spa och andra äkta och klimatsmarta upplevelser.
LRF:s medlemmar driver tillsammans nära 90 000 företag
och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Flera bondeägda ekonomiska föreningar
är medlemmar såsom Arla Foods, Lantmännen, Södra
Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna
(http://www.lrf.se/).

SVENSK HANDEL
Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation och arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en
medlemsdriven organisation, med

12 000 medlemsföretag med sammanlagt 23 000 ar-

ledande opinionsbildare. De arbetar uthålligt för att

betsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom

förverkliga de mål som en växande företagarrörelse över

parti- och detaljhandel. Svensk Handel arbetar med

hela landet formulerar. Svenskt Näringslivs vision är

samhällspåverkan inom många olika områden. De företräder

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

handeln genom att informera politiker, myndigheter och

företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”

massmedier om handelns utmaningar och förutsättningar. De

(http://www.svensktnaringsliv.se/).

arbetar med opinionsbildning och tar direkta kontakter
med beslutsfattare i olika frågor. Svensk Handels experter
deltar i utredningar och analysgrupper och är ofta

BUSINESS SWEDEN

remissinstans när departementen utreder olika frågor.

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ

De arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler

och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig uppgift för

och förutsättningar och skapa ett bättre företagsklimat

Business Sweden är att hjälpa svenska företag att nå ut

för både etablerade handelsaktörer och nyetablerade

med sina produkter, tjänster och idéer samt att skapa

företag. De arbetar både nationellt och internationellt för

förutsättningar för små och medelstora företag att växa

en värld med frihandel utan handelshinder (http://www.

internationellt. I Business Swedens uppdrag ingår också

svenskhandel.se/).

att få fler utländska aktörer att investera i Sverige, något
som tillför svenska företag kompetens, kapital och

SVENSKT NÄRINGSLIV

marknadskanaler. Business Sweden bildades den
1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet

Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation

och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och

som företräder privata företag i Sverige. Organisationen

näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet

bildades 2001 genom sammanslagning av Sveriges

och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (http://

Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen,

www.business-sweden.se/).

och verkar för att förbättra villkoren för alla företag i
Sverige. Svenskt Näringsliv har 49 medlemsorganisationer
som i sin tur representerar 60 000 medlemsföretag med
omkring 1,5 miljoner anställda. Huvudkontoret finns i
Stockholm, och det finns 20 regionala kontor i Sverige
samt ett Brysselkontor. Svenskt Näringsliv är näringslivets
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KUNGL INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN, IVA
IVA är en fristående akademi som till nytta för samhället
främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper och
näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och
högskola föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges
kompetens och konkurrenskraft (http://www.iva.se/).

runt om i Sverige är viktiga för att utbyta erfarenheter

långsiktiga projekt. Programmen riktar sig till aktörer i

och stötta varandra i arbetet. Föreningen arrangerar två

samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft,

träffar per år, på olika orter, med intressanta besök och

såsom kunskapsintensiva företag, universitet och

erfarenhetsutbyte. Föreningens ambition är att stärka

högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig

ställningen för centrumutvecklare och skapa förståelse

verksamhet (http://www.vinnova.se/).

för att allt arbete med centrumutveckling handlar om
både strategisk planering, taktiska beslut och operativt

SVENSKA STADSKÄRNOR

IVA NORD
IVA Nord samlar ledamöter inom IVA och dess Näringslivsråd
i norra Sverige. IVA Nord är en öppen mötesplats där
företrädare för akademi, näringsliv, offentliga verksamheter
och politik samlas kring teknik-, ekonomi- och näringslivsfrågor av vikt för hela regionen. Basen finns i Luleå.

VINNOVA
VINNOVA verkar för att stärka Sveriges innovationskraft
för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVA driver
program med tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga
områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper
samt gränsöverskridande samverkan. En del av
programmen handlar om att finansiera forskning som
är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra
fall handlar det om att företag kan söka medel för egna
utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att
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Föreningen Svenska Stadskärnor är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i

utförande (http://www.centrumutvecklare.se/).

