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Den	  här	  slutrapporten	  av	  9,5	  arbetsmånaders	  
arbete	  presenterades	  november	  2012	  för	  
Medea	  och	  Media	  Evolution.	  Jag	  fick	  inte	  
finansiering	  för	  att	  färdigställa	  den.	  Den	  har	  
legat	  internt	  tillgänglig	  för	  båda	  organisationer.	  
Det	  fanns	  fortfarande	  pengar	  för	  sex	  veckors	  
arbete	  i	  projektet.	  Prioriteringar	  av	  
projektledare	  gjorde	  att	  arbetsinsatsen	  valdes	  
att	  lägga	  på	  annat.	  Jag	  väljer	  att	  efter	  en	  
workshop	  den	  19	  juni	  2012	  med	  Media	  
Evolution	  publicera	  en	  något	  putsad	  version	  här	  
på	  bloggen	  http://wpmu.mah.se/mip	  så	  att	  
avtrycket	  av	  projektet	  är	  så	  tillgängligt	  som	  
möjligt.	  /Pernilla	  
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Malmö	  högskola	  
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En	  bonde	  står	  och	  vaktar	  en	  stor	  flock	  får	  som	  betar	  på	  kullarna.	  
	  
	  Då	  kommer	  det	  plötsligt	  en	  splitter	  ny	  BMW	  på	  vägen	  nedanför.	  En	  kille	  i	  Broni-kostym,	  
Gucci-skor,	  med	  Ray-Ban-solglasögon	  och	  en	  YSL-slips,	  sticker	  ut	  huvudet	  ur	  bilen	  och	  
ropar	  till	  bonden:	  -	  Om	  jag	  kan	  räkna	  ut	  hur	  många	  får	  du	  har	  på	  betet,	  kan	  jag	  ta	  med	  
mig	  ett	  av	  fåren	  då?	  Bonden	  tittar	  på	  killen	  och	  på	  den	  spridda	  flocken	  med	  får	  och	  svarar:	  
-	  Det	  är	  okey	  för	  mig!	  
	  
Killen	  kör	  fram	  sin	  BMW	  till	  bonden,	  tar	  fram	  en	  Dell	  Notebook	  som	  han	  öppnar	  på	  
motorhuven.	  Med	  hjälp	  av	  Nokias	  senaste	  3G-telefon	  kopplar	  han	  upp	  sig	  mot	  en	  NASA-
sida	  på	  internet.	  Med	  GPS	  hämtar	  han	  den	  exakta	  positionen	  och	  matar	  in	  den	  i	  en	  satellit	  
som	  skannar	  betesområdet	  med	  högupplösta	  bilder.	  Efter	  en	  stund	  öppnar	  killen	  den	  
digitala	  bild	  han	  fått	  mejlad	  till	  sig,	  importerar	  bilden	  till	  Adobe	  Photoshop,	  fixar	  till	  den	  
lite	  och	  skickar	  den	  till	  Image	  Processing	  Facility	  i	  Hamburg.	  Inom	  några	  sekunder	  får	  han	  
ett	  nytt	  svar	  via	  mejl	  där	  det	  står:	  Picture	  processed	  and	  data	  stored.	  Så	  loggar	  han	  in	  på	  
en	  MS-SQL-databas	  via	  ODBC	  och	  laddar	  ner	  ett	  Exceldokument	  med	  flera	  hundra	  
avancerade	  formler.	  
	  
När	  detta	  är	  gjort	  mejlar	  han	  all	  data	  till	  en	  Xircom	  och	  på	  ett	  ögonblick	  får	  han	  svar.	  
Avslutningsvis	  gör	  han	  en	  150	  sidors	  fyrfärgsutskrift	  på	  sin	  minimala	  HP	  Colour	  LaserJet	  
och	  kastar	  ett	  öga	  på	  den	  sista	  sidan:	  -	  Du	  har	  exakt	  1586	  djur	  säger	  han.	  -	  Det	  stämmer,	  
säger	  bonden,	  så	  du	  kan	  ta	  med	  ett	  av	  fåren.	  
	  
Bonden	  tittar	  på	  när	  killen	  går	  runt	  för	  att	  välja	  ut	  ett	  av	  fåren	  som	  han	  sen	  jobbar	  hårt	  
med	  att	  få	  ner	  i	  bagageutrymmet	  på	  BMW:n.	  Bonden	  frågar:	  	  -	  Du,	  om	  jag	  kan	  säga	  exakt	  
vad	  du	  jobbar	  med,	  får	  jag	  tillbaka	  fåret	  då?	  Killen	  tänker	  en	  stund	  på	  detta	  och	  säger	  att	  
det	  är	  OK.	  -	  Du	  är	  konsult,	  säger	  bonden.	  	  -	  Det	  stämmer!	  svara	  killen.	  Hur	  kunde	  du	  veta	  
det?	  
	  
Det	  var	  lätt	  säger	  bonden.	  	  
	  -	  Du	  kom	  hit	  utan	  att	  någon	  bett	  dig.	  
	  -	  Du	  tar	  betalt	  för	  ett	  svar	  som	  jag	  redan	  visste,	  på	  en	  fråga	  jag	  inte	  ställt.	  
	  -	  Dessutom	  har	  du	  ingen	  aning	  om	  hur	  den	  här	  branschen	  fungerar!	  
	  
Så	  var	  nu	  snäll	  och	  öppna	  bagageluckan	  och	  ge	  mig	  tillbaka	  min	  bordercollie...	  
	  
Det	  här	  är	  en	  rolig	  historia	  som	  säkert	  har	  funnits	  lika	  länge	  som	  konsultyrket.	  I	  dag	  är	  
den	  en	  digital	  vandringshistoria.	  Den	  e-‐postas	  mellan	  olika	  människor	  och	  den	  läggs	  ut	  
på	  diverse	  bloggar.	  Den	  säger	  mycket	  om	  vilken	  attityd	  som	  håller	  på	  att	  växa	  fram	  om	  
innovationssystemen.	  I	  den	  här	  slutrapporten	  ger	  jag	  den	  historien	  med	  utgångspunkt	  i	  
mediebranscherna	  och	  relationen	  mellan	  företag	  och	  akademi.	  	  
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1.	  Om	  slutrapporten	  

Detta	  är	  en	  slutrapport	  som	  bygger	  på	  en	  studie	  som	  gjorts	  som	  en	  del	  av	  MMSS1	  
Forskning	  och	  Utveckling	  (FoU).	  MMSS1	  är	  ett	  EU-‐finansierat	  projekt	  inom	  området	  
Innovation	  och	  innovativa	  miljöer.	  Fokus	  är	  att	  bygga	  ett	  starkt	  kluster	  i	  södra	  Sverige	  
för	  medier.	  

Projektledare	  för	  hela	  MMSS1	  FoU	  har	  varit	  Bo	  Reimer	  (2009-‐2011)	  och	  Karin	  
Johansson	  Mex	  (2011).	  Jag,	  Pernilla	  Severson,	  har	  varit	  delprojektutförare,	  där	  Medeas	  
styrgrupp	  har	  beslutat	  att	  fokus	  för	  min	  del	  är	  att	  förstå	  företags	  syn	  på	  nya	  medier	  och	  
samproduktion.	  Min	  arbetsplats	  var	  varit	  Medea,	  Malmö	  högskola.	  	  

Slutrapporten	  är	  en	  av	  många	  avtryck	  av	  projektet.	  Ett	  flertal	  rapporter	  och	  
presentationer	  har	  visats	  internt	  på	  Medea	  och	  för	  Media	  Evolution.	  Dessa	  avtryck	  har	  
anpassats	  att	  vara	  relevanta	  för	  akademi	  och	  näringsliv,	  det	  vill	  säga	  att	  skapa	  förståelse	  
och	  visa	  på	  möjligheter	  för	  samarbete.	  	  

Sedan	  projektet	  började	  har	  många	  blogginlägg	  publicerats	  för	  alla	  intresserade	  att	  ta	  
del	  av.	  Blogginläggen	  har	  arbetats	  fram	  att	  lägga	  fram	  tänkvärda	  saker	  om	  innovation	  
och	  medieutveckling	  som	  en	  form	  av	  första	  resultat	  (se	  x.x).	  Jag	  har	  också	  prövat	  
resultatet	  i	  en	  workshop:	  Nätverk	  By	  Doing	  (se	  x.x).	  

Den	  här	  slutrapporten	  är	  på	  sätt	  och	  vis	  mest	  ett	  testamente	  för	  projektet,	  att	  svara	  på	  
frågan:	  vad	  har	  du	  gjort	  och	  vad	  kom	  du	  fram	  till?	  Precis	  som	  framgår	  senare	  i	  rapporten	  
innebär	  ett	  svar	  på	  en	  sådan	  fråga	  en	  anpassning	  till	  vem	  som	  frågar.	  I	  denna	  slutrapport	  
är	  frågeställaren	  Medea	  och	  Media	  Evolution.	  Men	  målet	  i	  slutrapporten	  är	  att	  svaren	  
ska	  vara	  relevanta	  för	  alla	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  få	  veta	  mer	  om	  och	  förstå	  
innovation	  och	  utveckling	  inom	  mediebranscher	  i	  Södra	  Sverige	  under	  tidsperioden	  
2009-‐2011.	  	  

För	  att	  åstadkomma	  den	  här	  relevansen	  berättar	  jag	  om	  utdrag	  vad	  jag	  har	  gjort	  i	  
projektet,	  alltså	  inte	  allt.	  Istället	  lägger	  jag	  fokus	  på	  att	  så	  kortfattat	  och	  lättfattligt	  som	  
möjligt	  skissera	  en	  bild	  av	  innovation	  och	  medieutveckling,	  presentera	  huvudsakliga	  
resultat	  och	  ge	  avslutande	  rekommendationer.	  

2.	  Kort	  om	  studien	  

Den	  digitala	  vandringshistoria	  jag	  hänvisar	  till	  inledningsvis	  förevisar	  risken	  att	  
myndigheternas	  innovationssystem,	  akademin	  –	  och	  jag	  –	  uppfattas	  som	  att:	  	  

-‐	  Jag	  kommer	  till	  ett	  ställe	  utan	  att	  någon	  har	  bett	  mig.	  

	  -‐	  Att	  jag	  tar	  betalt	  för	  ett	  svar	  som	  andra	  redan	  visste,	  på	  en	  fråga	  som	  dessa	  andra	  inte	  
har	  ställt.	  

	  -‐	  Att	  jag	  dessutom	  inte	  har	  någon	  aning	  om	  hur	  branschen	  fungerar,	  och	  att	  jag	  där	  tar	  
någonting	  som	  jag	  tror	  är	  ett	  ”får”	  men	  som	  är	  en	  ”bordercollie”.	  
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I	  den	  här	  historien	  finns	  ett	  allvar.	  Jag	  kommer	  och	  undersöker	  någonting	  som	  kanske	  
inte	  har	  efterfrågats	  av	  någon,	  men	  där	  det	  har	  varit	  många	  bud	  på	  vad	  det	  faktiskt	  är	  jag	  
ska	  göra.	  Och	  det	  för	  att	  ”någon”	  har	  bett	  mig	  komma	  till	  ett	  område	  som	  är	  ovisst:	  
innovation.	  Allvaret	  bottnar	  i	  att	  jag	  har	  fått	  betalt	  för	  mitt	  arbete.	  Det	  jag	  har	  vägletts	  av	  
är	  ett	  starkt	  upplevt	  allvar	  inför	  detta,	  att	  försöka	  vara	  värdefull	  för	  så	  många	  som	  
möjligt	  genom	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  fråga	  som	  ”andra”	  ställer	  och	  försöka	  ge	  svar	  som	  de	  
inte	  redan	  visste.	  Jag	  har	  också	  lagt	  mig	  vinn	  om	  att	  sätta	  mig	  in	  i	  branschen,	  att	  
verkligen	  förstå	  vad	  som	  är	  äpplen	  och	  päron,	  får	  eller	  bordercollie	  i	  mediebranschens	  
innovationsönskningar.	  	  

Studien	  påbörjades	  augusti	  2009	  och	  avslutas	  31	  december	  2011.	  Totalt	  har	  jag	  fått	  9,5	  
arbetsmånader	  att	  genomföra	  arbetet.	  Ungefär	  en	  tredjedel	  har	  gått	  åt	  till	  
administration	  och	  möten	  (redovisningar,	  presentationer,	  mm).	  Lite	  mer	  än	  en	  tredjedel	  
har	  gått	  till	  att	  samla	  in	  material.	  Lite	  mindre	  än	  en	  tredjedel	  har	  gått	  till	  att	  
sammanställa	  allt	  material,	  pröva	  det	  och	  analysera	  och	  skriva	  fram	  rapport.	  Totalt	  
bygger	  alltså	  den	  här	  studien	  på	  ca	  3,5	  månaders	  insamlat	  material	  och	  jag	  har	  haft	  
ungefär	  3	  månader	  att	  analysera	  och	  skriva	  fram	  det.	  Det	  är	  alltså	  relativt	  ett	  litet	  
delprojekt	  jämfört	  med	  andra	  insatser	  i	  MMSS1.	  

Jag	  har	  föreslagit	  och	  fått	  godkänt	  att	  konkretisera	  min	  del	  genom	  att	  prata	  om	  och	  
genomföra	  en	  studie	  av	  att	  förstå	  lokala	  medieaktörers	  agerande	  inom	  deltagande	  
innovation.	  Det	  övergripande	  syftet	  med	  delprojektet	  är	  att	  förstå	  lokala	  medier	  aktörer	  
agerande	  inom	  deltagande	  innovation.	  En	  del	  av	  projektet	  handlar	  om	  begrepps-‐
utforskning.	  Hur	  är	  det	  möjligt	  att	  förstå	  innebörden	  av	  delaktighet	  i	  innovation?	  En	  
annan	  del	  av	  projektet	  handlar	  om	  att	  urskilja	  möjligheter	  för	  verksamheten.	  Vilken	  typ	  
av	  verksamhet	  för	  deltagande	  innovation	  är	  önskvärt	  och	  vad	  behövs	  för	  att	  dessa	  
aktiviteter	  ska	  kunna	  äga	  rum.	  	  

I	  början	  av	  arbetet	  med	  den	  här	  ingången	  poängterades	  att	  av	  särskild	  vikt	  är:	  vilken	  typ	  
av	  intressen	  och	  motiv	  för	  samproduktions-‐aktiviteter	  finns	  och	  varför	  och	  hur	  är	  det	  
relevant	  för	  Living	  Lab-‐projekt?	  Men,	  detta	  är	  problematiskt	  att	  uttrycka	  sig	  om.	  Jag	  har	  
inte	  fått	  möjlighet	  att	  studera	  och	  samarbeta	  med	  Living	  Lab-‐projekt.	  Jag	  har	  enbart	  ett	  
uppdrag	  att	  förstå	  näringslivets	  uppfattning	  om	  samarbete	  och	  medieutveckling.	  Det	  jag	  
gör	  är	  att	  presentera	  Living	  Labs	  i	  ett	  specifikt	  konsekvensresonemang	  under	  
rekommendationer,	  se	  x.x.	  

Projektet	  innebär	  en	  önskan	  att	  studera	  aspekter	  som	  lokala	  infrastrukturen	  för	  
innovationer,	  dagliga	  arbetsmetoder,	  utmaningar,	  metoder	  för	  att	  hantera	  utmaningar,	  
kollaborativa	  strategier	  och	  metoder.	  

2.1	  Tillvägagångssätt	  

För	  att	  undersöka	  detta	  använder	  jag	  en	  metod	  som	  bygger	  på	  fallstudier	  och	  en	  
jämförande	  ansats.	  För	  att	  förstå	  deltagande	  och	  innovation,	  studeras	  flera	  empiriska	  
fall:	  

1. En	  litteraturstudie	  av	  forskning	  om	  innovation	  och	  nya	  medier	  (se	  
Kunskapsöversikt	  x.x):	  	  
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a. Här	  är	  det	  bland	  annat	  tydligt	  att	  många	  olika	  synsätt	  och	  arbetssätt	  och	  
värderingar	  av	  vad	  innovation	  och	  också	  om	  vad	  medier	  är	  och	  bör	  vara	  
existerar	  samtidigt.	  

2. En	  etnografiskt	  inspirerad	  studie	  av	  olika	  branschevents	  om	  innovation	  och	  nya	  
medier,	  inklusive	  workshop	  med	  lokala	  medieföretag	  och	  medlemmar	  från	  Malmö	  
högskola	  för	  att	  utveckla	  ett	  nytt	  medieprogram	  (se	  Events	  x.x)	  

a. Här	  är	  det	  bland	  annat	  tydligt	  att	  det	  sker	  ett	  samspel	  med	  sociala	  medier	  
och	  att	  det	  finns	  en	  spänning	  mellan	  konferenser	  och	  ”unconferences”	  
samt	  olika	  syn	  på	  vem/vilka	  som	  är	  experter	  och	  hur	  det	  lokala	  spelar	  roll.	  
Flera	  parallella	  branschkonferenser	  sker,	  där	  lokal	  akademi	  och	  näringsliv	  
sällan	  möts.	  

3. En	  etnografiskt	  inspirerad	  studie	  av	  sociala	  mediers	  roll	  för	  lokal	  deltagande	  
innovation	  (se	  Sociala	  medier	  x	  x	  och	  Event	  x.x):	  

a. Här	  är	  det	  bland	  annat	  tydligt	  att	  sociala	  medier	  spelar	  stor	  roll	  för	  att	  
förstå	  hur	  lokal	  deltagande	  innovation	  ser	  ut	  –	  att	  den	  till	  stor	  del	  sker	  vid	  
sidan	  om	  den	  lokala	  etablerade	  infrastrukturen	  kring	  innovation	  och	  
utveckling.	  

4. En	  mindre	  kartläggning	  av	  lokala	  medieföretag	  för	  att	  skapa	  underlag	  för	  urval	  av	  
företag	  till	  intervjuer	  (se	  Bakgrund	  x.x	  och	  urvalsdiskussion	  i	  Företag	  x.x)	  

a. Här	  är	  det	  bland	  annat	  tydligt	  att	  olikheterna	  om	  vad	  som	  räknas	  som	  
medieföretag	  och	  -‐bransch	  avspeglas	  såväl	  i	  olika	  typer	  av	  statistik	  som	  i	  
medlemskap	  i	  Media	  Evolution	  och	  i	  intressenter	  i	  Medea.	  

5. En	  etnografiskt	  inspirerad	  studie	  av	  intervjuer	  med	  lokala	  aktörer	  i	  infrastruktur	  
för	  innovationer,	  samt	  intervjuer	  med	  olika	  företag	  (se	  Bakgrund	  x.x	  och	  Företag	  
x.x)	  

a. Här	  är	  det	  bland	  annat	  tydligt	  att	  det	  finns	  en	  mängd	  olika	  och	  ibland	  
konkurrerande	  synsätt	  om	  förväntningar	  på	  det	  lokalas	  möjligheter	  och	  
deltagarkulturens	  möjligheter	  för	  att	  skapa	  framtida	  utveckling	  och	  
innovation	  inom	  medieutveckling.	  	  

De	  olika	  ingångarna	  jag	  har	  i	  studien	  -‐	  events,	  sociala	  medier,	  företag	  –	  är	  olika	  ”fall”	  som	  
studeras.	  	  
	  
Jag	  använder	  etnografi	  som	  metod,	  för	  att	  samla	  in	  och	  analysera	  ett	  empiriskt	  material	  i	  
form	  av	  fallstudier.	  Målet	  är	  att	  studera	  det	  som	  vi	  ofta	  inte	  får	  syn	  på	  trots	  att	  vi	  gör	  det	  
dagligen,	  t	  ex	  hur	  vi	  använder	  teknik	  på	  arbetet	  –	  eller	  –	  i	  detta	  fall	  hur	  vi	  gör	  innovation	  
till	  vardags.	  Det	  handlar	  om	  att	  få	  syn	  på	  ”det	  självklara”	  till	  ”det	  mångtydiga”.	  Jag	  tittar	  
på	  en	  mängd	  detaljer	  i	  vissa	  sammanhang,	  använder	  mig	  själv	  och	  min	  roll	  för	  att	  förstå	  
och	  söker	  skapa	  en	  sammanhållen	  och	  ”teoretiskt	  impregnerad	  berättelse”	  om	  det	  jag	  
studerar	  (Hammersley	  och	  Atkinson,	  1983/2007).	  
	  
På	  olika	  ”platser”,	  rumsligt	  lokaliserade	  kulturer,	  undersöker	  jag	  lokala	  deltagande	  	  
innovations-‐praktiker.	  Vad	  händer	  där?	  Hur	  blir	  jag	  en	  del	  av	  de	  sociala	  och	  kulturella	  
processer	  som	  sker	  där?	  
	  
En	  undersökning	  kräver	  ett	  etiskt	  förhållningssätt	  (se	  blogginglägg	  om	  etik).	  Jag	  har	  fått	  
reda	  på	  mängder	  av	  saker	  som	  av	  etiska	  skäl	  inte	  hör	  hemma	  i	  rapporten.	  Jag	  har	  fått	  
tillträde	  till	  rum	  som	  jag	  har	  valt	  att	  avstå	  från.	  Jag	  har	  avstått	  från	  sammanhang	  där	  
man	  försökt	  att	  använda	  mig	  som	  vetenskapligt	  alibi	  till;	  där	  rummen	  varit	  hemliga;	  där	  



	   8	  

material	  riskerar	  få	  ses	  av	  obehöriga	  ögon.	  Det	  är	  inte	  etiskt	  försvarbart	  att	  använda	  
material	  som	  jag	  fått	  ta	  del	  av	  i	  informella	  sammanhang	  där	  det	  inte	  varit	  tydligt	  att	  jag	  
forskar,	  därför	  har	  jag	  valt	  bort	  det.	  I	  fältanteckningar	  är	  fokus	  på	  mig	  och	  mina	  
upplevelser	  samt	  de	  offentliga	  sakerna	  som	  händer.	  Intervjuerna	  har	  varit	  särskilt	  
känsliga	  och	  svåra	  att	  hantera.	  Även	  om	  material	  skulle	  bidra	  till	  att	  mina	  kollegor	  gör	  
ett	  bättre	  samarbete	  med	  ett	  företag,	  så	  har	  materialet	  getts	  till	  mig	  konfidentiellt	  och	  
ska	  inte	  användas.	  Det	  här	  är	  också	  en	  stor	  anledning	  till	  varför	  jag	  har	  valt	  att	  göra	  en	  
bredare	  studie.	  Det	  är	  också	  så	  att	  helhetsförståelse	  för	  syn	  på	  lokala	  deltagande	  
innovations-‐praktiker	  lägger	  fokus	  på	  förutsättningar	  att	  göra	  saker	  gemensamt	  –	  inte	  
att	  företag	  säger	  si	  och	  då	  ska	  akademin	  göra	  just	  si.	  
	  

3.	  Vägbyten	  
Det	  här	  avsnittet	  handlar	  mycket	  om	  olika	  värden	  och	  föreställningar	  om	  vad	  min	  del	  i	  
MMSS1	  FoU	  skulle	  kunna	  och	  bör	  innehålla.	  Trots	  relativt	  liten	  investering	  i	  projektet,	  
har	  funnits	  förväntningar	  på	  att	  kunna	  svara	  på	  extremt	  komplicerade	  frågor	  om	  
innovation	  och	  samarbete	  i	  mediebranschen.	  Samtidigt	  har	  jag	  fått	  ta	  emot	  rätt	  mycket	  
frustration	  att	  min	  roll	  inte	  bidrar	  till	  innovations-‐systemet	  i	  en	  (paradoxal)	  
kombination	  av	  att	  inga	  aktörer	  i	  innovationssystemet	  har	  involverat	  mig	  i	  sitt	  arbete.	  
Snarare	  har	  det	  handlat	  om	  en	  önskan	  att	  ”tappa	  av”	  den	  kunskap	  jag	  har	  i	  en	  tro	  att	  det	  
ska	  fungera	  som	  en	  pusselbit	  rakt	  in	  i	  att	  lösa	  komplexitet.	  	  
	  
Överlag	  finns	  i	  det	  lokala	  innovationssystemet	  en	  gedigen	  tro	  på	  att	  det	  man	  som	  enskild	  
person	  och	  verksamhet	  gör,	  gör	  man	  bäst	  själv	  med	  en	  nära	  relation	  mellan	  kontakt	  med	  
liknande	  personer	  och	  verksamheter	  och	  det	  praktiskt	  genomförbara	  projekt	  där	  det	  går	  
att	  jobba	  snabbt	  och	  få	  snabb	  effekt.	  Det	  finns	  en	  generell	  syn	  att	  mellanhänder	  tar	  tid	  
och	  pengar.	  	  
	  
Jag	  har	  tolkat	  den	  här	  friktionen	  som	  att	  innovationssystemet	  står	  i	  spänning	  i	  relation	  
till	  vad	  som	  faktiskt	  görs	  för	  att	  skapa	  innovation.	  
	  

2.1	  Från	  kartläggning	  till	  intervjustudie	  till	  helhetsförståelse	  
Vägen	  för	  studien	  har	  gått	  från	  kartläggning	  till	  intervjustudie	  till	  helhetsförståelse.	  I	  
mångt	  och	  mycket	  är	  det	  en	  konsekvens	  av	  att	  medie-‐branschen,	  eller	  snarare,	  -‐	  
branscherna	  –	  skiljer	  sig	  gentemot	  andra	  branscher	  i	  och	  med	  tid	  och	  form	  och	  innehåll.	  	  

2.1.1	  Kartläggningen	  
I	  starten	  av	  projektet,	  augusti	  2009	  fick	  jag	  signaler	  från	  Medeas	  ledning	  att	  mitt	  första	  
uppdrag	  var	  att	  se	  över	  och	  göra	  en	  kategorisering	  och	  översikt	  som	  grund	  för	  
kartläggning.	  Syftet	  med	  kartläggning	  var	  en	  önskan	  från	  högskolan	  att	  få	  en	  initial	  
överblick	  av	  vilka	  aktörer	  som	  fanns	  i	  mediebranschen,	  för	  att	  kunna	  avgöra	  vilka	  
samarbeten	  man	  önskade.	  	  
	  
Kartläggnings-‐möjligheten	  utforskade	  jag	  tillsammans	  med	  NetPort	  och	  Media	  
Evolution.	  Jag	  försökte	  att	  komma	  in	  med	  underlag	  om	  vilka	  kunskap	  som	  fanns,	  vilken	  
som	  saknades	  och	  ge	  förslag	  om	  vad	  som	  skulle	  kunna	  vara	  givande	  kartläggning.	  I	  olika	  
möten	  och	  digitala	  konversationer	  och	  i	  en	  rapport	  bidrog	  jag	  med	  följande:	  
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1. Att	  statistik	  om	  antal	  medieföretag	  saknas:	  jag	  inventerade	  vilken	  statistik	  som	  
fanns	  tillgänglig,	  skapade	  en	  överblick	  om	  hur	  problematiken	  handskades	  med	  av	  
övriga	  relevanta	  EU-‐projekt	  (BrandIT),	  förklarade	  hur	  Region	  Skåne	  hanterar	  
frågan	  (efter	  intervju	  med	  statistik-‐ansvarig).	  	  

2. Att	  medieföretag	  kan	  vara	  de	  som	  säger	  sig	  vara	  medieföretag:	  det	  syns	  mest	  
tydligt	  i	  vilka	  företag	  som	  vill	  vara	  medlemmar	  i	  Media	  Evolution	  och	  det	  
överensstämmer	  inte	  med	  den	  officiella	  statistik	  som	  finns	  tillgänglig	  om	  
medieföretag.	  

3. Att	  användargenererat	  material	  om	  antal	  medieföretag	  behöver	  grundas	  i	  en	  
meningsfullhet	  som	  bottnar	  i	  insikter.	  Det	  går	  inte	  bara	  att	  be	  företag	  fylla	  i	  
uppgifter	  om	  sig	  själva,	  för	  att	  det	  (i	  sig)	  kan	  vara	  bra	  för	  dem.	  Kartläggningen	  
måste	  ge	  något,	  särskilt	  möjlighet	  att	  koppla	  ihop	  sig	  med	  andra	  möjliga	  
samarbetspartners.	  Problemet	  är	  att	  det	  finns	  väldigt	  många	  nätverksbaserade	  
möjligheter	  för	  detta.	  

	  
Internt	  på	  Medea	  jobbade	  jag	  med	  att	  pröva	  kartlägga	  vilka	  företag	  Medea	  jobbade	  med.	  
Konkret	  innebär	  det	  att	  jag	  gjorde	  en	  workshop	  med	  Medea-‐medarbetare	  kring	  en	  
Stakeholder-‐analys	  (se	  bilaga	  x).	  Eftersom	  mitt	  primära	  arbete	  anvisades	  vara	  inte	  
internt	  utan	  att	  främst	  vara	  externt	  och	  då	  inriktat	  på	  att	  förstå	  företags	  syn	  på	  
samproduktion	  och	  nya	  medier,	  så	  lämnade	  jag	  vidare	  resultaten	  till	  ledningen	  av	  Medea	  
och	  har	  helt	  släppt	  den	  här	  delen	  i	  projektet.	  
	  
Parallellt	  med	  detta	  försökte	  jag	  kartlägga	  andras	  innovationsarbete	  i	  världen,	  samt	  en	  
vetenskaplig	  översikt	  av	  forskningsfronten	  kring	  innovation	  och	  innovativa	  miljöer	  
kopplat	  till	  digital	  medieutveckling.	  	  
	  
Jag	  hade	  också	  samtal	  med	  olika	  kreativa	  noder	  i	  innovationssystemet	  kring	  
medieutveckling,	  för	  att	  bättre	  förstå	  min	  plats	  där	  samt	  vilka	  förutsättningar	  som	  fanns	  
för	  att	  stimulera	  till	  innovation.	  Det	  innebar	  konkret	  samtal/intervjuer	  med:	  Film	  i	  
Skåne,	  Öresund	  Film	  Commission,	  Minc	  och	  projektutövare	  i	  Media	  Evolution.	  
	  
Flera	  kontaktskapande	  insatser	  prövades,	  sociala	  medier	  och	  delta	  på	  olika	  events,	  för	  
att	  fånga	  upp	  intresse	  och	  föra	  in	  i	  Medea	  och	  då	  via	  Medeas	  föreståndare	  (tillika	  
projektledare	  för	  MMSS1	  FoU).	  Det	  var	  allt	  från	  företag	  som	  ville	  ha	  kontakt	  med	  
forskare	  för	  gemensamma	  ansökningar,	  till	  erbjudanden	  om	  EU-‐samarbete	  som	  jag	  
slussade	  vidare	  i	  innovationssystemet.	  
	  

2.1.2.	  Intervjustudien	  av	  företag	  	  
Intervjustudien	  av	  företag	  bygger	  på	  en	  önskan	  från	  Medeas	  styrgrupp	  att	  kvalitetssäkra	  
samarbetet	  med	  företag.	  Första	  förslaget	  jag	  fick	  var	  att	  jag	  skulle	  fråga	  företagen	  vad	  de	  
ville	  samarbeta	  om	  och	  hur.	  Jag	  undersökte	  möjligheterna	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  
meningsfullt	  och	  kom	  fram	  till	  följande:	  precis	  som	  det	  är	  meningslöst	  att	  fråga	  
användare	  om	  vad	  de	  vill	  ha	  och	  hur,	  så	  är	  det	  med	  företag.	  Det	  finns	  väldigt	  lite	  i	  ett	  
sådant	  angreppssätt	  som	  skulle	  kunna	  kvalitetssäkra	  kontakt	  med	  företag.	  Istället	  valde	  
jag	  att	  strukturera	  studien	  kring	  temat	  ”att	  förstå	  företags	  syn	  på	  samproduktion	  och	  
medieutveckling”.	  Det	  förslaget	  presenterades	  och	  fick	  godkänt.	  
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En	  svårighet	  i	  studien	  var	  en	  önskan	  att	  kunna	  generalisera	  kunskapen.	  Det	  skulle	  
innebära	  en	  studie	  av	  alla	  företag	  eller	  en	  vetenskapligt	  baserad	  urvalsprocess	  på	  en	  
känd	  population.	  
	  
Problemet	  i	  detta	  var,	  precis	  som	  presenteras	  i	  stycke	  ovan,	  att	  populationen	  inte	  var	  
eller	  är	  känd.	  Vi	  vet	  helt	  enkelt	  inte	  hur	  många	  medieföretag	  det	  finns,	  därför	  kan	  jag	  
inte	  göra	  mer	  än	  en	  uppskattning.	  Och	  eftersom	  målet	  var	  att	  få	  en	  kvalitetssäkring	  av	  
relation	  till	  företag,	  så	  utgick	  jag	  från	  medlemsföretag	  i	  Media	  Evolution	  samt	  
intressenter	  i	  Medea,	  de	  som	  fanns	  i	  en	  lista.	  Detta	  diskuterades	  med	  projektledare	  och	  
godkändes.	  	  
	  

2.1.3.	  Helhetsförståelse	  
Eftersom	  utgångspunkten	  var	  att	  kvalitetssäkra	  samarbete	  med	  företag	  i	  mediebransch	  
inkluderade	  jag	  även	  följande	  i	  studien:	  konferenser	  och	  sociala	  medier.	  I	  de	  samtal	  jag	  
hade	  haft	  med	  kreativa	  noder,	  i	  möten	  kring	  kartläggning	  och	  i	  samarbetet	  med	  Media	  
Evolution	  samt	  innovationsforskning	  kring	  medieutveckling	  visade	  på	  vikten	  av	  
helhetsförståelse	  kring	  kunskapsproduktion.	  Det	  gällde	  särskilt	  ”collaborative	  
knowledge	  production”,	  alltså	  samarbete	  kring	  en	  gemensam	  kunskapsproduktion	  och	  
innovation.	  	  
	  
Konferenserna	  var	  intressanta	  titthål	  in	  i	  ett	  fysiskt	  möte	  mellan	  många	  olika	  aktörer	  
kring	  något	  ämne	  som	  avgjordes	  vara	  intressant	  att	  förstå.	  Vad	  betyder	  konferenser	  för	  
innovation	  i	  mediebranschen?	  Det	  visade	  sig	  också	  att	  den	  kommunikationskanal	  jag	  
använde	  för	  att	  kommunicera	  om	  projektet,	  mikrobloggen	  Twitter,	  framtonade	  som	  ett	  
viktigt	  fenomen	  för	  att	  förstå	  innovation	  i	  mediebranschen.	  	  
	  
Mitt	  i	  all	  denna	  utveckling	  mot	  helhetsförståelse	  uppkom	  också	  möjligheten	  till	  två	  
utlandsresor,	  primärt	  kopplade	  till	  min	  tjänst	  som	  lektor	  på	  K3,	  Malmö	  högskola.	  Det	  var	  
dels	  en	  studieresa	  till	  USA,	  där	  vi	  besökte	  Georgia	  Institute	  of	  Technology	  och	  Savannah	  
College	  of	  Arts	  and	  Design	  med	  målet	  att	  undersöka	  hur	  framtidens	  medieutbildning	  
borde	  se	  ut.	  Allting	  bekostades	  av	  K3	  förutom	  några	  timmar	  av	  min	  arbetstid.	  	  
	  
Jag	  fick	  också	  möjligheten	  att	  åka	  till	  Australien,	  på	  ett	  lärarmobilitetsprogram	  med	  
Queensland	  University	  of	  Technology.	  Jag	  fick	  25000	  kr	  av	  Malmö	  högskola	  för	  resa	  och	  
uppehälle.	  Tiden	  på	  QUT	  betalades	  med	  lön	  från	  MAH.	  På	  QUT	  passade	  jag	  också	  på	  att	  
förutom	  att	  undervisa,	  även	  undersöka	  och	  förstå	  deras	  samarbete	  med	  företag	  genom	  
olika	  möten	  med	  olika	  personer.	  Under	  min	  vistelse	  i	  Australien	  besökte	  jag	  även	  
Melbourne,	  som	  ett	  led	  i	  att	  införliva	  en	  kontrasterande	  fallstudie	  till	  den	  undersökning	  
jag	  gjorde	  av	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker.	  Jag	  valde	  Melbourne	  på	  grund	  av	  
att	  de	  tagit	  kontakt	  med	  Malmös	  inkubator,	  Minc,	  med	  målet	  att	  få	  information	  om	  hur	  
starta	  en	  inkubator	  med	  bas	  inom	  en	  designskola.	  Jag	  investerade	  40	  timmar	  i	  detta	  och	  
gjorde	  en	  etnografisk	  fältstudie	  av	  denna	  process,	  samt	  besökte	  Melbournes	  The	  Hub	  (se	  
Melbourne	  x.x).	  MMSS1	  betalade	  förutom	  mina	  40	  timmar	  även	  resa	  Brisbane	  till	  
Melbourne	  och	  uppehälle.	  	  
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3.	  Innovation	  och	  kollaborativa	  medier:	  deltagande	  innovation	  
I	  digital	  medieutveckling	  framstår	  möjligheten	  till	  samarbete	  som	  grundläggande.	  Det	  
färgar	  innovation	  och	  vad	  som	  kan	  uppfattas	  som	  en	  innovativ	  miljö.	  Efterhand	  som	  
detta	  utkristalliserades,	  fokuserades	  studien	  till	  deltagande	  innovation,	  inte	  bara	  
”innovation”.	  Detta	  är	  ett	  viktigt	  resultat	  i	  sig.	  Det	  är	  också	  något	  som	  fokuseras	  på	  i	  
rekommendationerna	  för	  fortsatt	  arbete.	  

3.1	  Triple	  Helix,	  eller,	  Kunskapstriangeln	  som	  grund	  
Triple-‐Helix-‐tesen	  är	  en	  viktig	  grund	  för	  innovation.	  Det	  genomsyrar	  finansieringen	  av	  
projektet.	  Det	  är	  också	  en	  given	  argumentation.	  Det	  är	  också	  en	  förklaring	  till	  mycket	  i	  
projektet.	  	  
	  
Utgångspunkten	  för	  triple	  helix,	  eller	  kunskapstriangeln,	  är	  att	  samarbete	  mellan	  
akademi,	  näringsliv	  och	  myndigheter	  är	  en	  bra	  förutsättning	  för	  att	  skapa	  innovation	  
(Etzkowitz,	  2002;	  Etzkowitz	  och	  Leydesdorff;	  Lissenburgh	  och	  Harding,	  2000).	  Triple-‐
helix	  är	  en	  tes,	  ett	  perspektiv	  på	  innovation,	  där	  betoning	  ligger	  på:	  

-‐ Kommersialisering	  (Asheim	  &	  Coenen,	  2004;	  Leydesdorff,	  2005;	  Leydesdorff	  &	  
Etzkowitz,	  2001;	  Shapira,	  2002)	  

-‐ Kollaborativ	  forskning	  (Best	  et	  al.,	  2003)	  och;	  	  
-‐ Betydelse	  för	  regionen	  (De	  Bruijn,	  2004).	  

	  
Det	  finns	  mycket	  forskningsresultat	  som	  stöder	  att	  den	  här	  typen	  av	  samarbete	  
förbättrar	  förhållanden	  för	  innovation,	  produktivitet	  och	  välstånd	  i	  ett	  
kunskapssamhälle	  (Campbell,	  2005;	  Campbell,	  Koski,	  &	  Blumenthal.,	  2004;	  Etzkowitz,	  
2002;	  Leydesdorff,	  2003;	  Shapira,	  2002;	  Sutz,	  1998).	  	  
	  
Antagandet	  är	  att	  ett	  triple-‐helix-‐forskningspartnerskap	  är	  bäst	  om	  man	  vill	  etablera	  
långsiktiga	  organisationsstrukturer	  som	  tillåter	  kortsiktiga	  intensiva	  kollaborativa	  
erfarenheter.	  Det	  stöds	  också	  av	  mycket	  forskning	  (Campbell,	  2005;	  Etzkowitz,	  2003;	  
Langford,	  Hall,	  Josty,	  Matos,	  &	  Jacobson,	  2005;	  Leydesdorff	  &	  Fritsch,	  2005).	  	  
	  
Regioner	  har	  i	  forskning	  utmejslats	  som	  central	  för	  teorier	  kring	  innovation	  och	  
ekonomisk	  utveckling	  (De	  Bruijn,	  2004).	  Det	  som	  utmärker	  regionala	  innovationssystem	  
är	  konkurrens	  och	  samarbete	  mellan	  de	  organisationer	  som	  skapar	  kunskap	  och	  de	  som	  
sprider	  kunskap,	  samt	  att	  det	  finns	  en	  stödjande	  kultur	  för	  dessa	  system	  att	  utvecklas.	  
Tanken	  är	  att	  regionen	  som	  plats	  kan	  bli	  en	  lokal	  miljö,	  där	  mängder	  av	  ”input”	  är	  
tillgängligt	  och	  där	  att	  dela	  på	  arbetet	  stimuleras	  (Fritsch,	  2002).	  	  
	  
Doloreux	  och	  Parto	  (2004)	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  nyckelfaktorer	  för	  regional	  
innovation:	  
1. Att	  det	  finns	  regionala	  ”communities”	  som	  delar	  en	  kunskapsbas	  och	  lokala	  

resurser	  av	  t	  ex	  specialkompetenser	  på	  arbetsmarknaden,	  leverantörer,	  lokala	  
lärandeprocesser,	  lokala	  traditioner	  för	  att	  samverka	  etcetera.	  

2. Att	  innovation	  är	  inbäddat	  i	  sociala	  relationer	  som	  utvecklas	  over	  tid	  enligt	  
kulturellt	  bestämda	  linjer.	  Det	  är	  ofta	  informella	  sociala	  relationer	  som	  bestämmer	  
en	  speciell	  bild	  av	  och	  känsla	  av	  tillhörighet	  som	  främjar	  genom	  synergi	  och	  
kollektiva	  lärprocesser.	  

3. Att	  innovation	  uppkommer	  när	  geografisk	  koncentration	  och	  närhet	  finns.	  
	  



	   12	  

Regional	  innovation	  inträffar	  också	  i	  vad	  som	  kan	  kallas	  för	  urbana	  kluster.	  De	  ska	  ge	  
tillgång	  till	  maximalt	  flöde	  av	  information	  och	  idéer,	  ge	  möjlighet	  för	  samarbete,	  ge	  
tillgång	  till	  specialister,	  underentreprenörer	  och	  leverantörer,	  effektivitet	  av	  särskilda	  
lokala	  tjänster,	  utveckling	  av	  lokal	  pool	  av	  specialiserad	  arbetskraft,	  lägre	  risker	  och,	  
större	  valmöjligheter	  och	  kundval	  (Harmaakorpi,	  2004).	  	  
	  
För	  att	  främja	  regional	  innovation	  krävs	  också	  laterala	  relationer	  over	  gränser,	  snarare	  
än	  traditionella	  hierarkiska	  byråkratiska	  strukturer	  (Etzkowitz,	  2001).	  Kunskap	  ska	  
flöda	  och	  vara	  tillgänglig,	  på	  organisations-‐	  och	  industrinivå	  men	  också	  geografiskt.	  
	  
För	  lyckad	  innovation	  krävs	  också	  organisationer	  som	  har	  kapacitet	  att	  absorbera,	  
uppfatta	  ta	  in	  möjligheter	  (Greve	  &	  Salaff,	  2001).	  Gärna	  kontakt	  med	  en	  stor	  pool	  av	  
idéer	  (Aharonson	  et	  al.,	  2004).	  
	  
Det	  finns	  en	  mängd	  svårigheter	  i	  att	  skapa	  triple-‐helix-‐samarbete	  som	  uppfyller	  alla	  de	  
här	  kriterierna.	  	  
	  
En	  utmaning	  är	  att	  triple-‐helix-‐tesen	  kan	  sägas	  stå	  i	  motsats	  till	  akademisk	  frihet	  
(Bekelman,	  Li,	  &	  Gross,	  2003).	  Det	  kan	  också	  vara	  att	  triple-‐helix	  påverkar	  utbildning	  
och	  lärande	  på	  ett	  problematiskt	  sätt	  (Gluck,	  Blumenthal,	  &	  Stoto,	  1987).	  Det	  är	  också	  
viktigt	  att	  veta	  att	  triple-‐helix-‐samarbete	  kan	  väcka	  och	  medföra	  finansiella	  
intressekonflikter	  (Campbell	  et	  al.,	  2004).	  	  
	  
Inom	  akademin	  finns	  det	  ett	  växande	  motstånd	  att	  forskning	  ska	  kunna	  beställas	  
uppifrån.	  1	  augusti	  2009	  skriver	  DN	  om	  Forskare	  i	  uppror	  att	  framstående	  brittiska	  
vetenskapsmän	  publicerat	  ett	  upprop	  för	  att	  försvara	  den	  fria	  forskningen,	  pga	  en	  ny	  
policy	  från	  de	  brittiska	  forskningsråden,	  som	  krävde	  att	  forskare	  redovisar	  den	  framtida	  
nyttan	  av	  sina	  projekt.	  Men	  sådana	  åtgärder	  avspeglas	  inte	  i	  verkliga	  genombrott,	  mätt	  i	  
antalet	  Nobelpris.	  
	  
Triple-‐helix	  är	  också	  en	  tes	  som	  anknyter	  till	  flervetenskaplig	  forskning,	  det	  vill	  säga	  att	  
samarbete	  även	  ska	  ske	  mellan	  två	  eller	  flera	  discipliner.	  Med	  en	  sådan	  utgångspunkt	  är	  
hinder	  att	  institutioner	  främjar	  en	  isolering	  av	  discipliner	  (Dauphinée	  och	  Martin,	  2000).	  	  

	  

3.2	  Blogginlägg	  om	  innovation	  från	  http://wpmu.mah.se/mip	  
Den	  projektblogg	  som	  jag	  har	  startat	  har	  fokuserat	  på	  temat	  innovation,	  inte	  bara	  utifrån	  
projektresultat,	  utan	  också	  utifrån	  att	  försöka	  skapa	  en	  förståelse	  för	  den	  innovation	  
som	  digitala	  medier	  uppmärksammar.	  Det	  handlar	  om	  att	  jag	  har	  identifierat	  
innovationsformer	  och	  pratar	  om	  dess	  koppling	  till	  och	  relevans	  för	  triple-‐helix.	  Jag	  har	  
valt	  ut	  tre	  av	  blogginläggen	  för	  att	  diskutera	  detta	  i	  slutrapporten.	  
	  

3.2.1	  Open	  innovation	  and	  Collaboration	  
Öppen	  innovation	  framtonade	  ganska	  snart	  i	  projektets	  början	  (augusti	  2009)	  som	  ett	  
snabbt	  framväxande	  fält	  med	  speciella	  möjligheter	  till	  samarbete.	  Jag	  hade	  också	  varit	  
på	  en	  del	  konferenser	  som	  på	  olika	  sätt	  belyser	  just	  förutsättningar	  för	  innovation	  i	  
detta	  sammanhang.	  Därför	  skrev	  jag	  och	  publicerade	  6	  december	  2010	  följande	  inlägg:	  
	  



	   13	  

December 6, 2010 · 1 comment[edit] 
in Beta Results 
 
In the project Local Participatory Innovation Practices, I among other things study conferences and 
events for media development that has to do with the triple-helix thesis. In this text I present some 
thoughts deriving from these experiences. 
 
In innovation studies open innovation is the paradigm of today. Professor Henry Chesborough and 
others, in this way links user innovation to a company context: how to work with a more open 
process of innovation, collaborating with users and others. Being open to external ideas as well as 
internal ideas and processes. 
 
One expression of the high status of open innovation is that the European Union has created a digital 
platform, http://www.openinnovation.eu/ “to contribute to the development and knowledge diffusion 
of the concept of open innovation in the European business community”. 
 
The openess is, not surprisingly, not totally open. There are editorial aspects on many levels. Only 
business (Chesborough). Only EU countries. Only some academics. Only some companies. Only 
some individuals. 
 
At Chesboroughs centre for Open Innovation, one has started the Berkely Innovation Forum, “an 
exclusive membership group consisting of carefully selected corporate Directors who are deeply 
involved in managing innovation within their company. Current members include a number of 
technology companies, such as HP, Cisco, SAP and GE”. 
 
Conferences and events for innovating media can be seen as opening up for internal and external 
ideas, and at the same time creating an exclusive membership group. This tension between inclusion 
and exlusion is by no means new, it the case of all actions: what to do, with whom. 
 
I think it is especially interesting to understand the inclusion and exclusion of open innovation. In 
what way are ideas from different fields meeting in these contexts? How is an exclusive membership 
group created? 
 
I have chosen 5 conferences/events to discuss this. They are local/global, academic/business, 
bottom-up/top-down. My story is chronological. See it as field trip reports. 
 
In June 2010 I attended the conference Moving images, this year about real time as a phenomena. It 
took place at Malmö University. One academic was in the program, and almost none in the house. 
The main message was to let different success individuals from an entrepreneurial and social media 
field meet. Our exclusive membership was created by the fact that we were there and were able to be 
active participants during the day (tweeting, talking with each other). On the relationship between 
academia and business, media development is so fast that slow academics do not understand (have 
experiences of) the “new” open innovation? 
 
In August 2010 I attended Sweden Social Web Camp (SSWC), an unconference on social media. It 
took place on a small island in the south of Sweden. Different ideas that met was the of mixing small 
companies and big companies. Also present were politicians, because of election time. Many of the 
people present on Moving Images were also attending SSWC. Our exclusive membership was 
created by the fact that we made the conference: filling the grid with sessions. On the relationship 
between academia and business, there was one academic – me. Among the participants the need for 
deeper knowledge came from being an intellectual, gathering the knowledge needed, more than 
relying on academics to do this. 
 
In September 2010 I attended RIPE, a conference on Public Service Media After the Recession. It 
took place in London. The conference is an example of where government and academics 
collaborate to “rescue” public service media. One day was spent at BBC. Different ideas that met 
was mainly researchers from different parts of the world, exchanging ideas on how locality, 
regionally, nationality influenced an understanding of public service media. There were lot’s of 
contacts between government and academics – none with companies. One company was present as 
keynote speaker, that was a spokesperson for Google UK. Even so, comments on collaboration was 
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that collaboration was inhibiting and still made this conference possible. Our exclusive membership 
was created by being an academic, helping out. That was the main relationship between academia 
and business that was staged. 
 
In November 2010 I attended Geek Girl Meetup in Malmö, an event on focusing on female 
rolemodels and networks within digital media and entrepreneurship. It took place in Malmö and 
started with a tour in the new public service television building in the West Harbour. Different ideas 
that met was a mix of companies and academics, also students, former students. Our exclusive 
membership was created by our gender and involvement in creating media innovation. On the 
relationship between academia and business, there was an interest in doing a meetup at Malmö 
University. The academics there were all involved in collaboration with companies. 
 
In November 2010 I attended the conference Innovation in mind, a large conference, financed by 
Region Skåne. It took place at Lund University, as an important part of the new Vice-Chancellors 
way of strengthening the University as an innovative place. Different ideas that met was lot’s of 
people working at university and from triple-helix organizations. Our exclusive membership was 
created by us being there, getting edited knowledge – and also – different from last year – round 
table discussions. On the relationship between academia and business, there was interweaving 
relations. Participants were both, rather than either or. Both a company and a PhD students.  One 
participant told me he saw himself as a “pracademic”; a practitioner and an academic. 
 
In November 2010 I attended the conference Room for work, a conference on work science with a 
section relating it to digital media development. It took place in Norrköping, at The Museum of 
Work, co-financed with a research foundation. This conference was quite different from the others, 
at a museum for work. Here academics were telling people how to understand work. In the audience 
there were retired people, dropping by to ask questions. One researcher, Susanna Toivonen, used 
material as www.stateofthefuture.org and from consultant firms as Kairos Future. Susanna also 
showed a video of google, as a way to make concrete a possible work place. Here media business 
stands as an image of the office of the future. One of the lecturers uses Overhead projector. History 
is present and linked to the present. A critical view on media development is also presented by Lars 
Ilshammar, as a critique towards a researcher called Barlow, as a symbol for the evangelists. Not 
that “information wants to be free”, instead what should society do? 
 
I hope that these tentative sketches of experiences are seeds to understanding open innovation as co-
producing of knowledge, where there should be insightful ethical negotiation based more on 
articulated awareness of power on collaboration. 
 
Tagged as: collaboration, conference, open innovation  

	  
	  

3.2.2	  Grassroots	  Innovation	  
Under	  2010	  publicerade	  jag	  också	  ett	  inlägg	  om	  gräsrotsinnovation,	  som	  ett	  särskilt	  sätt	  
att	  förstå	  triple	  helix	  i	  ett	  sammanhang	  av	  användardriven	  innovation,	  öppen	  
innovation,	  social	  innovation,	  demokratiskt	  innovation,	  kulturell	  innovation:	  
	  

December 16, 2010 · 1 comment[edit] 
in Academia/University,Companies,Government 
 
simple	  organizations,	  complex	  practitioners	  
This project is based on funding from the European Union for strengthening innovation and 
innovative environments. Hm… might not be the most expected introduction to a blog post on 
grassroots innovation, but that is what is going on. The thing is that when strengthening innovation, 
grassroots innovation is the perfect phenomena to understand innovation in the context of networked 
society. 
 
In the discourse of innovation we see new stuff popping up to illustrate this: user driven innovation, 
open innovation, social innovation, democratic innovation, cultural innovation. 
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What is going on is this: 
“What is needed instead is a framework around a heterarchy of strategies. The locus of decision 
making is no longer hierarchical and corporate, business and functional strategies are far more 
interdependent and interlinked than they have been in the past” (Chakravarthy and Henderson, 
2007) 
 
If we look into more research on grassroots innovation there historically seems to be an orientation 
towards development (sustainability, social change, NGO’s, citizenship) or technical system 
development (open source, crowdsourcing). 
 
But what Chakravarthy and Henderson show is that strategies for innovation needs to be around av 
framework of heterarchy. This has been done in the context of organizations or urban planning. 
Some reseach point to changes in the relation between structure and agent, like Pina and Rego 
(2010) that ask for “simple organizations, complex practitioners”. 
 
A re-thinking of the triple helix-thesis seem to be especially important for business within the 
creative/cultural industries. 
 
Tagged as: grassroots innovation, heterarchy, triple helix  

 
	  

3.2.3	  Approaching	  the	  ‘co’	  
Några	  månader	  senare	  fortsätter	  jag	  att	  utveckla	  resonemang	  och	  möjliga	  konsekvenser	  
för	  samarbete	  specifikt	  för	  akademin	  i	  sammanhanget	  av	  triple	  helix:	  
	  

March 2, 2011 · 1 comment[edit] 
in About project 
 
This project has a lot to do with ‘co’ as it being placed at MEDEA, a centre of co-production, and its 
focus on media, innovation and participation. 
 
In this text I will think a bit about the ‘co’ and its link to Mode 2 research. 
 
New knowledge production refers to a novel way of scientific knowledge production. It is what 
Gibbons et al (1994) and Nowotny et al (2001) mention when they bring forward the thoughts on 
Mode 2 research: academia as co-production. Where Mode 2 research is context-driven, problem-
focused and interdisciplinary, Mode 1 research is investigator-initiated and discipline-based. This 
would point to that Mode 2 research processes are more co-operative, and participative, as Reason 
(1999) proposes. This would also mean that there is an ‘intentional interplay between reflection and 
sensemaking on the one hand, and experience and action on the other’, as Heron and Reason (2001, 
p 179) claim. 
 
New knowledge production is linked to ‘new media’, i.e. information and communication 
technologies; digital media. New media is associated with more possible of interaction and 
participation than ‘old media’, often comparing mass media as top down with networked media as 
bottom-up. Hine (2006) suggest, that technology development is facilitating new ways of doing 
science. Jenkins (forthcoming on Transformative Work) builds on concepts of convergence and 
participatory culture, and declares possibilities of transformative work where the ‘aca-fan’ and 
academic activism are new interactions. 
 
I start with the phenomena of ‘co’, as something acknowledging ‘a distinct shift from a culture of 
autonomy to a culture of accountability’ (Nowotny et al, 2005:42) and as something empirically 
based. Being part of a co-production academic setting since August 2009, this text and my work can 
be called a self-reflective scientific participative work, or what Nowotny (2005) name as co-
evolution, a more integrated system society-science interaction. 
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New knowledge production has as many discourses on ‘new’ been criticized for not being new, as 
something that has been there all the time just more or less in different places. I use them as 
‘reflective essayes’ (Nowotny, 2001) as valuable analytical propositions for how to think and do co-
production from a knowledge production perspective. 
 
Approaching the ‘co’ in this context means making acquaintance with different attachments. So far I 
have mentioned co-production, co-operative, co-evolution. Co-production is traditionally associated 
with the making of a film or television programme which is produced by several organizations. In 
this case it is supposed to signal knowledge production where academic institutions are making 
knowledge together with organizations and persons outside academia. Co-operative is furthering this 
production perspective by implying working or acting together toward a common end or purpose. 
Best highlighter in this triple is co-evolution, as ‘reciprocal interactions between agents and 
processes to form co-evolutionary dynamics’ (Garnsey and McGlade 2006:10). 
 
The foundations for the ‘co’ can be found in the meanings of dialogue. On a common sense-level 
dialogue means a conversation between two or more people where there is supposed to be an 
exchange of ideas or opinions. The opposite of dialogue is monologue. Compare this with Mode 1 
and Mode 2 research, where Mode 2 research is supposed to be integrated system society-science 
interaction; a conversation with exchange of ideas or opinion. 
 
Another relevant attachment to ‘co’ in this context is co-creation (Winsor, 2005; Ramaswamy and 
Gouillart, 2010) and co-design (King et al, 1989; Seybold, 2006). Both concepts are used in the 
context of knowledge production with a stronger focus on creativity and innovation value. This 
interest in collective creativity has its foundations in Pierre Lévy’s work on collective intelligence 
(Lévy, 1999). Embodied in concepts such as open source, user generated, open innovation, sward 
intelligence, crowd sourcing etcetera. The argument is that knowledge societies and networked 
societies need collective intelligence ‘use collaborative work as a mean to develop collective 
intelligence’ (van Weert: 31). 
 
In my work as a researcher I use the concept collaborative to go into empirical depth of co-
evolution. My main argument is that collaborative naturally embodies both a positive and a negative 
meaning of co-evolution. To collaborate is to work with another or others on a joint project, but it 
can also be to cooperate as a traitor, an enemy occupying one’s own culture/nation/country. With 
‘collaborating’, I want to pay attention to not only the how of collaboration but also noticing 
collaboration for what and for whom and with which consequences? Being collaborative cannot be 
just for it’s own sake. To be able to make meaning of situations of collaboration it must also involve 
articulating resistance. 
 
