


CREATIVE SWEDEN 2020 möjliggörs genom Alexandersoninstitutets satsning på  

efterfrågad utveckling och projektet med samma namn. Alexandersoninstitutet är ansvarig  

utgivare av metodhandboken TODO-utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken.  

 

CREATIVE SWEDEN 2020 processleds av Anna Linton, projektkoordinator vid  

Alexandersoninstitutet och projektledare på CRED – Creative Destination Halland  

tillsammans med Johanna Skantze från Generator Sverige.

MÖJLIGGÖRARE:

GÖRARE:

http://generatorkonferensen.se/%23/creative-sweden-2020-2/
http://alexandersoninstitutet.se
http://alexandersoninstitutet.se
http://www.alexandersoninstitutet.se/publicerat/todo/
http://cred.nu


Att påstå att vår samtid är komplex är knappast en överdrift. Föränd-
ringar sker snabbt, branscher flyter samman, människor rör sig mellan 
länder, de nya jobben ser helt annorlunda ut och skapas allt oftare av 
enskilda individer snarare än storföretag. Vi lever i ett historiskt paradigm- 
skifte som möjliggjorts av en explosiv teknikutveckling. En värld full av 
möjligheter och utmaningar.

Det är en värld där medvetenhet, flexibilitet, förmåga att möta det  
okända, hantera osäkerhet och förstå människors behov och 
beteenden blir allt viktigare. Många arbetssätt och utvecklings- 
processer som tar utgångspunkt i de här faktorerna återfinns inom 
den kreativa sektorn; konstnärer, kreatörer och kulturskapare  
arbetar inifrån och framåt snarare än utifrån och bakåt.

Sverige ligger i topp när man pratar innovation, kreativitet och bred-
bandstäckning. Vi är ett folk som lyckats använda internet, mobilitet 
och digital teknik på kreativa sätt, vilket i sin tur lagt grunden till bolag 
som skapat upplevelser, produkter och tjänster i världsklass. Vi har 
teknik, kreativa förutsättningar och framgångsrika förebilder. Men hur 
tar vi nästa steg? 

Hur satsar vi framåt för att bana väg för det mervärde som den kreativa 
sektorn kan bidra med, både till andra sektorer och till samhälls- 
utvecklingen i sin helhet? Det är i skärningspunkterna mellan det 
kända och okända som nya marker bryts och när det händer uppstår 
nya möjligheter att forma morgondagens Sverige.

På Generatorkonferensen 2013 tog vi det första steget mot framtiden 
och skapade detta e-manifest: CREATIVE SWEDEN 2020. Under 
processledning av Alexandersoninstitutet och Generator Sverige  
arbetade Sveriges samlade kompetens inom de kreativa och kultur-
ella näringarna. Där konkretiserades de steg Sverige kan ta för att 
förstärka vår position som ett av världens främsta länder inom innova-
tion och kreativitet.

Nu är det dags att sätta fokus på görandet. Lyfta kreatörer och  
producenter som skapar upplevelser, produkter och tjänster. Låta  
deras idéer, processer och erfarenheter av motgångar och framgångar 
bana vägen för arbetet framöver och stimulera nya konstellationer och 
underlätta internationaliseringen för kulturutbyte och globala affärer. 

Det kommer att krävas samarbete inte bara i näringslivet och kultur- 
sektorn utan även mellan departement, eftersom dessa näringar 
spänner över många områden. Vi tycker att Sverige ska vara med och 
leda utvecklingen mot en bättre, roligare och hållbarare värld. Och vi 
är övertygade om att de kulturella och kreativa näringarna kan göra 
just det.

Generator Sveriges Styrelse, november 2013

Creative Sweden 2020



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

BranSchöverSkridande
arBete

gynna hela sverige, både stad, landsbygd och 
olika sektorer, detta för att se nyttan av varan-
dras kompetenser. öka förståelsen, mellan 
kulturen, kulturarvet och övriga näringar och 
se var samarbeten kan göras och utvecklas; 
få in kulturen i samproduktion för att skapa 
social och ekonomisk välfärd.

dessa roller behövs för att förverkliga detta: 
kreatörer, näringsliv, föreningar entreprenörer, 
kommuner, landsting, regioner, bransch- 
samlande organisationer, mäklarfunktioner, 
akademin, myndigheter, regering – tillsammans.