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

frågor om stadsutveckling. I Svenska Stadskärnor

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation

samlas företag, organisationer och kommuner som har

som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad.

ambitioner att utveckla städerna. Varje år delar Svenska

Majoriteten av de drygt 17 000 medlemmarna är fastighets-

Stadskärnor ut priset ”Årets Stadskärna”. Utmärkelsen

ägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och

skapar mycket uppmärksamhet för den vinnande staden

industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar

och är belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt

(http://www.fastighetsagarna.se/).

arbete. Svenska Stadskärnor erbjuder även utbildningar
på olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i en stads
utvecklingsarbete (http://www.svenskastadskarnor.se/).

SVID, STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är en nationell

CENTRUMUTVECKLARE.SE

organisation som arbetar för att design ska användas i
allt innovations- och förändringsarbete. Genom att samla

Centrumutvecklare.se är en rikstäckande förening för

och sprida kunskap och erfarenhet inom design kan

centrumutvecklare, centrumledare, centrumchefer och

SVID skapa förutsättningar för utveckling, både inom

affärsutvecklare. Som centrumtutvecklare är man ofta

det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Design

ensam på sin ort eller handelsplats, varför kollegorna

är ett verktyg som ska kunna användas och förstås av

många. SVID skapar, leder och utvecklar konkreta satsningar

Med anledning av denna agenda gav SVID bland annat

i frågor kring design. Organisationens mål är att höja

där många aktörer kan se hur design gör skillnad och

ut e-boken ”Samhället som designar sig själv” i april

statusen för den enskilde designern och genom olika

hur de kan medverka till det. SVID sätter extra fokus på

2014 (http://www.svid.se/).

förmåner öka livskraften i medlemmarnas verksamheter

några områden där de ser att behovet av utveckling är
stort. Organisationen driver nu två programområden,
Hälsa och Destination.

(http://www.sverigesdesigner.se/).

DRS, DESIGNREGIONSWEDEN
Design Region Sweden, DRS, är en organisation som

SVENSK FORM

SVID är sedan 1989 medlem i Icsid, International

arbetar med design i den regionala utvecklingen. För

Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag

Council of Societies of Industrial Design (http://www.

DRS är design ett arbete som utvecklas genom medvetna

från regeringen att främja svensk design, både nationellt

icsid.org) och har aktivt deltagit i arbetet med att sprida

lösningar med både funktionella och etiska krav som är

och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa

kunskap om design över världen. Icsid har över 150

anpassade till användarens behov (http://designregions-

engagemang och belysa de möjligheter design kan ge

medlemsorganisationer från mer än 50 länder och har

weden.se/).

för individen, kulturen, samhället och näringslivet. Sedan

direkta samarbeten och kontakter med FN-organ och
EU. Sedan 2011 har SVID koordinerat ett arbete med att
ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda

2012 har de ett modeuppdrag som innebär att de kan

SVERIGES DESIGNER

stötta mindre modemärken i etableringen i Sverige och
utomlands. Svensk form engagerar människor över hela

för design. Målet är att skapa en långsiktig och öppen

Sveriges Designer är en oberoende branschorganisation

landet och genom sitt breda program, sina utmärkelser,

process där aktörer som vill och kan vara med och bidra

för designer verksamma inom grafisk-, industri-, interaktions-,

utlandssatsningar och designarkiv vill de sprida kunskap

med aktiviteter, kunskap, inspel, exempel och synpunkter

mode-, möbel-, produkt- textil och webbdesign. De vill

om vikten av god design för en positiv samhällsutveckling

kring utvecklingen av området design och innovation.

skapa opinion och påverka beslutsfattare och marknad

(http://svenskform.se/).
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STATENS KONSTRÅD
Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer
arbetar Statens konstråd för att bidra till såväl den samtida
konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig
konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i
offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.
Samtidskonst utgörs inte bara av objekt, utan upplevelse,
social interaktion och kritiskt-kreativt förhållningssätt.
På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan
och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och
mentala offentliga rummen, de som uppstår när vi interagerar
och åsikter bryts. Denna väv av komplexa och dynamiska
situationer är Statens konstråds självklara spelplan.
I grunden för Konstrådets uppdrag finns en demokratisk
ambition, en tro på att konsten är en viktig del i samhällsbygget och att den ska vara tillgänglig för alla. Att visa
samtida konst på de platser där människor rör sig är en
fantastisk möjlighet och en utmaning i spänningsfältet
mellan nyskapande och tillgänglighet. Genom Konstrådets
arbete med statliga verksamheter kan de tillföra konst
i så skilda miljöer som kriminalvård och ungdomshem,
där konsten i vissa fall är den enda kultur som är
tillgänglig, och många av landets universitet och högskolor,
där de frågor som samtidskonsten ställer möter forskarens
undersökande av vår värld.
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Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig
myndighet under Kulturdepartementet. I de projekt som
Konstrådet producerat under snart 80 år kan man se
viktiga konstnärliga avtryck i utvecklingen av det svenska
samhället (http://www.statenskonstrad.se/).