Coming close to the ‘co’ is looming around the proposition of a collaborative turn, and 
recommending a focus on the methodological necessities of collaboration as a performative act. This 
intends adding a layer to the ethics of cyberspace (Hamelink, 2000) with the ethics of collaboration. 
How are we to ethically deal with digital media’s participatory possibility as researchers? How are 
we to resist the individualistic mode and at the same time recognize the self? 
 
Tagged as: co-creation, co-evolution, co-production, collaboration  

	  
	  

3.2.4	  Exploring	  Twitter	  as	  a	  network	  site	  for	  research	  on	  and	  in	  social	  innovation	  
I	  studiet	  av	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker,	  framstår	  sociala	  medier,	  och	  då	  här	  
exemplifierat	  med	  Twitter,	  som	  en	  mobiliserande	  möjlighet.	  I	  det	  här	  blogginlägget,	  som	  
är	  en	  abstract	  till	  en	  konferens	  där	  hälften	  av	  tiden	  och	  hela	  konferensen	  är	  finansierad	  
av	  K3,	  Malmö	  högskola,	  kopplar	  jag	  Twitter	  till	  social	  innovation.	  	  
	  

June 28, 2011 · 1 comment[edit] 
in Academia/University,Beta Results,Publications 
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This is an abstract for the conference NordMedia 2011 being presented in August. In my work in 
this project I study local participatory innovation practices. A lot of people and institutions are 
wondering and pondering on where innovation takes place and how to understand different forms of 
innovation. In this paper I try to show how deeply involved we as academics are in the ‘swamp’ of 
social innovation and how social media is relevant.  
 
This paper is written for academia, I will adapt it to other contexts Fall 2011. Comments and 
thoughts are much appreciated. 
 
Abstract 
Title: Exploring Twitter as a network site for research on and in social innovation 
Doing research on and in social media highlights the complexity of seeing a researcher as something 
outside of a media practice. In this paper I articulate and explore my own research presence in social 
media, framing it in the context of doing research on (and in) ‘social innovation’. I argue that social 
media tools in fact can be seen as a social innovation of it’s own. Using the microblog tool Twitter I 
engage in different forms of practice: 1) following my followers social innovation activity on 
Twitter 2) asking my followers for social innovation examples on Twitter 3) conduct searches for 
social innovation on Twitter. Discussing production of this scientific knowledge I touch upon social 
circumstances surrounding social innovation. I present the ability of Putnam’s research on civicness 
to understand and explore possible value of social media practice in this context. Results implicate 
an intricate ongoing weaving of connecting practices, what I describe as themes of ‘cross-
pollinations’, ‘personal as political’ and ‘dynamic communities’. I claim that the established norm of 
reciprocity and the forms it can take, is especially interesting to explore more for doing research on 
and in social media. 
Tagged as: social innovation, social media  

	  
Det,	  det	  här	  inlägget	  betyder	  är	  att	  de	  som	  är	  intresserade	  av	  och	  startar	  företag	  inom	  
social	  innovation,	  bör	  förstå	  och	  hantera	  sociala	  medier.	  Jag	  förklarar	  också	  hur	  sociala	  
mediers	  möjligheter	  till	  att	  samarbeta	  med	  flera	  olika,	  nya	  människor	  –	  nya	  kontakter	  –	  
snabbar	  på	  innovation.	  Se	  mer	  avsnitt	  om	  sociala	  medier.	  
	  

3.3	  En	  kollaborativ	  vändning:	  digitala	  medier,	  deltagarkultur	  och	  kollektivt	  
handlande	  	  
Projektet	  har	  fått	  inriktningen	  mot	  deltagande	  innovation,	  pga	  vad	  som	  kan	  kallas	  för	  en	  
kollaborativ	  vändning	  inom	  både	  akademin	  och	  näringslivet.	  Här	  finns	  det	  intressanta	  
saker	  att	  fördjupa	  kring	  förståelsen	  för	  vad	  det	  betyder	  för	  myndigheter,	  akademi	  och	  
näringsliv.	  Tillväxt	  har	  mer	  blivit	  kopplat	  till	  nätverkssamhället	  och	  dess	  möjligheter	  till	  
samarbete,	  snarare	  än	  några	  få	  utvalda	  gudabenådade	  entreprenörer.	  
	  
Det	  kollaborativa	  sätter	  fokus	  på	  kommunikation,	  vilket	  ytterligare	  stärker	  vikten	  av	  att	  
t	  ex	  förstå	  sociala	  medier	  men	  också	  utforska	  kommunikationsformer	  för	  innovation.	  
	  
Gulbrandsen	  och	  Just	  (2011)	  pratar	  om	  kollaborativ	  utifrån	  bakgrunden	  att	  
kommunikation	  via	  Internet	  är	  central	  för	  politisk	  kommunikation,	  kommersiell	  
kommunikation	  och	  till	  och	  med	  för	  vänskap	  och	  professionellt	  nätverkande:	  
	  

We	  will	  put	  forward	  the	  claim	  that	  online	  communication	  is	  processual	  
and	  collaborative,	  and	  in	  so	  doing	  we	  will	  be	  drawing	  on	  an	  
understanding	  of	  communication	  as	  process	  that	  is	  somewhat	  familiar	  to	  
communication	  scholars,	  yet	  surprisingly	  unexplored.	  (Gulbrandsen	  och	  
Just,	  2011)	  

	  
/MER/	  
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3.4	  Exempel	  på	  vad	  innovation	  kan	  önskas	  vara:	  ”Open	  innovation”,	  ”Social	  
innovation”,	  ”Participatory	  innovation”,	  ”Gendered	  innovation”	  
Utvecklingen	  inom	  innovationsområdet	  för	  medieutveckling	  uppvisar	  just	  den	  
kollaborativa	  vändningen.	  Det	  betyder	  att	  open	  innovation	  särskilt	  kopplat	  till	  open	  
source	  framtonar	  som	  en	  viktig	  strömning.	  Det	  förklarar	  att	  ju	  mer	  open	  source-‐
orienterat	  desto	  mer	  misstroende	  mot	  auktoriteter	  och	  mer	  tro	  på	  öppna	  processer.	  
Samtidigt	  finns	  det	  en	  stark	  akademisk	  grund	  i	  form	  av	  
http://openinnovation.berkeley.edu/	  /MER	  från	  underlaget/	  
	  
Social	  innovation	  har	  växt	  fram,	  utifrån	  corporate	  social	  responsibility,	  att	  möta	  
möjligheten	  att	  göra	  innovation	  som	  syftar	  till	  en	  bättre	  värld.	  Det	  öppnar	  upp	  för	  nya	  
aktörer	  inom	  innovation	  som	  mer	  kommit	  från	  sociala	  rörelser,	  kultursfären	  och	  
akademiker.	  Det	  är	  här	  gräsrotsinnovation	  är	  som	  starkast.	  Internationellt	  är	  även	  här	  
USA	  tongivande	  med	  http://pacscenter.stanford.edu/	  MER	  från	  underlaget/	  
	  
Participatory	  innovation	  är	  ett	  försök	  att	  se	  hur	  deltagande	  design	  kan	  bidra	  till	  
innovationsområdet.	  Det	  här	  är	  ett	  relativt	  nytt	  fält	  som	  växer	  fram	  just	  för	  att	  fånga	  upp	  
och	  arbeta	  med	  metoder	  inom	  vad	  deltagarkultur	  kan	  betyda	  inte	  enbart	  för	  
traditionella	  designprocesser	  utan	  också	  för	  strukturella	  nivåer	  som	  policy,	  
management.	  Här	  finns	  det	  en	  skandinavisk	  tradition	  inom	  ”particpatory	  design”	  och	  
internationellt	  ledande	  är	  http://spirewire.sdu.dk/	  MER	  från	  underlaget/	  
	  
Gendered	  innovations	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  uppmärksamma	  kvinnor	  som	  resurser	  
för	  innovation.	  Det	  är	  också	  ett	  sätt	  att	  fånga	  upp	  de	  inkluderande	  och	  situerade	  
metoder	  som	  kön-‐	  och	  genusanalys	  använt	  länge	  för	  att	  skapa	  ny	  kunskap.	  EU	  har	  fångat	  
upp	  detta	  de	  senaste	  åren	  och	  ligger	  bakom	  ett	  samarbete	  med	  USA	  
http://genderedinnovations.stanford.edu/	  	  MER	  från	  underlaget/	  
	  
I	  ett	  exempel	  vad	  innovation	  kan	  och	  bör	  vara	  finns	  det	  en	  tät	  koppling	  till	  akademin	  
som	  viktig	  del	  i	  att	  hitta	  nya	  sätt	  att	  jobba	  med	  och	  förstå	  innovation.	  USA	  har	  lyckats	  bli	  
världsledande	  inom	  i	  princip	  alla	  innovationsingångarna,	  utom	  just	  deltagande	  
innovation.	  Här	  finns	  en	  skandinavisk	  tradition	  att	  bygga	  vidare	  på	  där	  Sverige,	  Skåne	  
och	  särskilt	  Malmö	  har	  en	  möjlighet	  att	  bli	  internationellt	  starka.	  MER	  från	  underlaget/	  
	  

4.	  Det	  lokala	  innovationssystemet	  och	  triple	  helix	  
	  
Det	  finns	  mycket	  dokumenterad	  kunskap	  i	  det	  lokala	  innovationssystemet,	  där	  det	  bland	  
annat	  publiceras	  mängder	  av	  rapporter	  av	  olika	  aktörer.	  På	  ett	  sätt	  går	  det	  att	  se	  
mängden	  branschkonferenser	  som	  ett	  uttryck	  för	  ett	  redaktörskap,	  där	  eventet	  hjälper	  
till	  att	  välja	  ut	  inte	  vad,	  utan	  vem,	  som	  man	  ska	  lyssna	  på	  för	  att	  snabbt	  förstå	  vad	  man	  
ska	  göra.	  Det	  bidrar	  till	  en	  komplex	  bild	  av	  innovationssystemet	  och	  svårigheten	  att	  
navigera	  i	  ett	  sammanhang.	  	  
	  
Jag	  har	  sökt	  mig	  till	  följande	  typer	  av	  dokument:	  
-‐	  Akademisk	  litteratur	  i	  form	  av	  peer	  review-‐artiklar	  och	  böcker.	  Urskiljning	  genom	  att	  



	   19	  

fråga	  expertis	  på	  MAH,	  BTH	  och	  LU,	  även	  internationellt.	  
-‐	  Rapporter	  och	  undersökningar	  gjorda	  av	  samhällsaktörer:	  Malmö	  Stad,	  Helsingborg	  
stad,	  
Karlshamn	  och	  Karlskrona,	  Region	  Skåne,	  Öresundssatsningar,	  KK-‐stiftelsen,	  Nutek,	  
Tillväxtverket,	  SOU-‐rapporter,	  EU-‐rapporter,	  MMM,	  utbildningsinstitutioners	  centrala	  
undersökningar.	  
-‐	  Rapporter	  och	  undersökningar	  gjorda	  av	  näringsliv:	  Svenskt	  näringsliv,	  Skånskt	  
näringsliv,	  Öresundsaktörer.	  
	  
Även	  företag	  gör	  egna	  rapporter	  och	  översikter.	  De	  här	  är	  ofta	  inte	  offentliga.	  Jag	  valde	  
att	  göra	  en	  översikt	  av	  konferenser	  -‐	  som	  är	  öppna	  -‐	  där	  det	  framgår	  hur	  företag	  
försöker	  skaffa	  sig	  en	  överblick	  av	  kunskap	  och	  utveckling.	  
	  
När	  det	  gäller	  rapporter	  och	  undersökningar	  gjorda	  av	  samhällsaktörer	  så	  finns	  det	  
massor.	  Det	  gäller	  allt	  från	  EU-‐nivå,	  till	  nationell	  nivå,	  till	  regional,	  kommunal	  och	  
stadsnivå,	  där	  det	  finns	  olika	  kartläggningar	  och	  inventeringar	  och	  utredningar	  –	  för	  att	  
inte	  tala	  om	  policydokument.	  Det	  finns	  också	  mängder	  av	  olika	  förvaltande	  organ	  som	  
också	  gör	  ”egen”	  kunskap	  inom	  innovation	  och	  utveckling.	  
	  
På	  nationell	  nivå	  har	  detta	  sin	  förklaring	  i	  att	  Sverige	  så	  är	  det	  Näringsdepartementet	  
som	  ansvarar	  för	  regional	  tillväxt	  och	  för	  näringslivsutveckling.	  Under	  dem	  så	  finns	  det	  
myndigheter	  och	  organ	  som	  har	  större	  uppgifter	  inom	  den	  regionala	  tillväxtpolitiken.	  	  
• Kommunala	  samverkansorgan	  
• Regionala	  självstyrelseorgan	  
• Länsstyrelserna	  (länk	  mellan	  människor	  och	  kommuner	  å	  ena	  sidan	  och	  regering,	  

riksdag	  och	  centrala	  myndigheter	  å	  den	  andra.	  	  
	  
Större	  uppgifter	  inom	  den	  regionala	  tillväxtpolitiken	  har	  också	  Tillväxtverket.	  De	  ska	  ha	  
en	  aktiv	  och	  strategisk	  roll,	  till	  stöd	  för	  entreprenörskap,	  företags	  konkurrenskraft	  och	  
nationell	  och	  regional	  utvecklingskraft.	  De	  ska	  också	  vägleda	  till	  information	  som	  bidrar	  
till	  utveckling	  och	  nystart	  av	  företag.	  I	  uppdraget	  ingår	  att	  samla	  tillväxtarbetet.	  De	  ska	  
även	  bistå	  med	  kunskap	  och	  kompetens	  om	  tillväxtarbete.	  Tillväxtverket	  ska	  bidra	  till	  
att	  sprida	  erfarenheter	  och	  lärande	  inom	  området	  till	  centrala,	  regionala	  och	  lokala	  
aktörer.	  De	  ska	  också	  stödja	  och	  samordna	  utvecklingsarbetet	  för	  hållbar	  tillväxt	  i	  gles-‐	  
och	  landsbygd,	  små	  och	  medelstora	  städer	  samt	  storstadsområden.	  Och	  sist,	  men	  inte	  
minst,	  de	  ska	  förvalta	  strukturfonderna.	  Tillväxtverket	  ska	  alltså	  samtidigt	  som	  de	  ska	  
vara	  en	  resurs	  för	  mitt	  arbete,	  också	  kontrollera	  det	  i	  egenskap	  av	  förvaltare	  av	  
strukturfonderna.	  Men	  de	  har	  enbart	  varit	  med	  som	  förvaltare.	  Här	  kan	  samordning	  ske.	  
Problematiken	  är	  att	  den	  kunskap	  och	  kompetens	  som	  ingår	  enbart	  verkar	  vara	  att	  
undersöka	  företag	  (se	  t	  ex	  en	  undersökning	  av	  upplevd	  irritation)	  samt	  ge	  basfakta	  och	  
statistik	  om	  strukturer	  av	  typen	  BNP.	  	  
	  
Tillväxtverket	  har	  en	  stark	  utgångspunkt	  i	  näringslivets	  roll	  och	  del	  i	  triple-‐helix,	  men	  
inte	  akademins.	  På	  insatser	  för	  tillväxt	  står:	  ”Tillväxtverket	  arbetar	  med	  att	  förenkla	  för	  
företag	  och	  entreprenörer,	  samla	  kunskap	  om	  tillväxtarbete	  och	  att	  samordna	  
utvecklingsarbetet	  i	  regionerna”.	  Om	  Tillväxtverket	  ska	  förvalta	  triple-‐helix-‐projekt	  
krävs	  en	  kompetens	  att	  ha	  en	  aktiv	  och	  strategisk	  roll	  för	  att	  alla	  tre	  noder	  ska	  kunna	  
samverka.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  triangeln	  går	  sönder	  annars.	  Om	  regional	  utveckling	  står:	  
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Tillväxtverket	  ska...	  
*	  Utveckla	  samspelet	  mellan	  lokala,	  regionala	  och	  nationella	  aktörer.	  
*	  Samordna	  strategier	  och	  program	  inom	  det	  regionala	  tillväxtarbetet.	  
*	  Bidra	  till	  att	  skapa	  attraktiva	  företagarmiljöer	  där	  det	  finns	  goda	  
möjligheter	  att	  utveckla	  och	  omsätta	  idéer.	  
*	  Stödja	  regionerna	  med	  kunskap	  och	  erbjuda	  mötesplatser	  
(Tillväxtverket,	  Insatser	  för	  Tillväxt,	  Regional	  utveckling).	  
	  

Det	  finns	  en	  spänning	  i	  uppdraget	  att	  förvalta	  EU-‐projekt	  när	  de	  samtidigt	  ska	  kunna	  
stötta	  regionen	  med	  kunskap	  och	  erbjuda	  mötesplatser.	  
	  
Tillväxtanalys	  har	  också	  en	  stor	  uppgift	  inom	  den	  regionala	  tillväxtpolitiken.	  De	  har	  
regeringens	  uppdrag	  att	  belysa	  de	  områden	  som	  har	  störst	  betydelse	  för	  tillväxt.	  Deras	  
övergripande	  mål	  ”är	  att	  stärka	  den	  svenska	  konkurrenskraften	  och	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  fler	  jobb	  i	  fler	  och	  växande	  företag	  i	  alla	  delar	  av	  landet”.	  Man	  säger	  
själva	  att	  man	  ”arbetar	  med	  utvärderingar,	  analyser	  och	  statistik	  i	  ett	  brett	  svenskt	  och	  
internationellt	  perspektiv”	  och	  att	  ”Vårt	  arbete	  vilar	  på	  vetenskap	  och	  beprövad	  
erfarenhet	  och	  våra	  kunskapsunderlag	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  politiska	  ställnings-‐
taganden	  i	  regering	  och	  riksdag”.	  På	  Tillväxtanalys	  hemsida	  får	  man	  26	  träffar	  på	  triple-‐
helix,	  939	  träffar	  på	  företag,	  325	  träffar	  på	  näringsliv,	  341	  träffar	  på	  universitet,	  58	  
träffar	  på	  akademi.	  	  
	  
Triple-‐helix	  kallar	  Tillväxtanalys	  för	  Kunskapstriangeln.	  I	  deras	  rapporter	  finns	  
internationella	  utblickar	  och	  det	  blir	  tydligt	  att	  kluster	  och	  kunskapstriangeln	  behövs	  
det	  mer	  kunskap	  om:	  
	  

Kluster	  är	  en	  viktig	  komponent	  i	  regionala	  och	  nationella	  strategier	  för	  
tillväxt	  och	  innovation	  i	  många	  länder	  och	  står	  högt	  på	  den	  tillväxt-‐
politiska	  agendan	  även	  inom	  internationella	  organisationer	  som	  EU.	  
Någon	  samlad	  bild	  av	  uppdelningen	  mellan	  forskningsorienterade	  och	  
marknadsorienterade	  kluster	  är	  dock	  svår	  att	  få.	  Inom	  ramen	  för	  
utvecklingsarbetet	  inom	  Tillväxtverkets	  klusterprogram	  rörande	  
programperioden	  efter	  2010	  har	  Tillväxtverket	  gett	  Tillväxtanalys	  i	  
uppdrag	  att	  ta	  fram	  ett	  kunskaps-‐underlag	  för	  klusterutveckling	  med	  
särskilt	  fokus	  på	  forskningsorienterade	  och	  marknadsorienterade	  
kluster.	  (Tillväxtanalys,	  Rapport	  2010_4)	   	  

	  
Resultatet	  i	  rapporten	  pekar	  på	  triple-‐helix	  perspektivet	  är	  utbrett,	  men	  att	  
distinktioner	  är	  otydliga	  huruvida	  klusterprogram	  är	  marknadsorienterade	  eller	  
forskningsorienterade.	  Det	  visar	  sig	  att	  styrningen	  av	  kluster	  sker	  på	  olika	  sätt.	  Man	  
menar	  att	  ”Inom	  EU-‐kommissionen	  är	  ledning/styrning	  kanske	  det	  område	  inom	  
klusterpolitiken	  där	  det	  mest	  konkreta	  arbetet	  för	  närvarande	  pågår	  genom	  ”European	  
Cluster	  Excellence”	  initiativet	  med	  planerna	  på	  ett	  certifieringsschema	  för	  
klusterledare	  och	  ett	  särskilt	  forum”.	  Det	  finns	  alltså	  insatser	  som	  pekar	  på	  att	  det	  är	  en	  
särskild	  kompetens	  som	  behövs	  för	  att	  leda	  kluster.	  
	  
/skriv	  om	  genus	  utifrån	  en	  tweet	  jag	  sände	  Hey	  @svnatinnostrat	  Gender	  aspects	  
hopelessly	  missing	  in	  Tillväxtanalys	  reports:	  7	  hits.	  Read	  this:	  
http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//genusperspektiv-‐-‐-‐for-‐kvalitet-‐i-‐
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forskning-‐och-‐innovation.cid1052984#.TtiKzbNalew.facebook	  /	  
	  
Övriga	  intressanta	  inblickar	  är	  att	  i	  Tyskland	  och	  Finland	  ingår	  kluster	  direkt	  eller	  
indirekt	  i	  de	  nationella	  innovationsstrategierna.	  Och	  att:	  
	  	  

Det	  finska	  SHOK-‐programmet	  är	  ett	  intressant	  koncept	  som	  
karaktäriseras	  av	  att	  dess	  kluster	  inte	  nödvändigtvis	  måste	  vara	  
geografiskt	  samlokaliserade.	  Karaktären	  av	  offentlig-‐privata	  partnerskap	  
och	  att	  de	  baseras	  på	  en	  gemensam	  forskningsagenda	  gör	  dem	  unika.	  

	  
Genom	  Tillväxtanalys-‐rapporten	  framgår	  det	  också	  att	  på	  EU-‐nivå	  är	  ”Regions	  of	  
Knowledge	  ett	  viktigt	  instrument	  med	  inriktning	  mot	  en	  starkare	  koppling	  mellan	  
forskningsaktörer,	  näringsliv	  och	  lokala	  och	  regionala	  myndigheter”.	  Länk	  till	  hemsidan	  
för	  Regions	  of	  Knowledge	  hittar	  du	  här.	  
	  
Om	  offentligt	  engagemang	  i	  kluster	  berättar	  man	  att	  det	  finns	  ”en	  tydlig	  trend	  att	  gradvis	  
öka	  den	  privata	  delfinansieringen”	  men	  att	  det	  ”kan	  vara	  politiskt	  känsligt	  att	  avveckla	  
det	  offentliga	  engagemanget	  i	  ett	  kluster”.	  Man	  nämner	  ”utträdesstrategier”	  där	  klustret	  
redan	  vid	  själva	  klustrets	  bildande	  och	  i	  urvalsprocessen,	  försöker	  överföras	  till	  
stad/region.	  
	  
På	  EU-‐nivå	  framgår	  det	  att	  man	  för	  kluster	  försöker	  skapa	  grunder	  för	  statistik	  (Cluster	  
Observatory),	  ”mätande	  av	  resultat	  (den	  europeiska	  klusteralliansen)	  samt	  vad	  gäller	  
arbetet	  som	  sker	  inom	  den	  s.k.	  högnivågruppen	  för	  klusterpolitik.	  En	  viktig	  fråga	  för	  
framtiden	  blir	  hur	  finansiella	  instrument	  såsom	  ramprogrammen	  för	  FoU	  (genom	  
Regions	  of	  Knowledge),	  strukturfonderna	  och	  CIP	  i	  högre	  utsträckning	  ska	  kunna	  
samordnas	  och	  komplettera	  varandra”.	  	  
	  
För	  Sveriges	  del	  finns	  det	  från	  EU-‐kommissionen	  ett	  intresse	  för	  att	  förstå	  hur	  man	  
länkar	  och	  koordinerar	  sina	  olika	  engagemang	  särskilt	  utifrån	  ”Östersjöstrategin	  som	  
lanserades	  under	  det	  svenska	  EU-‐ordförandeskapet	  2009	  berör	  regionalt	  
forskningssamarbete”.	  	  
	  
I	  Sverige	  släpptes	  19	  september	  2011	  en	  statlig	  utredning	  om	  samordning	  av	  regionalt	  
utvecklingsarbete.	  Det	  sker	  alltså	  mycket	  från	  myndigheternas	  håll	  i	  kunskapstriangeln	  
för	  att	  se	  över	  och	  förstå	  och	  ta	  medvetna	  beslut	  kring	  sitt	  eget	  samarbete	  och	  
samordning.	  
	  
Den	  senaste	  mest	  relevanta	  rapporten	  från	  Tillväxtanalys	  släpptes	  oktober	  2011	  och	  är	  
The	  Performance	  and	  Challenges	  of	  the	  Swedish	  National	  Innovation	  system	  -‐	  A	  
background	  report	  to	  OECD	  som	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  OECD-‐utvärdering	  av	  det	  
svenska	  innovationssystemet.	  Den	  stora	  slutsatsen	  är	  att	  det	  finns	  stora	  problem	  med	  
dagens	  mätsystem:	  
	  

Assessing	  the	  performance	  of	  innovation	  in	  small,	  rich,	  open	  economies	  
requires	  new	  frameworks,	  and	  a	  re-‐framing	  of	  challenges	  and	  various	  
innovation	  policies	  when	  knowledge	  crosses	  technological,	  organization	  
and	  geographical	  borders.	  (Tillväxtanalys,	  oktober	  2011)	  
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Angående	  kluster	  finns	  följande	  slutsats:	  
	  

Thus,	  one	  overall	  policy	  conclusion	  from	  the	  analysis	  was	  that	  Swedish	  
Regions	  do	  not	  have	  the	  absolute	  size	  to	  support	  a	  wide	  range	  of	  clusters.	  
An	  overall	  policy	  ambition,	  according	  to	  the	  study,	  ought	  rather	  to	  be	  to	  
encourage	  specialization	  and	  international	  linkages.	  (Tillväxtanalys,	  
oktober	  2011)	  

	  
I	  det	  lokala	  innovationssystemet	  så	  griper	  andra	  nivåer	  in:	  nationella	  och	  
internationella.	  Mest	  märkbar	  i	  MMSS	  har	  varit	  Region	  Skåne,	  utifrån	  det	  samarbete	  
mellan	  Region	  Blekinge	  som	  MMSS1	  bygger	  på.	  Här	  menar	  jag	  att	  placering	  har	  spelat	  in.	  
Tillväxtverkets	  kontor	  som	  förvaltar	  MMSS	  är	  i	  Malmö,	  i	  samma	  hus	  som	  Region	  Skåne.	  	  
	  
Inom	  Region	  Skåne	  är	  det	  enheten	  Näringsliv	  Skåne	  som	  ansvarar	  för	  och	  koordinerar	  
alla	  näringslivsfrågor.	  Precis	  som	  för	  Tillväxtverket,	  finns	  här	  en	  syn	  på	  innovation	  
utifrån	  näringsliv	  som	  grund.	  Definitionen	  av	  innovation	  är	  ”Innovation	  är	  den	  
entreprenöriella	  process	  som	  ger	  en	  idé	  ett	  värde”	  (IIFS	  Strategi	  Rapport,	  28	  september	  
2011).	  Målet	  är:	  
	  

Målet	  är	  därför	  att	  utveckla	  samspelet	  mellan	  näringsliv,	  akademi,	  
offentlig	  sektor	  och	  andra	  samhällsaktörer.	  Vårt	  mål	  är	  att	  strategin	  ska	  
bli	  internationellt	  ledande	  kring	  samarbeten	  när	  det	  gäller	  att	  erbjuda	  
attraktiva	  lösningar	  på	  stora	  utmaningar	  som	  en	  långsiktigt	  hållbar	  miljö,	  
en	  hållbar	  energiförsörjning,	  en	  åldrande	  befolkning	  och	  en	  effektiv	  
integration.	  

	  
Samtidigt	  är	  just	  utgångspunkten	  näringslivets	  sätt	  att	  forska:	  
	  

Skåne/Blekinge	  saknar	  forskningsinstitut,	  något	  som	  kan	  försvårar	  
samarbetet	  med	  näringslivet.	  Vi	  bör	  därför	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  attrahera	  
institut	  till	  Skåne.	  Strukturomvandlingar	  har	  medfört	  att	  flera	  företag	  
flyttat	  sina	  forskningsavdelningar	  från	  Sverige	  samtidigt	  som	  den	  allt	  
snabbare	  utvecklingstakten	  ställer	  krav	  på	  nya,	  snabbare	  och	  tätare	  
modeller	  för	  samverkan	  mellan	  näringsliv	  och	  akademi.	  

	  
Triple	  helix	  nämns	  inte,	  inte	  heller	  kunskapstriangeln.	  Istället	  pratar	  man	  om	  
”systeminnovation”	  och	  vikten	  av	  samhandling	  här.	  
	  
Det	  kan	  vara	  värt	  att	  påpeka	  att	  jag	  personligen	  inte	  varit	  involverad	  i	  någon	  av	  
Regionens	  insatser	  för	  att	  utveckla	  innovationsvisionen.	  Samtidigt	  ser	  jag	  begreppet	  
”samhandling”	  som	  jag	  har	  rapporterat	  in	  i	  Lägesrapporter	  vid	  olika	  tillfällen	  och	  
system-‐tanken.	  Det	  gör	  mig	  glad.	  
	  
Det	  finns	  väldigt	  mycket	  mer	  rapporter	  och	  undersökningar	  som	  är	  gjorda	  av	  näringsliv:	  

• Svenskt	  näringsliv,	  	  
• Skånskt	  Näringsliv	  
• Branschnätverk	  och	  –	  organisationer	  
• Sister	  
• Timbro	  
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4.1	  En	  himla	  massa	  kluster	  och	  nätverk	  
	  
Det	  finns	  en	  mängd	  kluster	  och	  nätverk	  i	  regionen,	  som	  i	  sig	  består	  av	  ett	  flertal	  aktörer	  i	  
mer	  eller	  mindre	  lösa	  konstellationer.	  Ofta	  står	  någon	  part	  som	  koordinator,	  ytterst	  
ansvarig	  och	  drivande	  för	  projektet.	  Jag	  gör	  här	  en	  urval	  för	  att	  visa	  bredden	  och	  
mångfalden	  av	  kluster	  och	  nätverk	  som	  jag	  kunde	  hitta	  2010:	  
	  
På	  Malmö	  Stads	  hemsida	  finns	  det	  flera	  listor	  och	  översikter	  på	  kluster	  och	  nätverk.	  Det	  
finns	  även	  på	  Region	  Skånes	  hemsida.	  
	  
Det	  finns	  en	  hel	  del	  sammanslutningar	  med	  prefixet	  ”Öresund”.	  Ett	  exempel	  är	  
öresundsnätverket	  Nytt	  Från	  Öresund	  NFO	  som	  är	  en	  regional	  nyhetstjänst.	  Det	  ägs	  och	  
drivs	  av	  företaget	  Rapidus.	  Nyheterna	  om	  innovation	  verkar	  mest	  bestå	  av	  notiser	  om	  
myndigheters	  event	  och	  rapporter.	  Det	  finns	  Øresund	  Environment	  Academy	  ÖEA	  som	  
är	  ett	  nätverk	  för	  aktörer	  inom	  näringsliv,	  den	  offentliga	  sektorn	  och	  olika	  typer	  av	  
forskning.	  Syftet	  är	  att	  arbeta	  för	  ökad	  integration	  och	  innovation,	  samt	  att	  främja	  de	  
miljömässiga	  kompetenserna	  i	  regionen.	  Det	  finns	  samma	  typ	  av	  insats	  även	  för	  mat	  
(Øresund	  Food	  Network	  ÖFN)	  och	  för	  IT	  (Øresund	  IT	  ØIT).	  Det	  finns	  också	  Öresunds-‐
insatser	  för	  myndighetsinformation	  (Øresunddirekt)	  en	  Öresundsportal	  med	  fakta.	  
Intressant	  är	  också	  att	  det	  finns	  en	  öresunds-‐vergripande	  kunskapsgenererande	  insats:	  
Øresundsinstituttet.	  Institutet	  publicerar	  rapporter,	  böcker	  och	  analyser	  om	  
Öresundsregionen.	  Och	  för	  politiker	  finns	  Öresundskommittén,	  ett	  samarbetsforum	  för	  
regionala	  och	  lokala	  politiker	  i	  Öresundsregionen.	  	  
	  
	  
Medicon	  Valley	  Alliance	  MVA	  är	  en	  nätverksorganisation	  som	  arbetar	  med	  att	  främja	  
integration	  och	  utveckling	  inom	  områdena	  medicin	  och	  bioteknik.	  MVA:s	  syfte	  är	  att	  öka	  
kunskapsöverföring	  samt	  att	  skapa	  nätverk.	  Detta	  sker	  genom	  att	  MVA	  arrangerar	  
konferanser	  och	  olika	  projekt,	  leder	  arbetsgrupper,	  kartlägger	  regionala	  kompetenser,	  
med	  mera.	  www.mva.org.	  
	  
En	  klusteraktör	  som	  jag	  stött	  på	  är	  just	  Öresund	  IT,	  som	  har	  haft	  ett	  kontor	  på	  Minc	  och	  
haft	  events	  i	  huset.	  De	  hade	  bland	  annat	  en	  satsning	  på	  Living	  Labs	  Öresund:	  	  
	  

Living	  Labs	  Øresund	  skapar	  värden	  åt	  företag	  som	  utvecklar	  mobila	  
tjänster	  i	  Öresundsregionen	  genom	  användardriven	  innovation.	  Mål-‐
sättningen	  är	  att	  bli	  en	  ledande	  aktör	  inom	  användardriven	  innovation	  
kopplad	  till	  forskning	  inom	  bl	  a	  antropologi,	  etnologi,	  ekonomi	  och	  
pedagogik.	  	  

	  
I	  deras	  beskrivning	  står	  att	  de	  ska	  ”fortsätta	  utveckla	  etablerade	  metoder	  för	  
användardriven	  innovation	  i	  samarbete	  med	  Universitet,	  högskolor	  och	  internationella	  
nätverk”.	  Flera	  partners	  i	  projektet	  kommer	  från	  akademin,	  men	  jag	  har	  inte	  sett	  att	  de	  
har	  haft	  den	  här	  kopplingen.	  I	  projekten	  samarbetar	  istället	  projektledare	  direkt	  med	  
skolor.	  
	  
En	  annan	  klusteraktör	  är	  Öresund	  Filmkommission.	  Jag	  intervjuade	  Micael	  Svensson	  
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som	  expertintervju,	  efter	  att	  dels	  bekantat	  mig	  i	  kunskapsöversikten	  med	  
klusteraktören,	  samt	  att	  ha	  träffat	  honom	  på	  konferensen	  i	  Lund	  om	  berättande	  (se	  x.x):	  
	  

The	  Oresund	  Film	  Commission	  is	  a	  non-‐profit	  organization	  established	  in	  
fall	  2003	  to	  promote	  the	  region	  as	  an	  international	  film	  location	  and	  to	  
service	  international	  film	  and	  TV	  productions	  shooting	  in	  the	  region.	  
Embracing	  the	  area	  of	  Southern	  Sweden	  and	  Greater	  Copenhagen,	  the	  
OFC	  combines	  the	  best	  resources	  of	  the	  two	  Scandinavian	  countries	  to	  
ensure	  you	  the	  best	  possible	  experience	  on	  location	  in	  the	  Oresund	  
Region.	  	  

	  
Organisationen	  är	  i	  sin	  tur	  medlem	  i	  Association	  of	  Film	  Commissioners	  
International	  (AFCI)	  och	  the	  European	  Film	  Commissioners	  Network	  (EUFCN).	  	  
	  
En	  annan	  klusteraktör	  är	  Moving	  Media	  Southern	  Sweden	  www.movingmediasouth.se	  
MMSS	  -‐	  Innovation	  och	  nyskapande	  entreprenörskap	  inom	  rörlig	  bild	  i	  digitala	  medier.	  
inriktningen	  är	  ”ett	  nätverk	  av	  branschen	  för	  branschen”	  och	  en	  satsning	  på	  rörlig	  media	  
där	  ”Skåne	  och	  Blekinge	  ska	  ute	  i	  världen	  erkännas	  som	  en	  ledande	  innovations-‐	  och	  
produktionsmiljö	  för	  användar-‐	  och	  innehållsdriven	  media	  inom	  film,	  television,	  
datorspel,	  internet	  och	  mobila	  plattformar”.	  Redan	  i	  ansatsen	  märks	  mångfalden	  av	  olika	  
mediebranscher	  samt	  att	  klustret	  är	  marknadsorienterat.	  
	  
En	  annan	  klusteraktör,	  som	  nu	  samarbetar	  med	  Media	  Evolution,	  är	  Mobile	  Heights.	  
Även	  här	  ska	  södra	  Sverige	  bli	  ledande	  men	  här	  är	  det	  inom	  ”research,	  innovation	  and	  
entrepreneurship	  in	  mobile	  communications	  and	  its	  entire	  value	  chain	  –	  hardware,	  
software	  and	  services”.	  Här	  märks	  alltså	  ansatsen	  av	  mer	  forskningsinriktat	  kluster.	  
	  
Det	  finns	  många	  forskningsparker	  i	  södra	  Sverige.	  Jag	  har	  varit	  mest	  i	  kontakt	  med	  Minc	  
i	  Malmö,	  samt	  de	  som	  är	  kopplade	  till	  MMSS1.	  Ideon	  har	  jag	  besökt	  vid	  event,	  men	  jag	  
har	  ingen	  nära	  koppling.	  /klippt	  och	  klistrat	  från	  malmo.se	  om	  kluster	  samt	  egna	  
klusters	  hemsidor/	  
• Ideon,	  Lund	  1983	  startade	  Ideon,	  en	  forskningsby	  för	  unga	  utvecklingsföretag	  nära	  
knuten	  till	  Lunds	  tekniska	  högskola.	  Över	  500	  företag	  har	  eller	  är	  verksamma	  här.	  
Överlevnadsgraden	  är	  mycket	  god,	  endast	  ett	  femtiotal	  har	  tvingats	  lägga	  ner.	  Fram	  till	  
slutet	  av	  90-‐talet	  var	  bioteknik/läkemedel/functional	  food	  den	  dominerande	  
branschen	  på	  Ideon.	  Idag	  sysslar	  ungefär	  40	  procent	  av	  företagen	  med	  
informationsteknologi.	  I	  forskningsbyn	  finns	  också	  en	  inkubatorverksamhet,	  Ideon	  
Innovation.	  De	  flesta	  av	  inkubatorföretagen	  är	  högteknologiska,	  IT	  och	  bioteknik	  
dominerar.	  Ideon	  Innovation	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  Teknopol	  AB,	  Lunds	  universitet,	  
Lunds	  kommun	  och	  Ideon	  Science	  Park.	  Läs	  mer	  på	  www.ideon.se	  (öppnas	  i	  nytt	  
fönster)	  

• Krinova	  Science	  Park,	  Kristianstad	  Krinova	  Science	  Park	  är	  en	  företagspark	  i	  
anslutning	  till	  Högskolan	  i	  Kristianstad.	  I	  parken	  finns	  små	  och	  stora	  företag,	  
forskargrupper,	  företagsnätverk	  och	  nyföretagarorganisationer.	  Verksamheten	  är	  
organiserad	  i	  tre	  utvecklingsarenor:	  Human	  Resource,	  Livsmedel	  och	  Biosfär.	  Varje	  
arena	  har	  ett	  nätverk	  med	  företag,	  organisationer	  och	  högskolor/universitet.	  Läs	  mer	  
på	  www.krinova.se	  (öppnas	  i	  nytt	  fönster)	  

• Medeon,	  Malmö	  Medeon	  rymmer	  kunskapsintensiva	  företag	  inom	  life	  science	  
(läkemedel,	  medicinteknik,	  bioteknik	  och	  hälsovård).	  Läget	  mitt	  i	  Malmö	  och	  Medicon	  
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Valley	  ger	  ett	  nära	  samarbete	  med	  sjukvård	  och	  universitet.	  Forskningsparken	  
erbjuder	  också	  starka	  inkubator-‐	  och	  nätverksfunktioner.	  Idag	  finns	  ett	  30-‐tal	  företag	  
på	  Medeon.	  Planen	  är	  att	  parken	  ska	  växa	  ihop	  med	  Universitetssjukhuset	  i	  MAS	  och	  
bilda	  en	  ny	  stadsdel	  för	  medicinsk	  forskning,	  utbildning	  och	  företagande.	  Totalt	  har	  
Malmö	  stad	  reserverat	  mer	  än	  100.000	  kvadratmeter	  mark	  där	  Medeon	  kan	  växa.	  Läs	  
mer	  på	  www.medeon.se	  (öppnas	  i	  nytt	  fönster)	  

• Minc,	  Malmö	  Minc	  är	  en	  inkubator	  med	  uppdrag	  att	  utveckla	  små	  kunskapsintensiva	  
företag	  med	  hög	  tillväxtpotential.	  De	  företag	  som	  flyttar	  in	  hos	  Minc	  får	  hjälp	  med	  
bland	  annat	  rådgivning,	  utbildning	  och	  kontakter	  med	  kunder	  och	  investerare.	  Ett	  
inkubatorföretag	  kan	  sitta	  på	  Minc	  i	  två	  år,	  sedan	  ska	  det	  ha	  etablerat	  sig	  på	  
marknaden.	  Till	  ytan	  är	  Minc	  Sveriges	  största	  inkubatorsatsning,	  helt	  i	  nivå	  med	  
ledande	  initiativ	  i	  Europa	  och	  USA.	  Minc	  finns	  i	  Västra	  Hamnen	  och	  ägs	  av	  Malmö	  stad.	  
Läs	  mer	  på	  www.minc.se	  (öppnas	  i	  nytt	  fönster)	  

• Om	  Innovationsbron:	  Innovationsbrons	  vision	  är	  att	  Sverige	  ska	  vara	  internationellt	  
ledande	  när	  det	  gäller	  kommersialisering	  av	  forskningsrelaterade	  affärsidéer	  och	  
utveckling	  av	  hållbara	  tillväxtföretag.	  Innovationsbron,	  nationellt	  Arbetar	  i	  hela	  
Sverige	  med	  att	  göra	  affärer	  av	  forskning	  och	  innovationer.	  Med	  innovationer	  avses	  
nya	  produkter,	  tjänster	  eller	  processer	  som	  grundar	  sig	  på	  ny	  kunskap	  och	  som	  har	  en	  
kommersiell	  potential.	  Innovationsbron	  hjälper	  till	  att	  överbrygga	  de	  inledande	  
svårigheterna	  och	  riskerna	  i	  utvecklingen	  av	  affärsidéer	  innan	  kommersiella	  aktörer,	  
exempelvis	  riskkapitalbolag,	  tar	  vid.	  Genomgående	  är	  att	  idéerna	  ska	  vara	  
forskningsrelaterade	  och	  inneha	  en	  hög	  tillväxtpotential	  i	  ett	  globalt	  perspektiv.	  
Innovationsbron	  erbjuder	  såddfinansiering	  kombinerat	  med	  företagsnära	  
affärsutveckling.	  Målet	  för	  Innovationsbrons	  insatser	  är	  att	  stärka	  svaga	  länkar	  i	  
kedjan	  från	  att	  en	  idé	  med	  kommersiell	  potential	  identifieras	  till	  att	  ett	  företag	  
utvecklas	  av	  egen	  kraft	  på	  marknadens	  villkor.	  Syftet	  är	  att	  öka	  tillväxten	  inom	  svenskt	  
näringsliv.	  Innovationsbron	  stöttar	  forskare,	  innovatörer	  och	  entreprenörer	  i	  att	  
kommersialisera	  sina	  idéer.	  Idéerna	  kan	  komma	  från	  akademisk	  forskning,	  
näringslivet,	  offentlig	  sektor	  eller	  enskilda	  innovatörer	  och	  entreprenörer.	  
Innovationsbron	  stöttar	  också	  inkubatorer	  med	  driftsfinansiering	  och	  erfarenhets-‐
utbyte.	  Samsyn	  och	  nära	  samverkan	  med	  nationella	  och	  regionala	  partners	  en	  
förutsättning	  för	  Innovationsbrons	  arbete.	  Affärskompetens	  och	  såddkapital	  måste	  
tillföras	  på	  ett	  strukturerat	  och	  professionellt	  sätt	  i	  väl	  fungerande	  innovationssystem.	  
Några	  av	  Innovationsbrons	  viktiga	  partners	  är	  lärosäten,	  holdingbolag,	  inkubatorer,	  
investerare,	  Vinnova,	  Norrlandsfonden,	  Industrifonden,	  Energimyndigheten,	  ALMI,	  
länsstyrelser	  och	  regioner,	  VentureCup,	  CONNECT	  m	  fl.	  

	  
Branschnätverk,	  från	  Malmö	  Stads	  hemsida:	  
• Malmö	  Citysamverkan,	  www.malmocity.nu	  
• ÖsterGruppen,	  www.ostergruppen.se	  
• Designer	  i	  Skåne,	  www.designeriskane.se	  
• Stiftelsen	  Svensk	  Industridesign,	  www.svid.se	  
• Landskapsarkitekternas	  Riksförbund,	  www.lar.se	  
• Svensk	  Teknik	  och	  Design,	  www.std.se	  
• Form/Design	  Center,	  www.formdesigncenter.com	  
• Scandinavian	  Design,	  www.scandinaviandesign.com	  
• Sveriges	  arkitekter,	  www.arkitekt.se	  
• Grafiska	  Företagens	  Förbund,	  www.grafiska.se	  
• Marknadsföreningen	  i	  Malmö,	  www.mim.m.se	  
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• Medicon	  Valley,	  www.mva.org	  
• Miljöteknik	  Öresund,	  www.miljoteknikoresund.net	  
• Sustainable	  business	  hub,	  www.sbhub.nu	  
• Musicon	  Valley,	  www.musiconvalley.dk	  
• International	  Game	  Developers	  Association,	  www.igda.org	  
• Dataföreningen	  i	  Sverige,	  www.dfs.se	  
• Ideon,	  www.center.ideon.se	  
• Svenska	  IT-‐företagens	  Organisation,	  www.itforetagen.se	  
• Öresund	  IT	  Academy,	  www.oresundit.org	  
• Öresund	  Food	  Network,	  www.oresundfood.org	  
• Skånes	  turistråd,	  www.skanetur.se	  
• Skåneländska	  Gastronomiska	  Akademin,	  www.skga.nu	  
• Sveriges	  verkstadsindustrier,	  www.teknikforetagen.se	  
	  
Branschöverskridande	  nätverk:	  För	  att	  främja	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  företagare	  har	  
flera	  offentliga	  och	  privata	  organisationer	  skapat	  nätverk.	  Genom	  nätverken	  kan	  
företagarna	  ta	  del	  av	  utbildning	  och	  knyta	  affärskontakter.	  En	  del	  privata	  nätverk	  är	  inte	  
officiella	  utan	  kräver	  rekommendation	  för	  medlemskap.	  
• BNI,	  En	  gång	  i	  veckan	  träffas	  företagare	  världen	  över	  för	  att	  ge	  varandra	  referenser	  till	  
nya	  kunder	  och	  uppdrag.	  Man	  tillhör	  vitt	  skilda	  branscher	  och	  utnyttjar	  nätverket	  för	  
att	  göra	  fler	  affärer.	  Malmö	  har	  flera	  BNI-‐team,	  exempelvis	  BNI	  Hilton	  och	  BNI	  Prins	  
Bernhard	  www.bni.nu	  

• Chefsnätverket	  Close,	  Har	  du	  behov	  av	  att	  träffa	  andra	  chefer	  i	  din	  yrkesroll	  för	  att	  
bolla	  idéer,	  möjligheter	  eller	  lösningar	  på	  problem?	  Ser	  du	  en	  nytta	  i	  att	  knyta	  
kontakter	  med	  chefer	  från	  andra	  branscher?	  Vill	  du	  skapa	  långsiktiga	  relationer	  och	  
unna	  dig	  lyxen	  att	  inspireras	  av	  nya	  tankar	  och	  perspektiv?	  Då	  kan	  Chefsnätverket	  
Close	  vara	  något	  för	  dig.	  www.close.se	  

• Connect	  Skåne	  CONNECT	  Skåne	  är	  en	  mötesplats	  för	  att	  sammanföra	  innovatörer	  och	  
entreprenörer,	  investorer,	  utbildningsväsende,	  serviceleverantörer	  och	  officiella	  organ	  
-‐	  dvs	  de	  finansiella,	  tekniska	  och	  företagsutvecklande	  resurser,	  som	  behövs	  för	  att	  ett	  
företag	  skall	  nå	  framgång.	  www.connectskane.se	  

• Egenföretagarnätverk	  För	  dig	  som	  söker	  ett	  bollplank	  kring	  ditt	  företagande,	  träffa	  
andra	  företagare	  att	  diskutera	  idéer,	  möjligheter	  och	  erfarenheter	  kring	  utmaningar	  
och	  möjligheter.	  Vi	  erbjuder	  ett	  kompetent	  nätverk	  med	  10	  deltagare,	  som	  ger	  dig	  nya	  
kontaktytor	  av	  erfarna	  och	  bra	  kompisar	  som	  är	  egenföretagare.	  
www.network4managers.se	  

• Företagarna	  Malmö	  Företagarna	  arbetar	  med	  att	  påverka	  den	  lokala	  
näringslivspolitiken.	  De	  olika	  föreningarna	  har	  lokala	  nätverk.	  Nätverket	  fungerar	  som	  
ett	  forum	  för	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  företagare.	  Det	  är	  medlemmarna	  som	  
bestämmer	  vilka	  aktiviteter	  som	  ska	  anordnas.	  Exempel	  på	  aktiviteter	  är	  seminarier,	  
studiebesök	  samt	  frukost-‐	  och	  lunchmöten.	  På	  den	  lokala	  hemsidan	  kan	  medlemmar	  
annonsera	  sina	  tjänster.	  www.malmo.foretagarna.se	  

• HR	  chefsnätverk	  Chefsnätverket	  för	  dig	  som	  har	  en	  HR	  chefsfunktion.	  I	  grupper	  om	  10	  
knyter	  vi	  kontakter,	  delar	  utmaningar	  och	  har	  en	  dialog	  kring	  aktuella	  frågeställningar	  
i	  HR	  chefsrollen.	  Du	  får	  möjligheten	  att	  bolla	  frågeställningar	  med	  erfarna	  HR	  chefer.	  
www.network4hr.se	  	  

• Industriellt	  Utvecklingscentrum	  i	  Skåne	  IUC	  skapar	  och	  driver	  olika	  nätverk	  för	  
småföretag.	  Projektet	  kallas	  för	  Kvalificerad	  leverantörssamverkan.	  Syftet	  är	  att	  göra	  
företagen	  starkare	  genom	  att	  de	  arbetar	  mot	  samma	  kund	  fast	  med	  olika	  
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specialistområden.	  Detta	  för	  att	  kunden	  ska	  känna	  att	  han	  får	  färre	  leverantörer.	  
Tillsammans	  i	  nätverket	  kan	  företagen	  ta	  större	  affärer	  som	  de	  inte	  skulle	  klara	  av	  
enskilt.	  www.iuc-‐skane.se	  

• Internationella	  Kvinnoföreningen	  i	  Malmö	  IKF	  riktar	  sig	  till	  kvinnor	  i	  alla	  åldrar	  och	  av	  
alla	  nationaliteter.	  Deras	  mål	  är	  att	  öka	  kontakten	  och	  förståelsen	  mellan	  kvinnor	  från	  
olika	  kulturer,	  öka	  kvinnornas	  sysselsättning	  samt	  stärka	  kvinnors	  inflytande	  i	  
samhället.	  IKF	  har	  flera	  nätverk,	  bland	  annat	  IQ-‐net	  för	  kvinnor	  som	  är	  egna	  
företagare.	  Det	  är	  ett	  ideellt	  arbetande	  nätverk	  av	  kvinnliga	  företagare	  som	  anordnar	  
regelbundna	  träffar	  för	  erfarenhetsutbyte.	  www.ikf.se	  

• Malmö	  NyföretagarCenter	  Malmö	  NyföretagarCenter	  MNC	  arbetar	  med	  kostnadsfri	  
rådgivning	  åt	  alla	  som	  funderar	  på	  att	  starta	  eget	  företag.	  De	  hjälper	  till	  med	  
utvärdering	  av	  affärsidén	  och	  ger	  råd	  om	  hur	  man	  går	  vidare.	  Malmö	  
NyföretagarCenter	  MNC	  är	  självständiga	  och	  neutrala	  i	  förhållande	  till	  etablerade	  
företag,	  banker	  och	  myndigheter	  och	  ingår	  i	  ett	  stort	  nätverk	  av	  människor	  och	  företag	  
som	  har	  ett	  uttalat	  intresse	  för	  framgångsrikt	  nyföretagande.	  Det	  kostar	  ingenting	  att	  
vara	  med	  i	  detta	  nätverk.	  www.mnc.se	  

• Medeon	  HealthCare	  Nätverk	  Medeon	  är	  en	  forskningspark	  med	  medicinsk	  inriktning,	  
belägen	  i	  Malmö.	  Ambitionen	  med	  Medeon	  HealthCare	  nätverk	  är	  att	  stimulera	  till	  
samarbete,	  affärsmöjligheter	  och	  nytänkande	  inom	  det	  medicinska	  området.	  
www.medeon.se	  

• Medicon	  Valley	  Alliance	  MVA	  är	  en	  nätverksorganisation	  som	  arbetar	  med	  att	  främja	  
integration	  och	  utveckling	  inom	  områdena	  medicin	  och	  bioteknik.	  MVA:s	  syfte	  är	  att	  
öka	  kunskapsöverföringen	  och	  att	  skapa	  nätverk.	  Detta	  sker	  genom	  att	  MVA	  
arrangerar	  konferenser	  och	  olika	  projekt,	  leder	  arbetsgrupper,	  kartlägger	  regionala	  
kompetenser	  m.	  m.	  www.mva.org	  

• Region	  Skåne	  Näringslivsutveckling	  ansvarar	  för	  och	  koordinerar	  alla	  
näringslivsfrågor	  inom	  Region	  Skåne.	  Tillsammans	  med	  offentliga	  och	  privata	  
medaktörer	  arbetar	  vi	  därför	  mot	  ett	  och	  samma	  mål:	  Ett	  fortsatt	  starkt	  skånskt	  
näringsliv.	  Region	  Skånes	  Näringslivsutveckling	  driver	  flera	  nätverk	  som	  vänder	  sig	  till	  
olika	  målgrupper.	  Via	  Resurscentrum	  för	  kvinnor	  i	  Skåne	  når	  man	  kvinnliga	  nätverk.	  