Branschöverskridande arbete är viktigt för att 
det skapar lönsamhet och tillväxt genom att 
skapa nya näringar och även utveckling av 
kultursektorn och befintliga näringar. des-
sutom bidrar det till ett rikare samhälle med 
öppenhet, förståelse och kreativitet i alla 
branscher.

Ulrika sturesdotter andersson, riksarkivet
Janne Berg, stockholms improvisationsteater

frank nilsson, Wik slott
Jennie olofsson, konsthantverkare

tove stenquist, söderhamns kommun
heidi trakowski, mälardalsrådet

Pauline Wolff, gotlands inprovisationsteater & 
författare

Britt-marie lindberg, happy event &  
consullting

eva lundqvist, riksutställningar
enikö ohlsson, Campus Värnamo

alexander hansson, netPort sceince Park
katarina norström, Coompanion  

Västernorrlands/sollefteå
katarina Persson, kultur i länet

emma estborn, media evolution  
(processledare)

1. mentorer, mellan näringsliv/politiker och 
kreatörer i båda riktningar.

2. regeringsuppdrag.

3. mötesplatser/kreativa ytor. fysiska 
mötesplatser är viktiga för personliga relation-
er, tillit, innovationer, affärsutbyte, utveckling, 
digitala mötesplatser för ”matchmaking” och 
idébanker.



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

SveriGeS  
attraktionSkraft

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

att utveckla sverige genom attraktiv, håll-
bar miljö för besökare och invånare och öka 
sveriges attraktionskraft för både tillresande, 
boende, investerare och talanger. helheten 
bidrar till långsiktig hållbarhet och utveckling. 
att synliggöra det unika med sverige och lyfta 
fram och profilera natur och kultur.

det offentliga i samverkan med destinationer, 
näringslivet, enskilda aktörer, kultur-, utbi-
ldnings- och idéburna sektorn. gemensamt 
skapar de en multidisciplinär plattform för ut-
veckling av ett hållbart och bärkraftigt attrak-
tivt sverige. Både för medborgare, besökare 
och företag från sverige och utlandet.

den plats som saknar förmågan att attrahera 
resurser, turister och människor stelnar och 
dör. skapa istället en hållbar tillväxt. Utveckla 
kultur och natur samt maximera kunskapen 
som får alla att dra åt samma håll. öka hela 
tiden förutsättningarna för större nationella 
satsningar.

gunilla havnesköld, länsstyrelsen i  
norrbottens län

linda forsberg, norrbottens läns landsting
hans henecke, generator

maren Buchmüller, näringsliv skåne
Catrine Wikström, region gotland

leif Wictorén, region Blekinge
Britt Wennerström regionförbundet 

Jönköpings län
nils-arvid andersson, Vellinge kommun

Ulf annvik, Värnamo näringsliv aB
lena sundgren-Brorsson, region skåne/

kultur skåne
sofia hoas, gotlands museum

Carl helgesson, tillväxt och utveckling  
Värnamo kommun

maja dahl, företagsamma unga nordbor  
(processledare)

1. tillgänglighet och infrastruktur. 

2. kompetens- och kunskapsutbyte över  
 alla gränser. 

3. samverkan och paketering av hela sverige.

för att lyckas är statens roll att samordna och 
finansiera.



