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Kultur och Näringsliv
- Ett vinnande team -

Mål:
• Synliggöra och stärka lokal identitet;

• ökad samverkan mellan kultur och
näringsliv;

• skapa uthållig tillväxt och förnyelse i 
lokalsamhället.



Samband mellan kreativa
processer

Konstnärsskap Vetenskap



KREATÖREN

INNOVATÖREN

ENTREPRENÖREN

Kreativa flöden



Redskap:

• Förfäders former

• Bygdens bästa

• Identitet idag

• Poesi på plats

• Kreativa kretsar



Förfäders former

Identifikation and registrering
Kulturella, historiska och arkeologiska
föremål, former och mönster, med ett tydligt

lokalt ursprung



Inspirationskompendium

• Museer, arkeologer

och etnologer

• Föremålens, formernas

och mönsternas historia

• Lokala konstnärer,

konsthantverkare

och företagare



Produktion

• Souvenirer

• Presentartiklar

• Annan design



Öresundssouvenir
2008

Tjäna pengar på
Förfäders Former!



Bygdens Bästa

Identifiering and registrering på
www.kulturdriven.com
Lokala företag, föreningar och privatpersoner
som kan förmedla en upplevelse



Presentationsmöten

• Smakprov på upplevelserna

• Inbjudna B2C, B2B



Lokala upplevelser
knutna till:

• Affärspartners
• Restauranger
• Konferenser
• Detaljhandel
• Hotell



Identitet Idag

Identifiering
Företag från olika sektorer med 

intresse för place-branding



Dialog
• Möten mellan place-branding ansvariga och
intresserade branscher/företag

• Fastställande av obligatoriska kriterier för
medlemskap i nätverket



Samarbetspartners

• Kulturproducenter
Alla former av konst, konsthantverk, 
litteratur, skapande och framförande av
musik, dans, teater samt arrangemang
såsom festivaler och marknader.

• Matvaruproducenter

• Tjänsteproducenter
• Annan tillverkning och

ideella organisationer



Marknadsföring
• Lansering av ett place-brand för lokala produkter i 
vilka lokal identitet stärks och kultur synliggörs

• Information om goda exempel



Obligatoriska kriterier för konferens och boende

• Söderslättsmärkta maträtter/råvaror ska ingå
på menyn

• Guidade natur/kultur/kulturhistoriska turer 
ska vid efterfrågan kunna arrangeras

• Information om Söderslättsmärkt, Söderslätt 
& lokalområdet skall finnas

• Länk på företagets hemsida till 
www.soderslatt.com ska finnas



Poesi på plats – Tänkbänkar

Synliggöra lokala

litterära arv



Kreativa kretsar

Identifiering

• Konstnärer

• Entreprenörer

• Pedagoger, elever



Skapa socialt kapital



Bilda tvärsektoriella, multidisciplinära nätverk



Behovsanalyser – konkreta spörsmål



Idémaskiner – heterogena grupper



Utvärdering och analys av idéerna



Från ord
till handling!



Några frågor?

Tack för 
uppmärksamheten!



For more information contact:

Nils-Arvid Andersson
Vellinge Municipality

Sweden

nils-arvid.andersson@vellinge.se
directphone +46 40 425163 
mobile +46 709 915163 

Internet: www.kulturdriven.com