• Rotary	  Rotary	  är	  en	  organisation	  bestående	  av	  ledande	  personer	  i	  affärs-‐	  och	  yrkesliv	  
förenade	  världen	  över,	  som	  erbjuder	  humanitär	  service,	  uppmuntrar	  hög	  etisk	  
standard	  inom	  alla	  yrken	  och	  hjälper	  till	  att	  skapa	  god	  vilja	  och	  fred	  i	  världen.	  Malmö	  
har	  flera	  olika	  Rotaryklubbar.	  www.rotarymalmo.com	  

• SFIU	  SFIU	  är	  en	  företagsgrupp	  som	  vänder	  sig	  till	  unga	  företag	  i	  hela	  regionen.	  Till	  
skillnad	  mot	  många	  andra	  företagsgrupper	  i	  Skåne	  är	  vi	  ej	  geografiskt	  avgränsade	  till	  
en	  kommun	  eller	  till	  delar	  av	  kommun.	  Tyngdpunkten	  ligger	  på	  unga	  företag	  i	  
tillväxtfas.	  www.sfiu.se	  

• Svenskt	  Näringsliv	  I	  Skåne	  har	  Svenskt	  Näringsliv	  ett	  regionkontor	  i	  centrala	  Malmö.	  
Svenskt	  Näringsliv	  företräder	  55	  000	  små,	  medelstora	  och	  stora	  företag.	  Dessa	  är	  
organiserade	  i	  47	  bransch-‐	  och	  arbetsgivarförbund.	  Förbunden	  utgör	  föreningen	  
Svenskt	  Näringslivs	  medlemmar.	  Verksamheten	  täcker	  ett	  brett	  fält	  och	  vänder	  sig	  till	  
olika	  målgrupper.	  Svenskt	  Näringsliv	  arbetar	  med	  opinionsbildning	  och	  
kunskapsspridning,	  utvecklar	  nya	  idéer	  och	  tar	  fram	  konkreta	  förslag	  för	  att	  skapa	  ett	  
bättre	  klimat	  för	  företagsamheten.	  www.svensktnaringsliv.se	  

• Svenskt	  ProjektForum,	  ProjektForum	  Nätverk	  Syd	  ProjektForum	  Nätverk	  Syd	  är	  en	  
lokal	  del	  inom	  föreningen	  Svenskt	  Projektforum.	  Nätverket	  fungerar	  som	  en	  regional	  
mötesplats	  och	  ska	  verka	  för	  att	  skapa	  kontakter	  mellan	  medlemmar	  regionalt	  till	  
regionens	  universitet	  och	  högskolor	  samt	  till	  andra	  regioner.	  Ämnesfokus	  ligger	  på	  
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projektledarrollen	  och	  hur	  denna	  ska	  utvecklas.	  www.projektforum.se/syd	  
• Sydsvenska	  Industri-‐	  och	  Handelskammaren	  Sydsvenska	  Industri-‐	  och	  
handelskammaren	  är	  en	  privat	  näringslivsorganisation	  som	  företräder	  företag	  i	  Skåne,	  
södra	  Halland,	  Blekinge,	  Kronoberg	  och	  i	  Kalmar	  län.	  Handelskammaren	  är	  ett	  stort	  
affärsnätverk	  som	  hjälper	  till	  vid	  affärskontakter	  och	  arrangerar	  seminarier,	  
frukostmöten,	  nätverksträffar	  och	  företagsbesök	  årligen.	  Arrangemangen	  syftar	  till	  
erfarenhetsutbyte	  företag	  emellan	  samt	  ge	  tillgång	  till	  ny	  information	  och	  en	  möjlighet	  
att	  knyta	  nya	  kontakter.	  Dessutom	  erbjuds	  olika	  nätverk	  med	  speciella	  syften	  som	  
skiftar	  över	  tid.	  www.handelskammaren.com	  

• VD	  nätverk	  För	  dig	  som	  är	  VD	  med	  mer	  än	  15	  anställda.	  I	  grupper	  om	  10	  delar	  vi	  
möjligheter	  och	  utmaningar	  med	  VD:ar	  från	  andra	  branscher	  som	  ger	  en	  möjlighet	  till	  
snabb	  feedback,	  spänstig	  dialog,	  med	  bra	  referenspersoner	  och	  starka	  band	  med	  
gemensamt	  mål.	  www.network4executives.se	  /det	  visar	  sig	  att	  en	  av	  
intervjupersonerna	  har	  träffat	  VD	  från	  Media	  Evolution	  i	  just	  det	  här	  nätverket/	  

	  
Från	  Malmö	  Stad	  om	  företagsgrupper	  Det	  finns	  nio	  lokala	  företagsgrupper	  i	  Malmö.	  
Nätverken	  är	  geografiskt	  uppdelade	  i	  staden:	  
• Bulltofta	  Företagsgrupp	  Bulltofta	  Företagsgrupp	  fungerar	  som	  ett	  forum	  för	  utbyte	  av	  
erfarenhet,	  tips	  och	  idéer.	  Medlemmarna	  arbetar	  tillsammans	  för	  att	  påverka	  
myndigheter	  och	  andra	  organisationer	  i	  området.	  De	  verkar	  också	  för	  ett	  ökat	  
samarbete	  mellan	  medlemsföretagen.	  Medlemmarna	  erbjuds	  föreläsningar,	  
lunchmöten	  samt	  nyhetsbulletinen	  Bullen.	  www.bfg.se	  

• Fosieby	  Företagsgrupp	  Fosiebys	  Företagsgrupp	  har	  medlemmar	  från	  olika	  brancher.	  
De	  anordnar	  informationsträffar	  och	  lunchträffar	  för	  erfarenhetsutbyte.	  Genom	  
kansliet	  kan	  medlemmarna	  få	  hjälp	  med	  kontakter	  till	  kommun	  och	  myndighet.	  
www.fosieby.se	  

• Hamnens	  Företagsgrupp	  Hamnens	  Företagsgrupp	  fungerar	  som	  en	  intresseförening	  
för	  anställda	  och	  företag	  belägna	  i	  Malmös	  hamnområde,	  mellan	  Spillepeng	  och	  
Turbinen.	  Medlemmarna	  erbjuds	  exempelvis	  lunchmöten,	  seminarier	  samt	  ett	  
nyhetsblad.	  Vissa	  erbjudanden	  och	  rabatter	  är	  andra	  medlemsförmåner.	  www.hfg.nu	  

• Hyllie	  Företagsgrupp	  Hyllie	  Företagsgrupp	  är	  ett	  nybildat	  dynamiskt	  nätverk	  med	  
medlemmar	  från	  näringsliv,	  organisationsvärld	  och	  offentlig	  förvaltning.	  De	  bevakar	  
medlemmarnas	  gemensamma	  intressen	  och	  fungerar	  som	  ett	  forum	  för	  utbyte	  av	  
erfarenheter,	  tips	  och	  idéer.	  Företagsgruppen	  arrangerar	  regelbundna	  medlemsmöten,	  
föredrag	  och	  studiebesök	  i	  olika	  verksamheter.	  www.hylliefg.se	  

• Limhamns	  Företagsgrupp	  Limhamns	  Företagsgrupp	  verkar	  för	  att	  skapa	  ett	  bra	  
företagsklimat	  samt	  en	  kreativ	  miljö	  i	  området.	  De	  fungerar	  som	  en	  mötesplats	  för	  
utbyte	  av	  information,	  erfarenheter	  och	  kunnande.	  Medlemmar	  får	  rabatt	  på	  vissa	  
varor	  och	  tjänster.	  www.lfg.se	  

• Malmö	  Centrum	  Företagsgrupp	  Malmö	  Centrum	  Företagsgrupp	  arbetar	  med	  att	  skapa	  
olika	  nätverk	  mellan	  medlemsföretagen.	  De	  anordnar	  olika	  möten	  och	  seminarier.	  
Marknadsföring	  är	  ett	  annat	  område	  man	  arbetar	  med.	  www.malmocentrum.com	  

• Möllevångens	  företagsgrupp	  öppnar	  dörrar	  för	  nya	  kontakter	  mellan	  företag,	  
myndigheter	  och	  organisationer.	  Företagsgruppens	  engagemang	  är	  fokuserat	  på	  olika	  
områden:	  -‐	  Förhandla	  fram	  bra	  villkor	  och	  bevaka	  företagens	  intressen	  -‐	  Skapa	  
förutsättningar	  för	  nya	  affärskontakter	  -‐	  Regelbunden	  kontakt	  med	  kommunledningen	  
-‐	  Kostnadsfri	  rådgivning	  inom	  juridik,	  bank,	  försäkringar,	  billeasing	  m.m.	  www.mfg.se	  

• Sofielunds	  Företagsgrupp	  Sofielunds	  företagsgrupp	  skall,	  genom	  samarbete	  med	  
Malmö	  stad	  och	  andra	  företagsgrupper	  samt	  aktivt	  kontakt	  med	  företag	  företrädesvis	  
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verksamma	  inom	  Sofielunds	  och	  Sorgenfris	  industriområden,	  medverka	  till	  att	  
utveckla	  områdena	  i	  en	  riktning	  som	  gynnar	  företagens	  verksamhet,	  dess	  anställda	  
och	  närboende	  samt	  arbeta	  för	  etablering	  av	  ny	  verksamhet	  och	  en	  ökad	  välfärd.	  
www.sofielund.net	  

• ÖsterGruppen	  är	  företagsföreningen	  för	  östra	  delarna	  av	  Malmö	  -‐	  numera	  kallat	  
ÖsterCity.	  Föreningen	  startade	  för	  drygt	  50	  år	  sedan	  när	  några	  butiksägare	  gick	  
samman	  för	  att	  hjälpas	  åt	  att	  göra	  området	  trevligare	  och	  kundvänligare.	  I	  
ÖsterGruppen	  samlas	  butiksägare,	  företagare	  och	  fastighetsfolk	  med	  vilja	  att	  utveckla	  
och	  förbättra	  ÖsterCity.	  Målsättningen	  är	  att	  tillsammans	  skapa	  ett	  trevligare	  och	  
attraktivare	  östra	  Malmö.	  www.ostergruppen.se	  
	  
/i	  den	  här	  genomgången	  framgår	  att	  det	  finns	  nätverk	  på	  olika	  geografiska	  nivåer	  samt	  
med	  olika	  typer	  av	  inriktning,	  där	  flera	  överlappar	  varandra./	  	  	  
	  
	  

4.2	  Samhällsaktörer	  
Det	  finns	  flera	  viktiga	  samhällsaktörer	  i	  regionen.	  
	  
Region	  Skåne	  är	  en	  stor	  aktör.	  Region	  Skånes	  förvaltning	  för	  näringslivsutveckling	  
(Näringsliv	  Skåne)	  ansvarar	  för	  och	  koordinerar	  alla	  näringslivsfrågor	  inom	  Region	  
Skåne	  (se	  http://www.skane.se/default.aspx?id=164404).	  Deras	  uppdrag	  är	  att	  stärka	  
det	  skånska	  näringslivet.	  Arbetet	  på	  enheten	  är	  uppdelat	  i	  tre	  områden:	  
	  
1.	  Innovationssystem	  och	  kluster:	  arbetar	  med	  allmänt	  att	  få	  fram	  produkter	  och	  
nyföretagande	  sprungna	  ur	  forskning	  och	  utbildning.	  Stöder	  också	  kluster	  i	  Skåne,	  där	  
Film/rörlig	  media	  är	  en	  del	  och	  de	  övriga	  två	  är	  ICT	  (Information	  &	  Communication	  
Technologies)	  och	  Life	  Science.	  
	  
2.	  Företag	  &	  branscher:	  arbetar	  med	  att	  främja	  entreprenörskap,	  öka	  företagandet	  samt	  
stärka	  konkurrenskraften	  hos	  skånska	  företag.	  Fokusområden	  är	  bland	  annat	  kvinnors	  
och	  invandrares	  företagande,	  entreprenörskap	  i	  utbildningssystemet	  samt	  ett	  antal	  
riktade	  program	  och	  utbildningsinsatser	  till	  främst	  små	  och	  medelstora	  företag.	  
	  
3.	  Affärsutveckling	  och	  Konkurrenskraft:	  arbetar	  med	  att	  utveckla	  processer,	  metoder	  
och	  koncept	  för	  skånskt	  näringsliv/skånska	  företag.	  
	  
Ett	  annat	  viktigt	  uppdrag	  är	  att	  samordna	  näringslivsutvecklande	  insatser	  med	  de	  
skånska	  kommunerna	  samt	  aktörer	  i	  hela	  Öresundsregionen.	  Jag	  kan	  inte	  hitta	  något	  på	  
hemsidan	  hur	  en	  översikt	  av	  aktörerna	  i	  denna	  region	  ser	  ut.	  /det	  här	  är	  oerhört	  viktigt	  i	  
sammanhanget!	  jag	  kunde	  här	  påvisa	  att	  översikten	  saknas	  och	  om	  möjlighet	  givits	  att	  
sammanställa	  färdigt	  samt	  ha	  formaliserade	  återkopplingsmöjligheter	  till	  Regionen/	  
	  
Region	  Skåne	  är	  också	  en	  aktör	  för	  att	  underlätta	  att	  söka	  finansiering.	  Man	  har	  en	  EU-‐
sajt,	  där	  man	  får	  svar	  på	  frågor	  om	  hur	  man	  bäst	  går	  till	  väga	  för	  att	  ansöka	  om	  pengar	  
från	  EU:s	  olika	  program,	  vilka	  urvalskriterier	  som	  gäller	  samt	  hjälp	  att	  förbättra	  
ansökan.	  EU-‐guiden	  har	  en	  egen	  hemsida	  som	  nås	  via	  www.skane.se/euprogram	  Läs	  
också	  om	  Stöd	  till	  projektutveckling	  
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Från	  Malmö	  Stad	  hemsida	  Organisationer	  som	  på	  olika	  sätt	  stöttar	  näringslivet:	  
ALMI	  företagspartner	  
Arbetsförmedlingen	  
Arbetslivsresurs	  
Coompanion	  
Drivhuset	  
EIC	  Syd	  
Exportrådet	  
Försäkringskassan	  
IFS	  Internationella	  
Företagareföreningen	  
Ik2	  
Industrifonden	  
Innovationsbron	  Syd	  
Invest	  in	  Sweden	  Agency	  
Lunds	  universitet	  
Malmö	  högskola	  

Marknadsföreningen	  i	  Malmö	  
MINC	  Malmö	  Incubator	  
MNC	  Malmö	  NyföretagarCenter	  
Nutek	  
Position	  Skåne	  
Praktiska	  broar	  
ResursCentrum	  för	  kvinnor	  
Skatteverket	  
Svenska	  ESF-‐rådet	  
Svenska	  Riskkapitalföreningen	  
Svenskt	  Näringsliv	  
Sydsvenska	  Industri-‐	  och	  
Handelskammaren	  
Teknopol	  
Ung	  företagsamhet	  

	  
Nordiska	  aktörer	  finns	  också	  inom	  innovation,	  s	  t	  ex	  Nordisk	  innovationsCenter,	  se	  
http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?id=1-‐4415-‐246	  
	  
	  

4.3	  Högskola/universitet	  
/inte	  nog	  med	  att	  samhällsaktörer	  och	  näringsliv	  agerar	  för	  att	  samverka,	  även	  
högskolor/universitet	  gör	  detta/	  
	  
Øresundsuniversitetet.	  Utbildning	  över	  sundet	  Øresundsuniversitetet	  är	  ett	  samarbete	  
mellan	  svenska	  och	  danska	  universitet	  och	  högskolor	  i	  Öresundsregionen	  och	  består	  av	  
3	  kompletta	  universitet;	  København,	  Lund	  och	  Roskilde	  2	  högskolor;	  Malmö	  och	  
Kristianstad	  7	  specialinriktade	  universitet,	  bland	  annat	  Copenhagen	  Business	  School	  och	  
Sveriges	  Lantbruksuniversitet.	  Samarbetet	  ska	  främja	  forskning,	  utbildning	  och	  
kontakter	  med	  näringsliv,	  myndigheter	  och	  andra	  organisationer	  i	  regionen.	  Målet	  är	  att	  
bli	  Europas	  främsta	  transnationella	  universitetssamarbete	  där	  de	  bästa	  delarna	  från	  de	  
två	  ländernas	  utbildningssystem	  sporrar	  varandra	  att	  bli	  ännu	  bättre.	  Øresunds-‐
universitetet	  grundades	  1997	  och	  styrs	  av	  ett	  avtal	  fram	  till	  och	  med	  år	  2010.	  Idag	  
studerar	  150	  000	  studenter	  på	  de	  tolv	  medlemsskolorna.	  Antalet	  forskare	  är	  15	  000.	  På	  
den	  svenska	  sidan	  deltar	  Lunds	  Universitet,	  Malmö	  högskola,	  Lantbruksuniversitetet	  i	  
Alnarp	  och	  Högskolan	  i	  Kristianstad	  i	  samarbetet.	  Läs	  mer	  om	  Øresundsuniversitetet:	  
uni.oresund.org	  (öppnas	  i	  nytt	  fönster)	  
	  
/jag	  hade	  en	  plan	  på	  att	  även	  göra	  sökningar	  för	  respektive	  lärosäte	  nedan	  men	  fick	  
avbryta/	  
	  
Malmö	  högskola	  
Lunds	  universitet	  
BTH	  
	  
Det	  finns	  även	  övriga	  utbildningsinstitutioner.	  /fick	  avbryta	  innan	  denna	  översikt	  
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gjordes/	  
	  

4.4	  EU	  
/det	  här	  avsnittet	  skulle	  kunna	  ha	  försett	  aktörer	  med	  viktiga	  möjligheter	  att	  förstå	  olika	  
EU-‐agerande	  för	  samverkan/	  
	  
Europeiska	  unionens	  webbportal	  är	  en	  bra	  ingång.	  http://europa.eu/index_sv.htm	  
Precis	  som	  att	  man	  i	  Sverige	  har	  delat	  upp	  medie-‐frågorna	  i	  Informationsteknik	  /	  
elektronisk	  kommunikation	  och	  Audiovisuella	  frågor	  och	  medier,	  så	  har	  EU	  olika	  
verksamhetsområden	  av	  relevans	  för	  crossmedia,	  som	  ser	  ut	  så	  här:	  
• Audiovisuella	  frågor	  och	  medier:	  om	  radio	  och	  teve	  och	  bio	  (film)	  
• Forskning	  och	  innovation:	  har	  en	  teknisk	  ingång,	  målet	  är	  tillväxt.	  Under	  2008	  
upprättade	  man	  Europeiska	  tekniska	  institutet	  för	  att	  ha	  en	  central	  roll	  när	  det	  gäller	  
att	  omsätta	  fler	  uppfinningar	  i	  innovationer	  som	  är	  gångbara	  på	  marknaden.	  Institutet	  
kommer	  att	  främja	  partnerskap	  som	  sammanför	  kunskapstriangelns	  tre	  sidor:	  
utbildning,	  innovation	  och	  forskning.	  Häri	  ingår	  det	  sjunde	  ramprogrammet	  från	  2007	  
till	  2013,	  som	  bygger	  på	  fyra	  teman:	  Samarbete,	  Idéer,	  Människor,	  Kapacitet.	  

• Informationssamhället:	  ”För	  15	  år	  sedan	  var	  mobiltelefoner	  en	  raritet.	  Nu	  ser	  vi	  dem	  
överallt.	  Internet	  ger	  tillgång	  till	  en	  oändlig	  mängd	  information.	  Urvalet	  av	  program	  
och	  tjänster	  är	  överväldigande,	  nu	  när	  digitala	  högkapacitetssystem	  förenar	  radio-‐	  och	  
tvsändningar	  med	  telekommunikation,	  två	  tidigare	  helt	  åtskilda	  världar.	  IT-‐
revolutionen	  har	  fört	  in	  informationssamhället	  i	  hemmet,	  skolan	  och	  på	  arbetet.	  Ända	  
från	  början	  har	  EU:s	  åtgärder	  och	  insatser	  fungerat	  som	  vägledande	  stöd	  för	  
utvecklingen”.	  Främst	  om	  lagstiftning,	  tillgänglighet,	  digitala	  klyftor.	  

• Kultur:	  ”Språk,	  litteratur,	  teater,	  bildkonst,	  arkitektur,	  konsthantverk,	  film,	  radio	  och	  
television	  ingår	  alla	  i	  Europas	  kulturella	  mångfald.	  Även	  om	  de	  hör	  till	  ett	  visst	  land	  
eller	  en	  viss	  region	  ingår	  de	  i	  Europas	  gemensamma	  kulturarv.	  EU	  har	  en	  dubbel	  
målsättning:	  att	  bevara	  och	  stödja	  denna	  mångfald,	  och	  att	  bidra	  till	  att	  göra	  den	  
tillgänglig	  för	  andra”.	  EU:s	  kultursektor	  –	  film	  och	  audiovisuell	  produktion,	  förlags-‐
verksamhet,	  musik	  och	  konsthantverk	  –	  är	  en	  viktig	  källa	  till	  inkomster	  och	  jobb	  och	  
sysselsätter	  drygt	  sju	  miljoner	  människor.	  EU	  bedriver	  stödprogram	  för	  vissa	  delar	  av	  
kultursektorn	  och	  uppmuntrar	  kulturarbetarna	  att	  utnyttja	  de	  möjligheter	  som	  den	  
inre	  marknaden	  och	  den	  digitala	  tekniken	  erbjuder.	  Syftet	  är	  också	  att	  skapa	  
dynamiska	  villkor	  inom	  kultursektorn	  genom	  att	  minska	  byråkratin,	  förenkla	  
tillgången	  till	  finansiering,	  stödja	  forskningsprojekt	  och	  uppmuntra	  till	  ökat	  samarbete	  
med	  partner	  inom	  och	  utanför	  EU.	  Den	  kulturella	  dimensionen	  beaktas	  även	  på	  många	  
andra	  politikområden	  som	  exempelvis	  utbildning	  (inklusive	  språkutbildning),	  
forskning,	  stöd	  till	  informations-‐	  och	  kommunikationsteknik	  samt	  social	  och	  regional	  
utveckling.	  I	  riktlinjerna	  för	  Europeiska	  regionala	  utvecklingsfonden	  uppmanar	  
kommissionen	  medlemsländernas	  regeringar	  att	  stödja	  den	  kulturella	  utvecklingen	  i	  
fattigare	  regioner	  för	  att	  hjälpa	  dem	  att	  hävda	  sin	  identitet,	  locka	  turister	  och	  skapa	  
arbetstillfällen	  inom	  områden	  som	  online-‐tjänster	  och	  media.	  

	  
Det	  är	  också	  på	  sin	  plats	  att	  berätta	  att	  2009	  är	  the	  European	  Year	  of	  Creativity	  and	  
Innovation	  2009.	  Målet	  är	  att	  öka	  kunskapen	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  kreativitet	  och	  
innovation	  för	  den	  personliga,	  sociala	  och	  ekonomiska	  utvecklingen.	  Tanken	  är	  också	  att	  
sprida	  goda	  lösningar,	  uppmuntra	  till	  utbildning	  och	  forskning	  och	  främja	  politisk	  debatt	  
om	  dessa	  frågor.	  Huvudbudskap	  är	  att	  kreativitet	  och	  innovation	  bidrar	  till	  ekonomiskt	  
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välstånd	  och	  till	  socialt	  och	  individuellt	  välbefinnande.	  Europaåret	  genomförs	  inom	  
ramen	  för	  flera	  politiska	  EU-‐initiativ	  för	  kreativitet	  och	  innovation,	  bl.a.	  följande:	  
Europaparlamentets	  och	  rådets	  rekommendation	  om	  nyckelkompetenser	  för	  livslångt	  
lärande	  ,	  Rådets	  resolution	  om	  ny	  kompetens	  för	  nya	  arbetstillfällen	  ,	  En	  brett	  upplagd	  
innovationsstrategi	  för	  EU	  ,	  EU:s	  utbildningssamarbete	  ,	  En	  europeisk	  kulturagenda	  i	  en	  
alltmer	  globaliserad	  värld.	  
	  
EU	  jobbar	  med	  en	  mängd	  bidrag	  och	  stöd.	  EU:s	  stöd-‐	  och	  finansieringssystem	  spänner	  
över	  ett	  stort	  antal	  teman	  och	  är	  olika	  utformade.	  Stöden	  kan	  antingen	  gå	  till	  geografiska	  
områden	  i	  form	  av	  regionalstöd,	  men	  kan	  också	  användas	  till	  insatser	  inom	  vissa	  
ämnesområden,	  t.ex.	  kultur	  och	  forskning.	  Största	  delen	  av	  EU-‐stöden	  går	  till	  jordbruks-‐	  
och	  regionalstöd.	  EU	  har	  under	  perioden	  2007-‐2013	  två	  strukturfonder,	  Europeiska	  
regionala	  utvecklingsfonden	  (ERUF)	  och	  (Europeiska	  socialfonden	  ESF).	  Den	  mest	  
penningstarka	  fonden	  är	  den	  Europeiska	  regionala	  utvecklingsfonden	  som	  ska	  främja	  
utveckling	  och	  omstrukturering	  i	  regioner	  som	  utvecklas	  långsammare	  eller	  är	  på	  
tillbakagång.	  Men	  stöden	  ska	  också	  bidra	  till	  att	  skapa	  tillväxt	  och	  sysselsättning	  i	  EU,	  så	  
att	  Europa	  kan	  stå	  sig	  ekonomiskt	  gentemot	  omvärlden.	  Det	  mesta	  av	  stöden	  handläggs	  
av	  svenska	  myndigheter.	  För	  endast	  en	  mindre	  del	  görs	  en	  ansökan	  direkt	  hos	  EU-‐
kommissionen.	  När	  det	  gäller	  vilka	  som	  tar	  emot	  de	  stöd	  som	  EUkommissionen	  sköter	  
finns	  sökmotorer	  med	  vilka	  man	  kan	  få	  fram	  mycket	  info.	  En	  översikt	  över	  dessa	  finns	  
här.	  Läs	  också	  mer	  i	  EU-‐kommissionens	  guide	  till	  hur	  man	  söker	  EU-‐stöd.	  Läs	  mer	  i	  
EU-‐upplysningens	  guide	  om	  bidrag	  och	  stöd.	  Läs	  mer	  i	  Sveriges	  Kommuner	  och	  
Landstings	  informationsbroschyr	  om	  EU-‐stöd.	  
	  
EU	  har	  satt	  upp	  tre	  mål	  för	  regionalstöden	  under	  nuvarande	  period,	  nämligen	  
konvergens,	  regional	  konkurrenskraft	  och	  sysselsättning	  samt	  territoriellt	  samarbete.	  
Till	  detta	  ges	  stöd	  från	  Europeiska	  regionala	  utvecklingsfonden,	  ERUF,	  Europeiska	  
socialfonden	  ESF	  samt	  Sammanhållningsfonden.	  I	  ERUP	  ingår	  strukturfondspengar,	  
Europeiska	  regionala	  utvecklingsfonden	  och	  Europeiksa	  socialfonden.	  För	  projekt	  som	  
finansieras	  genom	  regionalfonden	  finns	  åtta	  regionala	  strukturfondsprogram:	  
-‐	  Skåne-‐Blekinge	  
-‐	  Småland	  och	  öarna	  
-‐	  Västsverige	  
-‐	  Östra	  Mellansverige	  
-‐	  Stockholm	  
-‐	  Norra	  Mellansverige	  
-‐	  Mellersta	  Norrland	  
-‐	  Övre	  Norrland	  
	  
Mer	  information	  om	  regionalfonden	  (ERUF)	  finns	  på	  Nuteks	  hemsida.	  
Mer	  information	  om	  socialfonden	  (ESF)	  finns	  på	  Svenska	  ESF-‐rådets	  hemsida	  
Målet	  för	  territoriellt	  samarbete	  är	  att	  stärka	  utvecklingssamarbetet	  mellan	  regioner	  i	  
olika	  medlemsländer.	  Cirka	  2,5	  procent	  av	  EU:s	  regionalstöd	  går	  till	  detta	  område.	  
Programmet	  bygger	  på	  det	  tidigare	  så	  kallade	  Interregsamarbetet	  och	  finansieras	  via	  
Europeiska	  regionala	  utvecklingsfonden	  ERUF.	  Det	  finns	  tre	  typer	  av	  program	  inom	  
territoriellt	  samarbete:	  
-‐	  gränsöverskridande	  program-‐	  regioner	  längs	  interna	  eller	  externa	  gränser	  och	  även	  
vissa	  sjögränser.	  
-‐	  transnationella	  program-‐	  sträcker	  sig	  över	  större	  sammanhängande	  områden.	  Stöd	  till	  
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projekt	  som	  arbetar	  med	  innovation	  och	  utveckling	  av	  vetenskapliga	  och	  tekniska	  
nätverk,	  infrastruktur,	  miljöfrågor	  och	  transporter.	  
-‐	  interregionala	  program-‐	  omfattar	  hela	  EU	  och	  inriktar	  sig	  på	  olika	  teman	  samt	  
nätverks	  och	  erfarenhetsutbyte.	  Deltagande	  regioner	  behöver	  inte	  gränsa	  till	  varandra	  
utan	  det	  kan	  handla	  om	  samarbete	  mellan	  regioner	  i	  EU	  och	  länder	  utanför	  EU,	  som	  till	  
exempel	  EU:s	  kandidatländer.	  
	  
I	  Sverige	  har	  17	  av	  landets	  21	  län	  möjlighet	  att	  söka	  pengar	  för	  gränsregionala	  program.	  
Programmen	  ska	  bland	  annat	  stödja	  entreprenörskap,	  turism,	  handel,	  skydd	  och	  vård	  av	  
naturoch	  kulturtillgångar	  samt	  förbättrade	  transporter	  och	  kommunikationer.	  
Regionerna	  i	  följande	  länder	  ingår	  i	  de	  gränsregionala	  programmen:	  
-‐	  Nord	  (Sverige,	  Finland	  och	  Norge).	  
-‐	  Botnia	  -‐	  Atlantica	  (Sverige,	  Finland	  och	  Norge).	  
-‐	  Sverige	  -‐	  Norge	  
-‐	  Mellersta	  Östersjön	  –	  (Sverige,	  södra	  Finland,	  Åland,	  Estland,	  Lettland	  och	  skärgårdar	  
och	  öar).	  
-‐	  Öresund-‐Kattegatt	  -‐	  Skagerack	  –	  (Sverige,	  Danmark	  och	  Norge).	  
-‐	  Södra	  Östersjön	  –	  (Sverige,	  Danmark	  (Bornholm),	  Polen,	  Litauen	  samt	  Tyskland).	  
	  
Transnationella	  program	  för	  Sverige	  .	  Sverige	  ingår	  i	  tre	  olika	  program.	  Varje	  program	  
har	  olika	  teman	  
-‐Östersjöprogrammet	  –	  Hela	  Sverige,	  Norge,	  Danmark,	  Polen,	  Estland,	  Litauen,	  Finland	  
samt	  delar	  av	  norra	  Tyskland.	  Även	  Norge	  samt	  delar	  av	  Ryssland	  och	  Vitryssland	  ingår	  
som	  partners.	  
-‐	  Nordsjöprogrammet	  –	  Västa	  Götalands	  län,	  Hallands	  län,	  Skåne	  län,	  Värmlands	  samt	  
Kronobergs	  län.	  I	  övrigt	  täcker	  programmet	  hela	  Norge	  och	  Danmark	  samt	  delar	  av	  
Storbritannien,	  Nederländerna,	  Belgien	  och	  Tyskland.	  
	  
Sverige	  omfattas	  av	  fyra	  interregionala	  program	  åren	  2007-‐2013:	  
• Interregionalt	  samarbetsprogram	  -‐	  Skapa	  fler	  arbeten,	  främja	  miljö	  och	  innovation	  etc.	  
I	  programmet	  ingår	  samtliga	  EU-‐länder	  plus	  Norge	  och	  Schweiz.	  Länderna	  behöver	  
inte	  gränsa	  till	  varandra.	  

• Urbact	  2007-‐2013-‐	  Stöd	  till	  lärande	  och	  utbyte	  av	  erfarenheter	  när	  det	  gäller	  
stadsfrågor	  och	  utvecklingen	  i	  storstäder.	  

• Interact	  II-‐	  Förbättra	  styrningen	  och	  genomförandet	  av	  programmen	  för	  territoriellt	  
samarbete.	  

• Espon	  2013	  –	  Stödjer	  samarbete	  kring	  forskning,	  data-‐	  och	  erfarenhetsutbyte	  som	  ger	  
underlag	  för	  en	  sammanhållande	  politik	  för	  rumslig	  utveckling	  och	  tillväxt,	  när	  det	  
exempelvis	  gäller	  migration	  eller	  städers	  och	  regioners	  utveckling.	  

	  
Stöd	  för	  kultur	  och	  film	  Kultur	  2007	  är	  EU:s	  ramprogram	  för	  kultur	  som	  sträcker	  sig	  
fram	  till	  år	  2013.	  Programmet	  stödjer	  scenkonst,	  musik,	  bildkonst,	  form	  och	  design,	  
litteratur	  samt	  kulturarv.	  Målen	  för	  programmen	  är	  att	  öka	  rörligheten	  över	  gränserna	  
för	  personer	  som	  arbetar	  med	  kultur,	  öka	  rörligheten	  för	  konstverk	  och	  kulturella	  
produkter	  samt	  främja	  en	  interkulturell	  dialog.	  Varje	  projekt	  som	  får	  stöd	  måste	  
uppfylla	  åtminstone	  två	  av	  dessa	  mål	  och	  projektet	  måste	  ge	  ett	  europeiskt	  mervärde.	  
Cirka	  75	  procent	  av	  stödet	  går	  till	  projekt	  för	  samarbeten	  över	  gränserna,	  antingen	  över	  
längre	  tid	  eller	  till	  kortare	  projekt.	  Dessa	  innehåller	  i	  sin	  tur	  tre	  delar;	  kortare	  
samarbetsprojekt	  mellan	  konstnärer	  i	  olika	  EU-‐länder,	  projekt	  som	  ska	  bidra	  till	  längre	  
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samarbeten	  och	  stöd	  till	  stora	  kulturevenemang	  med	  en	  europeisk	  dimension.	  Vidare	  
ges	  stöd	  till	  kulturkontaktkontoren	  som	  informerar	  om	  programmet	  i	  de	  olika	  
medlemsländerna.	  I	  Sverige	  är	  det	  Kulturrådet	  och	  Riksantikvarieämbetet	  som	  ansvarar	  
för	  EU:s	  kulturstöd.	  Läs	  mer	  på	  den	  speciella	  sidan	  för	  detta,	  Kulturkontakt	  Europa.	  Läs	  
mer	  om	  kulturstödet	  och	  de	  myndigheter	  som	  ansvarar	  för	  det	  på	  deras	  respektive	  
webbplatser:	  Statens	  kulturråd	  Riksantikvarieämbetet	  Generaldirektoratet	  för	  
utbildning	  och	  kultur	  
	  
Medieprogrammet	  är	  till	  för	  att	  stärka	  den	  europeiska	  TV-‐	  och	  filmindustrins	  
konkurrenskraft	  och	  öka	  det	  gränsöverskridande	  europeiska	  samarbetet	  mellan	  
medlemsländerna.	  Stöd	  kan	  ges	  till	  utbildning,	  utveckling,	  distribution	  och	  
marknadsföring.	  Däremot	  ger	  EU	  inte	  stöd	  till	  produktion	  av	  film.	  Högst	  kan	  50	  procent	  
av	  kostnaderna	  i	  ett	  projekt	  ges	  som	  EU-‐stöd.	  Drygt	  hälften	  av	  detta	  ska	  vara	  stöd	  till	  
distribution.	  
	  
Svenska	  Filminstitutet	  har	  en	  media-‐desk	  som	  informerar	  om	  de	  villkor	  som	  gäller	  för	  
att	  söka	  stöd,	  www.mediadesk.se	  På	  sidan	  går	  det	  att	  läsa	  följande	  om	  aktuella	  
utlysningar:	  Att	  söka	  MEDIA-‐stöd.	  MEDIA-‐stöden	  riktar	  sig	  till	  interaktiva	  media	  samt	  
tv-‐	  och	  filmindustrin,	  vilket	  innebär	  att	  projekt	  som	  godkänns	  både	  ska	  ha	  en	  kulturell	  
och	  en	  kommersiell	  dimension.	  Publicering	  av	  de	  olika	  stöden,	  utlysningar,	  sker	  en	  eller	  
flera	  gånger	  per	  år.	  Utlysningarna	  numreras	  löpande,	  till	  exempel	  (01/2008).	  Varje	  
stödutlysning	  har	  en	  eller	  flera	  ansökningsdeadlines.	  MEDIA	  Desk	  Sverige	  kan	  hjälpa	  
sökande	  med	  alla	  typer	  av	  frågor	  som	  kan	  uppstå	  under	  ansökningsprocessen	  samt	  ge	  
råd	  gällande	  projektet	  och	  eventuella	  partners.	  På	  denna	  webbplats	  finns	  
ansökningshandlingar	  och	  riktlinjer	  för	  aktuella	  MEDIA-‐stöd.	  Även	  stöd	  som	  inte	  är	  
aktuella	  just	  nu	  går	  att	  läsa.	  Därmed	  går	  det	  att	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  stödens	  
krav	  och	  inriktning.	  Handlingarna	  finns	  under	  respektive	  stödrubrik	  i	  vänsterspalten.	  
Ifylld	  ansökan	  skickas	  direkt	  till	  MEDIA-‐programmets	  centrala	  handläggarorganisation	  i	  
Bryssel,	  EACEA.	  Där	  sker	  utvärdering	  av	  ansökan	  med	  hjälp	  av	  branschverksamma	  
experter.	  Beslutet	  når	  i	  de	  flesta	  fall	  den	  sökande	  fyra	  till	  sex	  månader	  efter	  deadline.	  
MEDIA-‐stöd	  som	  är	  aktuella	  just	  nu	  
-‐	  Biografdistribution	  automatiskt	  
-‐	  Marknadsaktiviteter	  inom	  EU	  
-‐	  Marknadsaktiviteter	  utanför	  EU	  
-‐	  Stöd	  till	  anordnare	  av	  grundutbildningar	  
-‐	  Stöd	  till	  anordnare	  av	  fortbildningar	  
	  
Ett	  nytt	  EU-‐initiativ,	  det	  förberedande	  programmet	  MEDIA	  International,	  visar	  att	  det	  
finns	  stort	  intresse	  från	  verksamma	  inom	  film	  och	  interaktiva	  media	  runt	  om	  i	  världen	  
att	  samarbeta	  med	  den	  audiovisuella	  sektorn	  i	  Europa.	  Den	  första	  ansökningsomgången	  
gav	  närmare	  två	  miljoner	  euro	  som	  har	  delats	  ut	  i	  stöd	  till	  18	  projekt	  med	  partners	  från	  
Kanada,	  Latinamerika,	  Indien,	  Kina,	  Korea,	  Japan,	  Marocko,	  Bosnien,	  Turkiet	  och	  
Georgien.	  Dessa	  projekt	  gäller	  bland	  annat	  gemensam	  fortbildning	  av	  filmarbetare,	  
ömsesidig	  marknadsföring	  av	  film	  och	  samarbete	  mellan	  biografnätverk.	  En	  andra	  
utlysning	  av	  MEDIA	  International	  har	  öppnat	  för	  ansökningar	  om	  internationella	  
samarbeten	  inom	  föjande	  områden:	  
-‐	  Utbildning	  (grundutbildning	  eller	  fortbildning)	  
-‐	  Distribution	  (samarbete	  mellan	  distributörer)	  
-‐	  Marknadsföring	  (underlätta	  för	  samproduktion	  eller	  utveckling)	  
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-‐	  Visning	  (samarbete	  mellan	  biografnätverk)	  
-‐	  Publikarbete	  (filmpedagogik	  och	  aktiviteter	  för	  att	  öka	  publik)	  
För	  ansökan	  krävs	  en	  koordinator	  från	  ett	  EU-‐land	  som	  samarbetar	  med	  minst	  en	  
organisation	  i	  ett	  tredje	  land.	  	  
	  
Från	  Region	  Skånes	  hemsida:	  
Guide	  till	  EU:s	  utvecklingsprogram	  EU	  och	  offentliga	  organisationer	  satsar	  cirka	  3	  
miljarder	  kronor	  i	  Skåne-‐Blekinge	  2007-‐2013	  för	  att	  motverka	  social	  utslagning,	  få	  fler	  
människor	  i	  arbete,	  främja	  företagande,	  forskning	  och	  innovationer.	  Ytterligare	  några	  
hundra	  miljoner	  kronor	  satsas	  på	  territoriella	  samarbeten	  mellan	  Skåne	  och	  EU:s	  övriga	  
medlemsländer	  och	  regioner.	  Europeiska	  unionen	  bidrar	  med	  hälften	  av	  pengarna	  och	  
offentliga	  aktörer	  i	  Sverige,	  exempelvis	  Region	  Skåne,	  statliga	  myndigheter	  och	  de	  
skånska	  kommunerna	  står	  för	  resten.	  Med	  hjälp	  av	  Region	  Skånes	  EU-‐sajt	  hoppas	  vi	  att	  
Du	  ska	  få	  svar	  på	  frågor	  om	  hur	  man	  bäst	  går	  till	  väga	  för	  att	  ansöka	  om	  pengar	  från	  EU:s	  
olika	  program,	  vilka	  urvalskriterier	  som	  gäller	  samt	  hjälp	  att	  förbättra	  er	  ansökan.	  	  
	  
EU-‐guiden	  har	  en	  egen	  hemsida	  som	  nås	  via	  www.skane.se/euprogram	  Läs	  också	  om	  
Stöd	  till	  projektutveckling	  NUTEK	  står	  bakom	  hemsidan	  
http://www.enterpriseeurope.se/sb/d/1179.	  där	  står	  t	  ex	  om	  en	  massa	  ”match-‐making	  
evenemang”.	  Mer	  om	  detta…	  Utnyttja	  ett	  mässdeltagande,	  antingen	  som	  utställare	  eller	  
besökare,	  till	  att	  ha	  strukturerade	  förbokade	  affärssamtal	  under	  en	  mässa.	  Eller	  delta	  i	  
ett	  sk	  B2B/matchmaking	  evenemang	  (eller	  Brokerage	  Event)	  där	  du	  kan	  träffa	  företag	  
inom	  specifika	  branscher	  eller	  regioner.	  Enterprise	  Europe	  Network	  samarbetar	  med	  
flera	  internationella	  fackmässor	  runt	  om	  i	  Europa	  och	  arrangerar	  matchmaking	  mellan	  
utställare	  -‐	  besökare,	  besökare	  -‐	  besökare	  eller	  utställare	  -‐	  utställare.	  Företagen	  
presenterar	  sig	  i	  en	  on-‐line	  katalog	  ur	  vilken	  man	  också	  väljer	  vilka	  företag	  man	  vill	  
möta	  för	  att	  diskutera	  nya	  affärssamarbeten.	  Det	  kan	  t	  ex	  gälla	  att	  hitta	  nya	  kunder,	  nya	  
leverantörer,	  lägga	  ut	  delar	  av	  produktionen,	  licensiering	  av	  patent	  eller	  teknik,	  bilda	  
joint-‐venture	  eller	  annat	  samarbete.	  
	  
EUREKA	  är	  ett	  samarbetsnätverk	  med	  37	  medlemsländer.	  Det	  har	  skapats	  för	  att	  främja	  
samarbete	  mellan	  företag	  och	  forskare	  i	  Europa	  när	  det	  gäller	  marknadsnära	  forskning	  
och	  teknisk	  utveckling.	  Målet	  för	  EUREKA	  är	  att	  stärka	  den	  europeiska	  industrins	  
konkurrenskraft	  på	  världsmarknaden.	  I	  projekten	  samarbetar	  såväl	  små	  som	  stora	  
företag,	  institutioner	  och	  myndigheter	  från	  minst	  två	  medlemsländer.	  Det	  är	  deltagarna	  
själva	  som	  initierar	  och	  utformar	  samarbetet.	  //	  VINNOVA	  är	  svensk	  samordnare	  och	  
svarar	  för	  det	  nationella	  EUREKA-‐kontoret.	  I	  uppdraget	  ingår	  att	  sprida	  information	  om	  
EUREKA	  och	  hjälpa	  svenska	  aktörer	  att	  finna	  lämpliga	  partners	  i	  andra	  länder.	  VINNOVA	  
bereder	  vidare	  de	  svenska	  ansökningarna	  till	  EUREKA	  och	  deltar	  i	  EUREKAs	  
beslutsprocess.	  Beslut	  om	  EUREKA-‐projekt	  tas	  normalt	  vid	  fyra	  tillfällen	  per	  år.	  
VINNOVA	  kan	  också	  hjälpa	  till	  med	  utformningen	  av	  projekt	  och	  kan	  ge	  resebidrag	  till	  
potentiella	  deltagare	  för	  projektplaneringsmöten	  utomlands.	  VINNOVA	  kan	  också	  vara	  
med	  och	  delfinansiera	  EUREKA-‐projekt.	  EUREKA	  är	  inte	  en	  projektfinansierande	  
organisation.	  Principen	  är	  att	  respektive	  deltagare	  själv	  finansierar	  sin	  del,	  ev.	  med	  hjälp	  
av	  respektive	  lands	  nationella	  stödmöjligheter.	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  EUREKA-‐projekt:	  
• Individuella	  projekt,	  där	  det	  inte	  finns	  några	  ämnesbegränsningar	  och	  deltagarna	  
själva	  kommer	  överens	  om	  innehåll,	  ansvar	  och	  kostnadsfördelning.	  Ansökningar	  till	  
individuella	  projekt	  kan	  göras	  löpande.	  Läs	  mer	  om	  individuella	  projekt.	  

• Klusterprojekt,	  som	  äger	  rum	  inom	  initiativ	  som	  är	  initierade	  och	  ledda	  av	  industrin	  
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inom	  vissa	  strategiska	  områden.	  Läs	  mer	  om	  klusterprojekt.	  
	  
COST	  står	  för	  "European	  Cooperation	  in	  the	  field	  of	  Scientific	  and	  Technical	  Research"	  
och	  är	  ett	  europeiskt	  samarbetsprogram	  för	  såväl	  teknisk	  som	  samhällsvetenskaplig	  och	  
medicinsk	  forskning.	  VINNOVA	  samordnar	  det	  svenska	  COST-‐deltagandet	  och	  är	  
nationell	  koordinator	  (NCC).	  COST	  syftar	  till	  att	  organisera	  och	  samordna	  FoU-‐projekt	  
vid	  universitet,	  institut	  och	  industrier	  i	  Europa	  så	  att	  de	  nationella	  resurserna	  utnyttjas	  
mer	  effektivt.	  Det	  finns	  ingen	  central	  projektfinansiering	  i	  COST	  utan	  varje	  land	  betalar	  
självt	  för	  de	  projekt	  man	  medverkar	  i.	  Förutom	  EU:s	  medlemsstater	  deltar	  Island,	  Norge,	  
Schweiz,	  Slovakien,	  Ungern,	  Polen,	  Turkiet,	  Malta,	  Rumänien,	  Estland,	  Tjeckien,	  
Slovenien,	  Kroatien,	  Cypern,	  Bulgarien,	  Lettland	  och	  Litauen.	  Samarbetet	  inom	  COST	  
kanaliseras	  via	  så	  kallade	  COST-‐aktioner,	  som	  kan	  beskrivas	  som	  kraftsamlingar	  inom	  
olika	  ämnesområden.	  COST	  är	  ett	  komplement	  till	  EU:s	  ramprogram	  och	  det	  
förekommer	  ofta	  planerad	  samarbete	  med	  projekt	  inom	  detta.	  
	  
/det	  som	  framgår	  är	  en	  komplicerad	  mångfacetterad	  överlappande	  värld	  av	  aktörer	  
inom	  innovationssystemet	  och	  det	  är	  inte	  helt	  enkelt	  att	  navigera	  i	  det/	  
	  

5.	  Ett	  annat	  lokalt	  innovationssystem:	  Melbourne	  
	  
För	  att	  förstå	  sammanhanget	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker	  i	  främst	  Malmö	  
men	  även	  Helsingborg	  och	  Karlshamn/Karlskrona,	  har	  jag	  valt	  en	  kontrasterande	  studie.	  
	  
Ett	  kontrasterande	  fall	  handlar	  om	  att	  få	  syn	  på	  det	  som	  är	  hemma	  genom	  att	  skaffa	  en	  
referenspunkt	  till.	  
	  
Referenspunkten	  valdes	  medvetet	  att	  vara	  internationell.	  Melbourne	  är	  ett	  intressant	  
fall	  av	  hur	  kontakt	  mellan	  Sverige	  och	  Australien	  sker	  via	  personer	  på	  inkubatorer	  och	  
som	  med	  högskolemedel	  från	  regeringen	  ger	  finansiering	  för	  resan.	  
	  
Mitt	  deltagande	  i	  Melbourne	  var	  lika	  mycket	  ett	  synliggörande	  och	  kontaktskapande	  
som	  en	  analytisk	  studie	  av	  att	  förstå	  lokala	  deltagande	  innovations-‐praktiker.	  
	  
Det	  handlar	  om	  det	  som	  Silverman	  (2001:180)	  beskriver	  som	  ”deviant	  cases”.	  Det	  
handlar	  om	  en	  komparativ	  metod,	  jämförande.	  Det	  avvikande	  handlar	  om	  att	  få	  syn	  på	  
normen	  i	  det	  sammanhang	  jag	  är	  i.	  Jag	  försöker	  se	  det	  situerade	  i	  Melbourne	  respektive	  
Malmö	  för	  att	  få	  syn	  på	  sätt	  att	  jobba	  med	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker.	  
	  
Jag	  fick	  kontakt	  med	  Australian	  Academy	  of	  Design	  genom	  Minc,	  inkubatorn	  i	  Malmö.	  
Robert	  hade	  varit	  på	  besök	  och	  velat	  knyta	  kontakter,	  för	  att	  själv	  starta	  en	  inkubator.	  
	  

5.1.	  Om	  Melbourne	  
Att	  skapa	  sig	  en	  bild	  av	  Melbourne	  innebär	  att	  använda	  internet	  och	  lita	  på	  de	  officiella	  
myndigheterna.	  
	  



	   37	  

För	  Melbourne	  finns	  http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/default.aspx	  som	  ingång.	  
Jag	  går	  direkt	  på	  statistiken	  för	  att	  skaffa	  mig	  en	  snabb	  bild	  av	  staden:	  
	  

Statistics  Latest figure Past figure  
 City of Melbourne area  37.6 km2   
 Estimated resident population 96,552(p) (2010)1   89,525(f) (2008)1 

 Melbourne CBD – 20,974 Melbourne CBD – 18,942  
Carlton – 14,808  Carlton – 14,073  Top three estimated resident populations 

of City of Melbourne by small area 
 Southbank – 11,744 (2010)1,2  North Melbourne – 10,274 

(2008)1,2 
 Residential dwellings  51,638 (2010)2 47,684 (2008)2  
Median age 28 (2006)3  28.9 (2001)3 
Daytime population per day 788,000 (2010)4 761,000 (2008)4 
Night time (6pm – 6am) population per 
day (average)  363,000 (2010)4 356,000 (2008)4  

 International visitors per year (to 
Metropolitan Melbourne)  1,442,000 (2010)5 1,303,000 (2008)5 

Residents born overseas   41.7% (2006)5  
 International tertiary student residents  21,584 (2009)6  20,276 (2007)7 
Most common language spoken, other than 
English   Mandarin 8.1% (2006)3   

 Total built area  30,440,563 m2 (2008)7 28,487,236 m2 (2006)7 
 Total employment (workers)  405,843 (2008)7 362,444 (2006)7 
 Number of establishments (business 
locations)  14,704 (2008)7  13,296 (2006)7 

 Largest industry by establishments  Business Services 2,684 (2008)7  Business Services 2,353 
(2006)7 

 Largest industry by employment  Business Services 64,068 (2008)7 Business Services 53,590 
(2006)7 

 Largest industry by floor area  Arts and Recreation 6,903,272 m2 
(2008)7 

Arts and Recreation 
6,899,316 m2 (2006)7 

 Number of cafe/ restaurant/ bistro seats  145,315 (2008)7  140,189 (2006)7 
Most common occupation of workers Professionals - 40.4% (2006)3    
 Total length of roads 342 km (2011)8 338 km (2006)8 
 Total area of parks / reserves  4,713,572 m2(2008)7  4,642,413 m2 (2006)9 

 Tallest building Eureka Tower, 3-7 Riverside Quay, 
Southbank, 92 levels/ 300m 9    

 Oldest building  Mitre Tavern, 5-9 Bank Place: 
1837 7   

 Melbourne Metropolitan area 7,693.7 km2    
 Estimated resident population  4,077,036(p) (2010)1 3,902,059(f) (2008)1  
 Residential dwellings  1,471,155 (2006)3  1,344,624 (2001)3 
 Median age  36 (2006)3   
Note. ABS Estimated Resident Population: (p) = preliminary; (r) = revised 
	  
Jag	  vill	  jämföra	  med	  andra	  australiensiska	  städer,	  särskilt	  Brisbane	  som	  jag	  besökte	  
under	  två	  veckor.	  Jag	  vill	  också	  jämföra	  med	  Malmö.	  
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Melbourne	  är	  en	  stad	  med	  ca	  100	  000	  invånare,	  med	  en	  ung	  population.	  	  
	  
Melbourne	  fick	  2011	  utmärkelsen	  Most	  Liveable	  City,	  
http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/MelbourneProfile/Pages/Welcom
etoMelbourne.aspx	  Om	  sin	  profil	  skriver	  man	  ”	  Melbourne	  is	  Victoria’s	  capital	  city	  and	  
the	  business,	  administrative,	  cultural	  and	  recreational	  hub	  of	  the	  state.”.	  Jag	  uppfattar	  
staden	  som	  mångkulturell	  och	  bubblande	  aktiv	  ungdomskultur.	  Man	  skriver	  själv	  ”	  
Melbourne's	  position	  as	  Australia's	  pre-‐eminent	  centre	  for	  arts	  and	  culture,	  education,	  
dining	  and	  shopping.”	  
http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/MelbourneProfile/Pages/CityofMe
lbourneprofile.aspx	  	  
	  
Det	  flödar	  många	  olika	  människor	  genom	  staden,	  över	  en	  miljon	  internationella	  
besökare	  per	  år.	  Det	  är	  betydelsefullt	  för	  staden	  att	  vara	  ”capital”	  i	  regionen.	  	  
	  
Om	  sin	  ”corporate	  identity”	  skriver	  man	  	  ”In	  2009,	  the	  City	  of	  Melbourne	  launched	  a	  new	  
corporate	  identity.	  //	  This	  identity	  was	  created	  to:	  

• become	  an	  icon	  for	  Melbourne	  and	  for	  the	  City	  of	  Melbourne	  	  
• capture	  the	  city's	  status	  as	  a	  leading	  capital	  city	  with	  an	  international	  reputation	  

for	  excellence,	  innovation	  and	  leadership	  	  
• represent	  our	  organisation	  as	  a	  single	  entity	  while	  allowing	  for	  a	  variety	  of	  sub-‐

brands	  with	  distinct	  personalities.	  ”	  
	  
Man	  säger	  också	  ”Looking	  at	  other	  cities	  such	  as	  London	  or	  New	  York	  you	  see	  the	  
strength	  of	  their	  single	  brand”.	  
	  	  
Identiteten	  är	  alltså	  logotypen.	  	  Då	  är	  det	  mycket	  mer	  intressant	  att	  titta	  på	  vad	  som	  står	  
under	  Melbourne’s	  lifestyle:	  
	  

Melbourne’s appeal is the emotion, feeling and memory of experience built around the city’s 
distinctive physical characteristics: 

• an unusual street and laneway network  
• the Yarra River  
• parks and gardens of renown  
• transport infrastructure which includes an extensive tram network  
• beautiful heritage buildings and cutting-edge new structures  

 
Melbourne has a feeling of openness and natural light. Building height limits and heritage 
controls have kept the city at a human scale while highlighting its diversity and creativity. 
 
At the street level, Melbourne’s labyrinth of connecting laneways and arcades provide an 
‘other world’ experience of intimate spaces and mystery, home to many of Melbourne’s bar, 
dining and shopping ‘secrets’. 
Melbourne provides a logical canvas for artistic expression and its laneways are home to 
sometimes controversial street art. Melburnians also love a party, with the year-round 
calendar of events offering something for everyone.  
 
The city has a strong culture of philanthropy and volunteering, and Melburnians are known 
for being friendly and inclusive. Look out for city’s team of tourism volunteers, the City 
Ambassadors! 
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Our multicultural population contributes to the city’s unique atmosphere. Melbourne is home 
to people of 140 different cultures: Indigenous Australians, post war European migrants, and 
recent arrivals from India, Somalia, Malaysia and beyond.  
 
Sustainability is a focus for the growing city.  Melbourne is leading the way in sustainable 
urban design, reduced water consumption and a commitment to zero greenhouse gas 
emissions by 2020.  
 
The lifestyle that makes Melbourne a magnet for so many people lies in the combination of 
these things. It is the sum of its parts – and more. 

	  
En	  annan	  intressant	  sak	  med	  Melbourne	  är	  att	  staden	  har	  en	  plan	  för	  2030	  som	  pekar	  på	  
att	  staden	  har	  växt	  till	  1	  miljon	  människor.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  the	  sustainable	  state	  
http://www.dse.vic.gov.au/conservation-‐and-‐environment/projects-‐building-‐the-‐
sustainable-‐state	  
	  

5.2.	  Om	  The	  Hub	  i	  Melbourne	  
The	  Hub	  är	  ett	  koncept	  som	  finns	  i	  hela	  världen	  i	  30	  städer	  på	  5	  kontinenter	  http://the-‐
hub.net/	  	  

”We're	  a	  social	  enterprise	  with	  the	  ambition	  to	  inspire	  and	  support	  
imaginative	  and	  enterprising	  initiatives	  for	  a	  better	  world.	  The	  Hub	  is	  a	  
global	  community	  of	  people	  from	  every	  profession,	  background	  and	  
culture	  working	  at	  'new	  frontiers'	  to	  tackle	  the	  world's	  most	  pressing	  
social,	  cultural	  and	  environmental	  challenges”.	  	  

	  
Man	  har	  startat	  en	  plattform	  för	  att	  prata	  mellan	  de	  olika	  hubbarna	  
http://www.thehubble.net/	  Initativet	  är	  intressant	  att	  haka	  i.	  Men	  det	  har	  inte	  gjorts.	  	  
	  
Det	  finns	  i	  Sverige,	  i	  Stockholm	  och	  närmast	  Malmö	  finns	  The	  Hub	  i	  Köpenhamn.	  I	  
Malmö	  har	  det	  startat	  Hubn	  som	  är	  Stapelbäddsparkens	  kontorsplats	  
http://www.stapelbaddsparken.se/vara-‐projekt/hubn.aspx	  	  
	  
Jag	  kan	  se	  hur	  Medea	  hade	  diskussionen	  och	  upplevde	  sig	  ha	  bollen	  att	  skapa	  Living	  
Labs	  som	  var	  som	  The	  Hub.	  Medea	  har	  valt	  att	  utveckla	  tankarna	  om	  Living	  Lab	  och	  om	  
en	  inkubator	  för	  social	  innovation	  http://medea.mah.se/2011/05/inkubatorn-‐finns-‐
darute/	  .	  Jag	  menar	  att	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  för	  Malmö	  Stad	  att	  jobba	  med	  lokala	  
deltagande	  innovations-‐praktiker	  genom	  att	  satsa	  på	  The	  Hub-‐konceptet.	  Det	  ligger	  väl	  i	  
linje	  med	  Social	  Inkubators-‐tankarna.	  

5.3.	  Om	  utbildning	  och	  forskning	  i	  Melbourne	  
	  
Melbourne	  är	  högre	  utbildnings-‐tätt.	  På	  den	  här	  sidan	  finns	  statistik	  
http://www.melbourne.vic.gov.au/enterprisemelbourne/Tools/publications/industries
/Pages/HigherEducationResearch.aspx	  
	  
Där	  framgår	  det	  att	  Melbourne	  har	  8	  av	  de	  stora	  universiteten	  i	  Victoria:	  
	  

• Australian Catholic University http://www.acu.edu.au/ Har ett område ”Arts, media, design” 
http://www.acu.edu.au/courses/arts_media_and_design/  
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• Deakin University http://www.deakin.edu.au/ Har School of Communication and Creative Arts 
http://www.deakin.edu.au/arts-ed/scca/index.php Har också startat en Creative Industries Hub 
http://www.deakin.edu.au/arts-ed/creative/writing/creative-hub.php  

• La Trobe University http://www.latrobe.edu.au/ Har School of Visual Arts and Design 
http://www.latrobe.edu.au/visualarts/ppg/index.htm med utställningar man berättar om. Även en 
inriktning mot samarbete eller snarare tjäna på forskning http://www.latrobe.edu.au/research/techpark  

• Monash University http://www.monash.edu.au/ Är ett mycket internationellt universitet, på sex ställen i 
Australien samt Malaysia, Sydafrika, Italien, Indien. Enda stället i faktiska Melbourne är 
http://www.monash.edu.au/study/campuses/parkville.html  Även här en inriktning att kommersialisera 
forskning http://www.monash.edu.au/industry/  

• RMIT University http://www.rmit.edu.au/  Har ett Centre for Design http://www.rmit.edu.au/cfd Har 
också en Design Hub http://www.rmit.edu.au/browse;ID=vk2dipqcc5t71 Och att bygga en Hub för 
socialt entreprenörskap. 