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

kreativa 
proceSSer

ickelinjära processer som använder hela män-
niskans förmåga, både individuellt och i grupp. 
att ha mod och tillit i komplexa sammanhang 
och lyfta fram kreatörer och entreprenörer 
som ambassadörer.

samhället, med kreativitet och innovation på 
agendan inom alla politikområden. nyckel- 
aktörer via strukturer på nationell, regional 
och lokal nivå. även det svenska utbildnings- 
systemet, genom att främja kreativitet från 
förskola till akademi.

för att stärka det demokratiska samhället för 
hållbarhet. se nya möjligheter och lösningar 
som tillvaratar och förädlar befintliga resurser 
på ett hållbart sätt.

ingrid Printz, regionförbundet Jämtlands län
lisa hellmér, go Business Piteå kommun 
annie arnqvist, arnqvist & sivenbring aB

elsmari Julin, landstinget gävleborg
kerstin olander, kulturförvaltningen  

stockholms läns landsting
roy okutani, Birka folkhögskola/jazzmusiker

therese hörnqvist, stockholms  
improvisationsteater

anna söderbäck, landstinget Uppsala län
gudrun lindberg, region Västernorrland

anna söderbäck, kultur i länet 
(processledare)

1. enkla, snabba vägar till finansiering.

2. mät och synliggör värdet av kreativa  
 processer. 

3. Utveckla nätverk, mötesplatser och vektyg  
 för kreativa processer.
 



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

reGionalt och 
nationellt ledarSkap

framtiden för de kulturella och kreativa  
näringarna kräver en gemensam hållning.  
detta sker genom struktur och implementering 
samt tydlig samverkan och dialog, politiskt,  
organisatoriskt och med kreatörer på alla 
nivåer.

regeringen kan bidra genom uppdrag där de 
utser ansvariga myndigheter. existerande 
nätverk kan stärkas med kkn (rkg, reglab). 
regioner koordinerar samarbete med offentlig 
sektor och akademi, kultur och näringsidkare 
och civilsamhället. även regionalt organiserade 
kulturskapare bidrar.

det skapar tillväxt och mervärde, tar vara på 
och utvecklar erfarenheter och kunskaper. 
ser framåt, organiserar, skapar samsyn och 
prioriterar framtida insatser för ett funktionellt 
samhälle byggt på hållbarhet, attraktionskraft 
och innovationer.

lena Celion, region gotland
greta isaksson, norbottens läns landsting
nils harnesk, norrbottens läns landsting

robert nilsson, kulturdepartementet
Ylva hammar, miljöpartiet

matti Vuorinen, Barn och Utbildning gotland
maria modig, region gotland

Cecilia hunnershage sandgren  
regionförbundet östsam

kicki scheller, länsstyrelsen gotland
Petra Charlotte arrenäs, netPort karlshamn

Per-olof remmare, tillväxtverket

Charlotta netsman, region gävleborg
(processledare)

1. en nationell strategi som skapar bättre   
 förutsättningar att utveckla den kulturella  
 och kreativa sektorn. 

2. identifiera sammanhang då sektorn kan ta  
 större plats på regional nivå. 

3. en satsning på att öka beställarkompetensen  
 inom det offentliga för att bättre tillvarata  
 sektorns potential.



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

innovationSSyStem och 
finanSierinG

kkn bidrar till att skapa välfärd och växande 
företag som skapar arbetstillfällen och bidrar 
till tillväxt. det behövs en ny definition inom 
hållbar tillväxt och innovation som inkluderar 
kkn och andra värden.

aktörer på såväl lokal, regional som nationell 
nivå, inom offentlig sektor, akademi, näringsliv, 
kultur och civilsamhälle. som förstår affärsnyttan, 
samt har ett språk som både det traditionella 
och som kkn kan förstå.

kkn har en stor kompetens som bör synlig- 
göras i både innovationssystem och inom 
finansiering. kreatörer bidrar till nya idéer 
och kreativ höjd i alla branscher. tillväxt är 
en förutsättning för omfördelning och kkn 
förstärker konkurrenskraften.

anders glemfelt, Borås stad
ann traber, konstnärsnämnden
anna e Weiser, ljud & Balans  

Perceptionskonst
kerstin mickelsson, Personal Carnival

maria tuszynski, näringsliv skåne
Peter larsson, luleå näringsliv 

samuel henningsson, netPort.karlshamn
stefan månsson, näringslivskontoret malmö 

stad
sten melin, föreningen svenska tonsättare

theresia holmstedt Jensen, region dalarna 
rasmus heyman, ada

anna Beminge linde, region gävleborg
(processledare)

1. rådgivning i innovationssystem med kkn  
 kompetens.