SISP, SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS
SISP är en medlemsbaserad branschföreningen för Sveriges
inkubatorer och science parker. SISP:s 65 medlemmar
driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige.
Tillsammans har de över 5 000 företag med cirka
72 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade,
tillväxtorienterade företag som ofta arbetar i kluster.
Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.
Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och
såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i
tillväxtbolags uppbyggnad (http://www.sisp.se/).

BILAGA 6 - K A RTLÄG G N IN G AV B EF IN T L IGA A K TÖ R ER I N O R DEN

NORGE

och utveckling. Forskningsrådet identifierar behovet

påverkan på människor, samhälle och miljö. Det norska

av forskning och föreslår prioriteringar. Genom riktade

närings- och fiskedepartementet är huvudägare med

finansieringssystem ska rådet bidra till implementera

51 procent, och länen äger 49 procent (http://www.

Närings- och fiskeridepartementet ska främja norsk

nationella forskningspolitiska beslut. Rådet ska också

innovasjonnorge.no/).

industri och handel, samt bidra till en hållbar förvaltning

bidra till utvecklingen av nya samarbeten mellan forskning,

av fisket och vattenbruket. Ministeriet svarar också för

näringsliv och samhälle. Andra viktiga uppgifter är att

Visit Norway

sjöfartspolitiken. Ministeriet ska också bidra till samordningen

vara en mötesplats mellan forskare och forsknings-

Det norska närings- och fiskedepartementet har gett

av olika ministerier för att säkerställa en omfattande, bra

användare och de som finansierar forskningen, och att

Innovasjon Norge ansvaret för utveckling och underhåll

och framtidsinriktad näringspolitik (http://www.regjeringen.

bidra till internationalisering av norsk forskning.

av den officiella reseguiden till Norge: Visitnorway.com.

no/nb/dep/nfd.html?id=709).

Forskningsrådet är uppdelat i fem divisioner: Vetenskap,

Visitnorway.com är Innovasjon Norges viktigaste kanal i

Sociala frågor och hälsa, Energi, resurser och miljö, Innovation

marknadsföringen av Norge som turistland, både i Norge

och Management (http://www.forskningsradet.no/).

och internationellt. Visitnorway.se är den svenska varianten

Närings- och fiskeridepartementet i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
NHO är den största intresseorganisationen för företag i

av portalen, och ska bidra till att inspirera svenskar att

Norge. Organisationen har cirka 24 000 medlemmar och

Kommunesektorens organisasjon, KS

majoriteten av medlemsföretagen är små och medelstora

KS är den enda arbetsgivarorganisationen och intresse-

enklare att planera och förbereda för en semester i Norge

företag. NHO ska verka för att medlemmarna får

organisationen för kommuner, landsting och lokala

(http://www.visitnorway.com).

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter som stärker den

offentliga företag i Norge. Föreningen grundades 1972

privata sektorns konkurrenskraft och lönsamhet och

och nu är samtliga 429 kommuner och 19 landsting i

Norsk design- og arkitektursenter, DOGA

därigenom skapa en grund för ett gott liv och levnads-

Norge medlemmar, liksom cirka 500 statliga företag

Stiftelsen Norsk design og arkitektursenter bildades den

standard i ett ekonomiskt sunt och tillväxtorienterat

(http://www.ks.no/).

1 maj 2014 och är en fusion av Norsk Form och Norsk

samhälle. NHO har 15 regionala kontor som täcker alla

semestra i Norge. Visitnorway.se ska också göra det

designråd, två organisationer med lång och stolt historia

län och 20 nationella föreningar som specifikt tillvaratar

Innovasjon Norge

medlemmarnas handelsintressen (https://www.nho.no/).

