
 

 

Sista workshopen i Kulturella och kreativa näringar blev en intressant mix av do-it-
yourself-kultur från Umeå och ett nationellt perspektiv på kreativa näringar och 
innovation från Storbritannien. 
– Definitionerna måste vara på plats, liksom data, om man ska kunna föra ett samtal 
med policymakers om de kreativa näringarna, sa Juan Mateos Garcia, forskare och 
analytiker från brittiska Nesta, när han besökte Reglabs seminarum i Umeå. 

– Samla data, gör kartläggningar och identifiera behoven, satsa sedan på nätverken. 
Att bara arbeta ”uppifrån” har sällan lyckats. De riktigt goda exemplen lyckas alltid 
kroka arm med lokala kreatörer och deras engagemang. 

Storbritannien är ett av de europeiska länder som satsar tydligast på de kreativa 
näringarna, och Nesta är en central aktör i detta. Ett av Juans citat är talande för 
Nestas syn på de kreativa näringarnas betydelse: 

Creativity is becoming more important than efficiency. 
Quality is becoming more important than price. 
Experiences are becoming more important than objects. 
Our economy is changing: The creative industries are becoming more important. 
– När ni som stad eller region gör en strategsk satsning på de kreativa näringarna – 
var beredd på att det tar tid. Policymakers inom det här området behöver vara både 
ödmjuka och tålmodiga. Det kan ta 30 år innan resultaten visar sig – men då kan det 
också ge stor utdelning och vända en hel utvecklingstrend, sa Juan Mateos Garcia. 

  

På seminariet träffade vi också flera lokala kreatörer från Umeå och Region 
Västerbotten: Tobias Andersson som berättade om det som kallas Umeå kulturhus 
och Anders Gunnarsson, som berättade om mötesplatsen Portfolio och Umeå 
skaparpris. 

Region Västerbotten berättade om sin strategi för de kulturella och kreativa 
näringarna och PO Remmare från Tillväxtverket presenterade resultatet av 
kartläggningen av de regionala handlingsplanerna inom området. 

Vi besökte den nyöppnade mötesplatsen för innovation Sliperet och fick en visning av 
det nya kulturhuset Väven. Sammantaget blev det en mycket inspirerande avslutning 
av seminarieserien. 
 

http://www.sliperiet.umu.se/en
http://www.vaven.se/sve