2. skilja på kkn ideell/kommersiell verksamhet  
 och få ideella att växa.

3. integrera  kkn sektorn och förändra det  
 befintliga inkubatorssystemet (Big sweden).  



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder2

internationaliSerinG 

internationalisering handlar om interkulturella 
flöden och att ha en öppenhet och tolerans in-
för internationella samarbeten och samverkan. 
detta för att skapa innovativa förhållningssätt. 
Vi behöver också ta mer plats på den globala 
marknaden, både inom och utanför sverige 
för att öka vår handel.

genom att delta i eU-projekt kan regioner 
och kommuner bidra med samordning och 
administration. detta så att små motiverade 
företag kan nå en internationell marknad.  
Universiteten och främjandeaktörer kan  
bidra med att ge företagen ett internationellt 
perspektiv.

det är viktigt för att marknaden har förän-
drats, från att tidigare varit ett fåtal stora 
aktörer, till att det nu är ett stort antal små 
aktörer som behöver nå ut globalt för att nå 
en tillräckligt stor marknad. Vi behöver också 
få in ny kunskap från andra länder i form av 
människor och nya idéer.

lennart Walldén, innovatum
stina Berglund, krenova

helena Bloom, leva husfabrik
niklas hellberg, smartse

Björn sundberg, medeltidsveckan på gotland
nelly hayek, Borås stad

martin Q larsson, föreningen svenska tonsättare
anna-karin abrahamsson, skellefteå kommun 

/avd. samhällsutveckling
Ulrika Westin, landstinget sörmland

heléne Bäckström, regionförbundet östsam
hans ahrens

annica Bray, iUC Västerbotten

Joppe Pihlgren generator/festivalsverige 
(processledare)

1. en nationell permanent offentlig/privat- 
 finansierad plattform med syfte att främja  
 mobilitet, internationell förnyelse och utbyte  
 för kkn. 

2. i samarbete med regionala plattformar till 
 föra kompetens, finansiering, marknads  
 föringsinfrastruktur, omvärldsbevakning och  
 analys av t.ex. marknader.



Vi som har skriVit

Varför är det Viktigt?Vad handlar detta om?

mäklarrollen 

Vi tror att dessa  
kan Bidraga

konkreta Åtgärder3

mäklaren ska arbeta branschöverskridande, 
fungera som en länk mellan kreatörer, näringsliv 
 och offentlighet. mäklaren sammanför och 
skapar möjligheter till dialog och verkstad. 
dessa inspirerar till okonventionella samarbeten  
som ger synergieffekter, ny kunskap och håll-
bar utveckling. 

lokala, regionala, nationella och internationella 
partnerskap inom olika områden och kompe-
tenser kan med en gemensam agenda samla 
inspiratörer och skapa strategier och arenor för 
nya samarbeten.

med visionen att: skapa en hållbar utveckling, 
ska mäklarrollen verka för att skapa förståelse 
och respekt för olika aktörers kompetenser. i 
och med detta synliggörs nya arbetssätt vilket 
i sin tur skapar innovationspotentialer och 
möjliggör samproduktioner som ger en hållbar 
grund för tillväxt.

lena appel, kkn sörmland
malin rönström, söderhamns kommun

henrik martén, kultur i Väst
Charlotta Wikman, krenova
helen Bäckman, krenova

Björn ahlsén, region gotland
angela dahlén, statens fastighetsverk

Victoria Backman, grUff
Jenny Persson, innovatum

magnus gröntoft, ny nordisk mat ii
monica lembke, Värnamo kommun

eva törn, Värnamo kommun

susanne Vinderå Coompanion
(processledare)

1. skapa mötesplatser där hårt möter mjukt. 

2. finna en organisationsstruktur för att  
 matcha kreatörer inom olika branscher  
 inklusive finansiering. 

3. Utveckla inkubatorsrollen - inkubator 2.0.