Innovasjon Norge bidrar till innovation inom affärsutveckling

jubileum 2013 och Norsk form passerade 20 år. Norsk

på landsbygden och utvecklingen av konkurrenskraftiga

design- og arkitektursenter, DOGA, ska främja förståelse,

Norges forskningsråd

som nu går samman. Norsk designråd firade sitt 50-års-

norska företag. Innovation Norge arbetar även för norsk

kunskap och användning av design och arkitektur både

Forskningsrådet är den viktigaste forskningspolitiska

industri och Norge som turistdestination. Bestående

från ett näringslivsperspektiv och ett socialt perspektiv.

rådgivaren för den norska regeringen, ministerier och

konkurrensfördelar skapas när ett företag är ekonomiskt

Syftet är att främja kvalitet och innovation genom

andra centrala institutioner med anknytning till forskning

hållbara och samtidigt ta ansvar för verksamhetens

användning av design och arkitektur för utveckling av
miljöer, produkter och tjänster (http://doga.no/).
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I Norge råder det en bred politisk enighet om att design

Norsk kulturforum

är viktigt för att stärka värdet av norska företag och

Norsk kulturforum har under många år haft ett övergripande

produkter. Industriorienterad design kan ge norska

och långsiktigt perspektiv på kultur och samhälle där

företag och produkter identitet och kvaliteter som gör

kulturell utveckling handlar också om samhällsplanering,

dem väl rustade för att konkurrera på den globala marknaden.

att skapa förutsättningar för övergripande utveckling

Programmet DIP som tidigare drevs av Norsk designråd,

miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Plan-

fortsätter i den nya verksamheten. DIP, Designdrivet

och bygglagen ger riktlinjer för hur man gör detta. Det

Innovationsprogram, innebär att företag kan få finansiering

har att göra med det kompletta utbudet, livskvalitet och

för olika innovationsprojekt i ett tidigt skede. Under de

egenskaper hos det lokala samhället. Det totala utbudet

sex åren som DIP har existerat har Norsk designråd gett

är summan av ett antal enskilda åtgärder och verksamheter

totalt 40 miljoner till 103 projekt. Ett av de mest lyckade

som är föremål för olika strukturer, branscher, institutioner

projekten är Ulstein Group som har lanserat en ny

och organisationer (http://www.noku.no/).

skeppsdesign där fronten är rund (http://www.ulstein.com/).
– Det här är ett enastående exempel på ett norskt
företag som kan hävda sig på marknaden på grund
av kvalitet, en unik produkt, innovativa lösningar och
design, säger Norges näringslivs- och handelsminister
Trond Giske.
Norsk Kulturråd
Kulturrådet är rådgivare till regeringen i kulturfrågor.
De beviljar medel till konst och kultur över hela landet
och verkar för nya konstnärliga och kulturella projekt.
Kulturrådet är också en synlig aktör i samhällsdebatten
som bidrar till utveckling av kulturpolitiken (http://www.
kulturradet.no/).
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yrkesorienterade grund- och forskarutbildningar på

Innovation Centre Denmark

högsta nivå inom arkitektur. Även design är ett av deras

2005 beslutade Danmarks regering att inrätta

tydliga arbetsområden, även kopplingen design och

innovationscentrum utomlands. Tre mål var i fokus:

Ministeriet för ekonomi- och näringsfrågor skapades

arkitektur. Arkitektskolan förespråkar bland annat hur

1) Danska företag bör vara bland de mest innovativa.

2001 genom en sammanslagning av ministerierna för

design kan användas som ett strategiskt verktyg då

2) Danmark bör fortsätta att vara ett av de länder i världen

industri och ekonomiska frågor. Ministeriets mål för

det gäller företagsutveckling. Arkitektskolen har 800

där privata företag bedriver mest forskning. Den privata

näringslivspolitiken är att säkerställa optimala

elever och cirka 145 anställda (http://aarch.dk/index.

sektorn bör använda minst två procent av bruttonational-

förutsättningar för företag i Danmark genom att skapa

php?id=5443).

produkten (BNP) på forskning och utveckling under

Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark

goda förutsättningar för tillväxt (http://www.evm.dk/).
Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, CKO

Alexandra Instituttet

2010. 3) Danmark bör vara bland de länder som är bäst
på att omvandla nya forskningsresultat och kunskap