• Swinburne University of Technology http://www.swinburne.edu.au/ Har en hel del designutbildningar 
och pekar på sina stora och bra design-forskning http://www.swinburne.edu.au/design/ De har också 
startat ett Living Lab som de kallar för Sweinburne Design Factory 
http://www.swinburne.edu.au/design/design-factory/ Man berättar där att man inspirerats av världens 
första Fabrik http://designfactory.aalto.fi/ från 2008. Uppdelningen här är intressant 
http://designfactory.aalto.fi/inside/research/  

• University of Melbourne http://www.unimelb.edu.au/ Har en hel School of Design 
http://www.msd.unimelb.edu.au/ där det är tydligt att man satsar på en inkubator direkt kopplat till 
skolan http://msdincubator.com/ Det är en årlig tävling som står i fokus.  

• Victoria University 
	  
Det	  visar	  sig	  också	  att	  det	  finns	  en	  insats	  att	  bli	  kända	  som	  Australiens	  kunskaps-‐
huvudstad	  och	  som	  en	  global	  universitets-‐stad:	  
	  	  

”The	  City	  of	  Melbourne	  has	  more	  than	  30	  tertiary	  institutions,	  teaching	  
more	  than	  70,000	  students.	  In	  2006,	  21,000	  of	  these	  were	  international	  
students	  enrolled	  at	  an	  educational	  institution	  within	  the	  city.	  More	  than	  
18,000	  of	  these	  were	  also	  residents.	  Only	  London	  and	  New	  York	  attract	  
more	  international	  students	  than	  Melbourne.”	  

	  
Det	  lärosäte	  jag	  besökte	  tillhör	  inte	  de	  större	  universiteten.	  Det	  är	  istället	  en	  liten	  
Design-‐skola,	  som	  heter	  Australian	  Academy	  of	  Design.	  Skolan	  kan	  jag	  hitta	  i	  en	  sökning	  
på	  tertiary	  institutions,	  via	  google	  och	  på	  kartor:	  

• VTAC	  -‐	  Victorian	  Tertiary	  Admissions	  Centre	  www.vtac.edu.au	  
• RMIT	  University	  -‐	  City	  Campus	  www.rmit.edu.au/about/	  
• Swinburne	  University	  of	  Technology	  www.swinburne.edu.au/	  
• Oceania	  Polytechnic	  Faculty	  of	  Art	  &	  Architecture	  www.opie.vic.edu.au/	  
• Graduate	  House	  www.graduatehouse.com.au/	  
• Australian	  Academy	  of	  Design	  www.designacademy.edu.au/	  
• Deakin	  University	  www.deakin.edu.au/	  
• NMIT	  -‐	  Preston	  Campus	  www.nmit.edu.au/	  
• Charles	  Sturt	  University	  (CSU)	  Study	  Centres	  www.studygroup.edu.au/CSU	  
• Australian	  College	  of	  Sports	  Therapy	  sportstherapy.edu.au/	  	  

	  
I	  en	  jämförelse	  med	  Malmö	  ser	  utbildning	  ut	  att	  vara	  mycket	  lite.	  På	  Malmö	  Stad	  ser	  det	  
ut	  så	  här:	  http://malmo.se/English/Education.html	  Det	  som	  finns	  är:	  ”Malmö	  med	  ca	  
275.000	  invånare	  har	  en	  mängd	  utbildningar	  att	  erbjuda,	  till	  exempel	  kan	  du	  läsa	  till	  
fastighetsmäklare,	  lärare,	  sjuksköterska,	  skådespelare,	  tandläkare	  med	  mera.	  Idag	  
studerar	  cirka	  20.000	  personer	  på	  Malmö	  högskola.	  I	  Malmö	  finns	  dessutom	  möjlighet	  
att	  läsa	  på	  konsthögskola,	  musikhögskola,	  teaterhögskola	  samt	  world	  maritime	  
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university.”.	  Malmö	  lyckas	  alltså	  inte	  visa	  för	  världen,	  genom	  hemsidan,	  hur	  kunskap	  och	  
lärande	  ska	  finnas	  i	  övergången	  från	  industrstad	  till	  kunskapsstad.	  Det	  verkar	  som	  att	  
det	  finns	  dålig	  kunskap	  i	  Malmö	  Stad	  om	  vad	  forskning	  kan	  vara.	  De	  verkar	  bara	  koppla	  
till	  tydliga	  professioner. 
	  

5.4.	  Om	  besöket	  till	  Australian	  Academy	  of	  Design	  Melbourne	  
Min	  kontakt	  var	  Dr	  Robert	  G	  Treseder	  Director	  Australian	  Academy	  of	  Design	  
Campus	  	  220	  Ingles	  Street	  Port	  Melbourne	  VIC	  Mail	  PO	  Box	  5200	  South	  Melbourne	  VIC	  
	  3205	  	  Australia	  Phone	  +61	  3	  9676	  9000	  Fax	  	  +61	  3	  9676	  9066	  
Web	  www.designacademy.edu.au	  	  Email	  director@designacademy.edu.au	  
	  
Designskolan	  vill	  starta	  en	  egen	  inkubator	  inom	  skolan.	  På	  plats	  för	  jag	  veta	  att	  idén	  med	  
inkubatorn	  är	  att	  gå	  från	  att	  ha	  en	  designskola	  som	  betonar	  design	  istället	  bli	  en	  
designskola	  som	  också	  betonar	  ”business”	  på	  ett	  integrerat	  sätt.	  Det	  handlar	  om	  att	  
kunna	  utbilda	  både	  designers	  och	  ”better	  managers	  with	  design	  approach”.	  Robert	  har	  
en	  tanke	  om	  att	  kunna	  samarbeta	  med	  både	  en	  utbildning	  i	  San	  Fransisco	  och	  i	  London.	  
	  
Skolans	  inriktning	  hittills	  är	  att	  kunna	  ha	  lägre	  avgifter	  än	  övriga	  designskolor	  i	  
Melbourne	  men	  ändå	  erbjuda	  en	  bra	  designutbildning.	  Studenterna	  är	  till	  95%	  direkt	  
från	  skolan.	  Robert	  vill	  hellre	  ha	  de	  med	  mer	  erfarenhet,	  men	  marknaden	  tillåter	  inte	  
det:	  'as	  long	  as	  china's	  going	  well	  we're	  going	  well'	  //	  'mature	  age	  students	  are	  hard	  to	  
find'.	  	  
	  
Det	  visar	  sig	  att	  både	  skolan	  här	  och	  QUT	  i	  Brisbane	  är	  väldigt	  beroende	  av	  
internationella	  studenter.	  Särskilt	  QUT	  var	  påverkade.	  
	  
Robert	  menar	  att	  de	  internationella	  studenter	  tvekar	  att	  komma	  på	  grund	  av	  penga-‐
läget,	  där	  den	  australiensiska	  dollarn	  är	  mycket	  värd.	  Robert	  nämner	  också	  att	  några	  
indiska	  studenter	  mördades	  för	  en	  liten	  tid	  sedan.	  Det	  har	  gjort	  att	  det	  har	  sjunkit	  15%	  
med	  internationella	  studenter	  och	  nu	  30%.	  	  
	  
Roberts	  skola	  är	  ganska	  liten	  men	  välutrustad	  med	  bra	  faciliteter	  för	  såväl	  digital	  design	  
som	  materiell.	  Man	  verkar	  ha	  en	  fördel	  i	  att	  vara	  liten	  med	  gott	  rykte	  att	  ge	  
designutbildning	  som	  är	  ”good	  value”.	  Trots	  det	  är	  konkurrensen	  från	  de	  stora	  
universiteten	  ett	  ständigt	  närvarande	  hot.	  Robert	  förklarar	  att	  han	  har	  slutat	  annonsera,	  
för	  universiteten	  har	  så	  mycket	  pengar	  så	  de	  kan	  ändå	  synas	  mer.	  Strategin	  är	  istället	  att	  
besöker	  de	  lärosäten	  med	  olika	  paket.	  Det	  är	  därför	  Robert	  vill	  ha	  kontakter	  med	  skolor	  
med	  bra	  rykte,	  det	  är	  därför	  han	  åker	  till	  Europa,	  det	  är	  därför	  han	  vill	  att	  jag	  är	  där.	  
	  
Det	  finns	  en	  stark	  önskan	  att	  kunna	  använda	  sociala	  medier	  som	  ett	  billigt	  sätt	  för	  
marknadsföring.	  Robert	  ber	  mig	  därför,	  och	  jag	  gör	  också,	  en	  föreläsning	  om	  sociala	  
medier	  och	  akademin.	  Under	  det	  här	  föredraget,	  när	  jag	  ska	  visa	  min	  Facebook	  kommer	  
jag	  inte	  in	  på	  mitt	  konto.	  Då	  kommer	  det	  fram	  att	  skolan	  har	  stängt	  just	  Facebook,	  för	  att	  
studenterna	  bara	  blev	  distraherade	  från	  undervisningen.	  Mitt	  i	  allt	  detta	  ser	  jag	  just	  
mötet	  mellan	  det	  gamla	  och	  det	  nya	  krockar	  och	  hur	  lätt	  det	  är	  att	  missa	  deltagande	  
innovation	  och	  samhandling.	  	  
	  



	   42	  

Robert	  menar	  att	  utmaningen	  i	  utbildningarna	  är	  att	  balansera	  mellan	  att	  vara	  
experimentell	  och	  vad	  industrin	  vill	  ha.	  	  
	  
När	  jag	  frågar	  om	  forskning,	  så	  berättar	  Robert	  att	  det	  är	  minimal	  forskning	  idag.	  Det	  är	  
alltså	  en	  designskola	  utan	  forskning,	  som	  vill	  starta	  en	  inkubator.	  Istället	  för	  att	  satsa	  på	  
forskning	  satsar	  man	  på	  att	  integrera	  ”business”.	  Den	  forskning	  som	  görs	  är	  det	  som	  
medarbetarna	  gör	  som	  yrkesaktiva	  t	  ex	  som	  ”visual	  artists	  and	  designers”.	  Alla	  
medarbetare	  är	  "sessional	  staff"	  det	  vill	  säga	  alla	  är	  yrkesaktiva.	  Det	  är	  ett	  medvetet	  val	  
för	  att	  tappa	  in	  i	  industrin.	  Robert	  jämför	  med	  universitetet	  att	  medarbetarna	  där	  inte	  
hänger	  med	  utan	  vilar	  på	  gamla	  lagrar.	  Han	  menar	  att	  du	  måste	  ha	  människor	  som	  är	  ”in	  
touch	  of	  what	  is	  going	  on”.	  
	  
Under	  mitt	  besök	  visar	  det	  sig	  att	  Robert	  har	  planerat	  in	  mig	  i	  ett	  möte	  med	  tjänstemän	  
från	  regionen:	  Victoria.	  Det	  kommer	  representanter	  från	  en	  avdelning	  där	  för	  ”business	  
och	  innovation”.	  Besöket	  görs	  för	  att	  de	  ska	  revidera	  sin	  design-‐policy	  ”for	  Victorian	  
design	  action	  plan”.	  Jag	  förväntas	  berätta	  om	  Minc,	  Malmö	  och	  samarbetet	  mellan	  
akademi	  och	  näringsliv	  där	  och	  säga	  snälla	  saker	  om	  Roberts	  skola.	  Jag	  får	  ingen	  större	  
chans	  att	  ställa	  frågor	  till	  tjänstemännen.	  Mötet	  är	  över	  på	  15	  minuter.	  
	  
Under	  mitt	  besök	  ber	  jag	  att	  få	  tala	  med	  något	  företag	  som	  de	  samarbetar	  med	  eller	  som	  
Robert	  tycker	  skulle	  kunna	  verka	  intressant.	  Jag	  får	  kontakt	  med	  Danny	  Stefanic,	  som	  är	  
entreprenör	  inom	  virtual	  reality,	  startat	  olika	  företag,	  och	  som	  drivit	  på	  Robert	  att	  starta	  
en	  inkubator.	  Dannys	  företag	  är:	  

• http://www.exitreality.com	  
• http://www.vside.com	  
• http://www.surroundus.com	  

	  
Danny	  har	  även	  ett	  intresse	  i	  transmedia.	  I	  samtalet	  med	  Danny	  märks	  önskan	  att	  
samarbeta	  mer	  officiellt	  och	  effektivt	  med	  en	  designskola.	  Danny	  kan	  gärna	  tänka	  sig	  att	  
vara	  en	  ”virtual	  entrepreneur	  in	  residence”	  på	  Medea.	  MER	  FRÅN	  FÄLTANTECKNINGAR	  
I	  BÖCKER.	  
	  
I	  samtal	  med	  Danny	  får	  jag	  tipset	  att	  besöka	  The	  Hub.	  Danny	  tipsar	  också	  om	  John	  
Smithies	  0418374036,	  som	  byggde	  acmi.	  Jag	  tänker	  att	  det	  kanske	  är	  möjligt	  med	  att	  
samarbeta	  med,	  lära	  för	  Moving	  Media	  City-‐huset,	  kanske	  för	  Exploria	  också.	  Men	  inga	  
kontakter	  går	  vidare.	  Jag	  vill	  prata	  med	  några	  från	  Media	  Evolution	  och	  Exploria,	  men	  
kommer	  inte	  hem	  förrän	  flera	  veckor	  senare.	  När	  jag	  försöker	  hitta	  sätt	  att	  avrapportera,	  
finns	  det	  inga	  formella	  möten	  mellan	  Medea	  och	  Media	  Evolution.	  Jag	  börjar	  göra	  annat	  
som	  är	  mer	  nära	  mitt	  arbete.	  Jag	  glömmer.	  Hittar	  det	  nu.	  
	  
På	  The	  Hub	  får	  jag	  träffa	  Tina,	  som	  visar	  mig	  runt.	  The	  Hub	  är	  ännu	  ett	  internationellt	  
koncept	  som	  bygger	  på	  gräsrotsinnovation.	  Det	  är	  ett	  populärt	  ställe	  i	  Melbourne	  för	  
unga	  entreprenörer,	  särskilt	  inom	  samhällsentreprenörskap.	  De	  har	  byggt	  stället	  
tillsammans.	  Mycket	  handlar	  om	  att	  dela	  med	  sig	  till	  andra.	  Sådana	  meddelanden	  står	  
överallt.	  Det	  finns	  blandade	  fysiska	  affischer	  överallt	  om	  att	  delta	  i	  både	  professionella	  
utbyten	  och	  mer	  socialt	  nätverksorienterade.	  MER	  FRÅN	  FÄLTANTECKNINGAR	  I	  
BÖCKER.	  
	  
Slutsatser	  av	  relevans	  för	  studien	  
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6.	  Events	  
Events	  är	  en	  traditionell	  arena	  som	  bygger	  på	  formella	  föreläsningar	  och	  informella	  
samtal.	  	  
	  
Detta	  är	  delanalysen	  av	  ”events”,	  i	  betydelsen	  konferenser.	  Jag	  ser	  alltså	  konferensen	  
som	  en	  forskningsplats	  (a	  research	  site;	  field	  site),	  på	  svenska	  heter	  det	  etnografisk	  
fältstudie.	  Delanalysen	  bygger	  på	  fältstudier	  av	  några	  branschkonferenser	  från	  år	  2009	  
till	  2011.	  Jag	  har	  på	  olika	  sätt	  observerat,	  deltagit,	  konverserat,	  varit	  med	  i	  skapandet	  av	  
själva	  konferensen.	  Studien	  innebär	  observationer	  av	  både	  vad	  andra	  gör	  och	  vad	  jag	  
gör.	  Det	  innebär	  främst	  att	  titta	  på	  den	  kommunikation	  som	  sker	  kring	  eventen:	  från	  
inbjudan	  till	  den	  dokumentation	  som	  erbjuds.	  Jag	  har	  även	  med	  konferensens	  koppling	  
till	  sociala	  medier.	  	  
	  
Det	  som	  är	  intressant	  med	  branschkonferenser	  är	  just	  dess	  sammanvävdhet	  mellan	  det	  
som	  händer	  på	  plats,	  med	  det	  som	  händer	  i	  medier	  och	  hur	  det	  uppfattas.	  Konferenserna	  
är	  mötesplatser	  för	  nya	  men	  också	  gamla	  bekantskaper.	  I	  olika	  samtal	  med	  EU-‐
representanter	  så	  har	  det	  framgått	  att	  medie-‐täckning,	  i	  form	  av	  massmedier	  är	  ett	  bra	  
bevis	  för	  ett	  bra	  event.	  	  
	  
Det	  jag	  bidrar	  med	  kunskap	  om	  är	  dels	  en	  fördjupad	  förståelse	  för	  branschkonferensers	  
betydelse	  i	  lokal	  deltagande	  innovation.	  Dels	  att	  sociala	  mediers	  samspel	  med	  
konferenser	  är	  viktiga	  att	  uppmärksamma	  som	  kvalitet	  för	  deltagande	  innovation.	  Jag	  
menar	  alltså	  att	  de	  lokala	  deltagande-‐praktikerna	  ingår	  i	  ett	  viktigt	  samspel	  mellan	  
events	  och	  sociala	  medier.	  I	  analysen	  av	  företag	  nyanseras	  betydelsen	  av	  
branschkonferenser	  och	  dess	  betydelse.	  
	  

Event	  är	  event	  [i'vent]	  subst.	  1	  händelse;	  evenemang,	  at	  all	  events	  i	  alla	  
händelser,	  in	  that	  event	  i	  så	  fall,	  in	  any	  event	  i	  varje	  fall,	  in	  the	  event	  i	  
själva	  verket,	  in	  the	  event	  of	  i	  händelse	  av,	  ifall	  2	  sport.	  	  tävlingsgren,	  
gren	  (www.ne.se).	  	  

	  
Det	  jag	  har	  studerat	  är	  inte	  alla	  former	  av	  events,	  utan	  vad	  Lampel	  och	  Meyer	  (2008)	  
beskriver	  som	  ”industry	  events”:	  
	  

…	  as	  ‘settings	  in	  which	  people	  from	  diverse	  organizations	  and	  with	  
diverse	  purposes	  assemble	  periodically,	  or	  on	  a	  one-‐time	  basis,	  to	  
announce	  new	  products,	  develop	  industry	  standards,	  construct	  social	  
networks,	  recognize	  accomplishments,	  share	  and	  interpret	  
information,	  and	  transact	  business’.	  Studying	  events	  is	  important,	  
because	  entrepreneurs	  invest	  substantial	  resources	  in	  organizing	  and	  
attending	  them	  (Browning	  and	  Adams,	  1988).	  Little	  is	  known,	  
however,	  about	  when	  event	  participation	  facilitates	  entrepreneurs	  in	  
developing	  effective	  networks.	  

	  
Inom	  medieforskning	  resonerar	  man	  kring	  ”media	  events.	  Det	  är	  Dayan	  och	  Katz,	  som	  
1992	  släppte	  boken	  Media	  Events:	  The	  Live	  Broadcasting	  of	  History,	  som	  myntade	  
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begreppet.	  Media	  Events,	  menar	  de	  är	  ”public	  ceremonies,	  deemed	  historic,	  and	  
broadcast	  live	  on	  television”.	  Andra	  forskare	  har	  fyllt	  på	  med	  att	  det	  även	  kan	  inbegripa	  
stora	  nyhetshändelser	  som	  chockar	  världen	  (Scannell,	  1996).	  	  
	  

6.1.	  En	  bild	  av	  det	  enorma	  flödet	  av	  mediebranschevents	  
I	  den	  roll	  jag	  och	  det	  sammanhang	  jag	  har	  i	  och	  med	  den	  här	  MMSS1	  FoU-‐delen,	  hamnar	  
jag	  i	  en	  enorm	  mängd	  inbjudningar	  till	  olika	  typer	  av	  mediebransch-‐events.	  Detta	  är	  ett	  
av	  många	  uttryck	  för	  att	  mediebranschen	  är	  så	  bred	  och	  i	  princip	  griper	  in	  i	  all	  typ	  av	  
bransch-‐verksamhet.	  Det	  betyder	  att	  olika	  aktörer	  kan	  gå	  in	  och	  försöka	  förstå	  och	  
förklara	  vad	  som	  pågår	  och	  hur	  man	  ska	  hantera	  den	  digitala	  medieframtiden.	  Det	  gör	  
de	  också,	  bland	  events	  som	  erbjudits	  mig	  i	  olika	  former	  av	  inbjudningar	  via	  e-‐post	  och	  
sociala	  medier,	  märks	  representanter	  från	  region,	  kommun,	  stad,	  inkubatorer,	  
branschorganisationer,	  intresseorganisationer,	  sociala	  rörelser,	  företag,	  högskolor	  och	  
även	  olika	  personer	  som	  bestämmer	  sig	  för	  att	  skapa	  ett	  event.	  
	  
Jag	  har	  inte	  gått	  på	  alla	  events	  jag	  har	  bjudits	  in	  till.	  De	  events	  jag	  har	  tackat	  ja	  till	  är	  
främst	  de	  där	  inbjudningar	  kommer	  från	  Medea,	  Minc	  och	  Media	  Evolution.	  På	  något	  
sätt	  har	  jag	  sett	  dem	  som	  en	  del	  av	  mitt	  arbete,	  att	  närvara	  där.	  Det	  är	  de	  som	  står	  mig	  
närmast.	  Malmö	  Stad	  och	  Region	  Skåne	  bjuder	  in,	  men	  jag	  går	  nästan	  aldrig.	  Ingen	  
personlig	  kontakt	  finns,	  och	  deras	  inbjudningar	  kommer	  inte	  via	  varken	  Medea,	  Minc	  
eller	  Media	  Evolution.	  Jag	  ser	  samma	  problematik	  för	  events	  där	  EU	  står	  som	  avsändare	  
för	  events.	  En	  annan	  problematik	  som	  framtonar	  är	  att	  det	  är	  inte	  helt	  lätt	  att	  få	  olika	  
gemenskaper	  att	  gå	  på	  varandras	  event.	  På	  Medea	  har	  väldigt	  sällan	  Media	  Evolution-‐	  
eller	  Minc-‐människor	  kommit.	  	  
	  	  
Från	  Malmö	  Stad	  har	  jag	  fått	  inbjudningar	  om	  frukostmötet	  07:07	  som	  är	  till	  för	  
företagare	  att	  utbyta	  erfarenheter.	  Jag	  deltog	  30	  september	  2009,	  då	  det	  var	  temat	  ”Ta	  
plats	  i	  en	  styrelse”.	  Jag	  var	  där	  som	  enda	  akademiker	  och	  gick	  dit	  för	  att	  jag	  ville	  ta	  del	  av	  
det	  som	  pågick	  i	  närområdet	  kring	  kunskapsutbyte	  i	  ett	  sammanhang	  som	  jag	  knappt	  
kände	  till.	  Det	  var	  väldigt	  mycket	  folk	  där	  som	  jag	  inte	  träffat	  innan.	  De	  två	  jag	  träffade	  
som	  jag	  kände	  var	  gamla	  studenter	  som	  ville	  komma	  in	  i	  arbetslivet.	  En	  av	  dem	  hade	  fått	  
uppdraget	  att	  fotografera	  eventet.	  	  
	  
På	  torsdag	  samma	  vecka	  gick	  jag	  på	  mitt	  första	  Geek	  Girl	  Meetup	  Malmö.	  Jag	  hade	  blivit	  
inbjuden	  av	  en	  Media	  Evolution-‐medarbetare.	  Träffen	  var	  på	  företaget	  Good	  Old.	  Jag	  
träffade	  bland	  annat	  en	  medarbetare	  från	  projektet	  Boost	  Hbg.	  Det	  vi	  pratade	  om	  där	  
gjorde	  att	  hen	  bjöd	  in	  mig	  till	  en	  stefettworkshop	  för	  att	  bygga	  lab-‐verksamheten	  på	  
Boost.	  Där	  träffade	  jag	  för	  första	  gången	  en	  person,	  som	  jag	  senare	  prövade	  att	  skriva	  
om	  betalningsmodeller	  med	  samt	  intervjuade.	  	  
	  
Den	  7	  oktober	  2009	  prövade	  jag	  att	  gå	  till	  ett	  evenemang	  på	  Minc	  om	  ”Så	  använder	  vi	  
mobilen	  och	  sociala	  medier”.	  Det	  var	  Öresund	  IT	  (numera	  Cluster	  55)	  som	  ordnade	  
eventet,	  med	  fokus	  på	  deras	  Vinnova-‐finansierade	  Living	  Labs.	  En	  sändning	  från	  
händelsen	  finns	  här.	  Vid	  det	  här	  tillfället	  framstår	  användarna	  som	  enkla,	  innovation	  
som	  slumpartat,	  betalningsmodeller	  som	  viktiga	  och	  forskning	  som	  onödigt:	  
	  

”Ser	  att	  de	  unga	  tjejerna	  som	  ska	  prata	  om	  mobiltelefonanvändning	  
sätter	  sig	  och	  säger	  ”shit”.	  Micael	  Gustafsson:	  det	  är	  inte	  rocket	  science	  



	   45	  

vad	  användarna	  vill.	  Fråga	  användarna	  är	  common	  sense.	  Det	  är	  enkelt.	  
Men	  många	  gör	  inte	  det.	  Kritiserar	  användargränssnitt.	  Användardriven	  
innovation	  är	  common	  sense.	  Att	  det	  är	  en	  konflikt	  mellan	  användare	  
och	  utvecklare.	  Att	  crowdsourca	  är	  inte	  allt.	  Driv	  inte	  saker	  in	  
absurdum.	  Ibland	  har	  användarna	  fel.	  Innovation	  är	  lite	  random.	  Att	  
veta	  vad	  man	  kan	  använda	  det	  till.	  Använd	  användarna	  mer	  kring	  vad	  
man	  är	  beredd	  att	  betala.	  Diskutera	  mer	  betalningsmodeller.	  Viktigt	  att	  
jobba	  med	  förtroende	  hos	  användarna	  och	  det	  tar	  tid.	  ”Sunt	  förnuft	  är	  i	  
det	  här	  fallet	  bättre	  än	  forskning”.	  Viktigt	  med	  oengagemang.	  Inside	  the	  
box,	  behöver	  inte	  hitta	  på	  mer,	  krångla	  ej	  till	  det	  i	  onödan	  och	  ha	  kul.	  En	  
tjej	  berättar	  att	  hon	  skickar	  jättemånga	  sms.	  Det	  är	  en	  intervju	  mellan	  
henne	  och	  en	  till,	  tror	  det	  är	  en	  snubbe	  från	  idélaboratoriet.”	  
(Fältanteckningar)	  

	  
Vid	  detta	  tillfälle	  höll	  Medea	  på	  att	  starta	  upp	  sina	  Living	  Labs.	  Samtidigt	  finns	  det	  i	  
innovationssystemet	  en	  stark	  näringslivskraft	  som	  direkt	  misstror	  möjligheten	  med	  
akademins	  sätt	  att	  arbeta.	  
	  
Under	  denna	  tidsperiod	  träffades	  olika	  människor	  med	  intresset	  att	  skapa	  en	  lokal	  TedX	  
en	  internationell	  ideell	  insats	  som	  handlar	  om	  att	  sprida	  idéer	  genom	  events	  med	  
föreläsningar	  och	  olika	  samtalsmöjligheter	  efter.	  Vi	  hade	  en	  del	  möten	  på	  Minc	  och	  jag	  
bjöds	  in	  pga	  de	  kontakter	  jag	  hade	  haft	  med	  Media	  Mötesplats	  Malmö	  samt	  att	  jag	  träffat	  
en	  Minc-‐medarbetare	  några	  gånger	  vid	  events.	  Efter	  den	  här	  initiala	  kontakten	  lämnade	  
jag	  över	  till	  föreståndare	  för	  Medea.	  Olika	  människor	  har	  dragit	  i	  eventet	  och	  nu	  finns	  
TedxMalmoe.	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  spår	  under	  åren	  där	  olika	  internationella	  och	  nationella	  koncept	  för	  
evenemang	  görs	  lokala.	  Ett	  exempel	  är	  Likemind	  att	  träffas	  under	  informella	  former	  och	  
prata	  med	  likasinnade.	  Fenomenet	  Bar	  Camps	  har	  varit	  och	  är	  stort	  för	  affärsutveckling.	  
	  
Min	  egen	  organisation,	  Malmö	  högskola,	  samordnade	  med	  Minc	  och	  Öresund	  
Entrepreneurship	  Academy,	  den	  2	  november	  en	  föreläsning	  med	  Eric	  Ries,	  en	  
entreprenör	  från	  Silicon	  Valley.	  Jag	  såg	  många	  ansikten	  från	  Minc	  i	  publiken.	  Föredraget	  
var	  mycket	  tillämpat	  och	  helt	  utifrån	  Eric’s	  erfarenheter	  av	  vad	  som	  lyckats	  och	  
misslyckats.	  	  
	  
Min	  egen	  avdelning,	  Medea,	  ordnade	  under	  år	  2009	  en	  Medea	  Talk-‐serie	  om	  MEDIA	  
TRANSFORMATION	  -‐	  MALMÖ	  TRANSFORMATION.	  Det	  är	  Medeas	  gästprofessor	  i	  
entreprenörskap,	  som	  ordnar	  serien.	  Under	  serien	  föreläste	  fem	  äldre	  vita	  amerikanska	  
män	  som	  pratade	  om	  innovation	  på	  en	  strukturell	  nivå.	  En	  av	  föreläsningarna	  hölls	  av	  en	  
kvinna,	  som	  är	  konstnär	  och	  berättade	  om	  ”collaborative	  painting”.	  Jag	  gick	  på	  två	  av	  
föreläsningarna,	  varav	  den	  ena	  var	  på	  Minc	  (3	  november)	  och	  pushar	  ganska	  hårt	  för	  
dem	  på	  Twitter	  också.	  På	  föredraget	  på	  Minc	  så	  kom	  många	  som	  brukar	  gå	  på	  Mincs	  
events.	  På	  den	  kvinnliga	  konstnärens	  föredrag,	  som	  var	  i	  en	  scenteknik-‐sal	  på	  högskolan,	  
kom	  enbart	  Medea-‐medarbetare	  och	  de	  som	  kände	  de	  på	  Medea.	  
	  
20	  november	  2009	  samordnar	  Medea	  ett	  event,	  på	  Sydsvenskan.	  Jag	  är	  där.	  Eventet	  är	  
en	  presentation	  av	  Nicklas	  Lundblad	  om	  rapporten	  ”Tre	  reformer	  för	  
offentlighetsprincipen	  i	  informationssamhället”	  och	  en	  efterföljande	  paneldebatt.	  Det	  
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visar	  sig	  att	  en	  student	  från	  mastern	  i	  Kultur-‐	  och	  medieproduktion,	  är	  med	  i	  panelen.	  
De	  som	  är	  i	  publiken	  är	  några	  få	  från	  Medea	  samt	  många	  från	  Sydsvenskan.	  De	  som	  
organiserar	  eventet	  är	  Medea,	  Media	  Evolution	  och	  Timbro.	  Jag	  hälsade	  på	  olika	  
journalister	  som	  jag	  hittills	  bara	  sett	  på	  och	  pratat	  med	  på	  Twitter.	  
	  
Efter	  dessa	  events	  försökte	  jag	  att	  koncentrera	  mig	  på	  att	  jobba	  fram	  rapporter	  och	  se	  
till	  att	  boka	  in	  och	  genomföra	  intervjuer.	  Redan	  här	  kände	  jag	  att	  arbetsbördan	  blir	  
enorm	  av	  att	  redovisa	  inför	  tre	  aktörer	  (Medea,	  MMSS,	  EU),	  genomföra	  studier,	  närvara	  
vid	  events,	  fånga	  upp	  kontakter	  och	  se	  till	  att	  de	  blir	  något.	  
	  
Nästa	  event	  jag	  gick	  på	  var	  ”Innovation	  och	  tjänstedesign”.	  Det	  anordnades	  av	  Region	  
Skåne,	  Malmö	  Stad,	  Malmö	  högskola,	  Form	  och	  Design-‐Center	  (där	  vi	  var)	  och	  företaget	  
Gemba,	  som	  Medeas	  gästprofessor	  Bob	  Jacobson	  jobbar	  på.	  De	  som	  föreläste	  under	  
tillfället	  kommer	  från	  företaget	  Gemba.	  Jag	  träffade	  en	  del	  människor	  här	  som	  jag	  träffat	  
på	  Minc	  i	  olika	  sammanhang	  (möten,	  events).	  Många	  från	  Medea	  var	  också	  här.	  
	  
Så	  här	  fortsätter	  det.	  Mängder	  av	  events	  med	  inbjudningar	  från	  olika	  håll,	  människor	  
som	  återkommer	  på	  olika	  platser.	  Events	  som	  samordnas	  mellan	  olika	  organisationer	  
och	  aktörer,	  för	  att	  säkra	  plats	  för	  event,	  finansiering	  och	  marknadsföring.	  Mycket	  
verkar	  handla	  om	  att	  vara	  ute	  och	  träffas	  för	  att	  få	  saker	  att	  hända.	  
	  
Övriga	  insatser	  jag	  gör	  för	  kontaktskapande	  och	  som	  är	  intressanta	  bidrag	  till	  bilden	  av	  
flödet	  av	  branschevents,	  är	  att	  förutom	  officiella	  öppna	  tillställningar	  så	  sker	  flertalet	  
specialinbjudna	  insatser.	  Till	  exempel	  är	  jag	  återkommande	  med	  i	  en	  så	  kallad	  ”Task	  
Force	  Crossmedia”	  som	  MMSS	  bjuder	  in	  till.	  Jag	  åker	  på	  studieresa	  till	  KPH	  om	  sociala	  
entreprenörer	  inom	  ramen	  för	  en	  utbildning.	  Jag	  är	  med	  och	  genomför	  en	  workshop	  
mellan	  K3	  och	  näringslivs-‐representanter	  på	  Minc	  för	  att	  utveckla	  ett	  nytt	  
medieprogram.	  Jag	  är	  med	  i	  en	  workshop	  om	  Living	  Lab-‐fabriken	  på	  Medea	  om	  att	  skapa	  
värde	  i	  miljön.	  Jag	  är	  med	  i	  ett	  Medea-‐projekts	  öppen-‐manus-‐workshop	  för	  filmen	  
Granny’s	  Dancing	  on	  The	  Table,	  på	  Malmö	  Stadsbibliotek.	  Jag	  är	  med	  på	  Media	  
Evolutions	  medlemslunch	  i	  Lund,	  på	  Ideon.	  Och	  jag	  är	  med	  på	  festligheter	  som	  till	  
exempel	  inflyttningsfesten	  på	  Moriskan,	  ett	  kulturhus,	  i	  Malmö.	  
	  
För	  någon	  (i	  detta	  fall	  jag)	  att	  vara	  engagerad	  i	  ett	  triple-‐helix-‐samspel	  krävs	  att	  närvara	  
på	  flera	  olika	  events	  om	  målet	  är	  att	  skapa	  deltagande	  innovation.	  Eventen	  har	  olika	  
innehåll,	  människor,	  avsändare	  och	  platser.	  Där	  förstärks	  skillnader	  snarare	  än	  likheter	  
mellan	  mediebranscher.	  Det	  gäller	  också	  för	  triple-‐helix-‐aktörerna,	  där	  myndigheter,	  
akademi	  och	  näringsliv	  verkar	  ha	  sina	  egna	  spår	  för	  att	  handskas	  med	  digital	  utveckling.	  
Samspelet	  åstadkoms	  inte	  om	  inte	  myndigheter,	  akademi	  och	  näringsliv	  träffas.	  Reellt	  
samarbete	  mellan	  olika	  aktörer	  kring	  innehåll,	  skulle	  stärka	  möjligheten	  för	  att	  samla	  
olikheter.	  Jag	  ser	  möjligheten	  med	  några	  få	  stora	  events	  där	  alla	  triple-‐helix-‐aktörer	  
deltar	  och	  bjuder	  in	  kompletterat	  med	  små	  events	  som	  organiseras	  underifrån	  och	  
faciliteras	  av	  centrala	  triple-‐helix-‐aktörer.	  
	  

6.1.1	  En	  himla	  massa	  fler	  events	  
Det	  är	  också	  på	  sin	  plats	  att	  påpeka	  att	  jag	  inte	  heller	  inbjuden	  till	  alla	  events.	  För	  det	  är	  
en	  enorm	  mängd	  av	  events	  som	  har	  ägt	  rum	  i	  Malmö	  under	  perioden	  2009-‐2011.	  Pröva	  
bara	  att	  göra	  en	  google-‐sökning	  på	  ”conference	  malmö	  2009”.	  	  
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Vad	  är	  det	  då	  jag	  har	  missat?	  En	  konferens	  är	  The	  5th	  Ministerial	  eGovernment	  Meeting	  
and	  Conference,	  som	  ägde	  rum	  den	  18-‐20	  November	  2009.	  Konferensen	  är	  till	  för	  att	  
samla	  myndigheter,	  akademi	  och	  industri	  för	  att	  ”	  discuss	  topics	  of	  particular	  interest	  to	  
actors	  in	  the	  field	  of	  eGovernment”.	  Jag	  ser	  kopplingen	  till,	  till	  exempel	  det	  event	  Medea	  
ordnade	  med	  Timbro	  kring	  offentlighetsprincipen.	  Konferensen	  är	  på	  en	  helt	  annan	  nivå	  
än	  de	  events	  jag	  har	  pratat	  om	  ovan.	  Det	  är	  stora,	  komplexa	  frågor	  som	  kräver	  
fokuserade	  gemensamma	  samtal	  för	  att	  lösas.	  
	  
Det	  skulle	  också	  ha	  kunnat	  leda	  mig	  in	  på	  mer	  tekniska	  och	  industriella	  spår,	  förståelser	  
och	  kontakter.	  Exempelvis	  Öredev	  är	  en	  programutvecklar-‐konferens	  som	  ordnas	  av	  
industrin	  själv	  med	  flera	  företag	  grundade	  det	  och	  som	  driver.	  Eller	  varför	  inte	  
Webbdagarna?	  2011	  i	  mars	  så	  var	  det	  i	  Malmö.	  Och	  jag	  missade	  Hacknight.	  	  	  
	  
Hade	  jag	  bara	  gått	  på	  de	  events	  som	  vore	  relevant	  för	  innovation	  på	  Malmö	  högskola	  
skulle	  jag	  gå	  åtminstone	  varannan	  vecka.	  Det	  är	  likadant	  med	  Media	  Evolutions	  och	  
Mincs	  event.	  Lägg	  där	  till	  alla	  inbjudningar	  som	  kommer	  via	  Twitter	  och	  som	  man	  bjuds	  
in	  till	  via	  Facebook.	  På	  ett	  vis	  går	  det	  att	  se	  att	  nätverksnoder	  som	  Media	  Evolution	  och	  
Minc	  just	  har	  events	  som	  stor	  del	  av	  sin	  verksamhet.	  Samtidigt	  anordnas	  events	  av	  så	  
många	  aktörer	  till,	  att	  utbudet	  blir	  oöverblickbart.	  Min	  egen	  strategi	  har	  varit	  att	  bara	  
titta	  på	  inbjudningar	  från	  tre	  aktörer.	  Det	  finns	  goda	  anledningar	  att	  tro	  att	  fler	  gör	  som	  
jag.	  
	  
	  

6.1.2	  Inblick	  i	  och	  urval	  av	  konferenser	  
Under	  de	  här	  åren	  har	  jag	  varit	  på	  många	  konferenser,	  som	  på	  olika	  sätt	  behandlat	  
medieutveckling.	  I	  det	  här	  avsnittet	  ger	  jag	  först	  en	  berättelse	  om	  hur	  olika	  konferenser	  
det	  finns	  inom	  mediebranschen	  samt	  vilken	  betydelse	  det	  har	  för	  lokal	  deltagande	  
innovation.	  
	  
Fokus	  för	  studien	  är	  stora	  återkommande	  triple-‐helix-‐konferenser	  i	  Lund	  respektive	  
Malmö.	  Konkret	  innebär	  det	  att	  jag	  närstuderat:	  Lunds	  ”Innovation	  in	  Mind”	  2009	  och	  
2010;	  Malmös	  ”Moving	  Images”	  2009	  och	  2010.	  Jag	  berör	  också	  kort	  de	  konferenser	  
som	  ägde	  rum	  2011	  i	  Lund	  respektive	  Malmö.	  Jag	  studerar	  också	  den	  jag	  själv	  varit	  
medarrangör	  till	  ”Nätverk	  by	  doing”.	  Det	  är	  främst	  i	  avsnittet	  där	  konferenser	  kopplas	  
till	  sociala	  medier	  som	  närstudien	  sker.	  I	  avsnitt	  3	  sker	  en	  kort	  presentation,	  förutom	  för	  
Nätverk	  by	  doing.	  
	  

6.2.	  Många	  olika	  erfarenheter	  av	  konferenser	  i	  ”en”	  ”mediebransch”	  
Den	  första	  konferensen	  om	  medieutveckling	  jag	  gick	  på	  sedan	  jag	  började	  i	  projektet	  var	  
Lund	  Film	  Academy	  den	  25/11	  2009.	  Bakom	  konferensen	  låg	  Film	  i	  Skåne,	  Lunds	  
Universitet,	  företaget	  Anagram	  Produktion,	  och	  arrangören	  Lund	  International	  Fantastic	  
Film	  Festival,	  Lunds	  stad,	  Folkets	  Bio	  och	  Skånska	  Filmproducentföreningen.	  
Anledningen	  till	  att	  jag	  anmälde	  mig	  var	  att	  fått	  en	  e-‐post-‐inbjudan	  via	  en	  informatör	  på	  
Malmö	  högskola.	  Jag	  anmälde	  mig	  också	  per	  mejl.	  I	  inbjudan	  står	  det	  att	  tillfället	  ska	  
vara:	  

En	  plattform	  för	  att	  samla,	  sprida	  och	  dela	  kunskap	  om	  film	  och	  rörlig	  bild,	  
där	  ambitionen	  är	  att	  teori	  och	  praktik	  ska	  kunna	  mötas,	  samverka	  och	  
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utveckla	  filmen	  i	  framtiden.	  "NEW	  FORMATS	  -‐	  NEW	  STORYS?"	  TVÅ	  
DAGARS	  SEMINARIUM	  MED	  MASTERCLASSES,	  DISKUSSIONER,	  MINGEL	  &	  
PARTY!	  Den	  25-‐26	  september	  genomför	  Lund	  Film	  Academy	  sitt	  första	  
arrangemang	  med	  föredrag	  och	  diskussioner	  om	  hur	  filmberättandet	  
förändras	  i	  takt	  med	  att	  nya	  format	  och	  distributionsformer	  utvecklas.	  
Lyssna	  på	  Masterclasses	  med	  Cory	  McAbee	  (regissör),	  Karin	  Ryding	  
(spelutvecklare	  Ozma),	  Micke	  Hjorth	  (Tre	  Vänner)	  och	  Mathias	  
Gullbrandsson	  (CEO,	  The	  Story	  Lab)	  och	  intressanta	  paneldiskussioner	  om	  
framtidens	  berättande	  och	  distribution	  med	  bl	  Sture	  Johansson	  (SF)	  Jacob	  
Abrahamsson	  (Nonstop	  Entertainment)	  och	  Jonas	  Birgersson	  (Labs2).	  För	  
kontakt,	  program	  och	  anmälan:	  www.lundfilmacademy.se	  VÄLKOMMEN!”.	  
Program	  http://www.lundfilmacademy.se/archive/2009-‐new-‐formats-‐
new-‐stories.html	  	  

	  
Jag	  kände	  inte	  igen	  någon	  från	  de	  events	  jag	  varit	  på	  hittills.	  När	  jag	  var	  där	  
pratade	  jag	  med	  en	  massa	  nya	  människor.	  Jag	  träffade	  bland	  annat	  en	  person	  
Öresund	  Film	  Commission,	  som	  jag	  senare	  kontaktade	  för	  ett	  enskilt	  samtal	  
kring	  film,	  medieutveckling	  och	  samarbete	  med	  akademin.	  Under	  tillfället	  
ställde	  jag	  en	  mängd	  frågor	  kring	  t	  ex	  användbarhet	  och	  deltagande.	  Det	  möttes	  
med	  tystnad.	  Det	  var	  egentligen	  bara	  en	  föreläsare,	  som	  såg	  relevans	  för	  det	  
perspektivet	  på	  film,	  eftersom	  han	  själv	  jobbade	  med	  det.	  Den	  personen	  har	  jag	  
träffat	  flera	  gånger	  senare,	  då	  kopplat	  till	  Burning	  Man	  Sweden	  där	  jag	  var	  
kontaktperson	  för	  ett	  event	  på	  Medea.	  	  

	  
Den	  25	  mars	  2010	  fick	  jag	  en	  inbjudan	  fick	  jag	  via	  en	  medarbetare	  på	  Media	  Evolution,	  
till	  konferensen	  ”Nordregio	  Linking	  in	  to	  Global	  Knowledge	  Flows”.	  I	  mejlet	  står	  följande	  
om	  eventet:	  	  

”Nordregio	  Academy	  &	  Region	  Skåne	  proudly	  invite	  you	  to	  a	  half-‐day	  
conference	  on	  the	  topic	  of	  regional	  business	  development	  in	  the	  global	  
knowledge	  economy.	  The	  programme	  focuses	  upon	  the	  abilities	  of	  
businesses	  and	  regions	  to	  tap	  into	  and	  capitalize	  upon	  global	  knowledge	  
flows	  in	  local	  contexts.	  The	  event	  will	  be	  based	  on	  the	  findings	  of	  the	  
international	  research	  mega-‐project	  EURODITE	  –	  Regional	  Trajectories	  
to	  the	  Knowledge	  Economy.	  The	  conference	  will	  report	  on	  the	  
experiences	  of	  the	  four	  Nordic	  project	  partners	  with	  a	  particular	  focus	  on	  
the	  tourism	  sector,	  food	  and	  drink	  sector,	  automotive	  sector	  and	  new	  
media	  sector.”	  

	  
Eventet	  ägde	  rum	  22	  april	  2010.	  Här	  närvarade	  jag	  med	  studenterna,	  eftersom	  jag	  hade	  
inplanerad	  undervisning	  i	  medieutveckling,	  integrerade	  jag	  konferensbesöket.	  En	  
månad	  i	  förväg	  räckte	  inte	  för	  att	  jag	  skulle	  kunna	  delta	  under	  dagtid	  på	  en	  konferens.	  
För	  att	  anmäla	  mig	  var	  jag	  tvungen	  att	  skriva	  ut	  en	  pdf	  och	  skriva	  på	  och	  skicka	  per	  post.	  
Det	  var	  en	  gratis	  konferens.	  Ingen	  av	  mina	  kollegor	  var	  där.	  Förutom	  två	  från	  Media	  
Evolution	  hade	  jag	  inte	  träffat	  några	  av	  deltagarna.	  	  
	  
I	  augusti	  2010	  åker	  jag	  på	  Sweden	  Social	  Web	  Camp.	  Det	  är	  en	  så	  kallad	  ”unconference”	  
om	  den	  sociala	  webben.	  Det	  var	  cirka	  400	  deltagare	  på	  en	  liten	  ö	  i	  Blekinge	  skärgård.	  
När	  jag	  åkte	  på	  denna	  konferens	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  själv	  finansiera	  den.	  Det	  
handlade	  om	  flera	  saker.	  I	  den	  öppna	  strukturen	  och	  möjlighet	  att	  bidra	  och	  dela	  ville	  jag	  



	   49	  

kunna	  delta	  utan	  koppling	  till	  att	  representera	  EU,	  Medea,	  Malmö	  högskola,	  Media	  
Evolution.	  Samtidigt	  gav	  den	  här	  konferensen	  så	  mycket	  att	  jag	  vill	  föra	  in	  den	  som	  en	  
viktig	  erfarenhet	  att	  förstå	  deltagande	  innovation.	  Genom	  mitt	  engagemang	  på	  Twitter	  
fick	  jag	  inte	  bara	  den	  öppna	  inbjudan	  till	  att	  skriva	  i	  en	  SSWC-‐bok,	  utan	  även	  ett	  direkt	  
meddelande	  på	  Twitter.	  Det	  gjorde	  att	  jag	  skrev	  ett	  blogginlägg,	  som	  sedan	  blev	  ett	  
kapitel	  i	  en	  fysisk	  bok.	  På	  konferensen	  träffade	  jag	  inga	  akademiker.	  Det	  var	  många	  små	  
och	  stora	  företag	  samt	  politiker	  som	  var	  där.	  Jag	  kunde	  se	  att	  många	  från	  Moving	  
Images-‐konferensen	  också	  var	  där.	  Jag	  träffade	  också	  många	  från	  Media	  Evolution.	  
	  
I	  september	  2010	  åker	  jag	  på	  en	  akademisk	  konferens	  som	  heter	  RIPE	  i	  London.	  Temat	  
för	  konferensen	  var	  ”Public	  service	  media	  after	  the	  recession”.	  RIPE	  är	  ett	  akademiskt	  
nätverk	  kring	  public	  service	  broadcasting,	  som	  jag	  tillhört	  sedan	  jag	  var	  doktorand.	  Just	  
att	  jag	  var	  inne	  i	  systemet	  gjorde	  att	  jag	  fick	  inbjudan	  via	  mejl.	  Det	  var	  också	  en	  
konferens	  som	  kom	  via	  flera	  olika	  akademiska	  nätverk	  som	  avsändare,	  såväl	  svenskt	  
som	  europeiskt.	  Min	  resa	  och	  uppehälle	  betalas	  inte	  av	  MMSS1,	  däremot	  en	  del	  av	  
skrivtiden.	  På	  konferensen	  deltog	  jag	  med	  innehåll	  i	  form	  av	  ett	  paper	  
http://ripeat.org/2010/social-‐media-‐support-‐and-‐strengthen-‐public-‐service-‐
broadcasting/.	  En	  av	  talarna	  på	  konferensen	  var	  en	  representant	  från	  Google:	  Sarah	  
Hunter	  Head	  of	  UK	  Public	  Policy	  Google	  Europé,	  som	  jag	  bytte	  några	  ord	  med.	  Jag	  
träffade	  också	  flera	  kända	  medieforskare	  som	  påverkar	  både	  forskning	  och	  utveckling:	  
Piet	  Bakker	  från	  Nederländerna	  och	  David	  Gauntlett	  från	  Storbritannien.	  	  
	  
I	  november	  2010	  åker	  jag	  på	  konferensen	  Rum	  för	  arbete.	  Det	  gör	  jag	  för	  att	  delta	  med	  
mina	  kollegor	  på	  andra	  avdelningar	  på	  Malmö	  högskola,	  som	  är	  intresserade	  av	  
kopplingen	  digitala	  medier	  och	  arbete.	  Min	  resa	  och	  uppehälle	  betalas	  inte	  av	  MMSS1.	  
Den	  här	  konferensen	  upplever	  jag	  som	  en	  stor	  kontrast	  till	  övriga	  triple-‐helix-‐
konferenser	  som	  uppmärksammar	  medieutveckling.	  Arrangörer	  är	  Arbetets	  museum	  
och	  dess	  vetenskapliga	  instans	  Rådet	  för	  yrkeshistorisk	  forskning.	  Man	  har	  också	  fått	  
medfinansiering	  av	  Forskningsrådet	  för	  arbetsliv	  och	  socialvetenskap.	  När	  vi	  hälsas	  
välkomna	  till	  denna	  ”tionde	  konferensen”	  uttalas	  en	  önskan	  hos	  arrangören	  att	  vi	  ska	  bli	  
"stammisar".	  En	  av	  talarna	  gör	  att	  dessa	  olika	  världar	  av	  intresse	  för	  medieutveckling	  
indirekt	  möts.	  Det	  är	  en	  forskare	  som	  har	  en	  forskningstjänst	  genom	  Flexit-‐programmet,	  
där	  även	  en	  annan	  forskare	  som	  ingår	  i	  Medeas	  nätverk	  ingår.	  I	  föredraget	  får	  
mediebranschen	  stå	  som	  bild	  för	  framtidens	  kontor	  med	  lekfullhet,	  gratis	  mat,	  massage,	  
gympa.	  De	  frågor	  som	  ställs	  efteråt	  är	  kring	  den	  film	  om	  Googles	  kontor	  hon	  visat.	  Under	  
konferensen	  stärks	  min	  bild	  av	  olika	  världar.	  Under	  frågestunden	  under	  paneldebatten	  
är	  det	  en	  i	  publiken	  som	  ställer	  en	  fråga	  kring	  videokonferenser,	  han	  berättar	  att	  han	  är	  
en	  pensionär	  som	  bara	  passerade	  arbetarmuseet	  idag	  och	  tittade	  in	  för	  att	  det	  verkade	  
intressant.	  Under	  konferensen	  träffar	  jag	  också	  en	  forskare	  som	  jag	  bara	  träffat	  på	  
Twitter	  hittills.	  
	  
Så	  här	  fortsätter	  det.	  Jag	  söker	  mig	  till	  olika	  typer	  av	  konferenser	  och	  försöker	  delta	  på	  
olika	  sätt,	  både	  för	  att	  ta	  del	  av	  men	  också	  vara	  en	  aktiv	  del	  i	  den	  medieutveckling	  som	  
pågår	  på	  branschkonferenserna.	  
	  

6.3.	  Innovation	  in	  Mind,	  Moving	  Images	  och	  The	  Conference	  
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I	  de	  korta	  avsnitten	  om	  Innovation	  in	  Mind,	  Moving	  Images	  och	  The	  Conference	  framgår	  
att	  jag	  fått	  vara	  med	  på	  olika	  sätt	  i	  de	  två	  senare	  och	  inte	  i	  den	  första,	  samtidigt	  känner	  
jag	  mig	  utanför	  eftersom	  forskning	  och	  utveckling	  från	  akademin	  inte	  visas	  upp	  som	  
relevant.	  Den	  här	  känslan	  präglar	  min	  läsning.	  På	  ett	  vis	  går	  det	  också	  att	  se	  att	  jag	  varit	  
så	  nära	  Moving	  Images	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  syn	  på	  vad	  det	  är.	  Samtidigt	  är	  det	  så	  att	  jag	  
har	  valt	  att	  inte	  gå	  på	  Innovation	  in	  Mind	  nu	  2011.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  koppling	  till	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker	  märks	  följande:	  

• Att	  vara	  lokalt	  förankrad	  är	  viktigt	  men	  inte	  avgörande	  för	  alla.	  Snarare	  går	  det	  se	  
att	  det	  lokalt	  unika	  gärna	  ska	  kombineras	  med	  det	  världskända.	  Det	  lokala	  kan	  
vara	  en	  plats,	  eller	  en	  verksamhet	  eller	  hopkopplat	  till	  att	  staden	  nästan	  blir	  en	  
verksamhet.	  	  

• Deltagande	  är	  förhandlingsbart	  i	  konferenser	  och	  lovar	  inte	  alltid	  
tillfredsställelse.	  Det	  går	  att	  problematisera	  att	  konferenser	  kräver	  att	  det	  är	  
individer	  som	  profeter	  eller	  barder.	  En	  mångstämmig	  röst	  används	  inte	  på	  en	  
scen.	  Det	  mångstämmiga	  sker	  före	  eller	  vid	  sidan	  av	  solo-‐sångerna.	  
Konferenserna	  är	  inte	  ”unconferences”	  och	  det	  är	  kanske	  det	  som	  är	  deras	  
särdrag	  och	  grund.	  

• Innovation	  kommer	  från	  olika	  ställen	  där	  ”riktig”	  innovation	  ofta	  men	  inte	  alltid	  
är	  kopplad	  till	  en	  entreprenör.	  Det	  verkar	  finnas	  ett	  behov	  av	  att	  koppla	  
innovation	  just	  till	  en	  plats	  och	  en	  verksamhet.	  Det	  finns	  könsbias	  i	  
konferenserna	  som	  innebär	  att	  kvinnor	  ger	  ny	  kunskap	  om	  mjuka	  värden,	  män	  
om	  hårda.	  Ju	  mer	  tekniskt	  inriktad	  konferens,	  desto	  mindre	  kvinnor	  som	  talar.	  	  

6.3.1	  Innovation	  in	  Mind	  
Den	  15	  september	  2009	  går	  jag	  på	  konferensen	  Innovation	  in	  Mind.	  Jag	  har	  hört	  någon	  
prata	  om	  det,	  sökt	  upp	  det	  på	  webben	  och	  anmält	  mig.	  Konferensen	  är	  i	  Lund,	  på	  
Universitetet.	  De	  som	  var	  närvarade	  på	  konferensen	  var	  mest	  universitetsanställda	  (ca	  
100)	  och	  från	  näringsliv.	  Cirka	  30	  kom	  från	  triple-‐helix-‐organisationer.	  Bara	  två	  var	  
politiker.	  
	  
I	  mina	  anteckningar	  från	  första	  dagen	  framgår	  att	  jag	  använder	  Moving	  Images	  2009	  
som	  referenspunkt	  (ägde	  rum	  i	  juni).	  Det	  kan	  t	  ex	  yttra	  sig	  så	  att	  jag	  ser	  att	  de	  på	  
förminglet,	  som	  kallas	  qDay,	  använder	  så	  kallad	  back	  channel	  för	  tweets	  men	  de	  kopplar	  
inte	  back	  channel	  till	  vad	  som	  sägs	  på	  scen	  på	  samma	  vis	  som	  man	  gjorde	  på	  Moving	  
Images.	  På	  eventet	  finns	  en	  del	  iPhone	  i	  publiken.	  Det	  som	  jag	  tycker	  är	  märkvärdigt	  
med	  konferensen	  är	  hur	  man	  i	  en	  konferens	  om	  innovation	  kopplar	  det	  till	  
neurovetenskap.	  Då	  framgår	  att	  olika	  är	  inte	  att	  vara	  kreativ	  och	  att	  vad	  det	  egentligen	  
handlar	  om	  är	  ”random	  variations	  and	  directed	  selections”.	  För	  att	  stimulera	  till	  
nyskapande	  kan	  man	  uppmuntra	  frihet,	  tolerera	  misslyckanden,	  introducera	  nya	  
stimulus-‐kombinationer,	  och	  vara	  uthållig.	  Den	  här	  kombinationen	  stämmer	  med	  all	  
forskning	  jag	  har	  läst	  på	  om	  kring	  innovation.	  Samtidigt	  ser	  jag	  det	  så	  oerhört	  lite	  i	  det	  
som	  bygger	  på	  ”lokalt”	  och	  ”deltagande”.	  Det	  som	  ständigt	  verkar	  saknas	  är	  att	  
introducera	  nya	  stimulus-‐kombinationer.	  
	  
