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Frågor och tips från chatten:
Katja Lindqvist
Fråga: Finns det en diskussion hos Näringslivsenheterna om/hur man bemöter KKN:are på annat sätt
än ”traditionellt” näringsliv. Gittes inledning till dagen visar ju att det finns en förståelse för att
KKN:are inte ”är som alla andra”. Märks det på kommunal nivå i Skåne?
Svar: Ja, de näringslivsutvecklare som jag har pratat med är väldigt medvetna om detta. Det kan
framstå som negativt, men ofta är man medveten att flera av aktörerna har svårt med att beskriva sig
som företagare trots att de är det. Det är en utmaning, men man försöker i dialog med de här
företagen att få med dem i lokala satsningar – t.ex. i LEADER-projekt. Sedan är det också så att
kommunerna ofta har svårt att kombinera sina stöd vilket gör att man erbjuder antingen kulturstöd
eller näringslivsstöd. Man är alltså medveten om det men det är en utmaning i den direkta
kontakten.
Fråga: Har Katja sett andra förutsättningar i kommunerna som har varit gynnsamma för KKN miljön
(utöver det politiska landskapet och geografin)? Jag tänker framförallt på närvaron av föreningsliv,
ideella krafter inom kultursektorn.
Svar: Det är en spännande fråga och jag tror att man skulle behöva gå till statistiskt material för att
titta på det. Det är dock aktörernas och förmodligen också kommuntjänstemäns uppfattning att det
har en betydelse. Det är dock väldigt svårt att mäta. Jag har lite material att laborera med men har
egentligen inget bra svar idag.
Fråga: Vilka är orsakerna till att effekterna av företagsstöd och inkubatorer är oklara? är det fel typ
av insatser, når man inte "rätt" företag, arbetar inkubatorer på fel sätt/metodik?
Svar: Det kan ha flera olika orsaker. T.ex. kan de politiska förväntningarna och målsättningarna vara
oklara och svåra att mäta. Det kan också vara så att man behöver mäta effekterna precis när en
insats eller ett projekt avslutas. I verkligheten kräver insatserna ofta mycket tid för att ge effekt så
egentligen hade man behövt mäta kanske tio år efter en satsning. Oftast är det dock tidsbegränsade
satsningar och politiken vill kanske inte binda upp sig för en för lång period. En annan faktor kan
ibland vara brist på specialkunskap hos de som arbetar med företagsstöd.
Fråga: Har Katja tittat på exempel utanför Sverige, t.ex. hur det offentliga stöttar KKN i andra EUländer?
Svar: Jag har tittat lite på det men inte fokuserat på det ännu. Det är intressant men det ska också
noteras att det är väldigt svårt att jämföra olika länder med varandra därför att de har olika system.
Det kommer dock mer om detta i publikationerna 2021.
Fråga: Hur ser du Katja på universitets och lärosätens roll i ekvationen med regioner och kommuner?
Svar: Universitet och högskolor har en viktig roll att fylla vad gäller att lyfta fram kunskap för
långsiktig utveckling, och är ett viktigt stöd för utveckling i kommuner och regioner, men det finns
inte alltid några tydliga plattformar för samarbete. Det är viktigt att aktivt bygga den typen av
plattformar, särskilt som universiteten kan ge viktiga perspektiv på konkreta frågor som kommuner
och regioner brottas med. Här tycker jag att särskilt högskolor och regioner har mycket att vinna på

att gemensamt bygga kunskap kring olika områden, eftersom de har lite större utvecklingsperspektiv.
Kommunerna är givetvis viktiga också i kunskapsutbyte, eftersom det är i kommunerna som olika
aktörer är verksamma, och det är i kommunerna som allt egentligen händer. Men kommunerna har
inte alltid möjlighet att lyfta utmaningar i ett strategiskt perspektiv, och det är där högskolor och
regioner är viktiga samarbetsparter.
Fråga: Hur tänker ni kring att "näringen" är mer av gräsrotsrörelse med många små aktörer och att
det blir svårt i glappet policy och handling?
Svar: Ja, det är lätt att det blir ett glapp mellan policy och handling, och det har utvecklarna av kultur
och näringsliv i kommunerna insett. De arbetar nära de lokala företagarna och kulturaktörerna, och
att vara lyssnande blir viktigt i kontakten med aktörer. Många gånger kan en god kunskap om lokala
aktörer vara viktigt i det övergripande utvecklingsarbetet inom en kommun, så det är också viktigt att
de interna processerna möjliggör lärdom nedifrån och upp i kommuner. Samtidigt visar mina
intervjuer i Skåne att formella styrdokument ger tjänstemän utrymme att arbeta på gräsrotsnivå.
Finns inte ett stöd i planer och program, nedprioriteras gräsrotsarbetet lätt av chefer som behöver
hantera många olika prioriteringar och begränsade resurser.

Cecilia Fredriksson
Fråga: Tack för intressant dragning, finns några av era seminarier att ta del av via webben?
Svar: Crocus seminarier är i första hand till för nätverket men vill gärna bredda sitt nätverk så hör
gärna av dig till Crocus tex via Katjas mail: Katja.Lindqvist@ism.lu.se

Charlotte Lorentz Hjorth
Fråga: Ingår samverkan med LTH? Där finns arkitektur, samhällsplanering och teknikutveckling.
Svar: Samverkan med LTH finns med i flera av Lus tematiska samverkansinitiativ bl a det som handlar
om Kulturarv och mobilitet. LTH är med i förarbetet till en eventuell KIC-satsning.

Tips och synpunkter
Spännande EU-analyser finns summerade här: https://passionsdriven.se/eu-rapport/
Vi på PUNKS vill finnas som resurs för alla kommuner i hela Sverige. Se mer på www.punks.se!
Det skulle finnas många fördelar med att ha en riksorganisation för KKN-aktörer, likt den för idrotten.
Löser inte alla problem men underlättar mycket.