Alexandra Institutet hjälper offentliga och privata företag

som genereras av forskning och utbildningsinstitutioner

CKO är en offentlig, icke vinstdrivande institution som

i att tillämpa den senaste forskningen och tekniken

gällande ny teknik, nya processer, varor och tjänster. I

bildades 2008 genom ett samarbete mellan Kultur-

inom IT. De skapar värde genom innovativa IT-baserade

juni 2006 öppnades det första danska Innovationcentrumet

ministeriet och Erhvervs- og Vækstministeriet. CKO:s

produkter och tjänster. Institutet är en av Danmarks nio

i Silicon Valley genom ett samarbete mellan det danska

uppdrag är att förbättra förutsättningarna för tillväxt genom

godkända GTS (= Godkendt Teknologisk Service). Det

utrikesministeriet och det danska ministeriet för vetenskap,

bättre samverkan mellan näringslivet och kulturlivet

innebär att de är godkända av ministeriet för forskning,

teknologi och innovation. Idag finns det Innovation

(http://www.cko.dk/).

innovation och högre utbildning som en institution som

Centre Denmark även i München, Shanghai, Seoul, Sao

kan omvandla forskning till ekonomisk tillväxt. Institutet

Paolo och New Dehli (http://icdk.um.dk/en/).

Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark
Utbildnings- och forskningsministeriet ansvarar för
forskningspolitik, innovation och högre utbildning. Ministeriet

är fokuserat på användardriven innovation (http://www.
alexandra.dk/dk/sider/default.aspx).

arbetar för att skapa kunskap, tillväxt och välfärd i

Regioner.dk

Danmark i en alltmer global värld. Ministeriets vision är

Danska Regioner är en intresseorganisation för de fem

att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och

danska regionerna och ska främja regional demokrati,

studier i Europa (http://ufm.dk/).

skapa plattformar för samarbete och kunskapsdelning

Arkitektskolen i Aarhus
Arkitektskolen i Aarhus är en institution under Uddannelses-

samt bidra till utvecklingen av regionala uppgifter och
konstruktivt delta i den offentliga debatten (http://www.
regioner.dk/).

og Forskningsministeriet. Skolan erbjuder akademiska,
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Fonden for Entreprenørskap – Young Enterprise
Fonden arbetar för att förmågan att vara innovativ ska
vara ett grundläggande inslag i all utbildning från
grundskolan till doktorexamen. Fonden utvecklar och
publicerar utbildningsmaterial, ger råd om genomförandet
av entreprenörskap i utbildningen och är kontaktperson
för samarbete och nätverkande för utbildningar i
entreprenörskap (http://www.ffe-ye.dk/).
DDA, Danish Design Association/Design Danmark
Design Danmark är den största oberoende designorganisationen med mer än 800 medlemmar; designer,
designbyråer, utbildnings- och kulturinstitutioner samt
industriföretag. Design Danmarks vision är att skapa en
starkare position för dansk design och stödja utvecklingen
av design som yrke, industri och begrepp (http://www.
danishdesignassociation.com/).
Visit Denmark
Visit Denmark är Danmarks nationella turismorganisation
med uppgift att informera om och marknadsföra Danmark
på prioriterade utländska marknader, för närvarande nio
stycken varav Sverige är en. Visit Denmark i Sverige har
kontor i Stockholm. Visit Denmark.com är Danmarks
officiella turistsida. På sidan finns information om boende,
sevärdheter, attraktioner, evenemang och restauranger.
Den svenska varianten är visitdenmark.se (http://www.
visitdenmark.se/sv/danmark/turist).

FINLAND

Tekes ingår i nätverket Team Finland. I nätverket Team

Elinkeinoelämän valtuuskunta/Näringslivets

Finland erbjuder Tekes innovationsfinansiering och

delegation, EVA

tjänster för företag som står inför internationalisering,

EVA är en aktör som är finansierad av det finska

främjar företagens internationalisering och stöder

näringslivet. EVAs målsättning är att främja det finska

Forsknings- och innovationsrådet är ett sakkunnigorgan

anskaffning av utländska investeringar till Finland. Tekes

samhällets framgång på lång sikt. EVA gör forskningar

för regeringen och departementen som behandlar frågor

samarbetar intensivt med andra aktörer inom Team

och utredningar samt publicerar dem i rapportform. EVA

som gäller inriktning, uppföljning, utvärdering och sam-

Finland och skapar nätverk mellan finska företag och

ordnar även seminarier och olika typer av dialogmöten

ordning av forsknings-, teknologi- och innovationspolitik

forskningsorganisationer i hemlandet och internationellt

(http://www.eva.fi/se/).

samt bereder planer och förslag i anknytning till detta.