2009	  står	  Innovation	  in	  Mind	  för	  hjärnans	  betydelse	  för	  innovation	  som	  grund.	  Utifrån	  
det	  går	  det	  att	  bryta	  gränser.	  På	  introduktionen	  av	  konferensen	  avbröt	  en	  fiol	  rektors	  tal.	  
Sedan	  kom	  en	  fiol	  till.	  Sedan	  visar	  det	  sig	  att	  det	  var	  en	  plan	  och	  att	  rektor	  också	  började	  
spela	  fiol.	  Mina	  reflektioner	  är	  att	  jag	  tycker	  det	  är	  vågat	  att	  gestalta	  genom	  musik.	  Till	  
konferensen	  har	  Lunds	  Universitet	  -‐	  för	  nu	  känns	  det	  att	  det	  är	  Universitetets	  konferens	  
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–	  positionerat	  sig	  som	  det	  innovativa	  lärosätet	  på	  vetenskaplig	  grund,	  där	  
kognitionsvetenskapen	  framläggs	  som	  en	  brygga.	  Man	  har	  lyckats	  få	  dit	  alla	  de	  stora	  
inom	  innovationsforskning.	  
	  
De	  kvinnor	  som	  framträder	  står	  för	  mer	  mjuka	  aspekter,	  deras	  inlägg	  handlar	  om	  mat,	  
meditation	  och	  att	  vara	  entreprenör	  genom	  att	  starta	  café.	  Dag	  två	  fortsätter	  det	  med	  
Rosalind	  Picard	  från	  MIT,	  som	  kopplar	  känslor	  och	  kognition	  och	  hur	  medier	  kan	  vara	  
till	  nytta	  här.	  
	  
Under	  rundabordssamtalet	  får	  jag	  sitta	  vid	  samma	  bord	  som	  många	  av	  nyckelpersoner	  i	  
stora	  företag	  och	  i	  innovationssystemet.	  Det	  verkar	  som	  att	  folk	  känner	  varandra	  lite	  
sedan	  innan.	  Under	  diskussionen	  framkommer	  en	  mängd	  trender.	  Akademin	  ses	  som	  ett	  
ställe	  att	  bli	  inspirerad	  av,	  för	  att	  dela	  idéer	  och	  kunna	  jobba	  med	  öppen	  innovation.	  
	  
Under	  konferensen	  pratade	  jag	  med	  många	  nya	  människor	  och	  en	  del	  gamla,	  t	  ex	  
människor	  från	  Minc	  var	  där.	  En	  från	  Medea	  var	  där.	  Några	  från	  Malmö	  högskola.	  Jag	  
träffade	  på	  några	  gamla	  vänner	  från	  studietiden.	  Av	  de	  nya	  fanns	  flera	  forskare	  i	  
entreprenörskap.	  	  
	  
2010	  går	  jag	  på	  Innovation	  in	  Mind	  igen	  /MERMERMER	  från	  underlaget/	  
	  

6.3.2	  Moving	  Images	  och	  The	  Conference	  
Moving	  images	  juni	  2009	  arrangerades	  av	  Media	  Mötesplats	  Malmö,	  SVT	  och	  Malmö	  
Högskola	  och	  tog	  plats	  på	  Orkanen	  på	  Malmö	  högskola.	  Jag	  fick	  en	  inbjudan	  som	  e-‐post.	  
Clay	  Shirky	  deltog	  via	  Skype	  i	  juni	  och	  deltog	  med	  sin	  fysiska	  person	  på	  Innovation	  in	  
Mind	  i	  september.	  Jag	  hade	  ännu	  inte	  börjat	  projektet.	  Jag	  väljer	  att	  ta	  upp	  eventet	  just	  
pga	  att	  det	  redan	  innan	  projektet	  ingick	  i	  min	  professionella	  verklighet.	  Eftersom	  jag	  
hade	  samarbetat	  med	  MMM	  innan	  och	  jag	  nu	  satt	  som	  prefekt	  på	  K3	  på	  Malmö	  högskola	  
så	  kombinerade	  vi	  konferensen	  med	  att	  bjuda	  in	  till	  en	  utställning	  av	  K3-‐projekt	  –	  både	  
forskning	  och	  utbildning.	  Jag	  träffade	  och	  pratade	  med	  kollegor	  under	  detta	  mingel	  och	  
kunde	  introducera	  dem	  för	  olika	  företagsrepresentanter.	  
	  	  
Moving	  images	  2010	  ägde	  även	  denna	  gång	  rum	  i	  juni.	  Nu	  är	  det	  Media	  Evolution	  och	  
Malmö	  högskola	  som	  är	  samarrangörer.	  SVT	  är	  det	  inte	  längre.	  Även	  den	  här	  gången	  är	  
vi	  på	  Orkanen.	  Inbjudan	  får	  jag,	  som	  vanligt,	  via	  e-‐post.	  Jag	  blir	  tillfrågad	  att	  delta	  i	  en	  
blogg-‐stafett	  inför	  konferensen	  och	  gör	  ett	  inlägg	  om	  ”Hur	  bildar	  vi	  oss	  bäst?”	  där	  
plattformen	  är	  min	  blogg	  som	  länkas	  till.	  I	  programmet	  finns	  lokala	  och	  nationella	  talare	  
–	  det	  är	  på	  svenska.	  Jag	  känner	  igen	  många	  från	  scenen	  som	  jag	  träffade	  på	  SSWC.	  
Företag	  tävlar	  på	  scen	  om	  ett	  koncept	  för	  ett	  spel:	  Sydsvenskan,	  Good	  Old	  och	  SVT.	  
Sydsvenskan	  vinner.	  Konst	  och	  religion	  får	  ta	  plats	  i	  form	  av	  en	  konstnär	  och	  förra	  
ärkebiskopen.	  Akademi	  är	  inte	  grunden	  och	  det	  saknas	  nästan	  helt.	  Några	  av	  mina	  
Medea-‐kollegor	  är	  där.	  Konferensen	  är	  mycket	  uppskattad,	  något	  som	  verkligen	  märks	  i	  
analys	  av	  kopplingen	  med	  sociala	  medier,	  nedan.	  	  
	  
På	  The	  Conference	  augusti	  2011	  ändras	  mycket.	  Före	  konferensen	  sker	  en	  workshop	  där	  
jag	  deltar,	  där	  vi	  processar	  fram	  temat.	  Namnet	  ändras	  nu	  till	  The	  Conference.	  Platsen	  
ska	  vara	  Slagthuset.	  Tiden	  ska	  vara	  augusti	  så	  att	  det	  är	  samtidigt	  som	  Malmöfestivalen.	  
Arrangörer	  är	  nu	  Media	  Evolution	  och	  företag:	  RIM,	  Good	  Old,	  e-‐on,	  Luftkastellet,	  
Bredband	  2,	  Wihlborgs,	  Softhouse,	  Sparbanken	  Syd.	  Det	  är	  många	  internationella	  talare.	  
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Det	  är	  tre	  spår.	  Det	  finns	  exempel	  på	  att	  företag	  som	  sponsrat	  eventet	  också	  är	  
representerade	  i	  olika	  sessioner	  under	  konferensen.	  När	  jag	  är	  där	  funderar	  jag	  mycket	  
över	  att	  det	  är	  mycket	  som	  är	  på	  gång	  och	  att	  det	  i	  varje	  hörn	  står	  företag	  som	  
marknadsför	  sig.	  Den	  huvudtalare	  som	  presenterade	  komma	  från	  akademi	  och	  
forskning	  har	  en	  grundutbildning	  i	  cyborg	  anthropology.	  Det	  fanns	  också	  ett	  spår	  om	  att	  
förstå	  ungdomar	  där	  en	  tre	  disputerade	  talade.	  De	  som	  talar	  är	  vackra	  eller	  roliga	  eller	  
både	  och.	  I	  flertalet	  sessioner	  lyssnar	  jag	  på	  människor	  som	  talar	  utifrån	  sina	  
erfarenheter	  och	  drar	  långtgångna	  slutsatser.	  Tänker	  att	  det	  kanske	  jag	  gör	  här.	  Men	  jag	  
hålls	  ansvarig	  inför	  dem.	  

6.4	  Sociala	  medier	  och	  event	  
Hela	  studien	  innebär	  att	  studera	  events,	  sociala	  medier	  och	  intervjua	  företag.	  Eftersom	  
utgångspunkten	  för	  studien	  handlar	  om	  att	  förstå	  deltagande	  innovation	  med	  
utgångspunkt	  i	  triple-‐helix	  och	  med	  fokus	  på	  företag,	  handlar	  det	  om	  att	  ta	  hänsyn	  till	  
och	  studera	  de	  sfärer	  där	  kontaktskapande	  sker.	  
	  
Just	  kopplingen	  mellan	  sociala	  medier	  och	  events	  är	  särskilt	  intressant	  för	  att	  förstå	  
deltagande	  innovation	  utifrån	  företagens	  perspektiv.	  Events	  har	  länge	  varit	  ett	  medel	  för	  
företag	  för	  kunskapsinhämtning	  och	  nätverkande.	  I	  och	  med	  sociala	  medier	  har	  
ytterligare	  en	  kontaktyta	  med	  omvärlden	  öppnats.	  	  
	  
Det	  intressanta	  i	  materialet	  är	  att	  sociala	  medier	  inte	  bara	  blir	  en	  kontaktyta	  till,	  utan	  
också	  blir	  en	  viktig	  del	  för	  events.	  Sociala	  medier	  kan	  innebära	  start	  för	  ett	  event,	  
innehåller	  många	  kommentarer	  från	  events	  och	  innebär	  en	  speciell	  form	  av	  minne	  från	  
events.	  
	  
Nedan	  gör	  jag	  en	  tematisk	  genomgång	  av	  dels	  utifrån	  events,	  göra	  sökningar	  i	  efterhand	  
av	  vad	  sociala	  medier,	  i	  form	  av	  tweets,	  visar	  för	  bild	  av	  eventsen	  i	  efterhand.	  Dels	  gör	  
jag	  en	  genomgång	  av	  de	  skärmdumpar	  (kopior	  av	  datorskärmens	  bild)	  som	  jag	  har	  tagit	  
utifrån	  att	  följa	  twitter-‐flödet	  under	  ett	  år.	  
	  

6.4.1	  Sökningarna	  på	  Topsy	  (gjorda	  i	  efterhand)	  
Sökningarna	  visar	  på	  det	  flyktiga	  i	  sociala	  medier	  och	  det	  svåra	  i	  att	  fånga	  i	  efterhand	  
samtidigt	  som	  att	  i	  en	  google-‐sökning	  så	  kommer	  tweetsen	  upp	  i	  sammanhanget	  av	  vad	  
som	  koms	  ihåg	  från	  konferensen.	  Det	  visar	  också	  på	  värdet	  av	  att	  skapa	  hashtags	  för	  
events	  och	  använda	  dem.	  
	  
Sökningar	  på	  Innovation	  in	  Mind	  visar	  ett	  fåtal.	  Svårt	  att	  se	  vilken	  hashtag,	  det	  finns	  
flera.	  Sökning	  på	  huvudhashtag	  #iim2009	  får	  jag	  inget	  resultat.	  En	  sökning	  på	  
#innovationinmind	  ger	  18	  tweets	  med	  några	  borttagna	  
	  
2balanceu: Social Strategy in Innovation http://bit.ly/huZ5A  
#innovationinmind    09/21/2009 retweet 
kaaremoberg: The most important thing I learned at 
#innovationinmind http://bit.ly/1E5UuS 09/18/2009 retweet 
kaaremoberg: A blogpost in english for our international guests 
http://bit.ly/2KxOeK at #innovationinmind 09/16/2009 retweet 
kaaremoberg: Nybloggat om #innovationinmind Är jag för kritisk? 
http://oresundentrepreneur.wordpress.com/ 09/16/2009 retweet 
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kaaremoberg: Har bloggat ganska kritiskt http://bit.ly/2KxOeK om 
#innovationinmind 09/16/2009 retweet 
edling: Good Old söker forskare som vill undersöka drivkrafter för 
digital interaktion http://bit.ly/2QJyae #innovationinmind 
09/16/2009 retweet 
frick: Internetgurun Clay Shirky är på allas läppar. Blogginlägg om 
#innovationinmind: http://bit.ly/fMQo7 09/18/2009 retweet 
svadsi: @DSISVA Faculty Member Tracy Brandenburg speaking at 
#innovationinmind http://t.co/hB4Fpta 08/04/2011 retweet 
salmiak: Ser fram mot en spännande, inspirerande och lärorik dag på 
#innovationinmind. Följ deras blog på 
http://www.innovationinmind.se/mindblog/ 09/15/2009 retweet 
	  	  
Från	  Innovation	  in	  Mind	  2009	  som	  jag	  deltog	  på	  visar	  sig	  de	  som	  har	  retweetats	  mest	  
och	  även	  de	  med	  länkar.	  Länkarna	  är	  hänvisningar	  till	  bloggar	  och	  blogginlägg.	  Det	  finns	  
en	  del	  möjligheter	  att	  bygga	  varumärke,	  som	  @svadsi	  inlägg,	  där	  twittraren	  berättar	  att	  
en	  av	  talarna	  på	  konferensen	  kommer	  från	  det	  lärosätet	  där	  twittraren	  kommer	  ifrån.	  
	  
Företaget	  Good	  Old	  tar	  tillfället	  i	  akt	  att	  göra	  en	  efterlysning	  av	  sökande	  till	  deras	  Flexit-‐
tjänst.	  
	  
Från	  konferensen	  2011,	  #iim2011,	  finns	  det	  många	  tweets.	  Jag	  tycker	  att	  ett	  från	  Micael	  
Gustafson	  –	  som	  positionerat	  sig	  som	  inte	  särskild	  akademi-‐vänlig	  –	  väljer	  att	  twittra	  ” 
timmermicke: #iim2011 most innovation and ideas actually comes from 
outside the university. Let's not forget that.   09/14/2011 retweet”.	  
	  
Intressant	  nog	  finns	  det	  142	  tweets	  från	  Moving	  Images-‐konferensen	  2009	  #mim09.	  
Många	  tweets	  kommer	  från	  själva	  konferensorganisatören:	  @mmmalmo	  och	  det	  
nätverk	  som	  finns	  kring	  dem.	  Det	  är	  företaget	  Good	  Old	  som	  twittrar	  om	  att	  de	  fått	  
uppdraget	  att	  göra	  backchanneln	  (intressant	  exempel	  på	  hur	  tweets	  går	  in	  i	  och	  blir	  del	  
av	  konferensen).	  Det	  finns	  tweets	  på	  tyska	  ” pickelhering: Stecke in letzten 
Vorbereitungen fŸr: #MARX IS' MUSS, antikapitalist. Kongress, 26.11 bis 
29.11. in #Berlin http://is.gd/51HWP #mim09 11/24/2009 retweet” 
	  
Det	  finns	  flera	  exempel	  på	  tyska	  och	  det	  visar	  sig	  att	  samma	  hashtag	  används	  för	  en	  
konferens	  om	  antikapitalism	  och	  som	  bygger	  på	  Marx!	  	  
	  
Konferensen	  Moving	  Images	  2010	  har	  541	  tweets	  tillgängliga	  på	  Topsy.	  Här	  är	  företaget	  
Good	  Old	  med	  igen	  och	  nu	  på	  ett	  nytt	  sätt,	  som	  ett	  team	  i	  den	  tävling	  i	  formatidéer	  som	  
sker	  mellan	  dem	  och	  Sydsvenskan.	  De	  startar	  t	  o	  m	  ett	  särskilt	  twitterkonto	  för	  
konferensen	  goodoldmim: RT @goodoldmim: Good Old & Friends dream 
team finns numera i realtid! :) #mim10 06/09/2010 2 retweet  
Det	  kommer	  fler	  interna	  företags-‐tweets	  som	  också	  är	  varumärkesbyggande	  t	  ex	  
peterrosdahl: Heja lag @GoodOld! #mim10 06/09/2010 retweet  
	  
Samtidigt	  twittrar	  Good	  Olds	  VD	  uppskattande	  om	  de	  tecknare	  som	  deltar	  i	  konferensen	  
” souza: RT @Souza: Grymt imponerad av tecknarstudion på #mim10 De 
hånar oss på ett mycket subtilt, trevligt och underfundigt sätt. 
06/09/2010 retweet”	  Det	  är	  komplicerat	  och	  sammanvävt	  och	  ibland	  också	  klibbigt.	  
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Med	  klibbigheten	  menar	  jag	  att	  folk	  stöttar	  personer	  inte	  idéer.	  Det	  finns	  också	  en	  
klibbighet	  i	  vem	  som	  sponsrar	  och	  vem	  som	  talar	  och	  hur	  de	  som	  talar	  använder	  
konferensen	  för	  att	  stärka	  sig	  själva.	  Här	  en	  tweet	  från	  Twingly	  ” twingly: Follow 
#mim10 with Twingly Live: http://live.twingly.com/mim10 06/08/2010 
retweet”	  
	  
Sydsvenskan-‐laget	  twittrar	  också	  men	  nämner	  bara	  (bland	  de	  tweets	  jag	  hittat	  och	  som	  
retweetats)	  sitt	  företag	  först	  när	  de	  har	  vunnit	  andersolofsson: RT 
@AndersOlofsson: Trofén #mim10 #newsquest #Sydsvenskan 
http://moby.to/sgcdu0 06/09/2010 retweet	  
	  
Annars	  är	  det	  kommenterande	  av	  typen	  ” kingasanden: Läskigt med alla litterära 
referenser i buren. @danielsandstrom nämnde just roman, ej i vanliga 
betydelsen skällsord för lång artikel #mim10 06/09/2010 retweet” 
	  
Det	  finns	  en	  reflektion	  från	  Sydsvenskan-‐folket	  att	  vara	  så	  opartiska	  det	  går	  ” csylvan: 
#mim10 ville ju försöka att inte vara kollegial men @Sydsvenskan med 
Newsquest var faktiskt bäst. 06/09/2010 retweet” 
	  
På	  Twitter	  går	  det	  att	  lägga	  till	  ett	  lager	  på	  konferensen.	  Det	  går	  också	  att	  lätt	  koppla	  folk	  
i	  grupp	  och	  lägga	  in	  dem	  i	  ett	  sammanhang	  som	  stärker	  ditt	  eget.	  Här	  är	  det,	  den	  
voyeristiska	  motivationen	  som	  lockas	  till	  genom	  hänvisa	  twittrare	  till	  en	  sajt	  där	  bilder	  
på	  dem	  finns	  ” frick: RT @frick: Bildspel från #mim10, med bl.a. @morpac, 
@martinalind, @souza, @jocke, @voxpelli, @martinkallstrom: 
http://www.rapidus.se/?id=4312 06/09/2010 2 retweet”	  
	  
Även	  på	  #mim10	  används	  hashtagen	  för	  att	  hitta	  publik	  till	  sitt	  projekt	  ” sofiafranzen: 
RT @sofiafranzen: Jag finns på #mim10 hela dan om det är någon som 
vill snacka om #kujenga! :) 06/09/2010 retweet”.	  Det	  stöttas	  också	  av	  de	  som	  
organiserar	  konferensen	  ” mediaev: RT @mediaev: RT @sofiafranzen  Skapat 
en etherpad nu för alla som vill vara med och anteckna; 
http://bit.ly/bYyHwB #mim10   06/09/2010 retweet”	  
	  
En	  annan	  intressant	  tweet	  kopplar	  ihop	  världen	  utanför.	  Det	  är	  den	  kända	  sociala	  
medier-‐personen	  Sofia	  Mirjamsdotter,	  som	  berättar	  att	  det	  är	  OK	  att	  inte	  vara	  på	  
konferensen	  eftersom	  hennes	  son	  tar	  studenten	  ” mymlan: Trodde det skulle 
kännas deppigare att inte vara på #mim10 men det här känns så mycket 
större: http://bit.ly/9sE1pD :) 06/09/2010 retweet”	  	  
	  
Anders	  Mildner,	  journalist	  och	  föreläsare	  inom	  medieutveckling,	  är	  också	  ett	  stort	  namn	  
inom	  sociala	  medier.	  Han	  har	  många	  tweets	  och	  många	  retweetar	  honom.	  Han	  är	  också	  
redaktör	  för	  konferensens	  innehåll.	  Det	  finns	  starka	  både	  personliga	  och	  professionella	  
band	  mellan	  honom	  och	  flera	  tongivande	  inom	  sociala	  medier.	  t	  ex	  ” mymlan: RT 
@andersmi: Moving Images-sajten är uppe, inkl anmälan! kolla 
http://bit.ly/wh0aX för den fiffiga lösningen. RT gärna! #mim10 
02/25/2010 retweet”	  
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Konferensen	  Moving	  Images	  bytte	  2011	  namn	  till	  The	  Conference.	  Det	  är	  mycket	  mer	  
internationellt	  och	  det	  är,	  pga	  att	  sökningen	  på	  Topsy	  är	  gjort	  ganska	  sent	  så	  är	  det	  hela	  
2415	  	  tweets.	  	  
	  
Ett	  framstående	  tema	  för	  tweets	  från	  konferensen	  gäller	  kopplingen	  till	  Flattr,	  där	  The	  
Conference	  är	  den	  första	  ”flattrbara”	  konferensen.	  	  

1. ”mediaev: [BREAKING] #theconf will be the worlds first Flattrable 
conference http://t.co/b4OGJVH 21 days ago 5 retweet”	  

2. ” thornkvist: On #theconf using @flattr RT @gchicco: Using 
Micropayments to Reward Speakers, Exhibitors and Attendees of a 
Conference http://t.co/R8LzaU0 18 days ago retweet” 

3. ”dreadnallen: Flattr is a great example of where to start. The 
business model for content producing industry is dead. New 
solutions fix that. #theconf 12 days ago 2 retweet”	  

4. ” kalstrom: Flattr pŒ konferensbrickan Šr verkligen en vŠldigt bra 
idŽ. #theconf http://t.co/ZTYkkQ3 12 days ago retweet” 

5. ” youwza: Just made my first Flattr to Amber Case @caseorganic at 
#theconf. Superinspiring speech about the technology around us. 12 
days ago retweet” 

6. ” teller: Happy to join the @flattr team as the Community Manager 
:) Exiting start at #theconf and great meeting @vilpponen IRL 
http://t.co/7Q1doFz 12 days ago retweet” 

7. ” achaido: post #theconf hangout. @ Flattr AB http://t.co/2DlozDP 
11 days ago retweet” 

8. ” thornkvist: On #theconf using @flattr RT @gchicco: Using 
Micropayments to Reward Speakers, Exhibitors and Attendees of a 
Conference http://t.co/R8LzaU0    18 days ago retweet!” 

9. ” nollpunkt: I just got flattrd for the first time: http://t.co/joAGTLD 
#theconf 13 days ago retweet” 

10. ” confbasics: [BREAKING] #theconf will be the worlds first 
Flattrable conference http://t.co/b4OGJVH 21 days ago retweet” 

11. ” thornkvist: Wow! Thanks. #theconf cc @flattr @bonq RT 
@mmasnick: @thornkvist btw, did you see we wrote about it also? 
http://t.co/qregT4i 18 days ago retweet” 

12. ” ambadoo: [BREAKING] #theconf will be the worlds first 
Flattrable conference http://t.co/b4OGJVH 21 days ago retweet” 

13. ” thornkvist: I love @flattr -> RT @mediaev: [BREAKING] 
#theconf will be the worlds first Flattrable conference 
http://t.co/62UdHEE 20 days ago retweet” 

14. ” dreadnallen: @Riy I appreciated your very inspiring speech at 
#theconf a lot, so I've sent you a Flattr payment. Claim it here: 
http://t.co/M57M1CC 11 days ago retweet” 

15. ” punkinwriting: Now with flattr after attending #theconf :) 
http://t.co/xlbcdR5   11 days ago retweet” 

16. ” flattr: Come get your personal QR code and Û10 from the 
Flattr table at #theconf during one of the breaks. 13 days ago 2 
retweet” 
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17. ” alexandersimson: All you people at #theconf, don't forget to 
download the flattr application developed by us at @simsonsse 
http://t.co/5gPVnU8 (iTunes link) 12 days ago 2 retweet” 

18. ” flattr: RT @alexandersimson: All people at #theconf, don't 
forget to download the flattr app developed by us at @simsonsse 
http://t.co/ZjstF4h 12 days ago 2 retweet” 

19. ” flattr: WeÕve uploaded bunch of photos from #theconf to 
http://t.co/QZmnDPx Flattr in action, blogpost to follow. 12 days 
ago retwee” 

20. ” barafanny: Ni vet flattr. Vi är redan insatta efter #theconf 
typ. 6 days ago retweet” 

21. ” eileentso: .@thornkvist gets his first #flattr courtesy of 
@teller ;) #theconf http://t.co/yUz0aUu 12 days ago retweet” 

22. ” mediaev: #theconf RT @TheNextWeb: Flattr brings 
micropayments to conferences, lets you 'tip a dime' to your favorite 
speaker http://t.co/jNWoZOn 10 days ago retweet” 

23. ” zenhl: Flattr brings micropayments to conferences and let you 
'tip a dime' to your favorite speaker http://t.co/SOS1zDj #theconf 
#microfinance 11 days ago retweet” 

24. ” fundedbyme: @flattr is now integrated in fundedbyme.com. 
Support them or us if you like what you see. #crowdfunding #sswc 
#theconf 4 days ago retweet” 

25. ” fundedbyme: Will go over to @flattr and say hi Hopefully we 
can integrate wth #fundedbyme now that we are adding more 
options to raise money #theconf 12 days ago retweet” 

26. ” tahitahi: Playing with #Flattr at #theconf Quite like the app, 
makes it very useful #micropayments #newbusinessmodels 13 days 
ago retweet” 

 
Frågan	  är	  vad	  som	  händer	  när	  en	  relation	  måste	  bli	  monetär,	  för	  att	  kunna	  visa	  
uppskattning?	  Klibbigheten	  blir	  än	  mer	  klibbig.	  Vem	  kan	  man	  lita	  på?	  Ger	  folk	  pengar	  till	  
okända	  eller	  bara	  till	  folk	  de	  känner?	  Vad	  händer	  om	  en	  hashtag	  kapas	  för	  en	  konferens?	  	  
När	  bli	  ömsesidigheten	  klibbig,	  obehaglig,	  obekväm?	  När	  är	  det	  generositet?	  
	  
Det	  är	  mycket	  svårare	  att	  navigera	  bland	  många	  tweets.	  På	  ett	  sätt	  är	  det	  mycket	  lättare	  
med	  de	  fåtal	  avtryck	  som	  finns	  av	  historien	  i	  nutid.	  Det	  som	  står	  nära	  i	  upplevelse	  från	  
konferensen	  är	  mycket	  lättare	  att	  skriva	  ner.	  Andras	  upplevelser	  från	  förr	  är	  lättare	  att	  
ta	  till	  sig	  när	  de	  är	  få.	  
	  
Det	  mest	  framstående	  temat	  från	  The	  Conference	  är	  information	  om	  konferensen:	  vem	  
som	  talar,	  vad	  de	  säger,	  var	  sändningar,	  bilder,	  tal,	  text	  från	  konferensen	  finns.	  Det	  gäller	  
allt	  från	  inför	  konferensen,	  referat,	  kommentarer,	  uppmaningar	  mm.	  Intressant	  nog	  ger	  
tweetsen	  inte	  merinformation	  till	  de	  som	  är	  på	  konferensen,	  mer	  än	  att	  se	  vad	  som	  blir	  
omtalat/refererat.	  Twitter	  som	  lager	  till	  konferenser	  är	  inte	  djup.	  Bloggposterna	  som	  
kommer	  senare	  och	  som	  retweetas	  innebär	  kommentarer	  och	  reflektioner.	  Twitter	  
innebär	  ”jag	  ser,	  jag	  hör”	  och	  ibland	  också	  kombinerat	  med	  ”jag	  tycker”.	  	  
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Även	  här	  finns	  det	  företag,	  förutom	  Flattr,	  som	  använder	  konferens-‐hashtaggen	  för	  att	  
pusha	  för	  sina	  egna	  tjänster:	  
” alex_esser: We are giving a @Tunaspot beta account to everybody at 
#theconf. Please email us at hello@tunaspot.com - Subject: #theconf 11 
days ago 2 retweet” 
” berndtsson: E-handlare? Vi behšver dig i en fokusgrupp i #malmo nŠsta 
vecka. NŒgon pŒ #theconf? (pls RT) 13 days ago 5 retweet”	  
” medeamalmo: This open lecture series on design theory might be of 
interest to the people at The Conference http://t.co/sDDd2S5  #theconf   
12 days ago 2  retweet” 
” mediaev: "Internet of Things, when everything is connected" -> 
http://bit.ly/pXdb4B @manster write about the session he's curating at 
#theconf 28 days ago 2 retweet” 
” frebro: @goodold Tankar om #theconf plus awesome #sketchnotes frŒn 
flera sessions av vŒr designer @emiliablom http://t.co/yLNirko 11 days 
ago retweet” 
	  
Det	  kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  öppet:	  
” lexmarkus: Hm. I need a developer who knows web, api and apps... 
#theconf 12 days ago retweet”	  
	  
En	  del	  ”konsument”-‐kommentarer	  kommer	  också:	  
” eovemar: Getting a demo of http://t.co/BzqPKkl from the nice Ovelin 
guys. Will definitely play with this with my kids! #theconf 
http://t.co/H1rVwe7 12 days ago retweet”	  
	  
Det	  finns	  de	  som	  själva	  har	  valt	  sin	  session	  och	  sedan	  talar	  väl	  om	  de	  som	  de	  har	  valt:	  
” hajak: Wonderful to hear @rahulsen79  speak at #theconf 
http://t.co/0YTydRS   12 days ago  2  retweet” 
” hajak: Just had a great talk @JuanMelano and @rahulsen79. The session 
(http://bit.ly/nDALfv) will be more than great! #theconf /cc @thornkvist 
24 days ago retweet” 
	  
Det	  finns	  tweets	  som	  pekar	  på	  vad	  folk	  på	  konferensen	  kan	  göra	  utanför	  konferensen:	  
” emilbjorklund: Rekommenderar Far i Hatten, mitt i Folkets Park, fšr de 
pŒ #theconf som vill undvika festival och annat. Bra šlsortiment. 12 days 
ago 2 retweet” 
 
Det	  finns	  väldigt	  få	  kritiska	  kommentarer.	  Hyllningskörerna	  avlöser	  varandra.	  Det	  här	  
tycker	  jag	  är	  ett	  bra	  exempel:	  
” adamsvanell: Hade inte alla andra pŒ #theconf redan twittrat om hur 
bra Amber Case Šr sŒ hade jag twittrat om hur bra Amber Case Šr. 12 
days ago 4 retweet” 
 
Det	  finns	  en	  förklaring	  i	  att	  folk	  känner	  varandra,	  och	  sociala	  medier-‐vänskap	  innebär	  
inte	  öppet	  kritiserande	  på	  Twitter.	  därför	  blir	  det	  den	  här	  typen	  av	  kommentarer:	  
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” britstakston: The Conference mysmingel med @Claes @unnidrougge  
och Christer MŒnsson #theconf http://t.co/goLITvH   12 days ago 
retweet” 
” souza: Grateful to @thornkvist, @YaseminArhan and their team for 
giving us these two days. #theconf 11 days ago retweet” 
” britstakston: Bra start av @andersmi som alltid! RT: @CalleSiren: Nu 
kšr jag spŒret 100% Fun. #theconf http://t.co/Kp75m9l 13 days ago 
retweet”	  
	  
Därför	  blir	  det	  extra	  intressant	  när	  kritiska	  kommentar	  kommer	  upp:	  
” dreadnallen: Finns det nŒn nŠtverksleverantšr i Malmš som vill komma 
hit med WLAN och rŠdda #theconf frŒn nŠtverksfiaskot? 13 days ago 4 
retweet” 
” unnidrougge: SŠllan hšrt sŒ mŒnga manligt nedlŒtande frŒgor till en 
kvinnlig talare som efter Amber Cases anfšrande. #theconf 12 days ago 
retweet” 
” dreadnallen: @johannalikes Jag Šr pŒ #theconf. Du kan muta den 
hashtaggen med hjŠlp av http://t.co/k0ENGHK! 12 days ago retweet” 
” dreadnallen: Ibland kŠnner jag mig kluven infšr det faktum att jag blivit 
utrustad med kritiskt tŠnkande. Minskar fascinationen fšr dumheter. 
#theconf 12 days ago 2 retweet” 
” dreadnallen: Basically only men asking question from the audience after 
the keynotes at #theconf What's up with that? I can see almost 50/50 
male/female 12 days ago retweet” 
” punkinwriting: Happy to see how many women are present/involved at 
#theconf: no longer technology filling a room with just men! ;] 12 days 
ago retweet” 
” dreadnallen: Du som inte är intresserad av att följa #theconf kan muta 
oss som twittrar härifrån med hjälp av http://t.co/k0ENGHK. #tips 12 
days ago retweet” 
” gustavgatu: Arduino verkar fortfarande inte ha vad som behšvs fšr att 
nŒ bortom fantast-stadiet, tyvŠrr. #theconf 12 days ago retweet” 
” anetqedu: Bortset fra keynoten helt enig: RT @eiolos: #theconf youth 
culture var en besvikelse. För mycket helikopter, för lite erfarenhet 13 
days ago retweet”  
	  
Att	  peka	  utanför	  konferensen	  för	  andra	  experter	  finns	  också:	  
” trinemaria: If you want more information on China and media I think 
@kevinkclee is a good place to start! #theconf 13 days ago retweet”	  
	  
Och	  det	  finns	  kändis-‐tweets	  också:	  
” elektronistamag: Checked into #theconf a few meters from #4sq 
founder. Looks like he hasn't checked in though. What to make from this? 
#techceleb 12 days ago 3 retweet”	  	  
	  
Men	  kändistweetsen	  är	  mer	  hur	  bra	  föreläsarna	  är.	  Det	  finns	  inga	  (dubbelkolla)	  tweets	  
om	  att	  ”vanligt	  folk”	  får	  träffa	  ”känt	  folk”.	  Mer	  än	  då	  att	  som	  ovan	  stå	  i	  samma	  kö.	  Och	  



	   59	  

den	  här	  tweeten	  verkar	  som	  att	  personen	  träffat	  många	  men	  inte	  kommer	  ihåg	  men	  vill	  
hålla	  kontakten:	  
” maydbs: Have we met during #theconf? I'd love to keep in touch! Let's 
connect on LinkedIn: http://t.co/tWlVCYQ =] 11 days ago retweet”	  
	  
Samtidigt	  finns	  det	  ex	  på	  att	  folk	  träffas	  utanför	  konferensen:	  
” mediaev: Yay! RT @caseorganic: Malmšfolks, there's a little informal 
@geoloqi-hangout at Mrs Brown 19.00 tonight! #theconf   10 days ago 
retweet”	  
	  
Det	  är	  en	  internationell	  konferens.	  Det	  finns	  tweets	  på	  flera	  språk.	  Här	  ett	  ex	  på	  
spansktalande	  föreläsare	  som	  twittrar	  om	  sitt	  tal	  på	  spanska:	  
” juanmelano: A punto de dar mi presentacion sobre social.tv at the 
#theconf 12 days ago retweet”	  	  
	  
En	  annan	  kommentar	  om	  språk:	  
” dsrg: FŒr kŠnslan av att diskussionen skulle flyta friare och mŒnga 
talare skulle kŠnna sig mkt mer bekvŠma med svenska som konfsprŒk... 
#theconf   13 days ago retweet”	  
	  
Om	  att	  inte	  kunna	  höras	  och	  gå	  runt	  det:	  
” dreadnallen2: Jag blev satt i #twitterjail, bšrjar om med nytt konto! ~ 
@dreadnallen #theconf http://t.co/fEn5v6e 12 days ago retweet”	  
	  
	  

6.4.2	  Skärmdumparna	  
Jag	  har	  sparat	  ner	  skärmdumpar	  från	  sociala	  nätverksmedier,	  som	  Twitter	  och	  Bloggar	  
under	  1	  års	  tid.	  Jag	  började	  i	  oktober	  2010	  och	  avslutar	  nu	  i	  oktober	  2011.	  Jag	  har	  fångat	  
upp	  vad	  folk	  pratar	  om,	  försökt	  skönja	  mönster	  och	  hitta	  belysande	  exempel.	  Det	  
handlar	  om	  att	  hitta	  hur	  saker	  brukar	  vara	  och	  saker	  som	  sticker	  ut.	  	  
	  
Jag	  har	  främst	  utgått	  från	  prat	  på	  Twitter	  och	  utifrån	  det	  hittat	  bloggar.	  Jag	  har	  också	  
själv	  sökt	  upp	  t	  ex	  TedX	  Youth.	  Jag	  har	  även	  några	  få	  skärmdumpar	  från	  Facebook.	  	  
	  
Jag	  har	  försökt	  att	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  följa	  och	  med	  jämna	  mellanrum	  ta	  
skärmdumpar.	  Efterhand	  har	  jag	  utvecklat	  att	  följa	  flödet	  varje	  dag	  och	  under	  2011	  
enbart	  ta	  avbilder	  på	  det	  som	  sticker	  ut.	  	  
	  
Jag	  har	  säkert	  missat	  massor.	  I	  dagsläget	  följer	  jag	  nära	  600	  människor.	  Jag	  tittar	  på	  
flödet	  i	  princip	  nästan	  varje	  dag,	  från	  5-‐30	  minuter	  fördelat	  under	  dagen.	  Jag	  har	  vid	  
flera	  tillfällen	  varit	  borta	  från	  flödet:	  semester,	  föräldraledighet,	  i	  Australien,	  helger,	  mm.	  
Samtidigt	  så	  menar	  jag	  att	  följa	  flödet	  fokuserat	  i	  ett	  års	  tid	  och	  de	  skärmdumpar	  jag	  har	  
tagit	  säger	  något	  om	  vad	  vi	  kan	  lära	  oss	  av	  sociala	  medier	  och	  deltagande	  innovation.	  
	  
Jag	  har	  tematiserat	  skärmdumparna	  (se	  analys	  Sociala	  medier)	  och	  här	  presenterar	  jag	  
de	  som	  är	  relevanta	  för	  att	  förstå	  hur	  sociala	  medier	  och	  events	  samspelar.	  De	  event	  som	  
enbart	  utspelar	  sig	  på	  Twitter	  tar	  jag	  inte	  upp	  här.	  Här	  är	  fokus	  på	  samspelet.	  
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Varje	  konferens	  kan	  samla	  en	  publik	  som	  inte	  är	  där	  genom	  att	  använda	  en	  hashtag.	  Det	  
framgår	  i	  förra	  avsnittet	  från	  Topsy-‐sökningar.	  Det	  är	  också	  så	  att	  mycket	  av	  tweetsen	  
handlar	  om	  att	  öppna	  upp	  för	  fler	  tittare	  och	  lyssnare	  och	  läsare	  av	  vad	  som	  händer	  på	  
konferensen.	  Livesändningar	  är	  oerhört	  viktigt.	  Samtidigt	  saknas	  ifrågasättande	  
kommentarer	  	  och	  fördjupande	  lager.	  Med	  utgångspunkt	  i	  konferensen	  och	  de	  tweets	  
som	  finns	  runtomkring	  ges	  inget	  adderande	  för	  de	  som	  redan	  deltar	  i	  konferensen.	  
	  
Samspelet	  mellan	  ett	  event	  och	  Twitter,	  innebär	  för	  att	  förstå	  deltagande	  innovation	  att	  
Twitter	  inte	  bidrar	  till	  någon	  form	  av	  deltagande	  innovation	  på	  själva	  konferensen.	  Vad	  
Twitter	  istället	  gör	  för	  deltagande	  innovation	  är	  att	  bidra	  till	  skapandet	  av	  nya	  former	  av	  
events,	  och	  gärna	  då	  ”unconferences”.	  
	  
En	  av	  Sveriges	  mest	  kända	  unconferences	  inom	  digital	  medieutveckling	  är	  Sweden	  
Social	  Web	  Camp.	  Det	  startade	  2009	  (samtidigt	  som	  det	  här	  projektet!)	  där	  diskussioner	  
på	  Twitter	  och	  i	  andra	  sociala	  nätverksmedier	  resulterat	  i	  att	  två	  personer	  initierade	  
eventet	  och	  sedan	  fick	  massor	  av	  hjälp	  och	  sponsring	  av	  människor	  som	  kände	  sig	  som	  
och	  också	  blev	  deltagare	  i	  att	  arrangera	  eventet.	  Jag	  deltog	  2010,	  mer	  om	  detta	  XXXX.	  
	  
Här	  är	  en	  skärmdump	  på	  en	  tweet	  från	  SSWC	  2011:	  
	  

	  
	  
Precis	  som	  andra	  konferenser	  visar	  tweetsen	  från	  SSWC	  på	  samma	  egenskaper	  som	  
andra	  konferenser:	  kommentera,	  hylla,	  låna	  hashtagen	  och	  bygga	  eget	  varumärke.	  
	  
Ett	  särskilt	  intressant	  exempel	  på	  hur	  dokumentation,	  och	  särskilt	  fysiska	  minnen	  från	  
konferenser	  blir	  viktiga	  	  -‐	  jag	  tror	  att	  det	  är	  för	  att	  de	  som	  faktiskt	  var	  där	  ska	  kunna	  visa	  
både	  för	  sig	  själva	  och	  andra	  att	  ”Jag	  var	  där!”	  –	  är	  hur	  ett	  företag	  vid	  senaste	  SSWC	  
byggde	  en	  Twitter-‐skrivare:	  
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Just	  sociala	  medier-‐sfären	  med	  människor	  från	  kommunikation,	  journalistik,	  teknik,	  
design	  mm	  verkar	  vara	  en	  bra	  grogrund	  för	  deltagande	  innovation.	  Öppenhet	  och	  
creative	  commons	  verkar	  borga	  för	  att	  göra	  roliga	  och	  nyskapande	  projekt	  som	  snabbt	  
kan	  bli	  företag.	  
	  
När	  det	  gäller	  lokal	  deltagande	  innovation	  så	  samlade	  SSWC	  hela	  Sverige	  för	  det	  här	  
stora	  eventet,	  men	  varje	  stad,	  region,	  område	  beroende	  på	  vem	  som	  organiserar	  har	  en	  
Social	  Media	  Club.	  I	  Skåne	  är	  det	  Social	  Media	  Club	  Skåne:	  
https://www.facebook.com/smcskane	  Och	  det	  är	  FB	  som	  är	  huvudsakligt	  sätt	  att	  
organisera.	  Twitter	  blir	  kommentarerna	  från	  eventet.	  
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Det	  finns	  mycket	  lösare	  events	  än	  så	  och	  då	  används	  Twitter	  för	  att	  t	  ex	  dra	  ihop	  folk	  för	  
en	  gemensam	  kunskapsproduktion	  kring	  ett	  tema,	  under	  hashtagen	  #frivilligfrukost.	  	  
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Här	  är	  det	  en	  mer	  ideell	  verksamhet	  och	  att	  dela	  med	  sig	  av	  kunskap	  snarare	  än	  att	  delta	  
i	  en	  deltagande	  innovations-‐process.	  Det	  gäller	  även	  Social	  Media	  Club	  –	  att	  dela	  med	  sig.	  
Frivillig	  frukost	  har	  sitt	  ursprung	  i	  finansiering	  från	  EU	  –	  Europaåret	  för	  frivillighet:	  
http://frivilligfrukost.se/	  där	  tanken	  är	  så	  här	  från	  EU	  
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_sv.htm	  
	  
I	  dagens	  innovations-‐ekologi	  existerar	  temat	  frivillighet	  samtidigt	  med	  kritik	  mot	  
gratisarbete.	  Frågan	  är	  när	  det	  är	  frivilligt	  och	  när	  det	  är	  påtvingat?	  Att	  dela	  med	  sig	  
utan	  att	  ta	  betalt	  alltid	  är	  inte	  hållbart.	  Corporate	  social	  responsibility	  verkar	  finnas	  som	  
Individual	  Social	  Responsibility	  (se	  t	  ex	  
http://www.isrworld.org/2008_06_01_archive.html)	  där	  det	  blir	  särskilt	  tydligt	  i	  sociala	  
medier-‐sammanhang.	  T	  ex	  hur	  Flattr	  och	  Kiva	  gör	  det	  möjligt	  att	  dela	  med	  dig	  och	  
samtidigt	  gör	  det	  till	  en	  företagsidé.	  Jag	  har	  under	  de	  här	  åren	  försökt	  att	  agera	  för	  att	  
vara	  både	  i	  den	  traditionella	  företagssfären	  men	  också	  i	  den	  växande	  ISR-‐sfären,	  där	  
sociala	  medier	  är	  viktigt,	  så	  även	  social	  innovation	  och	  socialt	  entreprenörskap.	  
	  
Företagen	  som	  gör	  gott	  är	  många	  i	  digital	  medieutveckling.	  Det	  handlar	  både	  om	  att	  dela	  
med	  sig,	  men	  också	  skapa	  för	  att	  göra	  en	  bättre	  värld.	  Här	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  Google	  
och	  Twitter	  samarbetat	  för	  att	  tillgängliggöra	  folkets	  röst	  i	  Egypten:	  
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När	  det	  gäller	  ekonomi	  finns	  det	  både	  kritiska	  kommentarer	  om	  gratisjobb	  och	  en	  
inbjudan	  att	  donera	  (inte	  betala!)	  för	  digitalt	  material:	  
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Det	  finns	  de	  som	  använder	  uttrycket	  ”nu	  går	  jag	  med	  håven	  igen”.	  Och	  just	  att	  ge,	  
donera,	  vara	  givmild	  har	  gett	  upphov	  till	  satiriska	  kommentarer	  av	  denna	  typ:	  
	  

	  
	  
Det	  finns	  inte	  bara	  samspelet	  mellan	  Twitter	  och	  innovativa,	  kunskapsproducerande	  
event	  –	  det	  finns	  också	  en	  stark	  närvaro	  av	  det	  självreflexiva.	  Det	  gäller	  särskilt	  
journalistrollen:	  Här	  exemplifierat	  av	  FB-‐gruppen	  Journalistbubblan	  som	  gör	  en	  
unconference,	  knytkonferens	  om	  journalistik,	  sociala	  medier	  och	  webbutveckling.	  



	   68	  

	  

	  
	  
Det	  egna	  eventet	  jag	  gjorde:	  Nätverk	  By	  Doing,	  använde	  Twitter	  som	  
marknadsföringskanal	  och	  FB	  som	  grupp	  efteråt	  att	  hålla	  kvar	  kontakten.	  För	  att	  skapa	  
eventet	  använde	  jag	  personliga	  kontakter	  med	  formaliserade	  nätverk,	  med	  personer	  jag	  
träffat	  på	  Geek	  Girl-‐möten.	  
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7.	  Sociala	  medier	  
Sociala	  medier	  är	  en	  ny	  arena	  för	  kopplingar	  och	  samtal	  som	  bygger	  på	  personer	  (se	  
Sociala	  medier	  x.x).	  
	  
Jag	  har	  gjort	  en	  fältstudie	  av	  sociala	  medier,	  det	  vill	  säga	  valt	  ut	  sociala	  medier,	  och	  då	  
mikrobloggen	  Twitter	  som	  en	  ”site”	  att	  undersöka.	  Jag	  påbörjade	  undersökningen	  2009	  
och	  avslutade	  den	  2011.	  Främsta	  insamlingen	  av	  material	  har	  skett	  ht	  2010	  till	  ht	  2011.	  	  
	  
Fältstudien	  av	  Twitter	  innebär	  att	  jag	  har	  observerat,	  deltagit,	  konverserat	  och	  
”samhandlat”	  (co-‐performed)	  det	  som	  har	  ägt	  rum	  på	  Twitter.	  Mitt	  fokus	  för	  
undersökningen	  har	  varit	  att	  förstå	  Twitter	  som	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker.	  
	  
Jag	  har	  enbart	  studerat	  öppna	  Twitter-‐konton,	  som	  är	  tillgängliga	  för	  alla	  och	  sökbara.	  
Flertalet	  Twitter-‐forskningsprojekt	  menar	  att	  öppenheten	  innebär	  att	  det	  går	  att	  
undersöka	  utan	  godkännande	  av	  respektive	  Twittrare.	  Det	  handlar	  mest	  om	  stora	  
undersökningar,	  men	  även	  där	  väljs	  vissa	  Twittrare	  ut	  som	  exempel	  på	  särskilt	  
inflytelserika.	  Sådana	  här	  positiva	  omdömen	  innebär	  sällan	  att	  bli	  ifrågasatt.	  Jag	  har	  
brottats	  med	  detta.	  Jag	  menar	  att	  det	  är	  öppet	  men	  fortfarande	  etiskt	  problematiskt.	  Jag	  
väljer	  att	  ta	  ansvar	  för	  Twittrarna	  genom	  att	  visa	  på	  mönster	  och	  utgå	  främst	  från	  
hashtags.	  	  
	  
Etnografisk	  metod	  handlar	  om	  hållbart	  deltagande,	  insamlande	  av	  empirisk	  data	  och	  en	  
reflexiv	  analys.	  Det	  är	  ett	  givande	  sätt	  att	  utforska	  framväxten	  och	  utvecklingen	  av	  de	  
sociala	  former	  som	  finns	  och	  växer	  på	  i	  nätverksmedier.	  För	  att	  förstå	  ”the	  local	  cultures	  
established	  by	  the	  different	  groups	  that	  inhabit	  cyberspace”	  är	  etnografisk	  metod	  mest	  
relevant	  (Guimarães,	  2005:144-‐145).	  Det	  innebär	  att	  studera	  ”the	  everyday	  
performance	  of	  social	  practices”	  (ibid).	  Jag	  har	  alltså	  startat	  ett	  Twitter-‐konto,	  börjat	  
följa	  och	  blivit	  följd	  tillbaka	  och	  fört	  anteckningar	  om	  vad	  som	  händer.	  
	  
Som	  guide	  för	  att	  organisera	  studien	  har	  jag	  främst	  hållit	  ögonen	  öppna	  för	  triple-‐helix-‐
tanken	  och	  deltagande	  innovation:	  vad	  pratar	  folk	  och	  olika	  folk	  om,	  hur	  söks	  kontakt,	  
vilka	  tillhörigheter	  finns,	  vilka	  relationer	  skapas,	  finns	  ”innovation”?	  Material	  har	  
dokumenterats	  genom	  fältanteckningar	  i	  en	  dagbok	  samt	  skärmdumpar	  2010-‐2011,	  
därefter	  strukturerade	  beskrivningar	  av	  processen.	  
	  
Det	  är	  observationer	  av	  både	  vad	  andra	  gör	  och	  vad	  jag	  gör.	  Det	  innebär	  främst	  att	  titta	  
på	  den	  kommunikation	  som	  sker	  kring	  sociala	  medier.	  
	  
Sociala	  medier	  som	  studie	  av	  fenomen	  i	  flöde	  och	  samtal	  
Definition	  av	  ”social	  networked	  media”.	  
Definition	  av	  ”social	  media	  events”.	  
Om	  urvalet	  av	  Twitter.	  
	  

7.1	  Skärmdumparna	  
Jag	  har	  sparat	  ner	  skärmdumpar	  från	  sociala	  nätverksmedier,	  som	  Twitter	  och	  olika	  
bloggar	  under	  1	  års	  tid.	  Jag	  började	  i	  oktober	  2010	  och	  avslutar	  nu	  i	  oktober	  2011.	  Jag	  
har	  fångat	  upp	  vad	  folk	  pratar	  om,	  försökt	  skönja	  mönster	  och	  hitta	  belysande	  exempel.	  
Det	  handlar	  om	  att	  hitta	  hur	  saker	  brukar	  vara	  och	  saker	  som	  sticker	  ut.	  	  
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Jag	  har	  främst	  utgått	  från	  prat	  på	  Twitter	  och	  utifrån	  det	  hittat	  bloggar.	  Jag	  har	  också	  
själv	  sökt	  upp	  t	  ex	  TedX	  Youth.	  Jag	  har	  även	  några	  få	  skärmdumpar	  från	  Facebook.	  	  
	  
Jag	  har	  försökt	  att	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  följa	  och	  med	  jämna	  mellanrum	  ta	  
skärmdumpar.	  Efterhand	  har	  jag	  utvecklat	  att	  följa	  flödet	  varje	  dag	  och	  under	  2011	  
enbart	  ta	  avbilder	  på	  det	  som	  sticker	  ut.	  	  
	  
Jag	  har	  säkert	  missat	  massor.	  I	  dagsläget	  följer	  jag	  nära	  600	  människor.	  Jag	  tittar	  på	  
flödet	  varje	  dag,	  från	  5-‐30	  minuter	  fördelat	  under	  dagen.	  Jag	  har	  vid	  flera	  tillfällen	  varit	  
borta	  från	  flödet:	  semester,	  föräldraledighet,	  i	  Australien,	  helger,	  mm.	  Samtidigt	  så	  
menar	  jag	  att	  följa	  flödet	  fokuserat	  i	  ett	  års	  tid	  och	  de	  skärmdumpar	  jag	  har	  tagit	  säger	  
något	  om	  vad	  vi	  kan	  lära	  oss	  av	  sociala	  medier	  och	  deltagande	  innovation.	  
	  

7.2	  Om	  bloggars	  och	  mikrobloggars	  betydelse	  i	  innovationssystemet	  	  
Om	  bloggarnas	  betydelse	  i	  innovationssystemet:	  att	  vara	  synlig	  i	  sökmotorer	  och	  kunna	  
delta	  i	  det	  kosmos	  som	  är	  sociala	  nätverksmedier,	  helt	  enkelt	  att	  kunna	  skicka	  med	  
länkar	  på	  t	  ex	  Twitter.	  
	  
De	  stora	  engelskspråkiga	  innovations-‐bloggarna	  med	  mest	  fokus	  på	  teknik	  för	  
medieutveckling	  har	  stor	  betydelse	  lokalt.	  	  
Lokalt	  finns	  även	  grupp-‐bloggens	  betydelse,	  där	  nationella	  personligheter	  inom	  digitala	  
medier	  går	  samman	  och	  blir	  en	  mångstämmig	  röst	  som	  många	  lyssnar	  på.	  
Företagsbloggar,	  gärna	  kopplade	  till	  små	  entreprenörer,	  blir	  som	  ett	  litet	  ekosystem	  i	  sig	  
där	  man	  utbyter	  erfarenheter	  och	  skaffar	  sig	  kunskap.	  
Akademiker-‐bloggarna	  verkar	  i	  dagsläget	  inte	  ha	  någon	  särskild	  betydelse	  för	  
innovation	  inom	  mediebranschen.	  De	  som	  hänvisas	  till	  på	  Twitter	  är	  de	  som	  förklarar	  
komplexa	  tekniska	  policy-‐debatter	  på	  nationell,	  europeisk	  och	  internationell	  nivå.	  
	  
Mina	  bloggars	  plats	  i	  innovationssystemet	  innebär	  att	  jag	  kan	  ta	  plats	  i	  digital	  
medieutveckling	  på	  ett	  mycket	  kraftfullare	  sätt.	  Det	  tas	  som	  en	  akademisk	  seriositet	  att	  
jag	  själv	  så	  att	  säga	  ”gör”	  digitala	  medier	  när	  jag	  är	  ute	  på	  konferenser	  och	  gör	  
företagsintervjuer.	  	  
	  
Det	  går	  att	  se	  min	  projektblogg	  som	  en	  stor	  möjlighet	  att	  vidareutvecklas	  i	  just	  samspel	  
med	  övriga	  i	  innovationssystemet.	  Jag	  har	  börjat	  få	  100	  besökare	  om	  dagen.	  I	  dagsläget	  
är	  jag	  uppe	  i	  41000.	  
	  
Den	  personliga	  bloggen	  är	  fortfarande	  viktig.	  Att	  visa	  att	  jag	  är	  en	  människa	  bakom	  och	  
synliggöra	  frågor	  inom	  akademin,	  hoppas	  jag	  bidrar	  till	  en	  ökad	  förståelse	  för	  en	  
gemensam	  samhandling.	  	  
	  

7.3	  Om	  Twitters	  betydelse	  i	  innovationssystemet	  
Mikrobloggen	  Twitters	  betydelse	  i	  innovationssystemet	  har	  jag	  tagit	  upp	  på	  
projektbloggen	  främst	  kopplat	  till	  social	  innovation	  (se	  x.x).	  Twitter	  kan	  vara	  
mobiliserande	  för	  gemensam	  kunskapsproduktion,	  och	  samspelar	  mycket	  med	  
konferenser.	  Det	  finns	  kontakter	  som	  tas	  på	  Twitter	  som	  leder	  till	  kopplingar	  och	  
allianser.	  Det	  gäller	  inte	  bara	  social	  innovation.	  Det	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  ett	  
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nätverkssystem	  stöttar	  innovation	  och	  utveckling	  i	  form	  av	  deltagande	  innovation	  
genom	  att	  ha	  det	  inbyggt	  i	  sin	  infrastruktur.	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  ut	  olika	  Twitter-‐fenomen	  som	  jag	  menar	  är	  mest	  relevanta	  för	  att	  förstå	  
deltagande	  innovation.	  Alla	  utgår	  från	  hashtagens	  betydelse.	  Något	  jag	  själv	  har	  använt	  
för	  att	  kommunicera	  kring	  projektet,	  under	  hashtagen	  #PSfoproj.	  

7.3.1	  Det	  personliga	  som	  deltagande	  innovation	  
På	  Twitter	  delar	  många	  människor	  med	  sig	  personliga	  saker.	  Det	  handlar	  om	  allt	  från	  att	  
folk	  berättar	  vad	  de	  åt	  till	  frukost	  till	  att	  de	  är	  trötta	  eller	  har	  barn.	  När	  två	  kvinnliga	  
journalister	  började	  twittra	  om	  gråzoner	  i	  att	  ha	  sex	  under	  hashtagen	  #prataomdet	  så	  
delade	  många	  med	  sig.	  Fenomenet	  fick	  spridning	  även	  i	  massmedier,	  och	  även	  i	  
internationella	  medier.	  journalisterna	  bakom	  fick	  stora	  journalistpriset	  som	  ”Årets	  
förnyare”	  för	  denna	  ”twitterkampanj”.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  

7.3.2	  Det	  politiska	  som	  deltagande	  innovation	  
På	  Twitter	  går	  det	  inte	  en	  dag	  utan	  att	  det	  kommer	  upprop	  som	  är	  politiska.	  Det	  kan	  
gälla	  just	  att	  mobilisera	  till	  handling	  om	  något	  politiskt	  (se	  nedan	  Brännande	  ämnen).	  
Under	  politikerveckan	  på	  Almedalen	  i	  Sverige	  användes	  hashtagen	  #almedalen	  för	  att	  
både	  sprida	  men	  också	  kalla	  till	  olika	  politiska	  ämnen	  och	  events.	  
	  