(http://www.tekes.fi/en/tekes/, http://team.finland.fi/

Forsknings- och innovationsrådet är en fortsättning på

public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3).

Tutkimus- ja innovaationeuvosto/ Forsknings- och
innovationsrådet i Finland

det tidigare Forsknings- och teknologirådet som var

Invest in Finland
Invest in Finland är den myndighet som främjar utländska

verksamt 1987-2008 (http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/

Suomen Akatemia/Finlands akademi

tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/?lang=sv).

Akademin beviljar finansiering till grundläggande forskning.

att hitta affärsmöjligheter i Finland och ge all relevant

De främjar vetenskaplig forskning, stärker forsknings-

information och vägledning som krävs för att etablera en

miljöer och stöder nyttiggörandet av forskningens

verksamhet i Finland. För närvarande fokuserar Invest in

Tekes, Finlands utvecklingscentral för
teknologi och innovationer

investeringar i Finland. De hjälper internationella företag

resultat. Till uppdraget hör också att främja internationell

Finland på sju industrier; cleantech, hälsa- och välbefin-

Tekes är en statlig huvudfinansiär och en expertorganisation

samverkan och fungera som sakkunnig inom forsknings-

nande, IKT, gruvindustrin, företagstjänster, detaljhandel

för forskning och teknisk utveckling som har haft en be-

politiken. Deras viktigaste samarbetspartner i Finland är

samt resor och turism (http://www.investinfinland.fi/).

tydande inverkan på innovationssamarbete mellan före-

universiteten och internationellt andra länders och EU:s

tag och forskningsorganisationer. Tekes hjälper företag att

finansieringsorganisationer.

omvandla idéer till lönsam affärsverksamhet med hjälp av
finansiering och experttjänster. Genom sin verksamhet främjar

Akademin beviljar stöd till alla faser av forskarkarriären

de företagens internationella konkurrenskraft, produktion

och uppmuntrar forskare att röra sig inom Finlands

och export samt skapar en grund för sysselsättning

forskningssystem, näringslivet och den offentliga

och välfärd i samhället. Tekes arbetar årligen med cirka

förvaltningen. De vill också öka forskarnas rörlighet

3 000 företag och cirka 50 universitet, högskolor och

internationellt. Finlands akademi deltar aktivt i samhälls-

forskningsinstitut. För projektfinansiering har de årligen

debatten om forskningspolitiken, vetenskapens mål och

cirka 550 miljoner euro, med vilka de kan starta drygt

genomslag samt vetenskapens etik (http://www.aka.fi/).

2 000 forsknings- och utvecklingsprojekt.
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Sitra

Finländska kulturinstitut finns i Paris, London, Köpenhamn,

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en

Antwerpen, S:t Petersburg, Tallinn, Berlin, Stockholm,

framtidsorganisation, som arbetar för att främja

Madrid, Oslo och Budapest. Forskningsinstituten finns i

konkurrenskraften i Finland och finländarnas välfärd.

Rom, Aten, Tokyo och Mellanöstern. I USA finns Stiftel-

Sitras verksamhet styrs enligt en vision om att Finland

sen för visuell konst, vars syfte är ätt främja den finländska

är en föregångare inom hållbar välfärd. Hållbar välfärd

kulturens kännedom om speciellt den visuella konsten.

tillgodoser enligt Sitras uppfattning människan, miljön

Kulturcentrumet för Sverige och Finland på Hanaholmen

och ekonomin på samma gång. Sitra är en fond som

i Esbo främjar mångsidigt kulturutbyte mellan de båda

lyder under riksdagen (http://www.sitra.fi/sv).

länderna (http://www.instituutit.fi/sv/info/, (http://www.
minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kulttuuri-_ja_tiedein-

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutti/Finlands
kultur- och vetenskapsinstitut

stituutit/?lang=sv).

Finland har 16 kultur- och vetenskapsinstitut i utlandet

Suomen Muotoilusäätiö/Design Forum Finland

som idkar kulturexport och kulturutbyte. Institutens

Design Forum Finlands uppdrag består i att stödja

verksamhetsområden täcker tillsammans nästan 70

utvecklingen av vetenskaplig forskning och utbildning

länder. Institutens uppdrag är att informera om

inom området design. Stiftelsen bedriver forskning

finländsk kultur och vetenskap i sina respektive

och utvecklingsverksamhet, driver ett designcenter och

verksamhetsländer. De knyter kontakter, skapar

beviljar stipendier. Stiftelsen samarbetar med universitet,

expertnätverk och fungerar som förbindelselänkar

yrkeshögskolor och olika andra samarbetspartner inom

mellan individer, organisationer och institutioner i

design och med affärspartner som stör nationell och in-

Finland och i verksamhetslandet. Vetenskapsinstituten

ternationell nivå (http://www.designfoundation.fi/fi/en/).

koncentrerar sig på att främja akademisk forskning och
vetenskapligt samarbete. De arrangerar också vetenskapliga
sammankomster, medan kulturprogrammen dominerar
kulturinstitutens verksamhet.
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Ministeriet för industrier och innovation, MII

Islandsstofa/Islands exportråd

Hönnunarmiðstöð Íslands/Iceland Design Centre

Exportrådet är ett offentligt-privat partnerskap med syfte

Syftet med Iceland Design Centre är att sprida betydelsen

att förbättra konkurrenskraften för isländska företag på

av god design och arkitektur. Verksamheten är inriktad

MII är en sammanslagning av fiskeri- och jordbruks-

utländska marknader och stimulera den ekonomiska

på att få fler företag och organisationer att nyttja design

ministeriet, Näringsdepartementet, Ministeriet för energi

tillväxten genom ökad export. Målen för Exportrådet är

för ökad konkurrenskraft och lönsamhet (http://www.ice-

och turism och en del av ekonomiministeriet. I och med

att lyfta fram landet som turistmål, bistå i synliggörandet

landdesign.is, http://www.honnunarmidstod.is/Forsida/).

den nya etableringen samordnas allt som rör industri

av isländsk kultur utomlands och se till att Island upp-

och innovation på ett ställe med syfte att bana väg för

märksammas som ett attraktivt alternativ för utländska

en kraftfull och framåtblickande ekonomi (http://eng.

direktinvesteringar. Exportrådet bistår även isländska

kommunförbund

atvinnuvegaraduneyti.is/ministry/).

företag som vill växa internationellt genom kompetens-

Kommunförbundet arbetar för att förbättra samarbetet

byggande program samt internationella evenemang,

mellan Islands kommuner. En betydande del av tjänsten

Rannis/Islands forskningsråd

Samband íslenskra sveitarfélaga/Islands

såsom mässor, pressresor och handelsdelegationer.

är av intresse för de lokala myndigheterna i den nationel-

Rannis ansvarar för internationella samarbeten och

Detta görs i nära samarbete med isländska ambassader

la regeringen och andra nationella och internationella

nationella medel inom området forskning och innovation.

och konsulat utomlands. Islands exportråd är liksom

partners. Unionens politiska kommuner till enskilda fall

De samordnar även isländsk medverkan i olika europeiska

LTU Business medlemmar i Enterprise Europe Network,

och har nära relationer med regering och riksdag (http://

program, som Horisont 2020 och EU:s ramprogram för

vilket innebär att de har tillgång till ett stort internationellt

www.samband.is).

forskning och innovation (http://en.rannis.is/).

nätverk för de små och medelstora företagen (http://

Viðskiptaráð Íslands, VÍ/ Islands Handelskammare

www.islandsstofa.is/).

Visit Island
Detta är Islands officiella hemsida med syfte att

Islands Handelskammare är en icke-statlig organisation

SI – organisationen för isländska industrier

baserad på frivilligt deltagande av företag och individer

SI är ett kontaktnät som arbetar för företagens intressen

om Island och information om boende och saker man

som bedriver verksamhet på Island. Alla som bedriver

inom service, kommunikation, information och säkerhet.

kan se och göra (http://se.visiticeland.com/).

verksamhet, vare sig det är små eller stora, är välkomna

SI har cirka 1 200 medlemmar, både företag och

att bli medlemmar i kammaren (http://www.vi.is/, http://

arbetsgivarorganisationer, och anses vara den största

www.chamber.is/).

och mest inflytelserika arbetsgivarorganisationen i

marknadsföra Island som resmål. På sidan finns fakta

landet (http://www.si.is/).
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