En	  annan	  intressant	  ingång	  till	  hur	  det	  politiska	  deltar	  i	  det	  som	  Twitter	  kan	  bidra	  till	  
med	  deltagande	  innovation	  till,	  är	  hur	  regeringen	  för	  att	  ta	  fram	  den	  digitala	  agendan,	  
har	  börjat	  använda	  sig	  av	  hashtagen	  #dafs.	  Titta	  på	  den	  här	  filmen	  för	  att	  förstå	  vad	  det	  
är.	  om	  den	  digitala	  agendan,	  event	  kring	  digitaliseringsrådet.	  #dafs	  är	  ett	  medvetet	  val,	  
se	  här	  http://www.jmw.se/2011/09/27/release-‐for-‐boken-‐gilla/	  och	  sökningen	  här	  
http://twitter.com/#!/search/%23dafs	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.3	  Relationer	  och	  grupper	  som	  deltagande	  innovation	  
På	  Twitter	  så	  blir	  relationer	  som	  hittills	  inte	  varit	  kända	  för	  de	  närmaste	  synliga.	  Helt	  
plötsligt	  inser	  man	  vem	  som	  är	  kompis	  med	  vem	  och	  förstår	  hur	  de	  kontakterna	  ligger	  
bakom	  vem	  som	  får	  olika	  jobb	  och	  uppdrag.	  Det	  rekommendationssystem	  som	  alltid	  
funnits	  (på	  gott	  och	  på	  ont)	  blir	  nu	  synligt	  och	  också	  möjligt	  att	  ta	  plats	  i.	  
	  
En	  del	  formaliserar	  dessa	  relationer	  i	  grupper,	  eller	  snarare	  formerar	  grupper	  kring	  
intresse	  som	  är	  grund	  för	  relation.	  Ett	  exempel	  är	  #smcskane	  och	  #smcupp	  som	  är	  
lokala	  sociala	  medier-‐klubbar	  med	  utgångspunkt	  i	  städer.	  Det	  bygger	  på	  en	  
internationell	  förebild	  http://socialmediaclub.org/about-‐us	  Där	  Annika	  Lindne	  startade	  
upp	  den	  svenska	  förlagan	  2008	  http://socialmediaclub.org/chapter/stockholm	  	  
	  	  
Det	  finns	  fler	  grupperingar	  som	  bygger	  på	  just	  den	  geografiska	  placeringen	  och	  folk	  som	  
där	  är	  intresserade	  av	  samma	  sak.	  Det	  finns	  också	  de	  Twittrare	  som	  skapar	  listor	  över	  
folk	  som	  Twittrar	  om	  ett	  speciellt	  ställe.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
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7.3.4	  Känslor	  som	  deltagande	  innovation	  
På	  Twitter	  flödar	  känslor	  och	  det	  är	  hela	  känslospektrat.	  När	  någon	  dör	  blir	  det	  sorg	  på	  
Twitter.	  Steve	  Jobs	  bortgång	  var	  överväldigande	  där	  (jämföra	  tesen	  Media	  Events	  och	  
hur	  det	  här	  blir	  Social	  Media	  Events).	  Humor	  flödar	  med	  små	  tokigheter	  som	  folk	  hittar	  
på	  och	  sprider,	  t	  ex	  #getskagg	  som	  gjordes	  under	  SSWC	  där	  folk	  laddade	  upp	  bilder	  på	  
sig	  själv	  när	  de	  höll	  upp	  en	  pappersmugg	  på	  hakan.	  
	  
Det	  är	  mycket	  kärlek	  på	  Twitter,	  och	  inte	  minst	  kärlek	  till	  Twitter.	  under	  hashtaggarna	  
#twitterlove	  och	  #älskatwitter	  finns	  kommentarer	  om	  hur	  Twitter	  hjälpt	  dem.	  Men	  det	  
är	  mycket	  hat	  också	  på	  Twitter.	  Ibland	  utpekas	  någon	  hätsk	  diskussion	  genom	  att	  få	  
hashtag	  #twitterbeef.	  
	  
Med	  känslor	  som	  deltagande	  innovation	  menar	  jag	  att	  folk	  kan	  gå	  samman	  i	  en	  känsla	  
och	  det	  blir	  grunden	  för	  någon	  form	  av	  gemenskap	  som	  kan	  leda	  till	  någon	  form	  av	  
handling.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.5	  Jämställdhet	  och	  deltagande	  innovation	  
På	  Twitter	  väcks	  med	  jämna	  mellanrum	  frågor	  om	  jämställdhet.	  T	  ex	  kvinnodagen	  
#8mars.	  Men	  också	  #prataomdet	  (se	  ovan)	  och	  #tackaja	  som	  handlade	  om	  att	  få	  kvinnor	  
att	  tacka	  ja	  till	  uppdrag.	  	  
	  
Geek	  girl	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.6	  Journalistiskt	  material	  och	  deltagande	  innovation	  
Twitter	  fungerar	  i	  mångt	  och	  mycket	  som	  en	  särskilt	  testbädd	  och	  grogrund	  för	  olika	  
digitala	  medier-‐experiment.	  Ett	  journalistiskt	  exempel	  är	  #ajour,	  som	  prövar	  nya	  vägar	  
för	  journalistikens	  berättande.	  De	  som	  startat	  tjänsten	  var	  del	  av	  gruppbloggen	  SSBD	  om	  
mötet	  mellan	  gamla	  medier	  och	  nya,	  som	  avslutats.	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.7	  Hjälpa/få	  hjälp	  som	  deltagande	  innovation	  
För	  att	  skapa	  innovation/utveckling	  krävs	  ibland	  hjälp	  vid	  rätt	  tillfälle.	  Twitter	  används	  
ofta	  till	  det.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  få	  hjälp	  med	  tekniska	  lösningar,	  få	  tag	  på	  
kompetenser	  att	  jobba	  med,	  få	  idéer	  etcetera.	  Hashtaggarna	  #jobb	  och	  #nyttjobb	  
används	  mycket	  för	  att	  få	  och	  erbjuda	  jobb.	  Ett	  särskilt	  intressant	  exempel	  på	  hjälp	  som	  
deltagande	  innovation	  är	  #bauto,	  när	  Skånetrafiken	  fick	  erbjudande	  av	  Twittrare	  att	  
lösa	  tekniken	  med	  det	  nya	  biljettsystemet	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23bauto	  	  Och	  här	  finns	  en	  artikel	  om	  
workshopen	  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1501417/Skanetrafiken-‐och-‐
twittrande-‐skeptiker-‐i-‐workshop.html	  	  	  
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EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.8	  Att	  kommentera	  events	  som	  deltagande	  innovation	  	  
Twitter	  är	  inte	  bara	  kopplat	  till	  konferenser	  (se	  Events	  x.x).	  Det	  samspelar	  också	  mycket	  
massmedier:	  press,	  radio,	  tv.	  Melodifestivalen	  är	  en	  av	  Sveriges	  mest	  sedda	  program,	  det	  
har	  hashtaggen	  #mel2011.	  Här	  är	  ännu	  ett	  exempel	  på	  att	  vi	  till	  Events	  och	  Media	  Events	  
bör	  tillföra	  Social	  Media	  Events.	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.9	  Skapa	  events	  som	  deltagande	  innovation	  
Det	  finns	  mängder	  av	  events	  som	  är	  resultat	  av	  mobilisering	  via	  Twitter	  med	  en	  hashtag:	  
Vinterminglet.	  Uppvärdera.	  Utbildning.	  #digikollo	  #HRunconf	  #net4change	  #sswc.	  I	  
betydelsen	  Social	  Media	  Events	  bör	  alltså	  ligga	  en	  mycket	  aktivare	  roll	  än	  att	  enbart	  
spegla.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.10	  Brännande	  ämnen	  som	  deltagande	  innovation	  
Det	  finns	  olika	  brännande	  ämnen	  som	  samlar	  folk	  till	  diskussioner.	  Ibland	  är	  det	  kopplat	  
till	  komplexitet	  i	  digital	  medieutveckling,	  som	  t	  ex	  #ebok.	  Det	  kan	  också	  gälla	  att	  
diskutera	  ett	  komplext	  fall	  i	  användning	  av	  sociala	  medier,	  t	  ex	  #kkgate.	  Det	  kan	  också	  
vara	  kopplat	  till	  samhällsfrågor	  om	  skolan	  #skolchatt	  och	  om	  politik	  i	  Sverige	  #svpol.	  
Det	  kan	  också	  vara	  för	  att	  hitta	  mening	  i	  och	  göra	  något	  kring	  något	  som	  inte	  går	  att	  
hindra,	  t	  ex	  #forjohannasskull	  där	  hundratals	  människor	  simmade	  Vansbrosimmet	  för	  
Johannas	  skull,	  en	  kvinna	  som	  har	  den	  dödliga	  sjukdomen	  cystisk	  fibros.	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.11	  Provokation	  kring	  äkthet	  som	  deltagande	  innovation	  
Mitt	  i	  all	  mobilisering	  och	  möjlighet	  till	  deltagande	  innovation	  kom	  en	  provokation	  på	  
Twitter	  under	  hashtaggen	  #flickjox.	  Det	  handlade	  om	  en	  fake-‐lansering	  av	  en	  
låtsatstjänst,	  där	  några	  Twittrare	  lekte	  med	  möjligheten	  att	  se	  om	  det	  gick.	  Det	  blev	  
många	  upprörda	  känslor	  på	  Twitter,	  som	  alla	  rymde	  känslan	  av	  att	  ha	  blivit	  lurad	  och	  
sviken.	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.12	  Företag	  och	  deltagande	  innovation	  
Det	  är	  många	  företag	  som	  använder	  Twitter	  för	  olika	  typer	  av	  kampanjer.	  Det	  går	  
särskilt	  att	  se	  hur	  dagspress	  jobbat	  med	  det	  och	  även	  kopplat	  till	  deltagande	  innovation.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
Dagspress_	  	  
Global-‐Lokal_Twitter_Företag	  	  
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Global-‐Lokal_Twitter_Sydsvenskan	  
	  

13	  Akademi	  och	  deltagande	  innovation	  
Det	  finns	  forskare	  på	  Twitter	  och	  de	  deltar	  på	  olika	  sätt	  i	  samtal	  med	  olika	  människor.	  
Det	  blir	  ibland	  oanade	  möten	  och	  väldigt	  ofta	  inte	  akademiker	  emellan	  lokalt	  utan	  i	  så	  
fall	  nationellt	  och	  internationellt.	  Här	  finns	  potential	  att	  testa	  idéer	  och	  samarbete.	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
Innovation	  på	  Twitter	  
Innovation.	  	  
Lokal	  innovation.	  	  
Open	  innovation.	  	  
Social	  innovation.	  	  
	  

7.3.14	  Konsument	  och	  deltagande	  innovation	  	  
Twitter	  används	  av	  många	  för	  att	  berätta	  när	  de	  är	  glada	  eller	  inte	  glada	  kunder:	  
#gladkund:	  http://twitter.com/#!/search/%23gladkund	  	  
#surkund:	  http://twitter.com/#!/search/%23surkund	  	  
Kopplingen	  till	  att	  ha	  tid	  och	  twittra	  när	  man	  reser	  kopplat	  till	  det	  lokala	  märks	  tydligt	  
på	  hashtaggen	  #skanetrafiken:	  http://twitter.com/#!/search/%23skanetrafiken	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
	  

7.3.15	  Musik	  som	  öppning	  för	  deltagande	  innovation	  
Jag	  väljer	  särskilt	  att	  uppmärksamma	  hur	  gemensamt	  intresse	  för	  något	  som	  berör	  i	  
form	  av	  musik	  inte	  bara	  samlar	  människor	  utan	  också	  ger	  upphov	  till	  nya	  tjänster.	  
Exemplet	  http://dagensspotifylista.net/	  	  
	  
EXEMPELSKÄRMBILDER	  
Detta	  är	  delanalysen	  av	  ”events”,	  i	  betydelsen	  konferenser.	  Jag	  ser	  alltså	  konferensen	  
som	  en	  forskningsplats	  (a	  research	  site;	  field	  site),	  på	  svenska	  heter	  det	  etnografisk	  
fältstudie.	  Delanalysen	  bygger	  på	  fältstudier	  av	  några	  branschkonferenser	  från	  år	  2009	  
till	  2011.	  Jag	  har	  på	  olika	  sätt	  observerat,	  deltagit,	  konverserat,	  varit	  med	  i	  skapandet	  av	  
själva	  konferensen.	  Studien	  innebär	  observationer	  av	  både	  vad	  andra	  gör	  och	  vad	  jag	  
gör.	  Det	  innebär	  främst	  att	  titta	  på	  den	  kommunikation	  som	  sker	  kring	  eventen:	  från	  
inbjudan	  till	  den	  dokumentation	  som	  erbjuds.	  Jag	  har	  även	  med	  konferensens	  koppling	  
till	  sociala	  medier.	  	  
	  
Det	  som	  är	  intressant	  med	  branschkonferenser	  är	  just	  dess	  sammanvävdhet	  mellan	  det	  
som	  händer	  på	  plats,	  med	  det	  som	  händer	  i	  medier	  och	  hur	  det	  uppfattas.	  Konferenserna	  
är	  mötesplatser	  för	  nya	  men	  också	  gamla	  bekantskaper.	  I	  olika	  samtal	  med	  EU-‐
representanter	  så	  har	  det	  framgått	  att	  medie-‐täckning,	  i	  form	  av	  massmedier	  är	  ett	  bra	  
bevis	  för	  ett	  bra	  event.	  	  
	  
Det	  jag	  bidrar	  med	  kunskap	  om	  är	  dels	  en	  fördjupad	  förståelse	  för	  branschkonferensers	  
betydelse	  i	  lokal	  deltagande	  innovation.	  Dels	  att	  sociala	  mediers	  samspel	  med	  
konferenser	  är	  viktiga	  att	  uppmärksamma	  som	  kvalitet	  för	  deltagande	  innovation.	  Jag	  
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menar	  alltså	  att	  de	  lokala	  deltagande-‐praktikerna	  ingår	  i	  ett	  viktigt	  samspel	  mellan	  
events	  och	  sociala	  medier.	  I	  analysen	  av	  företag	  nyanseras	  betydelsen	  av	  
branschkonferenser	  och	  dess	  betydelse.	  
	  

8.	  Företagsintervjuer	  /skriver	  ett	  kapitel	  i	  Medeas	  bok	  om	  detta	  
http://medea.mah.se/2012/03/book-‐project-‐making-‐futures/	  	  
	  
Företag	  är	  en	  traditionell	  representant	  för	  näringsliv	  i	  triple-‐helix	  att	  kommersialisera	  
resultat	  och	  åstadkomma	  ekonomisk	  tillväxt.	  Den	  här	  bilden	  nyanseras	  och	  
problematiseras.	  (se	  Företag	  x.x).	  
	  
Den	  här	  delen	  i	  slutrapporten	  bygger	  i	  dagsläget	  på	  14	  transkriberade	  intervjuer.	  Jag	  har	  
genomfört	  19	  regelrätta	  samtalsintervjuer	  med	  företagsrepresentanter.	  Övriga	  
intervjuer	  jag	  har	  gjort	  som	  kommer	  fram	  i	  andra	  delar	  i	  rapporten	  är	  fokuserade	  samtal	  
med	  olika	  kreativa	  noder	  i	  innovationssystemet,	  både	  i	  Sverige	  och	  i	  Australien,	  om	  
innovation	  och	  samarbete	  näringsliv-‐akademi.	  	  
	  
Några	  företagspersoner	  har	  inte	  svarat	  än	  om	  de	  godkänner	  sitt	  anonyma	  deltagande.	  
Jag	  har	  därför	  valt	  att	  bara	  ta	  med	  de	  som	  har	  godkänt.	  Alla	  är	  under	  pseudonym.	  Så	  
långt	  det	  är	  möjligt	  försöker	  jag	  lägga	  fokus	  på	  vad	  som	  kan	  vara	  relevant	  för	  att	  förstå	  
lokala	  deltagande	  innovations-‐praktiker,	  dvs	  det	  som	  vi	  alla	  på	  något	  sätt	  försöker	  göra.	  
	  
Detta	  är	  en	  etnografisk	  fältstudie	  av	  medieföretag	  som	  för	  varje	  enskilt	  företag	  stämmer	  
väl	  med	  en	  ”quick	  and	  dirty	  ethnography”,	  eftersom	  studien	  pågår	  under	  en	  kort	  
begränsad	  tid	  (Hughes	  m	  fl,	  1994).	  Quick	  and	  dirty	  ethnography:	  in	  which	  brief	  
ethnographic	  studies	  are	  undertaken	  to	  provide	  a	  general	  but	  informed	  sense	  of	  the	  
setting	  for	  designers.	  Det	  är	  korta	  fokuserade	  studier.	  Samtidigt	  går	  det	  att	  se	  hela	  min	  
studie	  av	  konferenser,	  sociala	  medier	  och	  företag	  som	  en	  stor	  etnografisk	  fältstudie	  som	  
har	  pågått	  i	  två	  år.	  Jag	  har	  på	  olika	  sätt	  under	  en	  tid	  deltagit	  i	  ett	  sammanhang	  som	  
nästintill	  konstant	  utgjort	  ett	  forskningsfält	  för	  mig.	  Mer	  information	  om	  hur	  jag	  har	  gått	  
tillväga	  finns	  i	  metod-‐delen.	  Det	  här	  sättet	  att	  studera	  ger	  en	  djup	  inblick	  i	  uppfattningar,	  
synsätt,	  sociala	  och	  kulturella	  aspekter,	  på	  innovation.	  
	  
Med	  kritiska	  etnografi	  visar	  jag	  att	  jag	  är	  en	  del	  av	  det	  jag	  studerar.	  Det	  visar	  att	  jag	  
försöker	  visa	  på	  de	  implicita	  värden	  som	  uttrycks.	  	  Vad	  finns	  det	  för	  ideologi	  kring	  
innovation?	  Hur	  går	  det	  att	  förstå	  tankar	  och	  beteende	  hos	  medieföretag?	  Vad	  finns	  det	  
för	  historiska,	  kulturella	  och	  sociala	  ramar?	  Jag	  kommer	  att	  visa	  politiken	  i	  lokala	  
deltagande	  innovations-‐praktiker.	  Med	  kritisk	  etnografi	  vill	  jag	  också	  vara	  så	  pedagogisk	  
som	  möjligt	  i	  mitt	  undersökande.	  Performance	  study	  visar	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ta	  upp	  
hur	  jag	  interagerar.	  

8.1	  Definition	  av	  medieföretag	  	  
Det	  är	  svårt	  att	  definiera	  vad	  som	  är	  ett	  medieföretag.	  Enligt	  NE	  är	  företag	  ”organisation	  
där	  mänskliga	  och	  materiella	  resurser	  samordnas	  för	  produktion	  av	  varor	  och	  tjänster.	  
Med	  tiden	  har	  en	  mångfald	  företagsformer	  etablerats,	  t.ex.	  enskild	  firma,	  handelsbolag,	  
kommanditbolag,	  aktiebolag	  och	  ekonomisk	  förening”.	  	  Medier	  är	  enligt	  NE	  ”kanaler	  för	  
förmedling	  av	  information	  och	  underhållning”	  t	  ex	  massmedier.	  Ett	  medieföretag	  är	  då	  
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ett	  företag	  om	  det	  är	  en	  organisation	  av	  mänskliga	  och	  material	  resurser	  för	  produktion	  
av	  vara	  och	  /eller	  tjänst.	  Men	  medier	  är	  väldigt	  mycket	  mer.	  	  
	  
Nordicom	  räknar	  till	  23	  ägarsfärer	  på	  den	  svenska	  mediemarknaden	  (2009).	  Tittar	  man	  
på	  den	  lista	  de	  ger	  av	  större	  företag	  (varumärken)	  i	  dessa	  sfärer	  i	  Sverige	  nämner	  de	  76	  
företag	  (varumärken).	  Här	  inkluderas	  staten	  som	  ägare.	  Nordicom	  täcker	  de	  största	  
självklara	  medieföretagen	  inom	  massmedier.	  I	  rapporten	  Den svenska mediemarknaden 2009	  
pratar	  man	  om	  ”Internet	  allt	  viktigare	  kanal”.	  Man	  räknar	  alltså	  in	  press,	  radio,	  TV	  där	  
Internet	  behandlas	  som	  en	  kanal.	  	  
	  
Statistik	  över	  en	  bredare	  definition	  än	  press,	  radio,	  TV	  finns	  alltså	  inte.	  Interreg-‐
projektet	  BrandIT	  har	  jobbat	  med	  att	  ”statistiska	  underlag	  att	  tas	  fram	  som	  beskriver	  
ICT-‐klustret	  i	  regionen”.	  Resultat	  är	  att	  det	  finns	  i	  Öresundsregionen	  425	  enheter	  som	  
producerar	  ICT,	  ingen	  uppgift	  om	  hur	  många	  inom	  post-‐	  och	  telekommunikation	  och	  
6583	  enheter	  som	  gör	  datorer	  och	  relaterad	  aktivitet.	  I	  en	  rapport	  The	  Structure	  of	  the	  
ICT	  sector,	  säger	  man	  att	  det	  finns	  2067	  enheter	  i	  Skåne.	  Primärt	  är	  de	  ICT-‐tjänster	  och	  
konsulter,	  drygt	  1600.	  Sedan	  är	  det	  försäljning,	  tillverkning	  och	  telekom.	  Trots	  att	  
BrandIT	  har	  gjort	  sitt	  uppdrag,	  så	  säger	  de	  ”	  To	  define	  what	  constitutes	  the	  ICT	  industry,	  
ICT	  research	  and	  education	  is	  not	  a	  simple	  task.	  We	  base	  our	  definition	  on	  the	  
OECD/Eurostat	  definition”.	  Definitionen	  ser	  ut	  så	  här	  ”ICT	  products	  and	  service	  must	  
primarily	  be	  intended	  to	  ful"ll	  or	  enable	  the	  function	  of	  information	  processing	  and	  
communication	  by	  electronic	  means,	  including	  transmission	  and	  display”.	  Projektet	  fick	  
ca	  9,4	  MKR	  för	  tre	  delstudier.	  MMSS1	  fick	  totalt	  till	  alla	  delprojekten	  12,4	  MKR.	  	  MMSS1	  
FoU	  fick	  1,2	  MKR	  totalt	  och	  jag	  har	  fått	  en	  del	  av	  det.	  	  
	  
Mitt	  i	  allt	  detta	  så	  saknas	  uppgifter	  om	  reklam-‐	  och	  PR-‐bransch.	  	  
	  
Jag	  vill	  också	  lägga	  till	  tveksamheten	  som	  uttrycks	  av	  Ekonomifakta.se	  ”hur	  många	  
företag	  som	  finns	  i	  det	  svenska	  näringslivet	  är	  inte	  alltid	  helt	  lätt	  att	  veta.	  Det	  handlar	  till	  
stor	  del	  om	  vad	  man	  räknar	  som	  ett	  företag.	  En	  användbar	  siffra	  är	  900	  000	  stycken”.	  
Det	  finns	  ingen	  tillgänglig	  statistik	  över	  mediebranschen,	  istället	  delas	  branscherna	  upp	  
i	  Jordbruk,	  skogsbruk,	  fiske;	  Industri;	  Tjänster.	  Inget	  av	  de	  svenska	  mediebolagen	  tillhör	  
topp	  10	  i	  en	  lista	  från	  2010,	  över	  Sveriges	  största	  företag.	  	  
	  
SCB	  är	  den	  pålitligaste	  källan.	  Här	  går	  det	  att	  se	  alla	  registrerade	  svenska	  företag.	  
Privata	  svenska	  företag	  finns	  det	  bara	  122	  stycken	  som	  har	  över	  500	  anställda.	  Totala	  
antalet	  företag	  är	  981	  349.	  Här	  finns	  SCB-‐länk	  för	  att	  söka	  själv	  vad	  man	  är	  sugen	  på.	  
Som	  du	  märker	  är	  det	  inte	  helt	  lätt	  att	  navigera.	  För	  mig	  i	  denna	  studie	  har	  jag	  utgått	  
från	  vilka	  företag	  som	  var	  medlemsföretag	  i	  Media	  Evolution,	  samt	  de	  som	  uttryckt	  
intresse	  för	  Medea	  vid	  uppstarten,	  och	  fanns	  med	  i	  intressent-‐listan	  internt.	  
	  
Jag	  skulle	  lika	  gärna	  kunna	  ha	  valt	  att	  studera	  nätverk,	  olika	  communities	  eller	  kluster	  –	  
men	  fokus	  var	  på	  företagens	  syn	  på	  samproduktion	  och	  nya	  medier.	  Det	  handlar	  om	  
deras	  syn	  på	  sig	  själva	  i	  relation	  till	  just	  det	  som	  jag	  pratar	  i	  intervjuerna	  om	  som	  
bransch.	  I	  urvalet	  (se	  bilaga	  x)	  ville	  jag	  välja	  så	  olika	  som	  möjligt	  för	  att	  få	  så	  många	  olika	  
ingångar	  som	  möjligt.	  	  

8.1.1	  Medieföretag	  som	  studeras	  och	  hur	  
På	  följande	  företag	  har	  jag	  gjort	  intervjuer	  

1. Sydsvenskan	   2. Avalon	  
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3. Planeto	  
4. Good	  Old	  
5. Studentlitteratur	  
6. NE	  
7. Polar	  rose	  

8. Cybercom	  
9. Hyper	  island	  
10. Tarsier	  
11. Aller	  
12. Mindpark/Planeto	  

	  
De	  här	  företagen	  menar	  jag	  ger	  en	  bred	  ingång	  till	  vad	  medieföretag	  kan	  vara	  samt	  har	  
en	  stor	  spridning	  på	  förutsättningar	  i	  branschen:	  storlek,	  anställda,	  omsättning	  och	  
inriktning.	  
	  
Jag	  hade	  valt	  ut	  fler	  företag	  och	  från	  början	  var	  planen	  att	  intervjua	  på	  tre	  nivåer	  i	  
företaget:	  yttersta	  ledning,	  mellanchef,	  operativ	  utförare.	  Men	  att	  få	  tillträde	  till	  företag	  
har	  varit	  svårt.	  Men	  det	  som	  spelat	  in	  mest,	  är	  att	  det	  har	  funnits	  en	  enorm	  osäkerhet	  i	  
hur	  materialet	  ska	  användas.	  	  
	  
Jag	  vill	  hela	  tiden	  vara	  säker	  på	  att	  kunna	  garantera	  en	  konfidentiell	  process,	  där	  
samtalet	  bygger	  på	  en	  vetenskaplig	  kvalitativ	  samtalsintervju.	  Konfidentialiteten	  
handlar	  om	  att	  jag	  vill	  att	  varje	  intervjuperson	  ska	  känna	  sig	  trygg	  att	  jag	  behandlar	  
materialet	  på	  ett	  förtroendefullt	  sätt.	  	  
	  
Vetenskapligheten	  handlar	  om	  vikten	  av	  att	  samtalet	  inte	  blir	  ett	  marknadsförings-‐
tillfälle	  för	  Medea	  och/eller	  företaget.	  En	  svårighet	  i	  detta	  har	  varit	  att	  se	  intervjuerna	  
som	  en	  ”pre-‐projecting-‐process”,	  dvs	  som	  ett	  första	  steg	  i	  kontakt	  med	  ett	  specifikt	  
företag	  där	  målet	  är	  att	  samtalet	  ska	  leda	  till	  ett	  konkret	  samarbete	  mellan	  Medea	  och	  
företaget.	  För	  att	  detta	  skulle	  fungera	  skulle	  krävas	  att	  jag	  tog	  bort	  konfidentialiteten	  
och	  vetenskapligheten.	  	  
	  
Det	  som	  konfidentialiteten	  och	  vetenskapligheten	  gör	  är	  att	  försöka	  göra	  konsulten	  
värdefull	  för	  bonden,	  att	  inte	  blanda	  ihop	  får	  med	  hundar.	  I	  samtalen	  hade	  det	  varit	  lätt	  
att	  fråga	  ”vad	  vill	  ni	  ha”	  och	  ”vem	  vill	  ni	  samarbeta	  med	  och	  hur”.	  Jag	  hade	  säkert	  också	  
fått	  lätta	  svar,	  men	  jag	  hade	  inte	  fått	  meningsfulla	  svar.	  Genom	  att	  jag	  gjorde	  kvalitativa	  
samtalsintervjuer	  med	  en	  halvstrukturerad	  intervjuguide	  kring	  en	  vanlig	  dag,	  personens	  
syn	  på	  utmaningar	  och	  mest	  givande,	  företaget,	  företagets	  relation	  till	  omvärld,	  
samarbete	  –	  så	  minskade	  jag	  risken	  att	  missförstå	  branschen	  och	  missta	  en	  hund	  för	  ett	  
får.	  
	  
För	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  företaget,	  att	  förstå	  branschen,	  valde	  jag	  ut	  tre	  företag	  som	  jag	  
närstuderade.	  Vid	  ett	  företag	  var	  jag	  där	  för	  intervjuer,	  för	  observationer	  vid	  en	  chat	  och	  
vid	  en	  digital	  omläggning	  av	  systemet.	  Vid	  ett	  företag	  var	  jag	  där	  för	  intervjuer,	  för	  
observationer	  av	  det	  dagliga	  arbetet	  vid	  två	  olika	  dagar.	  Vid	  ett	  företag	  var	  jag	  för	  
intervjuer	  och	  närvarade	  en	  hel	  dag	  för	  att	  observera	  arbetet.	  
	  
Under	  de	  här	  intervjuerna	  och	  besöken	  har	  jag	  agerat	  enligt	  traditionella	  fältstudie-‐
rekommendationer:	  varit	  tydlig	  med	  vem	  jag	  är	  och	  vad	  jag	  vill,	  ta	  anteckningar,	  fråga,	  
efterreflektera.	  	  
	  

8.1.2	  Analytiska	  teman	  	  
I	  undersökningen	  av	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker,	  finns	  följande	  teman:	  

-‐ Platsens	  roll	  
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-‐ Omvärldens	  betydelse	  
-‐ Utveckling/innovation	  	  
-‐ Relationen	  plats,	  omvärld	  och	  utveckling/innovation	  

	  
De	  här	  temana	  har	  jag	  i	  analys	  av	  materialet	  mejslat	  ut	  som	  särskilt	  intressanta	  och	  
givande.	  /till	  workshopen	  november	  med	  Media	  Evolution	  har	  jag	  bara	  ett	  utkast/	  
	  
Platsens	  roll	  utgår	  från	  att	  triple-‐helix	  och	  lokala	  deltagande	  innovationspraktiker	  måste	  
äga	  rum	  någonstans.	  Att	  något	  utspelar	  sig	  på	  ett	  ”här”	  och	  hur	  ”här”	  har	  betydelse	  för	  
att	  förstå	  innovation.	  Många	  innovationsinsatser	  sker	  just	  i	  form	  av	  satsningar	  på	  en	  
plats.	  Det	  är	  just	  regionen	  som	  EU:s	  finansiering	  ska	  stärka	  i	  projektet.	  Inkubatorer	  ska	  
vara	  en	  plats	  för	  innovation.	  Hela	  satsningen	  på	  Media	  Evolution	  City	  bygger	  på	  platsens	  
betydelse	  för	  innovation.	  Medea	  har	  byggt	  sin	  miljö	  just	  med	  utgångspunkt	  i	  att	  den	  
platsen	  ska	  vara	  så	  givande	  som	  möjligt	  för	  ”collaborative	  media”.	  	  
	  
Inom	  forskning	  pratar	  man	  om	  att	  lokalisera	  innovation,	  som	  både	  innebär	  att	  hitta	  och	  
förlägga	  innovation	  till	  en	  plats.	  På	  engelska	  blir	  det	  ”locating	  innovation”	  eller	  ”location	  
of	  innovation”.	  	  	  
	  
Med	  platsens	  roll	  avser	  jag	  visa	  förståelse	  för	  hur	  olika	  intervjupersoner	  uppfattar	  vad	  
det	  är	  för	  ”kullar”	  man	  är	  på	  och	  hur	  viktig	  den	  är.	  Istället	  för	  att	  prata	  om	  vikten	  av	  t	  ex	  
staden	  Malmö	  och	  dess	  förutsättningar	  att	  stötta	  företag,	  så	  ger	  jag	  en	  bild	  av	  olika	  
personer	  på	  företag	  hur	  de	  ser	  på	  platsen.	  Jag	  menar	  att	  det	  gör	  att	  jag	  svarar	  på	  en	  fråga	  
som	  bör	  ställas	  i	  innovationssammanhang.	  	  
	  

8.2	  Platsens	  roll	  	  
Platsens	  roll	  i	  intervjuerna.	  
	  
I	  ”här”	  finns	  ett	  implicit	  ”här	  och	  nu”,	  som	  kopplar	  plats	  till	  tid.	  Jag	  har	  frågat	  vad	  
personerna	  gör	  en	  vanlig	  dag.	  
	  
Exempel	  Vanlig	  dag:	  
	  
Francis	  ”Ja	  det	  går	  ju	  inte	  att	  beskriva	  en	  vanlig	  dag,	  det	  är	  omöjligt.	  Men	  däremot	  kan	  
jag	  koka	  samman	  det	  som	  skulle	  kunna	  vara	  en	  representativ	  dag.	  Ehm.	  Eftersom	  vi	  
lever	  i	  en	  oerhörd	  brytningstid,	  så	  innebär	  det	  också	  att	  en	  dag	  är	  väldigt	  blandad	  mellan	  
otroligt	  operativa	  sysselsättningar	  ena	  stunden	  och	  djupgående	  strategiska	  funderingar	  
nästa	  timme.	  Så	  det	  är	  stort	  och	  smått	  hela	  tiden.	  Och	  det	  stora	  handlar	  oerhört	  mycket	  
om	  att	  försöka	  förstå	  det	  som	  håller	  på	  att	  hända,	  vår	  roll	  i	  det,	  var	  vi	  ska	  finnas	  
framöver.	  Vårt	  berättigande	  överhuvudtaget.”	  
	  
Eddy	  ”Det	  är	  en	  strukturerad	  dag	  för	  mig,	  ganska	  mycket	  balanserande.	  Det	  finns	  ingen	  
workload	  som	  är	  liksom	  så	  här	  så	  ska	  en	  typisk	  dag	  se	  ut.	  Det	  blir	  väldigt	  mycket	  jag	  har	  
ett	  mål	  alltid	  med	  vad	  man	  ska	  göra	  med	  dagen”.	  
	  
Jamie	  ”Det	  finns	  inga	  vanliga	  dagar”.	  Nämner	  också	  att	  hen	  har	  ett	  antal	  stående	  möten	  
varje	  vecka,	  men	  de	  blir	  inte	  av.	  T	  ex	  en	  lunch	  varje	  vecka,	  men	  som	  flyttas.	  Förklarar	  att	  
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rutiner	  är	  inte	  viktiga.	  Jag	  ser	  att	  det	  har	  mycket	  att	  göra	  med	  hur	  bilden	  av	  en	  
entreprenöriell,	  kreativ	  person	  ska	  bara.	  	  
	  
Kim:	  ”Ja	  du	  vad	  gör	  jag	  en	  vanlig	  dag”	  /Pernilla:	  ”Finns	  det?”/	  ”Nej”.	  
Pernilla	  ”Igår,	  vad	  gjorde	  du?”	  //”Vad	  hände	  under	  dagen?”	  
Kim	  ”Det	  beror	  på	  vilken	  tid	  på	  året.	  Det	  är	  olika	  saker	  som	  ska	  göras	  vid	  olika	  
tidpunkter	  på	  ett	  år”.	  
	  
Robyn	  ”Jag	  har	  ju	  ett	  väldigt	  varierat	  arbete”.	  /om	  vad	  hen	  gör/	  
Pernilla	  ”Vilken	  härlig	  blandning”.	  	  
Robyn	  ”Det	  är	  inte	  två	  dagar	  som	  är	  likadana”.	  
	  
René	  ”Där	  finns	  ju	  knappast	  några	  vanliga	  arbetsdagar,	  men	  vi	  kan	  ta	  den	  dagen	  idag.	  
Den	  börjar	  med	  att,	  eftersom	  det	  är	  en	  måndag,	  så	  en	  rätt	  rutinartad	  arbetsdag.	  Som	  jag	  
använder	  egentligen	  för	  att	  sätta	  igång	  veckan”.	  
	  
Pernilla	  ”Det	  första	  temat	  är	  helt	  enkelt	  att	  jag	  frågar	  dig	  om	  du	  kan	  berätta	  om	  en	  vanlig	  
dag.”	  
Eli	  ”Mm…	  Nu	  ser	  nog	  en	  vanlig	  dag	  ut	  lite	  annorlunda	  idag	  än	  vad	  den	  gjorde	  tidigare.	  
Men	  det	  har	  inte	  med	  medieutvecklingen	  att	  göra	  utan	  det	  har	  snarare	  att	  göra	  med	  
företagets	  utveckling	  och	  min	  egen	  erfarenhet	  att	  göra”.	  
	  
För	  Cam	  är	  en	  vanlig	  dag	  att	  de	  är	  olika,	  samtidigt	  är	  det	  som	  är	  lika	  att	  hen	  i	  olika	  
sammanhang	  ”sätter	  varumärket”.	  
	  
Det	  gäller	  att	  röra	  sig	  från	  en	  plats	  till	  en	  annan	  och	  det	  snabbt,	  på	  ett	  tillgängligt	  och	  
engagerat	  sätt.	  Det	  gäller	  mitt	  i	  all	  denna	  rörelse	  att	  vara	  på	  plats.	  Mycket	  har	  att	  göra	  
med	  den	  stora	  komplexa	  process	  verksamheten	  innebär	  (inte	  minst	  små	  och	  stora	  
frågor	  samtidigt)	  och	  yrkesrollen	  av	  nyckel	  i	  nätverket	  för	  produktion.	  	  
Mika	  ”Du	  skulle	  se	  mig	  springa	  från	  det	  ena	  mötet	  till	  den	  andra”.	  
Mika	  ”Där	  det	  är	  viktigt	  att	  du	  försöker	  vara	  närvarande	  //	  Jag	  är	  väldigt	  mycket	  i	  
huset”.	  
Mika	  ”Egentligen	  kan	  man	  säga	  så	  här,	  det	  är	  aldrig	  särskilt	  långt	  mellan	  det	  lilla	  och	  det	  
stora”.	  	  
Mika	  ”Charmen	  med	  det	  här	  jobbet	  är	  att	  egentligen	  ingen	  fråga	  går	  att	  skilja	  från	  den	  
andra”.	  	  
Mika	  ”Det	  är	  otroligt	  många	  saker	  som	  sker	  samtidigt”.	  	  
Mika	  ”Det	  blir	  svårt	  att	  göra	  saker	  om	  inte	  jag	  är	  med	  på	  banan,	  och	  det	  där	  är	  ett	  
problem	  lite”.	  
	  
	  
Exempel	  Värdet	  av	  det	  lokala	  
Kim	  ”Vi	  försöker	  hitta	  olika	  engagemang	  som	  är	  lokalt	  i	  den	  regionen”.	  
Pernilla	  //	  ”Jag	  skulle	  jättegärna	  vilja	  höra	  dig	  utveckla	  det	  kring	  engagemang	  i	  det	  
lokala.	  Var	  kommer	  den	  tanken	  ifrån	  hos	  dig,	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  engagera	  sig	  lokalt	  och	  
också	  hur	  den	  har	  yttrat	  sig?”	  
Kim	  ”Jag	  tror	  den	  tanken	  kommer	  ifrån	  av	  att	  jag	  är	  uppväxt	  i	  en	  liten	  stad.	  //	  Och	  i	  en	  
liten	  stad	  så	  får	  du	  väldigt	  lite	  gratis.	  Du	  får	  göra	  allt.	  Du	  kan	  inte	  förvänta	  dig	  att	  det	  
finns	  liksom	  38	  olika	  företag	  med	  intressanta	  jobb	  och	  jobba	  med.	  Utan	  man	  får	  helt	  
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enkelt	  tänka	  som	  så	  här	  tycker	  jag	  att	  ska	  det	  finnas	  något	  intressant	  får	  man	  väl	  skapa	  
det	  själv,	  i	  vart	  fall	  om	  det	  ska	  bli	  nånting	  som	  man	  tror	  på,	  så	  får	  man	  engagera	  sig.	  Det	  
är	  av	  ren	  självbevarelsedrift,	  för	  var	  och	  en	  som	  är	  i	  en	  liten	  region	  att	  ska	  det	  kunna	  bli	  
en	  intressant	  utveckling,	  så	  bidrar	  ingen	  så	  blir	  det	  inget.	  Och	  det	  är	  inget	  som	  serveras	  
upp	  av	  sig	  självt,	  som	  det	  gör	  i	  en	  större	  stad.	  Det	  är	  till	  fördel	  att	  engagera	  sig	  för	  den	  
egna	  utvecklingen	  och	  för	  det	  egna	  bolaget	  naturligtvis”.	  	   	  
	  
Exempel	  Möten	  för	  att	  folk	  ska	  vara	  på	  samma	  plats	  samtidigt:	  
Robyn	  /om	  möten	  på	  arbetsplatsen/	  ”Vi	  ser	  ju	  det	  rätt	  så	  ofta	  att	  det	  är	  bra	  att	  ha	  en	  
övergripande	  koll	  på	  vem	  som	  gör	  vad,	  för	  rätt	  var	  det	  är	  så	  dyker	  det	  upp	  nånting	  som	  
är	  relaterat	  till	  nånting	  som	  man	  vet	  att	  någon	  annan	  håller	  på	  det.	  Då	  går	  det	  mycket	  
fortare	  om	  man	  kan	  gå	  direkt	  till	  den	  personen,	  istället	  för	  att	  fråga	  runt”.	  
	  
För	  en	  del	  är	  det	  rent	  av	  nödvändigt	  att	  vara	  på	  samma	  plats	  samtidigt.	  Det	  handlar	  om	  
att	  lyckas	  sammankalla	  alla	  snabbt	  för	  snabba	  möten	  för	  att	  åstadkomma	  ett	  flöde:	  
Nike	  ”Det	  viktiga	  är	  att	  få	  ett	  flöde	  från	  idé	  till	  färdig	  funktion	  ute,	  live.”	  att	  det	  är	  hela	  
företagets	  tankesätt.	  Innebär	  att	  om	  det	  strular	  till	  sig	  ”Då	  kallar	  man	  till	  alla	  som	  behövs	  
och	  så	  löser	  man	  det	  där	  och	  då”.	  //	  ”Det	  är	  inte	  alltid	  det	  blir	  hur	  man	  har	  tänkt	  sig,	  ens	  
under	  en	  dag.	  Det	  är	  lite	  därför	  vi	  kör	  enligt	  den	  här	  principen	  för	  det	  är	  helt	  omöjligt	  att	  
planera.	  //	  Det	  kan	  vara	  nya	  insikter,	  tankar	  som	  har	  dykt	  upp	  som	  gör	  att	  vi	  ändrar	  
inriktning”.	  
	  
Värdet	  av	  nätverk:	  
René	  ”Jag	  är	  med	  i	  olika	  typer	  av	  nätverk,	  chefsnätverk,	  VD-‐nätverk”.	  
	  
	  

8.3	  Omvärldens	  betydelse	  	  
	  
Det	  lokala	  är	  ju	  en	  variant	  på	  omvärlden,	  så	  de	  citaten	  passar	  in	  här	  också.	  
	  
Gill	  pratar	  om	  akademin	  som	  omvärlden,	  som	  en	  egen	  sfär	  med	  andra	  möjligheter	  än	  
näringslivet,	  utifrån	  att	  bygga	  om	  i	  öppen	  källkod	  ”det	  hoppas	  jag	  verkligen	  att	  
universitetet	  kan	  vara	  med	  och	  driva	  dom	  här	  frågorna.	  Det	  ligger	  lite	  nästan	  i	  den	  
naturen	  att	  akademin.	  Det	  passar	  för	  dom.	  Det	  är	  ju	  gratis”.	  	  Gill	  säger	  till	  och	  med	  
”universitet	  borde	  vara	  ju	  med	  där	  och	  vi	  ska	  uppdatera	  wikipedia”	  ”att	  all	  kunskap	  kan	  
komma	  alla	  till	  godo,	  jämt”.	  
	  
Jamie	  tar	  mycket	  intryck	  från	  omvärlden	  och	  omsätter	  dem	  snabbt	  i	  verksamheten.	  
Flera	  metoder	  för	  att	  leda	  verksamheten	  prövas.	  En	  inspiration	  fick	  man	  en	  gång	  från	  en	  
konferens.	  Men	  det	  är	  lika	  vanligt	  att	  hämta	  intryck	  från	  webben.	  För	  Jamie	  sker	  
inspiration	  och	  kunskap	  ständigt.	  Det	  handlar	  om	  att	  kunskap	  ska	  förbättra,	  ”se	  till	  att	  vi	  
trivs”.	  Jamie	  poängterar	  här	  att	  den	  faktiska	  sanningen	  inte	  är	  lika	  viktig	  som	  den	  
upplevda	  sanningen.	  Man	  tar	  det	  som	  väcker	  lust	  att	  göras	  och	  sedan	  prövar	  man	  det.	  
Samtidigt	  är	  tankar	  om	  och	  relation	  till	  branschen	  inte	  viktigt	  för	  Jamie.	  Företaget	  är	  en	  
ambitionsnivå,	  därför	  är	  det	  inte	  intressant.	  
	  
Nike	  ”I	  vissa	  fall	  har	  vi	  suttit	  med	  ett	  problem	  kanske	  i	  två	  tre	  dagar	  och	  då	  börjar	  vi	  
fundera	  på	  kan	  vi	  ta	  hjälp	  utifrån.”.	  
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Pernilla:	  ”Är	  det	  lätt	  att	  veta	  vad	  som	  är	  viktigt?”	  
Nike:	  ”Nej,	  det	  är	  ju	  det	  som	  är	  det	  riktigt	  kluriga.	  För	  det	  är	  ju	  marknaden,	  alla	  //	  där	  
ute.	  Där	  har	  vi	  lite	  tankar	  och	  idéer	  att	  bjuda	  in	  dom	  lite	  mer	  i	  skapandet.	  Vi	  har	  gjort	  det	  
vid	  ett	  fåtal	  tillfällen”.	  //	  ”Det	  är	  bättre	  att	  få	  någon	  åsikt	  än	  ingen	  alls”.	  /	  
	  
	  
Mika:	  Omvärlden	  är	  närvarande	  i	  form	  av	  andra	  företag.	  Det	  kan	  vara	  i	  inom	  koncernen,	  
i	  den	  egna	  branschen	  eller	  vad	  som	  händer	  ”där”	  det	  händer	  eller	  snarare	  ”vem”	  som	  får	  
det	  att	  hända	  (Google).	  Omvärlden	  är	  också	  i	  samma	  situation,	  i	  form	  av	  en	  generell	  
mediebransch	  i	  sökande	  efter	  affärsmöjligheter.	  	  
Mika	  ”Idag	  så	  är	  det,	  vi	  ser	  ingen	  affärsmodell	  på	  webben	  och	  det	  är	  ingen	  annan	  som	  
gör	  det	  heller.	  Alla	  vet	  om	  att…	  Hela	  mediebranschen	  sitter	  egentligen	  med	  samma	  
problematik	  när	  det	  gäller	  webben”.	  	  
Mika	  ”Mediebranschen	  är	  inte	  längre	  agendasättande	  i	  sin	  egen	  bransch	  så	  mycket”.	  
	  
	  
Exempel:	  
För	  Kim	  är	  omvärlden	  en	  del	  av	  spelplanen,	  att	  finnas	  på	  flera	  ställen,	  att	  interagera	  med	  
den,	  att	  engagera	  sig	  i	  den	  och	  då	  särskilt	  lokalt.	  Samtidigt	  som	  Kim	  har	  stor	  erfarenhet	  
av	  att	  jobba	  med	  internationella	  aktörer	  så	  är	  Kim	  extremt	  lokal	  i	  sitt	  engagemang.	  Det	  
är	  i	  det	  lokala	  som	  förutsättningar	  för	  samspel	  med	  omvärld	  börjar.	  
	  
Eli	  om	  att	  man	  har	  goda	  kontakter,	  många	  internationella	  samarbeten.	  Manar	  till	  en	  	  
differentieringsstrategi	  ”Jag	  tror	  också	  att	  inte	  lyssna	  på	  vad	  som	  är	  etablerade	  
sanningar	  i	  branschen,	  utan	  att	  försöka	  själv	  skaffa	  sig	  en	  uppfattning.”	  .	  Påpekar	  värdet	  i	  
att	  det	  är	  bra	  att	  lyssna	  på	  andra	  marknader,	  som	  har	  det	  tuffare	  och	  är	  tidigare	  än	  oss	  i	  
Sverige.	  
	  
Omvärldens	  betydelse	  minskar	  när	  den	  egna	  verksamheten	  är	  stadd	  i	  förändring.	  
Samtidigt	  ger	  det	  en	  extra	  utmaning	  när	  omvärlden	  s	  a	  s	  inte	  kan	  vänta	  utan	  pockar	  på	  
uppmärksamhet	  samtidigt	  som	  verksamheten	  förändras.	  Cam	  tar	  upp	  en	  intressant	  
poäng	  att	  ”vår	  största	  konkurrent	  är	  oss	  själva”.	  Just	  det	  här	  sättet	  att	  tänka	  att	  omvärld	  
och	  den	  konkurrens	  som	  finns	  där	  lika	  gärna	  kan	  vara	  inom	  organisationen,	  tar	  sig	  
uttryck	  ett	  citat	  om	  beslut	  ”Men	  du	  måste	  ta	  så	  oerhört	  mycket	  hänsyn”.	  Det	  är	  en	  balans	  
lika	  mycket	  mellan	  verksamheten	  och	  omgivningen	  som	  inom	  verksamheten.	  För	  Toni	  
handlar	  det	  om	  att	  känna	  sig	  själv	  hur	  man	  ska	  agera	  i	  en	  intern	  förändring	  	  ”I	  mitt	  fall	  
handlar	  det	  om	  att	  ta	  hand	  om	  fula	  grodan	  först.	  Det	  är	  det	  som	  man	  försöker	  göra.	  Det	  
vet	  jag	  att	  jag	  har	  svårt	  för”.	  
	  
För	  Toni	  är	  samtidigt	  omvärlden	  en	  värdefull	  möjlighet	  att	  rådfråga	  när	  verksamheten	  
behöver	  hjälp:	  .	  ”Sen	  en	  del	  har	  vi	  frågat	  naturligtvis	  väldigt	  mycket.	  //	  	  Jag	  använder	  
väldigt	  mycket	  av	  dom	  som	  var	  lite…	  alltså	  inte	  mentorer	  som	  sådana	  men	  som	  var	  
inblandade	  redan	  när	  jag	  studerade	  och	  som	  föreläst.	  Sådana	  har	  jag	  träffat	  då	  på	  
branschevent.	  Sådana	  har	  jag	  vänt	  mig	  till…	  Och	  folk	  i	  nätverk,	  hur	  har	  ni	  gjort,	  hur	  har	  
det	  här	  funkat.	  HR-‐frågor	  t	  e	  x.	  Det	  finns	  ett	  HR-‐nätverk”.	  Den	  här	  kontakten	  handlar	  inte	  
så	  mycket	  om	  utveckling/innovation	  utan	  om	  att	  få	  kontakt	  med	  någon	  som	  kan	  
underlätta	  att	  lösa	  ett	  visst	  internt	  problem.	  
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Toni	  verkar	  ha	  lite	  dåligt	  samvete	  för	  att	  hen	  inte	  interagerat	  så	  mycket	  omvärlden	  ”Sen	  
så	  i	  vår	  hela	  förra	  året	  snarare,	  har	  jag	  varit	  otroligt	  inte	  närvarande	  någon	  annan	  stans	  
för	  det	  tar	  också	  en	  otrolig	  tid.	  Jag	  har	  gjort	  väldigt	  lite	  utanför.	  Och	  det	  är	  på	  gott	  och	  på	  
ont.	  Jag	  ska	  tillbaka	  in	  i	  det	  -‐	  i	  år,	  för	  att	  det	  finns	  värdefulla	  erfarenheter	  där,	  bara	  att	  
synas	  generellt	  att	  finnas	  ute	  och	  prata	  med	  folk,	  lyssna	  -‐	  visa	  att	  vi	  finns	  är	  bra.	  Det	  är	  
ett	  värde.	  Men	  i	  år	  har	  jag	  verklige	  skurit	  ner	  på	  allt	  det	  för	  att	  koncentrera	  mig	  bara	  på	  
oss”.	  Eftersom	  det	  har	  varit	  så	  mycket	  ”handson”	  så	  ”Det	  har	  varit	  väldigt	  lite	  
nätverkande,	  så	  aktivt,	  utan	  bara	  vid	  behov”.	  
	  

8.4	  Utveckling/innovation	  	  
När	  det	  gäller	  utveckling/innovation	  är	  det	  särskilt	  intressant	  att	  lyfta	  de	  historiska	  
tillbakablickar	  som	  finns	  och	  hur	  de	  då	  var	  utveckling/innovation	  och	  hur	  det	  i	  sin	  tur	  
har	  utvecklats	  eller	  avvecklats	  och	  hur	  det	  är	  kopplat	  till	  framåtblick:	  
	  
Exempel	  Tillbakablick:	  
	  
I	  samtalet	  med	  Billie	  var	  tillbakablicken	  något	  som	  växte	  fram	  som	  något	  särskilt	  
intressant	  Billie	  ville	  prata	  om.	  Just	  meningsgörandet	  av	  utveckling	  –	  hur	  det	  har	  varit	  
och	  vad	  som	  komma	  skall	  –	  skapar	  en	  sorts	  trygghet	  i	  förändringar.	  Och	  klokhet.	  När	  jag	  
frågan	  om	  hen	  har	  tänkt	  länge	  på	  de	  här	  sakerna,	  säger	  Billie	  ”Nja,	  men	  jobbat	  mycket	  
med	  det	  och	  vi	  pratar	  ju	  om	  det	  mycket	  och	  vi	  hamnar	  ju	  mycket	  i	  det”.	  Billie	  menar	  att	  
det	  har	  ”accelererat	  de	  senaste	  3	  åren	  eller	  3	  ½	  åren,	  som	  jag	  har	  jobbat	  som	  ansvarig	  
för	  xxxx	  men	  med	  begynnelse	  för	  ungefär	  tio	  år	  sedan	  när	  jag	  först	  började	  halka	  in	  på	  
området”.	  Billie	  menar	  att	  ”Det	  har	  blivit	  ganska	  tydligt	  vilka	  möjligheter	  man	  har”.	  Det	  
är	  intressant	  att	  just	  erfarenhet	  av	  det	  digitalas	  möjligheter,	  att	  ha	  varit	  med	  länge,	  
upplevs	  som	  en	  fördel	  i	  säkerhet	  kring	  vilken	  utveckling/innovation	  som	  är	  möjlig.	  Billie	  
säger	  saker	  som	  ”Det	  har	  skett	  en	  väldig	  förändring	  där.	  För	  att	  dels	  kunde	  vi	  nog	  inte,	  i	  
varje	  fall	  inte	  jag,	  fullt	  ut	  artikulera	  vad	  förändringen	  skulle	  innebära	  exempelvis	  2001”.	  	  
	  
Jag	  frågar	  också	  Billie	  om	  hen	  kan	  se	  ”några	  avgörande	  vändningspunkter?”:	  
Billie:	  ”Att	  man	  kan	  se	  att	  ett	  antal	  affärer	  på	  nätet	  börjar	  gå	  med	  vinst,	  det	  är	  väl	  en	  sån	  
sak.	  Att	  man	  kan	  se	  den	  extrema	  utbredningen	  där	  Facebook	  väl	  är	  det	  allra	  tydligaste	  
exemplet.	  Det	  är	  väl	  två	  såna	  väldigt,	  väldigt	  stora”.	  Enligt	  Billie	  handlar	  det	  främst	  om	  
”intresset	  och	  övertygelsen	  om	  att	  vi	  var	  nog	  tvungna	  att	  göra	  någonting.”	  mer	  än	  någon	  
kompetens	  eller	  särskild	  kunskap	  	  
	  
En	  nyckel	  till	  utveckling/innovation	  menar	  Billie	  är	  att	  de	  som	  arbetar	  i	  verksamheten	  
använder	  de	  digitala	  medierna	  ”Folk	  blir	  både	  förtjusta	  och	  förskräckta,	  men	  också	  i	  att	  
dom	  själva	  är	  där	  så	  växer	  nyfikenheten	  fram”	  och	  i	  förlängningen	  för	  sig	  själv	  att	  ”Det	  
här	  verkar	  lite	  roligt,	  vad	  är	  det	  för	  något,	  kan	  man	  använda	  det?	  Gå	  både	  på	  lust	  och	  
plikt”.	  
	  
	  
Kim	  ”Det	  var	  en	  fantastiskt	  lärorik	  period,	  för	  att	  vi	  var	  ju	  lite	  profeter	  när	  vi	  kom	  in	  i	  
dom	  här	  företagen,	  gudaförklarade,	  vi	  kunde	  ju	  effektivisera	  och	  spara	  oerhört	  mycket	  
pengar	  för	  dom	  här	  företagen”.	  
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René	  om	  vad	  som	  är	  roligast	  ”Dels	  så	  är	  det	  roligt	  att	  jobba	  med	  människor,	  det	  måste	  
man	  tycka	  om.	  Dels	  tycker	  jag	  att	  jag	  jobbar	  i	  ett	  enormt	  spännande	  område.	  Jag	  jobbar	  
inom	  telekom	  och	  IT	  och	  sedan	  jag	  började	  jobba	  har	  det	  förändrats	  radikalt”.	  
Pernilla	  :	  ”Berätta	  om	  dom	  största	  förändringarna	  där”?	  
René:	  ”Den	  största	  förändringen	  om	  vi	  börjar	  gå	  tillbaka	  så	  den	  största	  förändringen	  är	  
ju	  faktiskt	  att	  vi	  har	  Internet	  idag.	  När	  jag	  började	  jobba	  så	  hade	  vi	  inte	  ens	  en	  gång	  
email.	  I	  så	  fall	  kan	  vi	  säga	  att	  vi	  har	  en	  utveckling	  som	  har	  gått	  ifrån	  att…	  
mobiltelefonerna	  alltså	  när	  jag	  började	  jobba	  så	  hade	  man	  möjligtvis	  en	  personsökare.	  
Nu	  har	  vi	  en	  mobiltelefon.	  Vi	  har	  samtidigt	  också	  gått	  det	  här	  med	  internet	  email	  och	  
sådant.	  Vi	  har	  ett	  helt	  nytt	  sätt	  att	  kommunicera.	  Och	  idag	  så	  är	  det	  ju	  faktiskt	  som	  så	  att	  
jag	  tycker	  man	  har	  kommit	  ett	  väldigt	  stort	  steg	  idag	  när	  man	  har	  dagens	  mobiltelefoner	  
där	  man	  har	  hela	  internet	  alltså	  trådlöst.	  Där	  fanns	  en	  tid	  då	  internet	  var	  stort.	  Men	  då	  
satt	  vi	  uppkopplade.	  Vi	  hade	  en	  utveckling	  där	  det	  kom	  internet	  och	  email	  och	  allt	  det.	  
Sedan	  kom	  det	  en	  annan	  utveckling	  som	  pratade	  om	  att	  vi	  gick	  från	  en	  trådbunden	  
telefon	  som	  gick	  till	  en	  trådlös	  telefon	  och	  nu	  har	  det	  här	  verkligen	  gått	  tillsammans,	  där	  
email,	  internet	  är	  trådlöst.	  Den	  här	  kombinationen	  öppnar	  så	  otroligt	  mycket	  idéer	  och	  
tankar.	  Jag	  som	  liksom	  sett	  det	  här	  en	  stund.	  För	  tio	  år	  sedan	  började	  man	  prata	  om	  	  
WAP	  och	  allt	  sådant.	  Men	  då	  var	  inte	  tekniken	  mogen	  för	  idéerna.	  Men	  nu	  ser	  man	  ju	  att	  
det	  är	  nu	  det	  händer	  med	  iPhone,	  Android.	  Där	  kommer	  att	  hända	  så	  otroligt	  mycket.	  Jag	  
tror	  ännu	  mer	  när	  man	  kommer	  in	  på	  kombinationen	  nytta	  och	  nöje	  eftersom	  vi	  har	  den	  
här	  mobiltelefonen	  med	  oss	  alltid.	  Jag	  skulle	  vilja	  säga	  att	  det	  är	  ett	  kul	  teknikområde	  
som	  förändras	  och	  det	  är	  det	  som	  gör	  det	  roligt	  ”.	  
Pernilla:	  Vad	  är	  det	  som	  är	  roligt	  med	  förändringen?	  
René:	  ”Dels	  är	  det	  roligt	  att	  vara	  med	  om	  förändringarna	  och	  se	  dom.	  Dels	  är	  det	  ju	  också	  
att	  göra	  affärer	  kring	  det”.	  
	  
René	  ”Jag	  tror	  att	  användarupplevelsen	  kommer	  att	  bli	  ännu	  viktigare.	  Men	  att	  försöka	  
sia	  om	  saker	  och	  ting.	  Höll	  jag	  på	  att	  säga	  det	  enda	  man	  är	  säker	  på	  det	  är	  att	  man	  har	  fel.	  
Det	  gäller	  väl	  mer	  att	  vara	  adaptiv	  för	  dom	  förändringarna	  som	  sker.	  Användar-‐
upplevelsen	  blir	  viktigare	  och	  viktigare.	  Om	  vi	  tittar	  på	  open	  source	  och	  sådant.	  Idag	  är	  
det	  inte	  speciellt	  svårt	  för	  någon	  att	  ta	  fram	  en	  relativt	  enkel	  app	  till	  exempel”.	  	  
//	  
René:	  ”Jag	  vet	  inte	  om	  alla	  har	  förstått	  det	  här	  med	  den	  öppna	  källkoden	  och	  allt	  sånt	  
som	  man	  pratar	  om.	  Jag	  vet	  inte	  om	  jag	  själv	  förstår	  det	  i	  och	  för	  sig	  (jag	  skrattar).	  Men	  
där	  är	  något	  nästan	  magiskt	  som	  händer	  på	  det	  området.	  Relativt	  enkelt	  kan	  vem	  som	  
helst,	  tack	  vare	  att	  du	  kan	  lägga	  in	  en	  applikation	  på	  iPhone-‐	  eller	  Android-‐market.	  Du	  
kan	  se	  som	  här	  nere	  i	  Malmö	  de	  här	  killarna	  som	  liksom	  bara	  får	  världens	  häftigaste	  
applikation,	  tjänar	  hur	  mycket	  som	  helst	  på	  det	  och	  det	  är	  ju	  jätteroligt	  att	  det	  kan	  
hända.	  Att	  man	  har	  skapat	  ett	  ekosystem	  där	  det	  är	  möjligt.	  Där	  liksom	  du	  inte	  behöver	  
inte	  vara	  ett	  stort	  bolag	  för	  att	  göra	  dom	  här	  apparna,	  bara	  dom	  är	  tillräckligt	  
användbara.	  Så	  är	  faktiskt	  folk	  t	  o	  m	  beredda	  att	  betala	  för	  dom”.	  	  
	  
	  
Eli	  ”Vi	  börjar	  ofta	  inte	  med	  omedelbara	  affärsmöjligheterna.”	  
	  
	  
Exempel	  Syn	  på	  innovation	  
Pernilla	  ”Vad	  möts	  ni	  av	  på	  företag	  idag?	  Är	  det	  så	  att	  alla	  har	  en	  uppfattning	  om	  
innovation	  hur	  den	  här	  kedjan	  ska	  skötas?	  Eller	  hur	  är	  det”	  



	   84	  

Kim	  ”Jag	  tror	  det	  är	  rätt	  varierande	  faktiskt.	  Det	  är	  olika	  mognadsgrader,	  säkert	  kollegor	  
till	  mig	  som	  kanske	  har	  en	  annan	  uppfattning,	  men	  det	  jag	  ser	  i	  vart	  fall	  så	  är	  det	  att	  de	  
flesta	  har	  en	  uppfattning	  om	  innovation.	  Sen	  att	  det	  inte	  stämmer	  ibland	  med	  det	  vi	  
tycker	  –	  utan	  man	  tycker	  innovation	  kan	  vara	  -‐	  vad	  som	  helst.	  För	  vår	  del	  så	  handlar	  ju	  
det	  om	  att	  åstadkomma	  en	  stor	  nytta,	  en	  affärsmässig	  nytta.	  Det	  kan	  vara	  på	  olika	  sätt.	  
Sen	  har	  ju	  många	  företag	  kommit	  längre	  i	  den	  typen	  av	  sätt	  att	  tänka	  och	  arbeta	  och	  
andra	  givetvis	  inte	  så	  långt.”	  	  
	  
Robyn	  ”Även	  om	  tekniken	  har	  funnits	  färdig	  ett	  tag	  nu	  så	  är	  det	  här	  inne	  (huvud)	  som	  
begränsningen	  sitter	  //	  Det	  är	  en	  mental	  omställning	  som	  inte	  går	  så	  fort	  som	  man	  
kanske	  skulle	  kunna	  tro	  att	  den	  gör”.	  
	  
Exempel	  utveckling	  i	  form	  av	  organisationsförändringar	  
René	  ”En	  organisationsförändring	  kommer	  utifrån	  externa	  och	  interna	  krav”.	  
//	  
René	  ”Jag	  anser	  väl	  egentligen	  att	  man	  måste	  göra	  småförändringar	  hela	  tiden.	  En	  
organisation	  måste	  vara	  van	  vid	  förändringar.	  På	  något	  sätt	  så	  handlar	  det	  ju	  om	  att	  man	  
ska	  ha	  kultur,	  värderingar	  som	  ligger	  som	  en	  grund.	  Man	  måste	  ha	  en	  organisation	  som	  
är	  förändringsbenägen,	  för	  att	  marknaden	  förändras	  så	  pass	  mycket.	  Jag	  vill	  ju	  att	  mina	  
mindre	  enheter	  ska	  förändra	  sig	  själv	  s	  a	  s	  för	  att	  möta	  den	  typen	  av	  kundkrav	  som	  vi	  
har	  och	  alltså	  dom	  marknadskrav	  som	  finns.	  Sen	  måste	  där	  vara	  värderingar	  som	  gör	  att	  
man	  ska	  ha	  ordning	  och	  reda,	  där	  ska	  vara	  någon	  grundläggande	  jag	  brukar	  kalla	  det	  koll	  
på	  läget	  eller	  nåt	  sådant.	  Oavsett	  vad	  som	  händer,	  så	  förväntar	  jag	  mig	  att	  mina	  chefer	  
att	  dom	  ska	  ha	  koll	  på	  läget	  vad	  man	  gör.	  Så	  att	  man	  får	  inte	  leva	  i	  ett	  kaos,	  men	  man	  kan	  
ju	  leva	  i	  en	  entreprenörsorganisation”.	  
	  
Exempel	  framtiden	  och	  utveckling/innovation	  
Eli	  ”Framtidsfrågorna	  är	  ju	  sällan	  så	  angelägna	  att	  de	  behöver	  lösas	  på	  sekunden	  //	  Sen	  
har	  vi	  ju	  då	  naturligtvis	  dom	  längre	  framtidsfrågorna,	  …	  dom	  gör	  vi	  dock	  ofta	  så	  dom	  är	  
ju	  inte	  föremål	  för	  några	  femminutersdiskussioner	  direkt.	  Om	  du	  tar	  digitalisering,	  e-‐
böcker,	  vad	  det	  nu	  är	  frågan	  om,	  då	  försöker	  vi	  som	  företag	  formulera	  någon	  form	  av	  
strategier	  och	  målsättning	  som	  vi	  arbetar	  efter,	  och	  då	  gör	  vi	  ofta	  det	  i	  någon	  form	  av	  
projekt.	  	  
Pernilla:	  Vad	  var	  det	  senaste	  projektet,	  här	  är	  det	  framtidsspaning?	  
Eli:	  Ja,	  vad	  är	  det	  senaste.	  Men	  jag	  kan	  väl	  berätta	  kanske	  lite	  hur	  vi	  går	  tillväga	  istället.	  
Jag	  naturligtvis	  nämna,	  alltså	  det	  är	  ingen	  rocket	  science	  det	  här.	  Det	  finns	  inga	  som	  
helst	  hemligheter	  här.	  Jag	  tror	  inte	  på	  den	  typen	  av	  innovationsarbete	  när	  några	  kloka	  
personer	  låser	  in	  sig	  i	  ett	  rum	  och	  funderar	  ut	  en	  genial	  lösning	  på	  något	  svårt	  problem.	  
Jag	  tror	  på	  en	  evolution.	  Innan	  man	  springer	  gäller	  det	  att	  kunna	  gå.	  Innan	  man	  går	  ska	  
man	  kunna	  krypa.	  Och	  ingen	  har	  någonsin	  rest	  sig	  från	  liggande	  till	  springande	  
omedelbart	  och	  hoppat	  över	  dom	  andra	  stegen.	  Så	  att	  jag	  tror	  på	  den	  evolutionära	  
banan.	  Den	  dessutom	  den	  fungerar	  väl	  på	  vår	  marknad	  som	  är	  en	  relativt	  konservativ	  
marknad.	  	  Och	  där	  förändringarna	  i	  medier	  ofta	  är	  större	  än	  förändringarna	  i	  den	  
verklighet	  som	  jag	  andra	  lever	  i	  som	  jobbar	  i	  den”.	  
	  
Förändring	  kan	  vara	  svårt,	  eftersom	  vissa	  saker	  sitter	  i	  strukturen	  och	  om	  den	  
strukturen	  tas	  bort	  förlorar	  man	  också	  en	  trygghet	  i	  verksamheten.	  Cam	  är	  inne	  på	  det	  
här	  och	  risken	  att	  då	  ”tar	  man	  bort	  den	  inbyggda	  säkerheten”	  om	  man	  ändrar	  i	  
strukturer	  för	  mycket.	  
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Cam	  tar	  upp	  hur	  tiden	  är	  närvarande	  i	  utveckling/innovation,	  i	  ett	  samtal	  kring	  
förändring	  säger	  hen	  att	  det	  handlar	  om	  ”slaget	  om	  tiden”.	  Cam	  är	  också	  inne	  på	  
tajmingen	  i	  att	  skapa	  insikt	  i	  organisation	  och	  framtid,	  genom	  att	  visa	  på	  osäkerheten	  
och	  samtidigt	  vara	  trygga.	  Där	  är	  metoden	  viktigare	  än	  svaret.	  Tidsmässigt	  handlar	  det	  
om	  att	  komma	  igång	  och	  testa.	  I	  en	  kommentar	  tar	  Cam	  upp	  att	  mycket	  har	  varit	  i	  
verksamhetens	  utvecklingsarbete	  har	  varit	  ”för	  långt	  in	  i	  framtiden”.	  
	  
Mika	  menar	  att	  utveckling/innovation	  finns	  i	  överflöd.	  Det	  sker	  inte	  (kan	  inte	  ske)	  inom	  
företaget	  utan	  utanför,	  både	  av	  tradition	  och	  organisation.	  Det	  som	  är	  problematiskt	  är	  
att	  kommersialisera,	  hitta	  affärer,	  affärsutveckla	  och	  det	  problemet	  är	  akut.	  Därför	  bör	  
utveckling/innovation	  ta	  avstamp	  i	  det.	  Och	  det	  nu.	  Det	  finns	  mycket	  som	  talar	  för	  att	  
akademin	  inte	  tar,	  eller	  vill	  ta,	  den	  här	  rollen.	  
Mika	  ”Den	  stora	  utmaningen	  är	  att	  vi	  inte	  riktigt	  har	  en	  affärsmodell	  för	  framtidens	  
mediehus”.	  
Mika	  ”/företaget/	  är	  inget	  och	  har	  aldrig	  varit	  ett	  innovationsföretag,	  utan	  det	  är	  ett	  
företag	  som	  sysslar	  med	  att	  förädla	  och	  produktutveckla	  en	  ganska	  given	  produkt”.	  	  
Mika	  ”En	  entreprenör	  behöver	  inte	  vara	  en	  innovatör.	  Så	  vi	  har	  haft	  projekt	  men	  de	  har	  
aldrig	  egentligen	  genererat	  nånting”.	  	  
Mika	  ”Det	  svåra	  är	  inte	  att	  komma	  på	  grejer,	  det	  svåra	  är	  att	  organisera	  dom,	  att	  skapa	  
möjligheter	  och	  bäraktighet	  i,	  genomföra	  projekt	  –	  är	  absolut	  det	  svåraste”	  
Mika	  ”När	  börjar	  du	  innovera,	  eller	  när	  börjar	  du	  skapa	  nya,	  affärsutveckla,	  
produktutveckla?	  Det	  gör	  du	  när	  den	  gamla	  börjar	  haverera	  –	  du	  gör	  du	  det	  inte	  när	  du	  
har	  det	  bra”.	  
	  
Gill	  ritar	  upp	  framtiden	  på	  en	  tavla	  under	  intervjun	  ”En	  annan	  grej	  som	  jag	  försöker	  
predika	  internt	  det	  är	  det	  att	  med	  att	  tidigare	  så	  har	  de	  traditionella	  medierna	  funkat	  
mer	  eller	  mindre	  i	  silos.	  Så	  vi	  har	  haft	  okej	  det	  här	  är	  tevekanalerna,	  dom	  finns	  här	  borta.	  
(ritar)	  Här	  borta	  har	  vi	  liksom	  dagstidning.	  Här	  borta	  har	  vi	  magasin.	  Här	  borta	  har	  vi	  
radio.	  Dom	  här	  kan	  dela	  viss	  karakteristik”	  //	  ”Det	  som	  händer	  nu	  med	  internet,	  allt	  
digitalt!	  Dom	  börjar	  konkurrera	  här”.	  Hen	  ser	  svårigheter	  ”man	  är	  kvar	  i	  de	  här	  gamla	  
strukturerna	  //	  med	  bara	  sin	  egen	  bransch”.	  Gill	  ser	  till	  och	  med	  att	  ”Jag	  är	  övertygad	  
om	  att	  vi	  kommer	  att	  tappa	  dom	  positionerna	  ännu	  mer”	  och	  ”Det	  är	  väldigt	  mycket	  
gammalt	  tänk	  och	  strukturer”.	  	  
	  
Pernilla	  ”Hur	  passar	  högskola	  universitet	  in	  i	  samarbeten?	  
Mika	  ”…	  you	  tell	  me.	  Jag	  tror	  att	  högskolan	  om	  man	  tittar	  konkret,	  Malmö	  högskola	  är	  
väldigt	  bra	  som	  en	  samlingspunkt.	  Tror	  jag.	  Min	  bild	  av	  högskolevärlden	  är	  annars	  är	  att	  
man	  har	  en	  ganska	  vag	  förståelse	  av	  hur	  medier	  fungerar	  ekonomiskt.	  Om	  man	  skulle	  
titta	  på	  vad	  högskolan	  skulle	  behövt	  utveckla	  egentligen,	  det	  är	  inte	  fler	  innovatörer,	  
innovationerna	  kommer	  av	  sig	  själv,	  utan	  däremot	  så	  behöver	  man	  utveckla	  folk	  som	  
kan	  kommersialisera	  projekt,	  bygga	  ut	  det	  till	  existerande	  affärer.	  Affärsutveckling	  och	  
såna	  saker”.	  Så	  högskolan	  kan	  spela	  en	  roll,	  men	  avgörande	  är	  om	  det	  ska	  vara	  någon	  
riktig	  nytta	  med	  det.	  Det	  är	  om	  högskolan	  förstår	  hur	  kommersiell	  verksamhet	  fungerar.	  
Det	  är	  tveksamt.	  	  
	  
Mika	  ”Det	  är	  rätt	  så	  svårt	  att	  ha	  ett	  affärsutvecklingsmöte	  om	  jag	  kommer	  dragande	  med	  
Derrida.	  Det	  funkar	  ju	  inte”.	  	  
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Mika	  ”Utmaningen	  är	  inte	  analytisk	  eller	  innovationsmässig	  utan	  det	  är	  omsättningen	  av	  
de	  analytiska	  och	  innovativa	  processerna	  i	  reell	  affärsutveckling”.	  
	  
För	  Eddy	  är	  allt	  inriktat	  på	  utveckling/innovation	  i	  betydelsen	  kommersialisering.	  Eddy	  
”Det	  är	  väldigt	  mycket	  möten	  med	  allt	  från	  sales,	  marketing,	  technical,	  production	  och	  
innovation.	  Så	  min	  split	  är	  mellan	  dom	  fem	  sakerna.	  //	  Bygga	  bolag	  invändigt,	  var	  
behöver	  vi	  anställa	  mer,	  var	  ska	  vi	  lägga	  pengar,	  balansera	  //	  Det	  är	  en	  väldigt	  mixad	  
dag,	  men	  det	  är	  ett	  extremt	  fokus	  på	  kommersialisering”.	  
	  
	  

8.5	  Relationen	  plats,	  omvärld	  och	  utveckling/innovation	  
	  	  
För	  att	  kunna	  träffa	  de	  här	  personerna	  jag	  har	  träffat	  krävs	  planering.	  De	  är	  vana	  vid	  
många	  möten.	  Möten	  blir	  sättet	  att	  få	  ihop	  platsen,	  omvärlden	  och	  
utveckling/innovation.	  Det	  finns	  här	  olika	  förväntningar	  på	  just	  då	  möten	  och	  vad	  de	  
kan	  ge	  och	  då	  med	  fokus	  på	  utveckling/innovation.	  
	  
Exempel	  Möten:	  
Kim	  ”Planerade	  möten	  så	  är	  det	  ju,	  det	  finns	  ju	  knappast	  någon	  dag	  utan	  något	  planerat	  
möte”.	  
	  
Cam	  ”synligheten	  är	  enormt	  viktig”	  och	  att	  ”leva	  som	  du	  lär”.	  Det	  innebär	  ”att	  du	  är	  med	  
på	  faktiska	  möten”.	  Det	  handlar	  om	  att	  ”skapa	  ett	  beteende”	  och	  nämner	  här	  ”öppenhet”	  
och	  att	  vara	  tillgänglig.	  
	  
René	  om	  det	  orkestrerade	  viktiga	  mötet	  	  
Pernilla:	  ”Hur	  kan	  ett	  kundbesök	  se	  ut?”	  
René:	  ”Oh…	  	  oftast	  är	  det	  ju…	  Ett	  kundbesök	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  alltså,	  vilken	  fråga	  (båda	  
skrattar).	  Ja	  det	  kan	  vara	  som	  så	  att	  säg	  att	  vi	  kommer	  till	  en	  kund.	  Vi	  har	  pratat	  om	  vad	  
han	  har	  för	  behov	  och	  vi	  har	  undersökt	  det.	  Så	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  att	  nu	  ska	  vi	  ge	  
den	  presentationen,	  så	  vi	  ger	  kanske	  en	  idépresentation,	  en	  offertpresentation.	  Då	  
handlar	  det	  om	  att	  vi	  ser	  till	  att	  vi	  har	  fått	  rätt	  personer	  hos	  kunden.	  Jag	  kanske	  är	  med	  
för	  att	  vi	  ska	  visa	  att	  det	  är	  en	  viktig	  affär	  för	  oss.	  Sedan	  så	  drar	  vi	  vår	  presentation.	  Då	  
bygger	  detta	  på	  att	  vi	  har	  ett	  möte	  innan	  där	  vi	  har	  samlat	  in	  kraven.	  Vi	  ger	  egentligen	  en	  
offert	  på	  mötet,	  där	  vi	  säger	  att	  detta	  skulle	  vi	  kunna	  göra	  åt	  er.	  Då	  är	  målet	  också	  
egentligen	  att	  ha	  rätt	  beslutsfattare	  med	  hos	  kunden,	  så	  att	  vi	  mer	  eller	  mindre	  låser	  
affären	  på	  mötet	  så	  att	  det	  inte	  blir	  någon	  långbänk	  av	  det.”	  
	  
För	  Toni	  är	  det	  en	  ovanlig	  dag	  och	  en	  skön	  känsla	  att	  kunna	  avsätta	  tid	  bara	  för	  småprat.	  
Toni	  ”/idag/	  Satte	  jag	  av	  tid	  bara	  för	  att	  småprata	  med	  först	  DOM	  HÄR	  PERSONERNA	  
och	  sedan	  en	  av	  våra	  ANDRA	  MEDARBETARE”.	  Det	  handlade	  bara	  om	  att	  småprata	  ”om	  
inte	  sånt	  som	  är	  nödvändigt,	  det	  var	  jätteskönt”.	  I	  detta	  småpratet	  fanns	  det	  plats	  för	  att	  
fråga	  hur	  det	  känns:	  ”Känsla	  hur	  det	  känns,	  rent	  spontant”.	  
	  
	  
Exempel:	  Samarbete	  
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Gill	  menar	  att	  det	  är	  lättare	  att	  samarbeta	  med	  vissa	  än	  med	  andra:	  ”Det	  är	  lättare	  att	  
samarbeta	  för	  oss	  med	  XX	  dom	  är	  ett	  eget	  bolag.	  Dom	  förstår	  ju	  vad	  vi	  håller	  på	  med”.	  
	  
Cam	  menar	  i	  ett	  samtal	  kring	  samarbete	  akademi	  och	  näringsliv	  att	  ”du	  är	  bättre	  på	  det	  
akademiska”.	  Jag	  tolkar	  in	  att	  det	  finns	  en	  ganska	  stor	  skillnad	  mellan	  akademi	  och	  
näringsliv,	  eftersom	  Cam	  tar	  upp	  att	  en	  utmaning	  är	  att	  gå	  från	  teori	  till	  praktik.	  Hen	  
pekar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  hands	  on,	  learning	  by	  doing.	  Cam	  nämner	  ett	  exempel	  
från	  företaget	  TAT,	  som	  en	  förebild,	  eftersom	  sysslat	  med	  ”instant	  development”	  för	  att	  
korta	  ner	  ledtider	  för	  produktionsutveckling.	  Cam	  trycker	  också	  på	  att	  genomförande	  är	  
”100%!”	  och	  att	  ”dåligt	  genomförande	  är	  bättre	  än	  en	  bra	  idé”.	  För	  samarbete	  med	  
akademin	  vill	  Cam	  gärna	  skapa	  en	  ”metod”	  för	  förståelse	  och	  kompetens	  hos	  teoretiker	  
respektive	  praktiker.	  	  
	  
Om	  minne	  och	  metod	  och	  vad	  det	  är	  så	  menar	  Cam	  att	  dokumentation	  är	  viktigt	  och	  att	  
”applicera	  på	  fler	  områden	  och	  att	  vi	  kommer	  ihåg	  den”.	  	  
	  
	  
René	  ”Jag	  tror	  det	  är	  viktigt	  att	  inte	  försöka	  göra	  allt	  själv,	  därför	  är	  det	  viktigt	  med	  
samarbete”.	  
	  
Pernilla	  ”Vilka	  samarbetar	  du	  med?	  
Robyn	  ”Ja…	  det	  beror	  lite	  på	  hur	  man	  ser	  det.	  Jag	  tycker…	  rent	  yrkesmässigt	  så	  
samarbetar	  man	  ju	  med	  kollegor	  och	  kunder.	  Vi	  har	  ju	  även	  samarbetspartners	  i	  form	  av	  
andra	  företag	  som	  vi	  jobbar	  tillsammans	  med.	  Så	  man	  har	  ett	  rätt	  stort	  samarbetsnät.	  
Även	  folk	  på	  HÖGSKOLAN	  här,	  antingen	  som	  man	  känner	  via	  jobbet	  eller	  som	  man	  
känner	  privat	  som	  man	  vet	  att…	  dom	  har	  vissa	  kunskaper.	  Och	  ibland	  så	  poppar	  det	  upp,	  
fasen	  vi	  behöver	  göra	  en	  videopresentation	  där	  nån	  berättar	  om	  nånting.	  	  Då	  vet	  jag	  att	  
det	  finns	  folk	  här	  på	  HÖGSKOLAN	  som	  kan	  det,	  eller	  kan	  dom	  inte	  göra	  det	  själva	  så	  kan	  
dom	  hänvisa	  till	  nån	  som	  kan	  det.	  Det	  är	  lite	  så	  man	  jobbar,	  man	  utnyttjar	  ju	  sitt	  eget	  
kontaktnät	  i	  första	  hand	  för	  och	  lösa	  dom	  problem	  som	  uppstår,	  eller	  behov	  är	  det	  ju	  
oftast	  just	  där	  man	  behöver	  ha	  nånting	  gjort	  i	  ett	  projekt	  eller	  man	  behöver	  lära	  sig	  mer	  
om	  nånting	  eller	  vad	  det	  nu	  kan	  vara	  för	  nånting”	  
//.	  
Robyn	  ”Det	  är	  alltså…	  hela	  det	  här	  sättet,	  både	  som	  vi	  jobbar,	  den	  visionen	  som	  finns	  
kring	  FÖRETAGET	  //	  det	  bygger	  på	  att	  vi	  har	  ett	  nätverk.	  Och	  vi	  har	  ett	  internt	  nätverk	  
där	  vi	  kan	  hjälpa	  varandra	  inom	  olika	  kunskapsområden.	  Men	  vi	  måste	  också	  ha	  ett	  
nätverk	  utåt”.	  
	  
Robyn	  pratar	  om	  hur	  det	  här	  med	  ”bekvämlighetszon”	  spelar	  in	  ”Där	  blir	  det	  svårare	  att	  
ta	  det	  steget	  att	  gå	  någon	  helt	  annanstans.”.	  Det	  som	  är	  nära	  är	  ”smidigt”.	  Det	  gäller	  även	  
för	  kontakt	  med	  akademi.	  
	  
Eli	  ”Vi	  upplevde	  att	  man	  oftast	  på	  ett	  politiskt	  symboliskt	  plan	  var	  intresserad	  av	  
samarbete	  och	  förändring	  men	  inte	  när	  det	  kom	  till	  kritan”.	  
	  
Kim	  ”Jag	  tror	  väldigt	  mycket	  på	  det	  här	  att…	  ska	  man	  verkligen	  lyckas	  åstadkomma	  
förändring	  ute	  hos	  ett	  företag	  så	  måste	  man	  ha	  en	  väldig	  respekt	  för	  deras	  eget	  
kunnande	  -‐	  deras	  kunnande	  om	  sin	  marknad,	  sin	  organisation”	  
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Kim	  ”Det	  blir	  lite	  en	  motsättning	  där,	  att	  är	  du	  väldigt	  kunnig	  så	  uppfattas	  du	  ofta	  som	  
kaxig	  eller	  lite	  sådär,	  och	  det	  måste	  vi	  möta	  med	  ödmjuk	  inställning	  till	  deras	  
kompetens”.	  
Kim	  ”Men	  gemensamt	  är	  att	  vi	  självklart	  har	  ett	  väldigt	  tätt	  samarbete	  med	  våra	  kunder.	  
Utan	  ett	  tätt	  samarbete	  med	  våra	  kunder	  har	  vi	  inga	  uppdrag,	  så	  enkelt	  är	  det.	  Sen	  har	  vi	  
också	  en	  uppfattning	  om	  att	  det	  är	  väldigt	  bra	  att	  finnas	  och	  verka	  i	  vissa	  miljöer	  där	  
samarbete	  uppstår	  mellan	  företag	  men	  också	  med	  högskola	  och	  offentlighet	  faktiskt.	  Så	  
att	  vi	  söker	  oss	  gärna	  till	  science	  parks	  när	  vi	  etablerar	  oss,	  där	  det	  finns	  ett	  naturligt	  
sätt	  att	  samarbeta.	  Och	  engagerar	  oss	  på	  olika	  sätt	  i	  det”.	  
Kim	  ”Det	  /samverkan/	  är	  mer	  eller	  mindre,	  vad	  ska	  jag	  säga,	  professionellt	  styrt	  att	  vi	  
siktar	  mot	  att	  vara	  engagerade	  i	  vissa	  saker,	  vi	  väljer.	  Vi	  kan	  inte	  vara	  engagerade	  över	  
allt,	  vi	  får	  förfrågningar	  från	  alla	  håll	  och	  kanter.	  Så	  det	  gäller	  att	  välja	  ut	  något	  där	  vi	  
känner	  att	  ja	  där	  kan	  vi	  bidra,	  där	  kan	  vi	  ha	  glädje	  av	  själva”.	  	  
Pernilla	  ”Om	  vi	  fokuserar	  på	  samarbetet	  med	  akademin	  hur	  ser	  det	  ut?	  Samarbete	  med	  
högskola	  och	  universitet,	  akademi”.	  
Kim	  ”Olika	  på	  olika	  håll	  och	  kanter.	  Om	  vi	  tar	  vi	  kan	  ta	  Karlshamn	  som	  exempel	  så	  har	  
jag	  varit	  engagerad	  i	  många,	  många	  år	  på	  olika	  sätt.	  Vi	  kan	  hjälpa	  till	  och	  utveckla	  
föreläsningar,	  vi	  håller	  föreläsningar	  i	  olika	  områden	  för	  dom	  till	  och	  från”.	  
	  
Pernilla	  ”Hur	  ser	  samarbete	  med	  akademi	  ut	  vad	  gäller	  med	  fokus	  på	  forskning?	  
Kim	  ”Ehm,	  ja	  den	  typen	  av	  forskning	  där	  vi	  är	  engagerade,	  framförallt	  är	  ju	  den	  
forskningen	  som	  vi	  är	  intresserade	  av	  att	  engagera	  oss	  i	  är	  det	  som	  ligger	  nära	  
kommersialisering.	  Vi	  är	  ofta	  anlitade	  i	  forskningsprojekt	  och,	  just	  då	  att	  
kommersialisera	  forskning,	  som	  rena	  uppdrag	  många	  gånger”.	  
	  
Som	  svar	  på	  frågan	  hur	  samarbete	  med	  akademin	  kan	  ske	  igen	  svarar	  Kim	  ”Byggt	  
relationer	  och	  förtroende	  för	  varandra”.	  
	  
Kim	  ”Vi	  har	  en	  nära	  akademisk	  koppling	  i	  vår	  egen	  personal”.	  	  
	  
Kim	  ”Vi	  ser	  det	  som	  att	  det	  ska	  vara	  en	  litenliten	  del	  i	  vår	  verksamhet.	  I	  bästa	  fall	  har	  vi	  
kostnadstäckning	  på	  den	  typen	  av	  projekt,	  det	  är	  ingenting	  man	  kan	  bygga	  en	  
verksamhet	  på.	  Men	  att,	  så	  därför	  kan	  man	  inte	  göra	  det	  i	  en	  större	  omfattning.	  I	  vart	  fall	  
som	  systemet	  är	  uppbyggt	  nu,	  för	  vår	  del.	  Men	  jag	  tror	  att	  det	  hade	  varit	  väldigt	  bra	  för	  
Sverige	  om	  det	  hade	  varit	  på	  det	  sättet	  att	  det	  hade	  funnits	  en	  möjlighet	  att	  kunna	  ha	  
större	  kostnadstäckning	  för	  att	  engagera	  den	  typen	  av	  projekt.	  //	  …	  	  medel	  till	  forskning	  
styrs	  ju	  väldigt	  mycket	  till	  högskolor	  för	  att	  bekosta	  deras	  löner”.	  	  
	  
Kim	  ”Det	  är	  också	  krångelfaktorn	  som	  är	  hög	  när	  det	  gäller	  EU-‐projekt	  som	  gör	  att	  man	  
avskräcks	  av	  att	  engagera	  den	  typen	  av	  projekt.	  För	  när	  jag	  pratar	  om	  kostnadstäckning,	  
det	  var	  ett	  mastodontarbete	  att	  jobba	  med	  redovisning	  och	  om	  du	  ska	  få	  för	  dig	  och	  
ansöka	  själv,	  och	  så	  vidare.	  Där	  finns	  en	  administrativ	  tröskel	  som	  är	  väldigt	  hög,	  vilket	  
gör	  att	  man	  stöter	  bort	  små	  spetskompetensföretag	  vilket	  kanske	  är	  den	  typen	  av	  
företag	  man	  allra	  helst	  skulle	  ha	  haft	  med	  i	  den	  typen	  av	  projekt”.	  
	  
Fortsättning	  akademin	  
Pernilla:	  ”Samarbete	  med	  akademin,	  finns	  det?”	  
René:	  ”Både	  informellt	  och	  formellt	  finns	  ju	  det.	  Ett	  sätt	  som	  vi	  samarbetar	  är	  att	  vi	  
rekryterar	  både	  från	  LTH	  och	  från	  ekonomihögskolan.	  Där	  är	  ju	  ett	  samarbete	  där.	  Det	  
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är	  också	  så	  att	  i	  FÖRETAGETS	  styrelse	  sitter	  DEN	  HÄR	  PERSONEN	  som	  är	  tidigare,	  hEn	  
är	  professor	  på	  DEN	  HÄR	  HÖGSKOLAN,	  så	  där	  har	  vi	  ju	  ett	  rätt	  så	  formellt	  samarbete	  
skulle	  jag	  vilja	  säga.	  Sedan	  följer	  vi	  kanske	  efter	  det	  här	  Mobile	  Heights-‐intiativet	  som	  
finns	  här	  nere.	  Nu	  har	  det	  inte	  spridit	  sig	  till	  bolagen	  riktigt	  ännu	  utan	  det	  är	  rätt	  så	  
mycket	  fortfarande	  forskningssamarbete.	  Ehm.	  	  Var	  var	  jag.	  Ehm.	  Jag	  ser	  väl	  fler	  
områden	  där	  jag	  tycker	  att	  vi	  skulle	  kunna	  samarbeta.	  Jag	  vet	  att	  vi	  har	  haft	  samarbete	  
med	  Högskolan	  här	  i	  Malmö	  också.	  Ni	  hade	  något	  projekt	  för	  några	  år	  sedan.	  Det	  var	  
några	  studenter	  som	  skulle	  göra	  någon	  mobilapplikation	  där	  man	  kunde	  gå	  runt	  i	  staden	  
och	  känna	  av	  och	  få	  liksom	  lite…	  det	  var	  några	  snuttar,	  man	  skulle	  prata	  om	  kända	  saker	  
och	  sådant.	  Då	  hjälpte	  vi	  till	  och	  gjorde	  lite	  tekniska	  lösningar	  åt	  dom.	  Men	  det	  skedde	  på	  
en	  rätt	  så	  låg	  nivå,	  kanske	  inte	  på	  bolagsstrateginivå.	  Ser	  jag	  på	  bolagsstrateginivå,	  så	  är	  
det	  ju	  mycket	  då	  dels	  att	  vi	  har	  en	  professor	  som	  sitter	  i	  vår	  styrelse.	  Nästa	  nivå	  är	  att	  vi	  
ser	  det	  som	  en	  rekryteringsbas.	  Nästa	  steg	  är	  att	  vi	  följer	  utvalda	  forskningsområden,	  
men	  det	  gör	  vi	  inte	  jättemycket	  idag.	  Framöver	  det	  här	  med	  EU-‐pengar	  är	  någonting	  som	  
blir	  viktigare	  och	  viktigare	  för	  bolagen,	  kan	  bli	  i	  varje	  fall.	  Då	  kommer	  man	  automatiskt	  
att	  samarbeta	  mer	  med	  akademiska	  världen.	  Sen	  är	  det	  bra	  att	  ha	  en	  akademisk	  värld	  
för	  du	  behöver	  forskningssynen	  på	  det	  hela,	  för	  ett	  bolag	  forskar	  aldrig.	  Man	  får	  inte	  den	  
credibility	  genom	  att	  bara	  vara...	  ibland	  vill	  man	  ha	  en	  studie	  att	  gå	  tillbaka	  till.”	  	  
	  
	  
Att	  samarbete	  kräver	  helhetssyn	  inte	  detaljer:	  
Robyn	  ”Man	  måste	  på	  något	  vis	  se	  den	  stora	  bilden,	  sen	  kan	  du	  alltid	  gå	  in	  och	  titta	  på	  
detaljer.	  Men	  börjar	  du	  i	  detaljerna	  så	  vet	  du	  inte	  vad	  den	  stora	  bilden	  ska	  bli”.	  
	  
Exempel	  Koppling	  samarbete	  och	  utveckling	  där	  en	  är	  beställare	  och	  den	  andre	  utförare:	  
I	  det	  lilla	  innebär	  det	  en	  förhandling	  med	  den	  man	  samarbetar	  med.	  I	  relation	  till	  en	  
kund	  ger	  det	  vissa	  förutsättningar:	  
Robyn	  ”Den	  typen	  av	  projekt	  vi	  jobbar	  med	  dom	  är	  i	  vissa	  lägen	  lite	  knepiga,	  därför	  att…	  
kunden	  kan	  komma	  med	  någon	  form	  av	  vision	  vad	  dom	  vill	  uppnå.	  Men	  därifrån	  till	  och	  
kravställa	  detta	  i	  liksom	  konkreta	  punkter	  är	  ofta	  väldigt	  svårt.	  Och	  vi	  försöker	  
specificera	  det	  så	  långt	  vi	  kan,	  just	  för	  att	  veta	  när	  har	  vi	  gjort	  vårt	  jobb,	  när	  är	  vi	  klara?	  
Svårare	  än	  så	  är	  det	  ju	  inte	  egentligen	  i	  grund	  och	  botten.	  Men	  ofta	  så	  blir	  det	  här	  någon	  
form	  av	  process	  i	  samverkan	  med	  kunden.	  Därför	  att	  kunden	  vet…	  egentligen	  inte,	  alltså	  
inte	  på	  den	  nivån	  vet	  man	  inte	  riktigt	  vad	  det	  är	  man	  behöver	  för	  att	  nå	  fram	  till	  det	  här	  
målet	  man	  har	  satt	  framför	  sig”.	  	  //	  	  ”Det	  är	  lite	  lättare	  när	  det	  är	  definierat	  man	  ser	  
redan	  från	  början:	  det	  här	  är	  en	  större	  insats.	  Då	  har	  vi	  andra	  rutiner	  för	  att	  hantera	  det	  
från	  början.	  Då	  har	  man	  hela	  biten	  med	  projektplan,	  funktionsspecifikationer,	  
kravspecifikation,	  tidsplanering,	  resurssättning	  hela	  den	  biten.	  Då	  finns	  det	  ju	  en	  
process	  som	  styr	  det.	  Men	  om	  man	  ser	  att	  det	  är	  det	  lilla	  man	  börjar	  på.	  Har	  du	  sålt	  in	  ett	  
projekt	  på	  40	  timmar	  så	  är	  det	  inte	  rimligt	  att	  lägga	  liksom	  20	  av	  dom	  timmarna	  på	  
projektadministration”.	  
Pernilla	  //	  ”Vad	  gör	  du	  då?	  
Robyn	  ”Det	  man	  vill	  identifiera	  då,	  det	  är	  vad	  kan	  det	  bli	  för	  omfattning	  på	  det	  här?	  Vad	  
behöver	  vi	  säkerställt	  att	  vi	  faktiskt	  klarar	  av	  att	  hålla	  ordning	  på	  detta”.	  
//	  
Robyn	  ”Det	  som	  jag	  brukar	  försöka	  det	  är	  liksom	  att	  hitta,	  att	  vår	  projektorganisation	  så	  
långt	  det	  är	  möjligt	  matchar	  kundens.	  Så	  att	  man	  pratar	  med	  varandra	  på	  samma	  nivå.”	  
//	  
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Robyn	  ”På	  gott	  och	  ont	  har	  jag	  väldigt	  stor	  frihet	  att	  styra,	  så	  länge	  det	  funkar	  för	  
kunden,	  för	  det	  är	  det	  som	  är	  fokus,	  så	  får	  man	  styra	  efter	  det”.	  
	  
Exempel	  samarbete	  kräver	  förutsägbarhet	  
René	  ”Man	  måste	  ha	  en	  vettig	  mix	  mellan	  entreprenörskapet	  och	  eh,	  organisationen	  och	  
kunna	  ha	  koll	  på	  läget.	  För	  vi	  behöver	  ju	  kunna	  veta	  vilka	  risker	  vi	  tar.	  Vi	  måste	  kunna	  
bedöma	  våra	  projekt.	  En	  del	  av	  min	  arbetsdag	  handlar	  om	  vad	  har	  vi	  för	  risker	  i	  våra	  
projekt.	  Och	  det	  är	  inte	  speciellt	  entreprenörsmässigt	  att	  ha	  koll	  på	  risker,	  men	  det	  
måste	  vi	  ha.	  Samtidigt	  måste	  vi	  ha	  en	  organisation	  som	  vågar	  ta	  risker.	  För	  annars	  vågar	  
du	  inte	  ta	  några	  risker	  så	  vinner	  du	  inte	  och	  då	  stagnerar	  du	  och	  då	  går	  du	  inte	  framåt.	  
Men	  vi	  måste	  ha	  nånting	  grundläggande	  som	  liksom	  tar	  hand	  om	  det	  kaoset	  som	  i	  så	  fall	  
som	  vi	  kanske	  vill	  ha”.	  
	  
Eli	  ”Vi	  mäter	  det	  mesta	  av	  det	  vi	  gör”.	  
	  
	  
	  
	  
René	  ”Vi	  märker	  att	  vår	  bransch	  är	  ju	  i	  den	  förändringen	  att	  tidigare	  var	  man	  väldigt…	  
man	  skulle	  göra	  allting	  själv.	  Men	  nu	  går	  det	  väldigt	  mycket	  om	  att	  man	  pratar	  om	  dom	  
här	  ekosystemen.	  Och	  det	  är	  inte	  bara	  prat	  att	  man	  pratar	  om	  ett	  ekosystem.	  Utan	  det	  
som	  händer	  är	  att	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  man	  finns	  i	  ett	  sammanhang,	  i	  en	  region	  
faktiskt.	  Det	  tycker	  jag	  är	  väldigt	  intressant.”	  
	  
Exempel	  stora	  och	  små	  företags	  förutsättningar	  
Pernilla:	  ”Jag	  tänker	  på	  det	  här	  med	  stor	  och	  liten	  och	  förtroendekapital.	  Vad	  hade	  hänt	  
om	  ett	  litet	  företag	  från	  Minc	  hade	  gått	  till	  Handelsbanken	  och	  sagt	  att	  vi	  har	  här	  en	  
jättebra	  lösning	  för	  att	  få	  er	  bank	  att	  bli	  mobil,	  jämfört	  när	  ni	  kommer	  //?	  
René:	  Det	  är	  som	  så	  att	  Handelbanken	  hade	  ju	  kanske…	  man	  hade	  nog	  tolkat	  ett	  litet	  
bolag	  som	  mycket	  mer	  en	  idékälla.	  Det	  handlar	  ju	  om	  detta	  är	  en	  lösning	  som	  ska	  
integreras	  in	  i	  deras	  existerande	  system	  och	  då	  krävs	  det	  att	  man	  har	  väldigt	  mycket	  
kompetens	  på	  det	  också.	  Själva	  idén	  är	  relativt	  enkel.	  Men	  det	  gäller	  att	  kunna	  ha	  ett	  
förtroende.	  Det	  gäller	  att	  ta	  ut	  programvara	  som	  är	  återanvändbar.	  Det	  gäller	  att	  liksom	  
göra	  det	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  När	  dom	  lanserar	  detta	  så	  får	  ingenting	  gå	  fel”	  //	  ”Så	  ett	  
bolag	  från	  Minc	  då	  måste	  man	  vara	  steget	  unikare”	  //	  ”Bolag	  behöver	  visa	  att	  man	  har	  
processer	  att	  man	  kan	  göra	  det	  säkert”.	  	  	  
	  
Eli	  ”Vanligen	  tar	  det	  lång	  tid	  för	  konsumenters	  beteende	  att	  förändras	  och	  det	  tar	  ännu	  
längre	  tid	  när	  du	  kommer	  till	  stora	  institutioner,	  samhällsbärande	  institutioner	  som	  ska	  
förändras”.	  
	  
Eli	  ”Man	  kan	  ju	  sälja	  tidningar	  både	  på	  hajpen	  och	  på	  floppen	  så	  att	  det	  där	  får	  man	  alltid	  
ta	  med	  en	  nypa	  salt…	  Och	  det	  innebär	  ju	  att	  vi	  identifierar	  att	  det	  finns	  en	  förändring	  på	  
gång.	  Vi	  säger	  oss	  inte	  veta	  vart	  den	  kommer	  att	  leda.	  Vi	  säger	  ofta	  att	  vi	  har	  tid	  att	  
avgöra	  det”.	  
	  
Eli	  ”En	  av	  dom	  uppgifter	  som	  jag	  och	  andra	  chefer	  har	  är	  att	  försöka	  föra	  ett	  någorlunda	  
intelligent	  samtal	  om	  dom	  här	  sakerna	  och	  ha	  lite	  is	  i	  magen.	  Se	  till	  att	  vi	  bygger	  de	  här	  
grundläggande	  strukturerna	  som	  inte	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  gå	  en	  väg	  utan	  som	  ger	  oss	  
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alternativ,	  som	  ger	  oss	  optioner,	  valmöjligheter	  och	  ger	  oss	  möjligheter	  att	  parera	  för	  
framtiden	  är	  ändå	  osäker.	  Och	  vi	  kan	  inte	  lägga	  alla	  äggen	  i	  samma	  korg”.	  
	  
Eli	  ”Det	  finns	  inga	  frågor	  som	  på	  något	  sätt	  håller	  mig	  sömnlös	  //	  Men	  det	  är	  klart	  att	  
dom	  här	  framtidsfrågorna	  vi	  talar	  om	  är	  naturligtvis	  avgörande	  för	  oss.	  Och	  dom	  är	  ju	  
svåra	  att	  veta	  hur	  man	  ska	  hantera	  i	  framtiden.	  Hur	  ska	  vi	  bibehålla	  intäkter	  i	  en	  mer	  
digitaliserad	  omvärld?	  //	  Det	  är	  klart	  att	  det	  är	  besvärliga	  frågor.”	  	  
	  
För	  Cam	  innebär	  att	  navigera	  i	  detta	  på	  ett	  samlat	  sätt	  att	  gå	  tillbaka	  till	  ”ursprunget”.	  På	  
något	  sätt	  innebär	  en	  säkerhet	  i	  var	  man	  kommer	  ifrån	  och	  att	  det	  hänger	  ihop	  med	  idag	  
och	  framtiden	  den	  bästa	  tillgången	  för	  en	  framtida	  utveckling.	  Bästa	  metoden	  i	  detta	  är	  
att	  ”måste	  skapa	  ett	  minne”	  och	  här	  att	  man	  måste	  lära	  av	  misstag.	  Menar	  att	  det	  ligger	  i	  
strategiarbetet.	  Nämner	  differentieringsstrategin,	  att	  ha	  många	  produkter	  snarare	  än	  få	  
och	  att	  därför	  stimulera	  till	  de	  mindre	  sakerna.	  Cam	  menar	  att	  dokumentation	  är	  viktigt	  
och	  att	  ”applicera	  på	  fler	  områden	  och	  att	  vi	  kommer	  ihåg	  den”.	  
	  
För	  Toni	  så	  finns	  det	  inte	  så	  mycket	  utrymme	  för	  samarbete.	  Det	  mest	  
utvecklingsarbetet	  gör	  man	  med	  spetskompetens	  och	  här	  behövs	  bara	  att	  göra	  uppdrag	  
åt	  kunden.	  I	  ett	  resonemang	  som	  bottnar	  i	  en	  fråga	  om	  samarbete	  mellan	  olika	  
branscher	  menar	  Toni	  ”Vi	  behöver	  inte	  samarbeta	  med	  så	  många	  branscher	  hittills	  men	  
vi	  har	  tullat	  på	  dem	  vid	  behov”.	  När	  det	  gäller	  eventuellt	  samarbete	  i	  framtiden	  är	  Toni	  
positiv	  ”Kunna	  utbyta	  erfarenheter.	  Där	  skulle	  vi	  säkert	  kunna	  lära	  mycket”.	  Här	  är	  
samarbete	  snarare	  inspirera	  till	  varsitt	  agerande.	  	  
	  
Om	  akademin,	  säger	  Toni	  följande:	  
Toni	  ”En	  akademis	  inställning	  till…	  det	  här	  med	  indie.	  Nånstans	  så	  (skratt)	  har	  jag	  insett	  
många	  gånger	  att…	  det	  är.	  Vad	  är…	  definitionen	  av	  indie?	  Vad	  innebär	  det	  för	  folk?	  
Nånstans	  så	  blir	  det	  lite	  indie-‐utvecklarna	  idag	  är	  andra	  kulturens	  konstnärer,	  de	  sista	  
fria	  konstnärer.	  Nånstans	  betyder	  indie	  att	  vara	  independent,	  att	  du	  vara	  din	  egen,	  att	  
inte	  vara	  förlagsägd.	  Idag	  är	  vi	  väldigt	  långt	  ifrån	  vad	  jag	  skulle	  kalla	  indie.	  Det	  är	  ju	  
ingen	  som	  skulle	  sträva	  efter	  vi	  skulle	  vara	  det	  heller.	  Någonstans	  finns	  det	  fortfarande	  
en	  //att	  det	  råder	  har	  jag	  upptäckt,	  i	  mina	  ögon,	  råder	  någon	  sorts	  missförstånd,	  för	  
annars	  förstår	  jag	  inte	  riktigt.	  Det	  är	  det	  här	  du	  ska	  inte	  kunna	  tjäna	  pengar	  på	  det	  du	  
gör,	  för	  då	  är	  du	  inte	  indie	  längre.	  Vilket	  är	  helt	  främmande.	  Visa	  mig	  den	  konstnären	  
som	  bara	  skulle	  sitta	  dagarna	  i	  ända	  och	  producera	  sin	  scenkonst	  och	  tjäna	  pengar	  på	  
det.	  Han	  behöver	  inte	  bli	  rik.	  Men	  han	  kan	  leva	  på	  det.	  Han	  kan	  leva	  på	  sin	  konst.	  Jag	  ser	  
inte	  felet	  i	  det.	  Jag	  ser	  inte	  att	  kommersiellt	  kan	  vara	  inte	  konstnärligt	  eller	  inte	  indie.	  Jag	  
kan	  se	  att	  lite	  som	  vi…	  Först	  och	  främst	  för	  mig	  som	  företagsledare.	  Jag	  vill	  att	  det	  ska	  gå	  
bra.	  Jag	  vill	  att	  vi	  ska	  må	  bra	  och	  producera	  bra	  grejer	  Men	  sen	  i	  förlängningen.	  Det	  är	  
fortfarande	  konstnärligt	  även	  fast	  det	  är	  kommersiellt.	  Sen	  behöver	  man	  inte	  bli	  rik	  på	  
det.	  Men	  visa	  mig	  den	  indiekille	  som	  inte	  gärna	  vill	  ha	  betalt	  för	  att	  bara	  kunna	  sitta	  
och…	  …”.	  	  
	  
Mika:	  Att	  vara	  på	  plats	  i	  stormens	  öga	  innebär	  att	  koppla	  ihop	  intryck	  som	  bidrar	  till	  
utveckling/innovation	  i	  form	  av	  affärsutveckling.	  Här	  är	  möten	  avgörande.	  Möten	  med	  
omvärlden	  sker	  ostrukturerat.	  
Mika	  ”När	  du	  har	  bra	  möten,	  det	  är	  bra	  dagar”	  
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Pernilla	  ”Hur	  skaffar	  du	  dig	  kunskap	  för	  att	  ta	  dom	  här	  besluten	  kring	  var	  man	  ska	  gå	  
framåt?	  
Mika	  Jag	  tror	  att	  jag	  är	  en	  nyfiken	  person.	  Jag	  läser	  på	  väldigt	  mycket…	  
Pernilla	  Vad	  läser	  du?	  
Mika	  Jag	  läser	  kanske…	  det	  som	  faller	  över	  en.	  På	  senaste	  tiden	  har	  jag	  läst	  rätt	  så	  
mycket	  om	  Google	  //	  där	  också	  man	  får	  en	  rätt	  så	  tydlig	  belysning,	  där	  kan	  du	  koppla	  
innovation	  och	  entreprenörskap	  väldigt	  tydligt	  //	  Sen	  kommer	  det	  en	  iPad	  så	  får	  du	  
sätta	  dig	  in	  i	  vad	  är	  det	  för	  någonting,	  hur	  kan	  det	  påverka	  oss	  vad	  kan	  vi	  höra	  //	  Så	  
allting	  som	  faller	  över	  en.	  …	  Det	  är	  ju	  inte	  så	  att	  det	  finns	  en	  brist	  på	  information.	  
Pernilla	  Det	  är	  därför	  det	  är	  så	  intressant.	  Det	  finns	  olika	  taktik,	  där	  du	  ”jag	  tar	  vad	  som	  
faller	  över	  en”.	  
Mika	  Om	  du	  konsumerar	  mycket	  medier,	  om	  du	  följer	  mycket	  medier	  så	  ser	  du	  också	  
vad	  dom	  gör.	  Det	  går	  väldigt	  bra	  att	  läsa	  The	  Economist,	  det	  räcker	  väldigt	  långt	  bara	  för	  
att	  ha	  en	  koll	  på	  vad	  som	  händer	  //	  Det	  viktiga	  är	  att…	  anything	  that	  works	  skulle	  jag	  
vilja	  säga.	  Men	  det	  är	  också	  för	  mig	  att	  jag	  är	  i	  så	  många	  sammanhang	  dom	  här	  sakerna	  
diskuteras	  så	  jag	  behöver	  aldrig,	  den	  här	  informationen	  landar	  i	  mitt	  knä	  i	  vilket	  fall.	  	  
	  
Mika	  ”Erfarenhetsmässigt	  sett	  att	  vi	  kanske…	  vi	  låter	  andra	  tidningar	  komma	  hit	  och	  vi	  
åker	  och	  besöker	  andra	  tidningar”.	  
	  
Mika	  ”Det	  handlar	  också	  om	  tiden.	  Jag	  sitter	  i	  jättemånga	  möten.	  Där	  nånstans	  om	  jag	  
inser	  att	  det	  här	  mötet	  kommer	  inte	  att	  resultera	  i	  någonting	  även	  om	  jag	  blir	  smartare	  
nånstans	  av	  det	  och	  jag	  kan	  omsätta	  det	  i	  en	  artikel.	  Mitt	  företag	  blir	  inte	  så	  mycket	  
gladare	  för	  det,	  om	  jag	  inte	  omsätter	  det	  nånstans.	  Sen	  tror	  jag	  det	  finns	  en	  vinst	  i	  det	  
mötet	  i	  alla	  fall,	  det	  är	  inte	  så.	  Det	  finns	  en	  jättevinst.	  Men	  vi	  är	  ju	  verkligen	  ett	  läge	  där	  vi	  
behöver	  hitta	  nya	  affärer”.	  
	  
Mika	  ”Vi	  är	  ju	  lite	  här	  och	  var	  kan	  man	  säga,	  vi	  har	  många	  kontaktytor	  men	  det	  är	  inte	  så	  
strukturerat”.	  
	  
Jamie	  menar	  att	  man	  vet	  aldrig	  vad	  nästa	  möte	  kan	  ge.	  Hen	  har	  erfarenhet	  som	  visar	  att	  
det	  ger	  nästan	  alltid	  någonting	  att	  träffa	  människor	  ”Det	  funkar	  verkligen”.	  Samtidigt	  har	  
Jamie	  mängder	  av	  så	  kallade	  ”synkmöten”.	  
	  
För	  Jamie	  är	  akademin	  intressant,	  han	  som	  ”person	  tycker	  alla	  sådana	  möten	  kring	  
forskning	  //	  är	  intressant”.	  Men	  Jamie	  är	  mycket	  selektiv	  kring	  vad	  som	  faktiskt	  kan	  
göras	  som	  kommer	  till	  verksamhetens	  nytta	  snabbt.	  Det	  finns	  inget	  utrymme	  för	  deom	  
är	  bra	  men	  på	  ett	  otydligt	  sätt:	  ”Jag	  filtrerar	  väldigt	  noga”.	  Även	  om	  akademin	  är	  
intressant	  så	  söker	  man	  inte	  aktivt	  upp	  forskning.	  Det	  är	  också	  så	  att	  det	  är	  inte	  
forskningsrapporterna	  man	  läser	  utan	  det	  är	  tillämpningarna	  som	  de	  är	  intresserade	  av.	  	  
	  
Just	  förändringen	  som	  möjligheter	  till	  utveckling/innovation	  nämner	  Billie:	  ”Och	  det	  här	  
nya	  medielandskapet	  sätter,	  en	  del	  tycker	  säkert	  att	  det	  sätter	  press	  //	  Men	  jag	  tror	  det	  
gör	  att	  man	  kan	  vara	  ännu	  mer	  //.	  Och	  dessutom	  har	  det	  nog	  aldrig	  varit	  så	  roligt	  att	  
vara	  DEN	  HÄR	  YRKESROLLEN	  //	  där	  har	  verkligen	  internet	  förändrat	  sättet	  att	  arbeta	  
på”.	  	  
	  
För	  Eddy	  är	  framtiden	  känd	  och	  nåbar:	  
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Eddy	  ”Marknaden	  kretsar	  mycket	  kring	  att	  mobiltelefonerna	  är	  de	  facto	  det	  verktyg	  som	  
kommer	  att	  dominera	  fickan	  dom	  närmsta	  åren”.	  	  	  
Pernilla:	  ”Det	  är	  liksom	  din	  sanning,	  din	  utgångspunkt”?	  	  
Eddy:	  ”Utgångspunkten	  är	  att	  det	  är	  den	  som	  kommer	  att	  vara	  kungen	  eller	  
drottningen”.	  //	  
Pernilla:	  ”Stöter	  du	  på	  motstånd	  när	  du	  presenterar	  en	  så’n	  idé?”.	  
Eddy:	  ”Aldrig.	  Dels	  har	  jag	  jobbat	  så	  länge	  i	  industrin.	  Sedan	  tror	  jag	  att	  jag	  kan	  den	  så	  
pass	  bra.	  //	  Jag	  är	  ohyggligt	  påläst	  på	  den	  marknaden	  vad	  som	  gäller	  på	  
mobiltelefonmarknaden.	  Jag	  tror	  inte	  man	  kan	  argumentera	  för	  att	  mobiltelefonerna	  
inte	  växer.	  Man	  kan	  argumentera	  för	  vem	  som	  växer	  och	  inte	  och	  hur	  tekniska	  
infrastrukturen	  kommer	  att	  se	  ut.	  //	  Det	  är	  rätt	  givet	  att	  det	  kommer	  att	  hända”.	  
	  
För	  Eddy	  är	  det	  viktigt	  att	  kommunicera	  den	  här	  nåbara	  framtiden	  på	  rätt	  sätt,	  beroende	  
på	  vilken	  människa	  man	  pratar	  med,	  så	  att	  de	  ska	  förstå	  den:	  	  
Eddy	  menar	  att	  det	  ”är	  konstigt	  det	  är	  ett	  gap	  på	  10	  år”	  att	  man	  ”måste	  leva	  i	  synk”	  med	  
20+are.	  Jag	  frågar	  hur	  hen	  navigerar.	  Eddy	  säger	  ”Vi	  säger	  ju	  så	  att	  om	  det	  är	  någon	  i	  
ledningen	  som	  är	  40+	  så	  kör	  vi	  ett	  helt	  annat	  case	  (skratt)”.	  
	  
För	  Eddy	  har	  akademin	  ingen	  roll	  i	  utveckling/innovation:	  ”vi	  använder	  akademin,	  vi	  
jobbar	  nära	  DEN	  HÄR	  PLATSEN	  och	  DEN	  HÄR	  PERSONEN	  på	  tekniksidan.	  Nej,	  akademin	  
är	  alldels	  för	  långsam”	  //	  ”du	  måste	  så	  djupt	  ner,	  men	  det	  är	  ju	  helt	  ointressant	  om	  du	  
kommer	  fram	  till	  att	  sociala	  nätverk	  är	  intressant.	  Där	  är	  jag	  nästan	  förvånad	  över	  
klenheten	  i	  Sverige	  att	  fatta	  beslut”.	  
	  
Francis	  pekar	  på	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  veta	  något	  om	  framtiden.	  På	  en	  fråga	  om	  hur	  lösa	  en	  
komplex	  nyckelfråga	  för	  verksamheten:	  
Francis:	  Ja	  det	  svaret	  finns	  ju	  inte,	  alltså	  handlar	  det	  om	  att	  prata	  med	  så	  många	  
mänskor	  som	  möjligt	  som	  har	  så	  olika	  ingångar	  på	  den	  frågeställningen	  som	  möjligt	  för	  
att	  bilda	  sig	  en	  egen	  uppfattning.	  Det	  handlar	  ju	  om	  allt	  från	  kommunekonomi	  till	  
skolledares	  vilja	  att	  acceptera	  att	  detta	  är	  ett	  nödvändigt	  inslag	  i	  framtidens	  pedagogik.	  
Till	  lärares	  se	  på	  lärares	  kompetensutveckling	  när	  det	  gäller	  hantering	  av	  datorer	  rent	  
privat.	  //	  Ingen	  har	  svaret	  på	  den	  här	  frågan,	  men	  vi	  måste	  söka	  svaren	  på	  dem	  för	  vi	  
måste	  agera	  på	  basis	  av	  någon	  slags	  bild	  på	  framtiden”.	  Francis	  ritar	  under	  intervjun,	  
drar	  upp	  historiska	  tidlinjer	  och	  olika	  viktiga	  drivkrafter	  och	  fenomen	  i	  omvärlden.	  Det	  
blir	  till	  slut	  en	  karta	  över	  hur	  hantera	  framtiden.	  Överlag	  är	  Francis	  exalterad	  över	  alla	  
förändringar	  ”Det	  som	  du	  och	  jag	  pratar	  om	  är	  så	  oerhört	  intressant”	  
	  
Francis	  har	  varit	  med	  om	  att	  genomföra	  något	  som	  i	  verksamheten	  ”Det	  var	  något	  
otänkbart	  tidigare”.	  
	  
Om	  samarbete:	  
Francis	  ”Vi	  är	  helt	  rökta	  om	  vi	  inte	  samarbetar”	  //	  ”Vi	  måste	  kroka	  arm	  med	  andra	  som	  
också	  vill	  samarbeta”	  //	  
Pernilla:	  ”Var	  uppstår	  armkrokarna?”	  
Francis:	  ”Vi	  har	  två	  saker	  att	  komma	  med	  för	  våra	  samarbetspartners.	  //	  Vill	  de	  ha	  båda	  
så	  tänker	  vi	  oss	  samarbete”.	  
Man	  både	  söker	  upp	  och	  blir	  uppsökta.	  ”Vi	  krokar	  arm	  med	  någon	  som	  vill	  samma	  sak”.	  	  
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Det	  som	  är	  viktigt	  för	  att	  förstå	  den	  digitala	  medieutvecklingen,	  menar	  Gill	  är	  att	  faktiskt	  
pröva	  den,	  att	  få	  erfarenhet	  av	  den	  ”Jag	  tror	  det	  är	  viktigt	  också	  att	  det	  digitala,	  för	  att	  
man	  ska	  kunna	  få	  en	  förståelse	  för	  det	  så	  måste	  man	  nästan	  ge	  sig	  in	  i	  det	  och	  prova	  på	  
Prova	  att	  sätta	  upp	  en	  egen	  blogg,	  använda	  Twitter,	  finnas	  där	  ute.	  Annars	  blir	  det	  
väldigt	  svårt	  att	  förhålla	  sig	  till	  det”.	  
	  
Vad	  säger	  det	  om	  lokala	  deltagande	  innovations-‐praktiker?	  
	  

7.	  Att	  pröva	  tentativa	  resultat	  i	  en	  Nätverk	  by	  Doing	  
För	  att	  pröva	  resultat	  har	  jag	  gjort	  en	  workshop	  som	  bygger	  på	  nätverkstänk	  och	  Do	  
Tank-‐konceptet	  (se	  Events	  x.x.x).	  
	  
Den	  21	  september	  2011	  ägde	  ett	  event	  rum	  som	  jag	  hade	  varit	  med	  och	  ordnat:	  Nätverk	  
By	  Doing.	  Den	  14	  september	  publicerade	  jag	  det	  här	  blogginlägget	  där	  inledningen	  
förklarar	  varför	  det	  äger	  rum:	  
	  

Drawing on tentative results from six months work during 2009-2011, I will test the idea of 
“network by doing” by creating an event that takes place September 21st 2011. 
 
This event aims at connecting different women networks by, during a couple of hours, 
engage in Arduino-prototyping. 
 
It is an effort to: 
- Meet and enhance that research imply that diversity foster innovation 
- Explore ‘think-do’ tank in connecting formal networks 
 
The event is also based in beta results from ethnographies at conferences, in social media and 
at companies, where tentative results show: 
- There is an extreme multitude of events that are more or less similar in their form: talks 
from experts and time for informal conversation between participants. Women do not seem to 
be experts in digital technology. 
- That social media can be a way to connect a diversity of people, and to mobilize people to 
action if combined with offline events. 
- That companies seem to prefer collaboration in form of “doing”, to make meaning of 
exploring new things, not only thinking and talking. For companies different forms of formal 
networks are important. 

	  
Man	  kan	  säga	  att	  det	  här	  eventet	  samtidigt	  som	  det	  innebar	  att	  testa	  resultat,	  även	  såg	  
till	  att	  lokala	  kontakter	  fick	  kraft	  i	  deltagande	  innovations-‐praktiker.	  Det	  var	  ett	  
samarbete	  mellan	  Medea,	  Geek	  Girl	  och	  Nätverket	  Göran.	  Men	  det	  var	  också	  ett	  
samarbete	  mellan	  olika	  personer,	  som	  kunde	  träffas	  och	  prata,	  göra	  utkast	  och	  kolla	  av	  
med	  varandra.	  Hjälpas	  åt.	  Den	  hjälpen	  behövde	  en	  plats,	  en	  samlokalisering	  av	  resurser.	  	  
	  
Inför	  evenemanget	  var	  det	  en	  mängd	  praktiska	  saker	  att	  fixa:	  jag	  ordnade	  datorer,	  
projektorer,	  inbjudningar	  med	  mera.	  Det	  var	  första	  gången	  jag	  var	  på	  Medeas	  Living	  Lab	  
Fabriken.	  I	  mitt	  huvud	  hade	  jag	  föreställt	  mig	  att	  det	  var	  en	  färdig	  plats,	  med	  namn	  på	  
dörren	  och	  infrastruktur	  som	  stöttar.	  Men	  det	  var	  en	  del	  av	  en	  källare	  där	  vi	  fick	  göra	  
allt:	  inklusive	  städa	  för	  det	  var	  smutsigt	  när	  vi	  kom.	  Samtidigt	  som	  vi	  var	  där	  var	  det	  
massor	  av	  andra	  saker	  på	  gång	  på	  Stapeln.	  Jag	  träffade	  Amanda	  som	  inredde	  Medea,	  hon	  
hade	  ordnat	  en	  mönster-‐workshop	  med	  sin	  mamma.	  Det	  var	  en	  cykelverkstad	  bredvid	  
oss.	  Massor	  av	  ungdomar.	  Jag	  satte	  skyltar	  överallt	  (kolla	  bilder)	  där	  jag	  försökte	  vara	  
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uppmuntrande	  och	  vara	  så	  tydlig	  som	  möjligt.	  Ingången	  till	  Fabriken	  känns	  som	  att	  den	  
är	  bakom	  och	  undanskymd.	  	  
	  
Fabriken-‐forskare	  hjälpte	  till	  med	  tankar	  och	  stöd.	  Samma	  dag	  som	  vi	  hade	  eventet	  
pratade	  vi	  om	  vikten	  av	  att	  få	  med	  sig	  ett	  minne	  från	  kvällen.	  Vykort.	  Det	  blev	  en	  massa	  
praktiska	  saker	  kring	  fotopapper	  (som	  jag	  beställde)	  till	  skrivare	  och	  klippa	  dem.	  
Forskarna	  satt	  och	  klippte	  dem	  under	  eventet.	  
	  
Vi	  fick	  i	  ordning	  allting.	  En	  förutsättning	  att	  det	  funkade	  var	  allt	  det	  som	  studenterna	  
gjorde.	  Nätverket	  Göran	  jobbade	  mest	  innan	  för	  att	  vi	  skulle	  gå	  ut	  med	  evenemanget.	  
Geek	  Girls	  var	  viktiga	  för	  att	  kommunicera	  eventet.	  Medea	  stod	  för	  många	  praktiska	  och	  
helt	  nödvändiga	  saker.	  	  
	  
Min	  insats	  bestod	  i	  att	  grunda	  eventet	  i	  någon	  tanke	  och	  struktur	  samt	  i	  samspel	  med	  
andra	  göra	  ett	  koncept	  för	  teknik-‐lärande	  som	  funkade	  som	  styrd	  deltagande	  
innovation.	  Det	  handlade	  om	  att	  helt	  enkelt	  göra	  en	  inbjudan	  som	  kunde	  kommuniceras	  
i	  olika	  digitala	  sammanhang.	  	  
	  
När	  Medea	  la	  upp	  det	  på	  i	  sin	  Facebook-‐grupp	  fick	  vi	  en	  kommentar	  att	  det	  var	  dåligt	  att	  
det	  bara	  var	  för	  kvinnor.	  Jag	  fick	  två	  andra	  frågor	  också	  från	  män,	  där	  båda	  fick	  svar	  att	  
det	  var	  för	  kvinnor	  den	  här	  gången,	  men	  de	  var	  välkomna	  en	  annan	  gång	  till	  Medea.	  Jag	  
hänvisade	  också	  till	  Nördcafét	  som	  också	  hade	  Arduino-‐träff	  samma	  kväll.	  Jag	  bjöd	  in	  via	  
Twitter,	  egen	  Facebook	  och	  bad	  också	  och	  fick	  hjälp	  från	  Media	  Evolution	  att	  få	  ut	  det.	  
Jag	  gjorde	  inget	  pressmeddelande	  eftersom	  en	  journalist	  där	  och	  då	  skulle	  kunna	  störa,	  
på	  grund	  av	  att	  en	  journalist	  inte	  skulle	  vara	  deltagare.	  Alla	  som	  var	  där	  under	  kvällen	  
deltog.	  
	  
Vi	  fick	  drygt	  40	  anmälningar	  och	  några	  avhopp.	  Deltagare	  droppade	  in	  efterhand,	  jag	  
försökte	  koppla	  ihop	  folk	  för	  att	  de	  skulle	  känna	  sig	  trygga.	  Det	  var	  blandade	  deltagare	  
från	  Göran,	  Geek	  och	  Medea	  samt	  några	  andra	  som	  fått	  reda	  på	  eventet	  och	  var	  nyfikna.	  
	  
Innan	  vi	  började	  med	  Arduino-‐workshopen	  körde	  vi	  en	  runda	  där	  alla	  presenterade	  sig.	  
Jag	  började	  med	  något	  kort	  att	  jag	  är	  lärare	  och	  forskare	  på	  MAH,	  EU-‐pengar	  för	  
innovation	  och	  det	  är	  därför	  jag	  gör	  detta.	  Andra	  presenterade	  sig	  med	  namn	  och	  varför	  
de	  var	  där	  samt	  kort	  om	  deras	  jobb.	  När	  deltagaren	  från	  Tillväxtverket	  kom	  sa	  hon	  ”det	  
är	  jag	  som	  är	  EU-‐pengarna”	  och	  omnämnde	  sig	  som	  tjänsteman	  som	  behövde	  komma	  ut.	  
Deltagarna	  från	  Göran	  var	  äldre,	  alla	  utom	  en	  person.	  Det	  fanns	  mycket	  värme	  och	  
generositet	  och	  personliga	  historier.	  Folk	  var	  inte	  rädda	  att	  berätta	  att	  de	  sökte	  jobb,	  
inte	  visste	  vad	  som	  skulle	  hända	  under	  kvällen	  med	  mera.	  Föreståndaren	  för	  Medea	  
berättade	  om	  Medea.	  Medea-‐medarbetare	  berättade	  om	  Fabriken.	  De	  från	  Geek	  hade	  en	  
koppling	  till	  Malmö	  högskola	  (studenter).	  Det	  fanns	  några	  som	  kom	  som	  var	  helt	  utan	  
kontakt	  med	  Medea	  eller	  Malmö	  högskola	  innan.	  De	  var	  där	  för	  att	  de	  var	  nyfikna	  och	  
det	  kändes	  spännande.	  
	  
Under	  workshopen	  hjälptes	  alla	  åt.	  Jag	  bad	  folk	  att	  sitta	  bredvid	  dem	  som	  de	  inte	  brukar	  
göra	  saker	  med.	  Det	  gjorde	  att	  en	  del	  satt	  bredvid	  nya	  människor	  och	  andra	  bredvid	  folk	  
de	  kände	  men	  inte	  gjort	  saker	  med.	  De	  som	  var	  mer	  kunniga	  gjorde	  extra	  saker	  och	  
hjälpte	  andra.	  En	  nyexaminerad	  student	  från	  Interaktionsdesign	  i	  Danmark	  som	  var	  där	  
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efter	  att	  ha	  sett	  det	  på	  Twitter,	  var	  imponerad	  över	  hur	  studenterna	  förenklat	  tekniken	  
på	  ett	  så	  bra	  sätt.	  	  
	  
I	  avslutningen	  av	  workshopen	  kopplade	  vi	  in	  allas	  Arduino-‐lådor	  i	  en	  stor	  i	  mitten.	  
Tanken	  var	  att	  pröva	  att	  se	  vilka	  man	  styrde.	  Vid	  det	  här	  tillfället	  när	  vi	  stod	  tillsammans	  
var	  det	  många	  som	  frågade	  vad	  man	  kan	  göra	  och	  hittade	  på	  egna	  idéer.	  Efteråt	  ville	  folk	  
inte	  gå,	  många	  hjälpte	  till	  att	  fixa	  och	  stod	  och	  pratade.	  Vi	  tackade,	  sa	  att	  de	  kunde	  få	  ett	  
vykort	  som	  minne,	  för	  att	  Fabriken	  skulle	  ha	  kvar	  materialet.	  	  
	  
Fabriken-‐medarbetare	  och	  jag	  startat	  en	  FB-‐grupp	  för	  deltagarna	  för	  att	  fånga	  upp	  
intresse	  och	  möjlighet	  att	  gå	  vidare,	  t	  ex	  med	  företagsidéer.	  	  Vi	  prövade	  att	  träffas	  igen	  
ganska	  snart,	  redan	  den	  12	  oktober.	  Men	  pga	  många	  evenemang	  inom	  respektive	  
nätverk	  var	  det	  inget	  bra	  tillfälle.	  Ingen	  anmälde	  sig	  igen.	  
	  
Den	  stora	  lärdomen	  för	  Nätverk	  By	  Doing	  är	  att	  enkla	  tekniska	  labbar	  väcker	  idéer,	  får	  
folk	  att	  samarbeta	  och	  att	  förarbete	  för	  att	  få	  folk	  att	  komma	  vid	  ett	  andra	  tillfälle	  kräver	  
minst	  lika	  mycket	  insats	  som	  vid	  första	  gången.	  Nyfikenheten	  som	  gjorde	  att	  folk	  kom	  
första	  gången	  räckte	  inte	  som	  motivation	  att	  fortsätta	  att	  jobba	  med	  vid	  kort	  varsel.	  	  
	  
I	  en	  direkt	  koppling	  till	  lokala	  deltagande	  innovations-‐praktiker,	  märks	  följande:	  

• Det	  lokala	  har	  betydelse.	  De	  som	  reste	  långt	  fick	  förhinder	  i	  o	  m	  försenade	  tåg.	  De	  
flesta	  kom	  från	  Malmö	  eller	  Lund.	  Det	  okända	  lokala	  spelade	  in,	  här	  fick	  folk	  
möjlighet	  att	  upptäcka	  något	  nytt	  i	  sin	  närmiljö.	  Bara	  att	  träda	  in	  på	  en	  annan	  
plats	  än	  du	  brukar	  vara	  på,	  känna	  dig	  trygg	  där,	  ökar	  din	  beredskap	  för	  att	  gå	  
utanför	  din	  bekvämlighetszon.	  Det	  är	  också	  så	  att	  ha	  en	  plats	  för	  att	  pröva	  det	  här	  
konceptet	  var	  oerhört	  värdefullt.	  	  

• Deltagande-‐aspekten	  handlade	  inte	  om	  något	  underifrån-‐perspektiv.	  Det	  
handlade	  snarare	  om	  att	  delta	  i	  en	  inkluderande	  lärandeprocess	  som	  var	  väldigt	  
styrd	  för	  att	  alla	  skulle	  kunna	  vara	  med	  och	  samtidigt	  ha	  öppenhet	  för	  de	  som	  
ville	  göra	  mer.	  Nästa	  Nätverk	  By	  Doing	  bör	  involvera	  gräsrotsinnovation,	  här	  
krävs	  att	  utgå	  från	  en	  meningsfull	  plattform	  för	  samtal.	  Vi	  prövade	  Facebook,	  
men	  det	  känns	  för	  personligt	  för	  snart.	  	  

• Innovations-‐dimensionen	  i	  workshopen	  handlar	  om	  att	  i	  ett	  konkret	  tekniskt	  
görande	  stärka	  kvinnor	  att	  göra	  nya	  saker	  på	  nya	  sätt	  med	  teknik.	  Något	  
förenklat	  handlar	  det	  om	  att	  genom	  att	  på	  ett	  grundläggande	  och	  lustfyllt	  sätt	  
möta	  andra	  människor,	  idéer	  och	  kompetenser	  och	  snabbt	  bygga	  en	  teknisk	  pryl.	  
En	  fortsättning	  på	  Nätverk	  By	  Doing	  bör	  ta	  prototypandet	  på	  allvar	  och	  blanda	  in	  
vana	  Arduino-‐användare.	  Där	  bör	  konceptutveckling	  och	  prototypande	  ske	  
nästan	  samtidigt.	  

	  

8.	  Slutsatser	  
Detta	  är	  en	  slutrapport	  som	  bygger	  på	  kvalitativa	  studier.	  Jag	  kan	  alltså	  prata	  om	  
mönster,	  som	  jag	  visar	  finns,	  men	  studien	  säger	  inget	  om	  utbredningen	  av	  mönstren.	  
Den	  säger	  inte	  heller	  något	  om	  andra	  möjliga	  kvalitativa	  mönster.	  Det	  resultaten	  säger	  
är	  att	  för	  att	  förstå	  lokala	  deltagande	  innovations-‐praktiker	  gäller	  det	  att	  förstå	  den	  
helhet	  och	  den	  specificitet	  som	  alla	  aktörer	  agerar	  i.	  Det	  gäller	  också	  att	  förstå	  att	  vi	  alla	  
är	  medskapare	  till	  det.	  Bonden	  kunde	  ha	  haft	  större	  hjälp	  av	  konsulten	  och	  tvärtom	  om	  
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båda	  hade	  bidragit	  till	  att	  formulera	  ett	  problem	  tillsammans	  och	  löst	  problemen	  där	  
bådas	  kompetenser	  användes.	  Detta	  sätt	  att	  tänka	  och	  göra	  samhandling	  förändrar	  hela	  
infrastrukturen	  för	  innovationssystemet:	  vem	  som	  gör	  vad	  och	  hur,	  samt	  hur	  saker	  
utvärderas.	  Om	  alla	  ses	  som	  delaktiga	  i	  de	  lokala	  innovationspraktikerna,	  hur	  syns	  vi,	  
vad	  är	  våra	  ansvarsområden,	  hur	  ser	  vi	  till	  att	  samspela	  med	  andra	  etcetera?	  	  
	  

8.1	  Problem	  och	  lösning:	  Living	  Labs	  och	  ”Pre-‐projecting”	  

8.1.1	  Problem:	  Living	  Labs	  

I	  början	  av	  mitt	  arbete	  signalerade	  Medeas	  styrgrupp	  och	  samproduktionsråd	  ett	  
intresse	  för:	  vilken	  typ	  av	  intressen	  och	  motiv	  för	  samproduktions-‐aktiviteter	  finns	  hos	  
företag	  och	  varför	  och	  hur	  är	  det	  relevant	  för	  Living	  Lab-‐projekt?	  Precis	  som	  jag	  nämner	  
inledningsvis	  i	  slutrapporten,	  är	  denna	  relevans	  problematisk	  att	  uttrycka	  sig	  om	  
eftersom	  jag	  inte	  har	  studerat	  och	  samarbetat	  med	  Living	  Lab-‐projekt.	  Jag	  har	  enbart	  ett	  
uppdrag	  att	  förstå	  näringslivets	  uppfattning	  om	  samarbete	  och	  medieutveckling.	  	  

Det	  jag	  kan	  göra	  är	  att	  presentera	  Living	  Labs	  i	  ett	  specifikt	  konsekvensresonemang:	  vad	  
säger	  ovanstående	  resultat	  utifrån	  ett	  resonemang	  om	  konsekvenser	  för	  Living	  Labs?	  

I	  de	  sammanhang	  utanför	  Medea	  och	  Media	  Evolution,	  jag	  har	  varit	  i	  under	  perioden	  
augusti	  2009	  till	  september	  2011,	  har	  jag	  alltid	  fått	  intrycket	  att	  Living	  Labs	  är	  
testbäddar	  för	  användarna,	  en	  plats	  att	  pröva	  produkter	  utifrån	  ett	  användarperspektiv.	  	  

Inga	  Living	  Labs	  från	  Medea	  syns	  överhuvudtaget	  i	  mitt	  material	  från	  sociala	  medier,	  
konferenser	  och	  intervjuer	  med	  företag.	  Det	  som	  syns	  är	  Öresund	  IT:s	  sätt	  att	  jobba	  med	  
Living	  Labs,	  och	  då	  som	  testbädd.	  

Det	  behövs	  mer	  forskning	  om	  Living	  Labs	  i	  den	  formen	  som	  finns	  på	  Medea.	  Kanske	  är	  
de	  mer	  Innovation	  Labs?	  	  

Kanske	  är	  lab-‐varianten	  alltför	  sluten?	  Den	  öppnar	  kanske	  inte	  upp	  för	  flertalet	  olika	  
aktörer	  att	  sammanstråla	  i	  ett	  samarbete?	  Hur	  sker	  ageranden	  idag	  för	  att	  skapa	  
samarbeten?	  Vilka	  aktörer	  samarbetar	  man	  inte	  med	  och	  varför?	  	  

Kanske	  är	  Medeas	  Living	  Labs	  ”pre-‐projecting”	  snarare	  än	  själva	  ”projecting”?	  Se	  
följande	  avsnitt?	  Kanske	  är	  de	  testbäddar	  för	  idéer!	  

	  

8.1.2	  När	  pre-‐projecting	  inte	  fungerar	  
Jag	  har	  vid	  olika	  tillfällen	  pratat	  om	  möjligheten	  för	  det	  här	  projektet	  att	  fungerar	  som	  
”preprojecting”,	  alltså	  före	  det	  blir	  projekt,	  att	  på	  något	  sätt	  vara	  relevant	  för	  idéer	  och	  
samarbeten.	  Det	  har	  inte	  fungerat.	  
	  
För	  att	  enskilt	  projekt	  kring	  förprojektering	  ska	  kunna	  fungera	  krävs	  ett	  tätt	  samarbete	  
mellan	  förprojekteringsprojekt	  och	  Projekten.	  Det	  har	  inte	  funnits.	  
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I	  mångt	  och	  mycket	  sker	  samarbete	  mellan	  människor	  som	  träffas	  och	  vill	  göra	  saker	  
tillsammans.	  Det	  finns	  alltså	  en	  direkt	  koppling	  mellan	  de	  som	  träffas	  och	  de	  som	  gör	  –	  
mer	  eller	  mindre.	  	  
	  
Det	  jag	  kan	  se	  att	  jag	  har	  bidragit	  till	  är	  att	  samarbeta	  med	  kvinnliga	  nätverk,	  att	  
utveckla	  relationen	  med	  staden	  kring	  social	  innovation,	  att	  utveckla	  deltagarmodeller,	  
Media	  Evolutions	  fokus	  på	  lärande,	  fokus	  på	  do-‐tanks.	  
	  
Egentligen	  inget	  av	  resultatet	  från	  det	  här	  projektet	  har	  ingått	  i	  varken	  Medeas	  eller	  
Media	  Evolutions	  sökande	  efter	  projekt.	  
	  
Det	  mer	  informella	  sättet	  att	  på	  något	  sätt	  ”överföra”	  kunskap,	  vara	  delaktig	  i	  
samskapande	  av	  projekt,	  har	  inte	  fungerat.	  Det	  beror	  dels	  på	  en	  kunskapssyn	  att	  
kunskap	  inte	  är	  överförbar,	  dels	  på	  ett	  personligt	  plan	  att	  ska	  man	  veta	  något	  om	  
samarbete	  så	  ska	  man	  själv	  vara	  med	  i	  det.	  
	  
Det	  mer	  formella	  sättet	  att	  överföra	  kunskap	  har	  jag	  lyckats	  bättre	  med	  och	  då	  särskilt	  i	  
de	  projektmöten	  och	  de	  M-‐meetings	  som	  har	  varit.	  På	  något	  sätt	  har	  det	  jag	  gör	  
levandegjorts	  där	  och	  diskuterats	  och	  fått	  verkan.	  Utan	  dessa	  mötesplatser	  har	  jag	  inte	  
kunnat	  göra	  så	  mycket.	  
	  
Frågan	  är	  också	  vad	  man	  väljer	  att	  lyssna	  på,	  uppfattningen	  om	  vad	  om	  är	  värdefullt.	  Här	  
finns	  förklaringar	  i	  triple	  helix	  och	  om	  ett	  kluster	  är	  ett	  kluster	  eller	  en	  bransch-‐
organisation,	  eller	  om	  ett	  kluster	  är	  marknadsorienterat	  eller	  forskningsorienterat.	  
	  
Exemplet	  NE:	  jag	  berättar	  i	  många	  olika	  sammanhang,	  inklusive	  formella,	  att	  ett	  
samarbete	  kan	  handla	  om	  långsiktiga	  frågor	  kring	  rekommendationssamhället	  samt	  
innebära	  ett	  samarbete	  med	  dagspress.	  Detta	  har	  omformulerats	  till	  runda	  bords-‐samtal	  
kring	  konkreta	  aspekter.	  
	  
Båda	  avsnitten	  om	  Living	  Labs	  och	  ”pre-‐projecting”	  visar	  på	  behovet	  att	  arbeta	  med	  att	  
skapa	  ”a	  community	  of	  practice”.	  
	  

8.1.3	  Rekommendation:	  skapa	  Communities	  of	  Practice	  kring	  Innovation	  Labs	  och	  Pre-‐
projecting	  
För	  att	  samarbete	  ska	  fungera	  enligt	  triple-‐helix	  krävs	  ”A	  Community	  of	  Practice	  (CoP)”.	  
Det	  innebär	  ett	  nätverk	  som	  uppkommer	  genom	  en	  önskan	  att	  dela	  kunskap	  mer	  
effektivt	  eller	  att	  bygga	  system	  mellan	  medlemmar	  inom	  något;	  kunskapsnätverk	  som	  
informerar	  lärsystem	  på	  olika	  nivåer.	  De	  kan	  vara	  spontana	  eller	  mer	  avsiktliga,	  och	  
handlar	  om	  att	  få	  samman	  specifika	  vetenskapliga	  kompetenser	  lokalt	  och	  globalt	  
(Preese,	  2004):	  	  
	  

A	  CoP	  consists	  of	  individuals	  bound	  to	  one	  another	  through	  exposure	  to	  a	  common	  
class	  of	  problems,	  with	  a	  common	  pursuit	  of	  solutions	  and	  thus	  the	  embodiment	  of	  a	  
particular	  store	  of	  knowledge	  (Hildreth	  &	  Kimble,	  2000).	  Wenger	  and	  Snyder	  (2000)	  
define	  a	  CoP	  as	  one	  where	  people	  share	  their	  experiences	  and	  knowledge	  in	  free-‐
flowing	  creative	  ways	  so	  as	  to	  foster	  new	  approaches	  to	  problem	  solving,	  to	  develop	  
new	  strategies,	  to	  transfer	  best	  practices,	  develop	  professional	  skills	  and	  to	  recruit	  
and	  retain	  staff”.	  Communities	  of	  Practice	  can	  be	  physically	  located,	  locally	  networked	  
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(e.g.,	  within	  a	  company	  via	  an	  Intranet),	  virtual	  (i.e.,	  networked	  across	  distance)	  or,	  
any	  combination	  of	  these	  (Preese,	  2004).	  	  

	  
I	  sammanhanget	  CoP	  är	  virtuella	  CoP	  också	  viktiga	  att	  förstå.	  Där	  t	  ex	  sociala	  medier	  
som	  jag	  studerat	  är	  en	  del	  av	  detta:	  
	  

Virtual	  Communities	  of	  Practice	  are	  becoming	  more	  important	  as	  a	  means	  of	  sharing	  
information	  within	  and	  between	  organizations	  (Adamic	  &	  Adar,	  2003).	  The	  
globalization	  of	  business	  means	  that	  many	  organizations	  now	  function	  in	  a	  
distributed	  environment;	  and	  the	  literature	  suggests	  CoP	  might	  ably	  be	  developed	  
and	  maintained	  within	  a	  distributed	  international	  environment.	  (Kimble,	  Hildreth,	  &	  
Wright,	  2001).	  

	  
Målet	  för	  CoP	  bör	  vara	  detta:	  
	  

One	  major	  challenge	  with	  establishing	  virtual	  CoPs	  is	  the	  traditional	  notions	  of	  how	  
information	  quality	  is	  achieved,	  limiting	  our	  thinking	  about	  the	  non-‐linear	  potential	  of	  
collaboration	  (Neus,	  2001).	  A	  distributed	  community	  of	  practice	  (CoP),	  like	  the	  one	  
being	  described	  in	  this	  study,	  consists	  of	  a	  group	  of	  people	  who	  communicate	  with	  
each	  other	  synchronously	  and/or	  asynchronously,	  concerning	  a	  knowledge	  domain	  of	  
common	  interest	  (Snyder	  &	  de	  Souza	  Briggs,	  2003;	  Wenger,	  1998,	  2001).	  As	  the	  
community	  develops	  its	  members	  share	  expertise	  and	  support	  by	  interacting	  to	  solve	  
problems.	  
	  

Det	  handlar	  alltså	  om	  att	  lösa	  problem	  tillsammans	  genom	  att	  utbyta	  expertis.	  Vilka	  är	  
det	  som	  deltar	  och	  inte	  deltar	  i	  olika	  virtuella	  sammanhang?	  Vilken	  expertis	  är	  det	  som	  
finns?	  Och	  vilken	  är	  det	  som	  utbyts?	  
	  

8.2	  Problem	  och	  lösning:	  att	  göra	  saker	  tillsammans,	  känslor	  och	  synliggörande	  

8.2.1	  Att	  inte	  veta	  vad	  kluster	  är	  och	  gör	  ger	  mest	  tvivel	  på	  akademin	  
Ingenstans	  i	  mitt	  material	  finns	  resonemang	  om	  vad	  kluster	  innebär	  konkret.	  Det	  
handlar	  mycket	  om	  ett	  kedje-‐tänkande,	  med	  beställare	  och	  utförare	  snarare	  än	  något	  
gemensamt	  arbete.	  I	  sociala	  medier	  finns	  inte	  någon	  gemensam	  insats	  för	  att	  fånga	  upp	  
och	  jobba	  med	  aktörer.	  I	  konferenser	  finns	  målgruppsanpassade	  insatser	  där	  branschen	  
sätter	  agendan.	  Myndigheter	  får	  sin	  konferens	  i	  Generator.	  Akademiker	  passar	  inte	  in,	  
och	  får	  göra	  sina	  ”egna”	  konferenser.	  Ingenstans	  finns	  triple-‐helix-‐konferenser.	  För	  
företagen	  ingår	  ett	  tänk	  att	  akademin	  är	  med	  i	  viktig	  kunskapsproduktion,	  men	  man	  ser	  
inte	  alltid	  nyttan	  med	  den.	  Man	  har	  mest	  inblick	  i	  den	  egna	  praktiken	  och	  det	  okända	  
blir	  också	  det	  otydliga	  och	  det	  man	  ifrågasätter.	  Det	  är	  akademin.	  
	  
Samhandling	  innebär	  att	  gå	  i	  möte,	  dialog	  och	  ibland	  i	  konflikt	  med	  någon	  annan.	  	  
	  
Akademin	  är	  det	  som	  det	  i	  triple-‐helix	  tvivlas	  mest	  på.	  De	  ger	  inte	  pengar	  som	  
myndigheter,	  och	  de	  kommersialiserar	  inte	  resultat	  så	  som	  företag.	  	  
	  
Akademins	  roll	  mäts	  inte	  var	  för	  sig,	  utan	  satt	  i	  relation	  till	  huruvida	  de	  bidrar	  till	  
företag.	  	  
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I	  innovations-‐sammanhang	  i	  digital	  medieutveckling	  är	  akademin	  ”inte	  nog	  snabb”.	  
Samtidigt	  kan	  akademin	  komma	  med	  lösningar	  ”för	  tidigt”.	  Men	  det	  går	  att	  säga	  samma	  
sak	  om	  företag:	  att	  de	  inte	  bidrar	  till	  tajmingen,	  där	  de	  är	  för	  långsamma	  eller	  för	  tidiga.	  	  
	  
Det	  finns	  små	  spår	  av	  att	  akademin	  kan	  komplettera	  med	  att	  jobba	  med	  just	  det	  som	  vi	  
inte	  vet	  kring	  medieutveckling	  och	  uppmärksamma	  det	  som	  inte	  är	  kommersialiserbart.	  
	  
Det	  bör	  göras	  studier	  av	  samhandling	  mellan	  akademi	  och	  näringsliv.	  Jag	  har	  inte	  haft	  
möjlighet	  att	  undersöka	  detta,	  utan	  haft	  ett	  uppdrag	  primärt	  utifrån	  näringslivets	  syn	  på	  
samarbete	  och	  medieutveckling.	  
	  

8.2.2	  Problematiska	  passionerade	  verksamheter	  och	  personer	  
Att	  röra	  sig	  utanför	  sin	  bekvämlighetszon	  är	  en	  grund	  i	  innovationsmöjligheter.	  Det	  är	  
en	  klar	  och	  tydlig	  koppling	  till	  känslornas	  betydelse	  för	  innovation.	  Att	  känna	  att	  man	  är	  
viktig	  för	  processen,	  att	  man	  är	  inkluderad	  –	  också	  att	  känna	  att	  bekvämlighetszonen	  är	  
till	  för	  att	  brytas.	  
	  

”Fölselser	  er	  vigtige	  signaler.	  De	  har	  ofte	  et	  moralisk	  aspekt.	  De	  har	  et	  
energiaspekt,	  og	  de	  har	  en	  vis	  egen	  dynamik”	  (Bloch,	  2007:162).	  

	  
I	  samhandlingsansatsen	  ligger	  en	  möjlighet	  att	  människor	  får	  gå	  utanför	  sin	  
bekvämlighetszon.	  Men	  är	  det	  så	  att	  EU-‐representanter	  får	  delta	  i	  arbete?	  Får	  forskare	  
vara	  företagsaktig?	  Får	  företag	  vara	  forskare?	  Här	  behövs	  mer	  kunskap.	  
	  
Att	  känna	  sig	  dum	  är	  oerhört	  stigmatiserande.	  Inom	  akademin	  är	  det,	  det	  mest	  
stigmatiserande	  kategorin	  av	  alla	  (Bloch,	  2007).	  Det	  är	  också	  något	  som	  lätt	  händer	  i	  
innovationssammanhang:	  att	  några	  är	  ”smarta”	  och	  andra	  är	  ”dumma”.	  
	  
Måste	  man	  vara	  kompisar	  för	  att	  utföra	  samhandling?	  I	  de	  lokala	  innovations-‐
praktikerna	  märks	  hur	  det	  personliga	  spelar	  in.	  Här	  krävs	  det	  att	  synliggöra	  en	  etisk	  
professionell	  intimitet	  som	  drar	  nytta	  av	  rekommendationssamhället	  men	  inte	  innebär	  
att	  man	  måste	  vara	  kompisar	  för	  att	  innovera	  tillsammans.	  
	  
Det	  finns	  en	  problematik	  kopplat	  till	  mångfald,	  innovation	  och	  känslor	  och	  grupperingar.	  
Bloch	  (2007)	  tar	  upp	  Scheff’s	  (1994)	  sätt	  att	  prata	  om	  bimodal	  alienation,	  som	  betyder	  
en	  konformitet	  med	  den	  egna	  gruppen	  och	  isolering	  i	  förhållande	  till	  andra	  grupper.	  Det	  
innebär	  att	  identifiera	  oss	  med	  gruppens	  värderingar	  och	  känslonormer,	  samtidigt	  som	  
vi	  distanserar	  oss	  från	  de	  som	  inte	  bemästrar	  gruppens	  koder	  och	  värden.	  Skratt	  och	  
humor	  kan	  skapa	  solidaritet	  (att	  höra	  både	  sin	  egen	  men	  också	  andras	  röst)	  men	  också	  
vara	  uttryck	  för	  bimodal	  alienation.	  	  
	  
Bloch	  (2007)	  väljer	  att	  fråga	  intervjupersonerna	  om	  deras	  sociala	  relationer	  och	  deras	  
förhållande	  till	  akademin	  utifrån	  metaforen	  närande	  respektive	  tärande.	  Isolation	  
skapar	  isolation,	  t	  ex	  att	  inte	  vara	  på	  plats.	  Det	  här	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  vi	  kan	  
förstå	  problematiken	  med	  att	  innovation	  ska	  ske	  informellt	  på	  en	  plats.	  
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8.2.3	  	  Problematiskt	  att	  synliggöra	  sig	  på	  rätt	  sätt	  
I	  en	  triple-‐helix-‐situation	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  legitimt	  utrymme	  för	  två	  aktörers	  
synliggörande:	  myndigheters	  och	  akademins	  publicering.	  	  
	  
I	  den	  öppna,	  bloggande	  världen	  ska	  kunskap	  vara	  snabbt	  tillgängligt	  och	  delbart.	  
Myndigheters	  publicering	  sker	  ofta	  centraliserat	  i	  rapporter	  som	  rör	  sig	  på	  en	  hög	  
strukturell	  nivå.	  Akademikerns	  publicering	  tar	  lång	  tid,	  präglas	  av	  ett	  inomvetenskapligt	  
språk	  och	  finns	  i	  stängda	  databaser.	  	  
	  
Detta	  är	  problematiskt	  i	  ljuset	  av	  att	  företag	  i	  digital	  medieutveckling	  i	  mångt	  och	  
mycket	  förlitar	  sig	  på	  bloggar	  som	  kunskapsinhämtning.	  
	  

8.2.4	  Rekommendation:	  samhandling	  (co-‐performance)	  
Hur	  gör	  man	  då	  för	  att	  vara	  ett	  kluster,	  att	  skapa	  CoP?	  Då	  är	  vi	  inne	  på	  
metodresonemang.	  Om	  metoder	  finns	  för	  samarbete	  mellan	  akademi	  och	  näringsliv	  flera	  
exempel	  på	  att	  akademin	  på	  olika	  sätt	  ska	  läsa	  av	  näringslivet	  och	  sedan	  utgå	  från	  deras	  
behov.	  Egentligen	  går	  det	  att	  se	  synen	  bakom	  min	  insats	  i	  det	  här	  projektet	  på	  precis	  det	  
sättet.	  
	  
En	  konstruktiv	  slutsats	  i	  projektet	  är	  att	  rekommendera	  lokala	  deltagande	  
innovationspraktiker	  att	  jobba	  med	  samhandling	  (co-‐performance).	  Det	  bygger	  på	  
insikter	  från	  alla	  fallstudier	  samt	  forskningsfältet	  ”performance	  studies”	  och	  
samarbetsinlärning-‐tesen	  inom	  lärande-‐teorier.	  
	  
Performance	  studies	  är	  ett	  forskningsfält	  primärt	  inom	  etnografiska	  studier.	  Det	  tar	  
avstamp	  i	  att	  handlar	  om	  att	  ta	  ställning	  för	  att	  ”politics	  alone	  are	  incomplete	  without	  
self-‐reflection”	  (Madison,	  2005:6).	  Med	  självreflektion	  menas	  en	  reflektion	  där	  du	  sätter	  
dig	  i	  relation	  till	  den	  Andre	  och	  att	  det	  då	  är	  den	  dialogen	  som	  är	  det	  performativa:	  
	  

”to	  bring	  self	  and	  Other	  together	  so	  they	  may	  question,	  debate	  and	  
challenge	  each	  other”	  (2005:9).	  	  	  

	  
I	  arbetet	  med	  att	  göra	  innovation	  innebär	  det	  att	  möta	  och	  försöka	  svara	  på	  följande	  
frågor:	  

1. Hur	  reflekterar	  vi	  över	  och	  utvärderar	  vårt	  eget	  syfte,	  intentioner,	  och	  
förförståelser?	  

2. Hur	  förutsäger	  vi	  konsekvenser	  eller	  utvärderar	  vår	  egen	  potential	  att	  göra	  
skada?	  

3. Hur	  skapar	  vi	  och	  upprätthåller	  en	  dialog	  av	  samarbete	  i	  våra	  projekt	  mellan	  oss	  
själva	  och	  Andra	  (Others)?	  

4. Hur	  är	  det	  specifika	  med	  den	  lokala	  historien	  som	  vi	  skapar	  relevant	  för	  bredare	  
betydelser	  och	  handlingar	  för	  mänskligheten?	  

5. Hur	  –	  i	  vilka	  rum/platser/lokaliteter	  eller	  genom	  vilka	  interventioner/handlingar	  
–	  kommer	  vårt	  arbete	  att	  ge	  störst	  bidrag	  till	  deltagande	  innovation:	  en	  tillväxt	  
som	  bygger	  på	  hållbar	  utveckling,	  jämlikhet,	  frihet	  och	  rättvisa?	  (anpassad	  efter	  
Madison,	  2005)	  
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Rötterna	  till	  samhandling	  är	  det	  som	  kallas	  "cooperative	  learning"	  eller	  "collaborative	  
learning"	  på	  engelska	  och	  "samarbetsinlärning"	  på	  svenska.	  Den	  här	  idén	  går	  att	  spåra	  
ända	  från	  Aristoteles	  (Lindberg	  och	  Wikman,	  2001).	  Det	  som	  går	  att	  lära	  sig	  härifrån	  är	  
att	  gruppen	  och	  kommunikationen	  i	  gruppen	  är	  det	  centrala.	  	  
	  
Det	  innebär	  att	  ett	  lokalt	  deltagande	  innovationssystem	  bör	  uppmuntra	  till	  samspel	  
mellan	  de	  olika	  aktörerna.	  	  
	  
Det	  går	  att	  jobba	  med	  strukturerade	  aktiviteter	  i	  par	  eller	  i	  smågrupper,	  t	  ex	  Think-‐pair-‐
share,	  (tänk	  själv	  -‐	  jobba	  i	  par	  -‐	  dela	  åt	  de	  andra)	  och	  pusselmetoden	  (lär	  i	  expertgrupp	  -‐	  
undervisa	  i	  hemgrupp)	  (Kagan	  i	  Lindberg	  och	  Wikman,	  2001).	  	  
	  
De	  här	  enkla	  metoderna	  skulle	  kunna	  användas	  som	  ledord	  för	  all	  verksamhet	  som	  
innovationsinfrastrukturen	  gör.	  
	  
Det	  går	  att	  använda	  den	  här	  grundläggande	  uppställningen	  för	  att	  kolla	  av	  om	  man	  
bygger	  en	  process	  på	  samhandling:	  
	  
I samarbetsinlärningsgrupper:  I traditionellt grupparbete: 
Positivt ömsesidigt beroende inom gruppen  Inget beroende av varandra 
Vars och ens insats viktig för gruppen  Man kan åka snålskjuts 
Heterogenitet inom gruppen  Gruppen är homogen 
Delat ledarskap  En eller ingen ledare 
Ansvar för varandra  Ansvar endast för sig själv 
Uppgift och process betonas  Man betonar endast uppgiften 
Sociala färdigheter undervisas medvetet  Sociala färdigheter tas som självklara 
Läraren observerar och ingriper  Läraren väntar tills gruppen är klar 
Gruppen reflekterar över arbetsprocessen  Ingen reflektion över arbetsprocessen	  
	  (enligt	  Sahlberg	  &	  Leppilampi	  1994)	  
	  
För	  de	  stora	  aktörerna	  i	  den	  lokala	  innovationsinfrastrukturen	  förutsätts	  att	  man	  
accepterar	  en	  ny	  roll:	  att	  lämna	  sitt	  traditionella	  monopol	  på	  ledning	  och	  kunskaps-‐
förmedling	  och	  fokusera	  på	  att	  underlätta	  deltagarnas	  inlärning.	  	  
	  
Det	  sätter	  frågan	  på	  hur:	  hur	  ska	  vi	  arbeta	  för	  att	  kunna	  jobba	  med	  innovation	  
tillsammans?	  
	  
För	  ”eleverna”	  i	  den	  lokala	  innovationsinfrastrukturen	  krävs	  att	  de	  får	  reda	  på	  
orsakerna	  till	  att	  sättet	  förändras.	  Detta	  för	  att	  de	  ska	  stimuleras	  att	  utveckla	  egna	  
initiativ	  och	  ställa	  frågor,	  planera	  och	  arbeta	  i	  olika	  slags	  gruppkonstellationer	  och	  
reflektera	  över	  sitt	  och	  gruppens	  arbete.	  
	  
När	  det	  gäller	  uppgiften,	  för	  samhandling,	  krävs	  att	  det	  finns	  öppna	  uppgifter	  som	  
stimulerar	  ett	  divergent	  sätt	  att	  tänka.	  Slutprodukten	  ska	  t	  ex	  inte	  vara	  förutbestämd	  
och	  arbetet	  i	  grupperna	  behöver	  inte	  utmynna	  i	  samma	  slags	  slutprodukt.	  Det	  viktigaste	  
är	  att	  uppgiften	  ska	  vara	  så	  att	  man	  faktiskt	  behöver	  varandra	  för	  att	  få	  den	  gjord.	  
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När	  det	  gäller	  platsen,	  rummet,	  ska	  möbler	  kunna	  arrangeras	  om	  i	  så	  att	  det	  bäst	  passar	  
målen	  för	  arbetet	  och	  den	  aktuella	  typen	  av	  samarbete.	  Ett	  lämpligt	  antal	  bord	  och	  stolar	  
flyttas	  intill	  varandra	  för	  att	  möjliggöra	  ögonkontakt	  och	  samtal.	  	  
	  
Kommunikation	  ska	  vara	  multilateral	  och	  omfatta	  alla	  deltagare	  i	  en	  grupp.	  Det	  är	  
uppgiften	  som	  avgör	  kommunikation	  som	  behövs	  i	  gruppen.	  Det	  är	  gruppen	  själv	  som	  
styr	  kommunikationen.	  
	  
Det	  som	  är	  viktigt	  att	  bära	  med	  sig	  är	  att	  det	  här	  sättet	  att	  tänka	  och	  göra	  är	  bra	  för	  både	  
högpresterande	  och	  lågpresterande.	  	  
	  
Den	  30	  november	  2011	  träffades	  jag,	  Heidi	  Nilsson	  (Media	  Evolution),	  Sara	  Ponnert	  
(Media	  Evolution),	  Karin	  Johansson-‐Mex	  (Medea)	  och	  Micke	  Gunnarsson	  (NetPort)	  för	  e	  
gemensam	  workshop	  kring	  ett	  utkast	  på	  slutrapporten.	  Målet	  var	  att	  tillsammans	  
komma	  fram	  till	  vilka	  delar	  som	  kan	  uppfattas	  som	  mest	  viktiga	  av	  olika	  aktörer,	  och	  att	  
det	  i	  slutförandet	  av	  att	  färdigställa	  och	  kommunicera	  resultat	  blir	  mer	  relevant	  och	  
meningsfullt.	  	  
	  
Under	  workshopen	  prövade	  vi	  co-‐operative	  learning.	  Vi	  skrev	  ner	  våra	  intressen,	  delade	  
på	  ansvaret	  att	  klustra	  dem.	  Det	  visade	  sig	  att	  alla	  frågor	  och	  alla	  cirklar	  rörde	  triple-‐
helix:	  vad,	  vem,	  hur,	  varför	  och	  hur	  spelar	  vi	  själv	  roll	  i	  detta.	  Det	  kom	  upp	  många	  saker	  
om	  ”samarbete”	  och	  ”kommunikation”	  och	  vem	  och	  vad	  som	  är	  ”vi”.	  
	  
Det	  som	  är	  tydligt	  i	  delprojektets	  material	  är	  att	  såväl	  events	  som	  sociala	  medier	  och	  
företag	  speglar	  att	  triple-‐helix	  –	  samarbete	  mellan	  myndigheter,	  akademi	  och	  näringsliv	  
–	  inte	  ingår	  i	  en	  medveten	  strategi	  eller	  taktik	  för	  gemensam	  medieutveckling.	  	  
	  
Under	  vår	  workshop	  blev	  vi	  snabbt	  konkreta	  och	  pragmatiska:	  vad	  jag	  kan	  göra,	  nu,	  sen,	  
på	  olika	  nivåer,	  med	  vem	  etcetera.	  Det	  konkreta	  och	  pragmatiska	  jag	  förde	  med	  mig	  var	  
att	  fortsätta	  hur	  det	  skulle	  gå	  att	  utveckla	  deltagande	  innovation.	  	  
	  
Problemet	  blev	  att	  vi	  alla	  agerade	  var	  för	  sig.	  Vi	  tog	  det	  vi	  behövde	  från	  workshopen,	  och	  
det	  blev	  ingen	  samhandling	  efteråt.	  Kanske	  har	  det	  med	  känslor	  att	  göra?	  
	  

8.3	  Problem	  och	  lösning	  med	  events	  	  	  
Det	  finns	  en	  koppling	  till	  upplevelseindustri	  och	  dess	  framväxt	  i	  hur	  events	  framstår	  
som	  något	  extremt	  viktigt	  och	  något	  alla	  kan	  och	  ska	  göra.	  Företagens	  verksamhet	  
börjar	  inbegripa	  att	  vara	  en	  del	  av	  event-‐skapandet.	  Företag	  skapar	  events.	  En	  del	  gör	  
det	  också	  till	  en	  avdelning	  som	  ska	  vara	  lönande.	  T	  ex	  Sydsvenskan	  som	  nu	  skapat	  ett	  
joint	  venture	  med	  Numera	  mässor	  för	  att	  skapa	  ett	  event-‐företag	  för	  public	  affairs.	  
	  
I	  en	  studie	  av	  Stam	  (2010)	  berättar	  han	  att	  det	  finns	  väldigt	  lite	  kunskap	  om	  hur	  event-‐
deltagande	  underlättar	  för	  entreprenörer	  att	  utveckla	  effektiva	  nätverk:	  
	  

Given	  that	  unstructured	  networking	  may	  reduce	  one’s	  network	  diversity	  
and	  entails	  significant	  opportunity	  costs	  (Davis	  et	  al.,	  2006),	  a	  key	  
question	  is	  what	  forms	  of	  event	  participation	  enable	  entrepreneurs	  to	  
become	  network	  brokers.	  (Stam,	  2010:	  626)	  
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Det	  finns	  också	  anledning	  att	  tro	  att	  riktigt	  komplexa	  problem	  inte	  kan	  lösas	  på	  en	  
konferens.	  
	  
Hur	  går	  det	  att	  förstå	  och	  värdera	  events?	  Events	  förutom	  att	  visa	  på	  trender	  och	  
agendor	  också	  ett	  ställe	  för	  att	  träffas.	  Det	  kan	  i	  olika	  events	  se	  olika	  formaliserat	  ut.	  	  
	  
EU	  har	  matchmaking-‐sajt,	  Enterprise	  Europe	  som	  är	  till	  för	  små	  och	  medelstora	  företag.	  
Den	  lokala	  varianten	  är	  http://www.enterpriseeurope.se	  som	  är	  kopplat	  till	  Invest	  in	  
Skåne.	  När	  jag	  går	  igenom	  materialet	  nu	  igen,	  den	  2	  december	  2011,	  Twittrar	  jag	  ut	  det	  
och	  får	  en	  retweet	  av	  Sara	  Ponnert	  på	  Media	  Evolution.	  Det	  är	  ett	  omedelbart	  sätt	  att	  
utifrån	  person	  och	  nätverks-‐koppling	  via	  kluster	  kunna	  kommunicera	  på	  ett	  trävärdigt	  
sätt	  om	  hur	  EU	  kan	  vara	  värdefullt.	  
	  
Ett	  svenskt	  stort	  exempel	  på	  matchmaking	  var	  2005	  på	  Tekniska	  Mässan,	  ordnat	  av	  SUF	  
och	  Bolagsplatsen.se.	  Det	  var	  det	  hittills	  största	  industriella	  mässtillfället	  i	  Norden,	  där	  
man	  ordnade	  över	  4000	  affärsmöten	  mellan	  företag	  från	  14	  länder.	  Syftet	  är	  att	  få	  till	  
stånd	  så	  många	  affärsmöten	  som	  möjligt	  mellan	  små	  och	  medelstora	  företag.	  Metoden	  
har	  blivit	  en	  framgång	  i	  Europa	  när	  det	  gäller	  att	  träffa	  nya	  kunder,	  leverantörer	  och	  
samarbetspartners	  från	  olika	  länder.	  Det	  är	  ett	  av	  de	  mest	  framgångsrika	  sätten	  att	  hitta	  
nya	  partners	  inom	  EU.	  Erfarenheterna	  visar	  att	  det	  ger	  både	  snabba	  och	  långvariga	  
resultat.	  Uppdragsgivare	  är	  Europeiska	  Kommissionen.	  Bland	  uppgifterna	  ingår	  att	  
arrangera	  träffar	  mellan	  företag	  från	  EU	  för	  att	  stimulera	  till	  nya	  affärer.	  	  
	  
Matchmaking	  har	  med	  coordinating	  role	  att	  göra.	  Läs	  på	  Där	  finns	  kopplingen	  till	  
aktionsforskning.	  
	  

9.	  Summerade	  konkreta	  rekommendationer	  	  
Mer	  långsiktig	  strategi	  än	  kortsiktig	  taktik!	  
Mer	  samhandling	  än	  enskilda	  insatser!	  
En	  strategi	  för	  att	  Skandinavien	  ska	  bli	  ledande	  inom	  deltagande	  innovation,	  söka	  EU-‐
pengar.	  
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