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Förord
Sverige som nation såväl som enskilda företag behöver öka innovationsgraden för att
kontinuerligt få fram nya konkurrenskraftiga erbjudanden till gamla och nya kunder.
Dessutom krävs förmåga att utveckla erbjudanden som bättre möter kundernas d v s
människors egentliga behov och drömmar. Man måste erbjuda något som hjälper kunderna att åstadkomma det de försöker uppnå. I vår del av världen handlar det inte så
mycket om att uppfylla de basala behoven för överlevnad (t ex föda, skydd och värme)
utan mer om en strävan efter t ex välbefinnande och lycka. Det vill säga inte bara en
funktion utan även en upplevelse, en känsla eller en erfarenhet.
Sådana erbjudanden består oftast av både materiella och immateriella komponenter varor, tjänster - upplevelser i en helhet. Att utveckla, producera och tillhandahålla dem
kräver andra synsätt och nya angreppssätt än vad etablerade innovations- och produktutvecklingsmodeller erbjuder Svensk traditionell (varuproducerande) industri har en
lång tradition av ingenjörskunskap, kvalitetsmedvetenhet och hög tekniknivå men
behöver öka kreativiteten och innovationsförmågan.
I Sverige finns också en framgångsrik och växande upplevelseindustri1 med sin kreativitet och snabbhet men med potential till effektivisering och förbättrade affärer. Tänk om
man kunde kombinera dessa industrigrenar och dess kompetenser för att skapa nya
kunderbjudanden på nya sätt, ny innovationskraft! Under solen finns egentligen inget
nytt - innovation uppstår ofta i nya kombinationer.
Att traditionell industri och upplevelseindustri har kompletterande kompetenser och har
allt att vinna på att mötas och att öka flöde av kunskap och kompetenser sig emellan,
har identifierats i ett flertal sammanhang så som IVAs projekt ”Upplevelsers roll för
näringslivet” och KK-stiftelsens och Swerea IVFs projekt ”Kunskapsutbyte och
samverkan mellan upplevelseindustri och annan industri”.
MAKExperience-projektet söker vägar, både i teori och praktik, för att ta tillvara denna
potential till kunskaps- och kompetensflöde och innovation. I projektet möts upplevelseindustri och mer traditionell industri för att i samproduktion ta fram idéer och prototyper
till nya kunderbjudanden på nya sätt. Utveckling av deltagarnas innovationsförmåga
sker integrerat med metodutveckling i en ”lära genom att göra-anda”.
MAKExperience drivs av Swerea IVF och ingår i KK-stiftelsens satsning Drivkrafter
för nya näringar samt i Region Hallands regionala tillväxtarbete och EU-projekt
Destination Halland.
Hur ska man då åstadkomma sådan innovation i samverkan i praktiken? Hur ska man
göra för att överbrygga de skillnader i t ex kultur och språkbruk som finns i dessa båda
industrigrenar? Var finns den största potentialen? Är vissa delbranscher mer lämpliga
att kombinera med andra?

1

Se t ex KK-stiftelsens definition: http://www.kks.se/templates/StandardPage.aspx?id=10234
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Utmaningarna är många och stora och som stöd och vägledning i arbetet med
MAKExperience i Halland initierades denna studie för att:


Ge uppslag till lämpliga aktörer att involvera i MAKExperience.

Bidra till insikt om hur ”matchmaking” och ”faciltering” för interaktion
mellan kreatörer från upplevelseindustrins olika grenar och den
traditionella industrin ska gå till för att främja tillkomsten av nya
arbetstillfällen och tillväxt.
Ge uppslag till metoder mm för att främja värdeskapande samproduktion
mellan upplevelseindustri och annan industri.
Bidra till insikt om upplevelseindustrins respektive annan industris attityd
till kunskapsutbyte och samproduktion (med varandra).
Ge uppslag till hur mentala barriärer mellan olika upplevelseindustri och
traditionell industri kan överbryggas.
Syftet är att kartlägga förutsättningar och visa på möjligheter för upplevelse- och annan
mer traditionell industris gemensamma utveckling i Halland. Målet är att utveckla och
stärka MAKExperience-konceptet så att goda resultat och effekter av projektet uppnås.
Rapporten är utformad för att möjliggöra vissa jämförelser med de kartläggningar av
upplevelseindustrin som tagits fram av övriga noder (Gnosjö, Gotland och Jämtland)
inom ramen för KK-Stiftelsens program Drivkrafter för nya näringar2
Studien är ett första steg i att identifiera hur MAKExperience-konceptet ska utvecklas
och tillämpas i Halland för att åstadkomma avsedda resultat och effekter och rapporten
är skriven av Mikael Jonasson på Högskolan i Halmstad, inom ramen för
MAKExperience-projektet och på uppdrag av Swerea IVF.
Rapporten ger en bild av de regionala förutsättningarna för upplevelse- och annan mer
traditionell industris gemensamma utveckling i Halland och lyfter resonemanget om
skapande av intensitet som förutsättning för utveckling i glesa strukturer. Den viktigaste
slutsatsen är att det krävs mer samverkan i regionen för att uppnå intensiteter som liknar
dem som åstadkoms i kluster och att MAKExperience fyller en viktig funktion som
möjliggörare av möten mellan traditionell industri och upplevelseindustrin genom skapande av intensiteter och lärande.
De bedömningar, värderingar och slutsatser som redovisas i denna rapport är
författarens egna
September 2010
Barbro Lagerholm, Swerea IVF
2

http://www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=9227
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Sammanfattning
Rapporten belyser vilka sätt Deleuzes begrepp ”intensities”,
intensiteter, skulle kunna användas för att förstå såväl generell
stimulans av regional utveckling, och som ett specifikt begreppsligt
verktyg för utveckling av upplevelsebaserat organisations- och
produkttänk i glesa strukturer.3 Intensiteter innebär här ett tillstånd
av ontologisk instabilitet vilket uppstår som en följd av att en
förändringsprocess startar. Ett intensivt tillstånd utgör alltså ett litet
men viktigt element i en innovations- eller förändringsprocess där ett
perspektiv på tingen övergår i ett annat perspektiv. Syftet är att först
diskutera hur intensiteter ingår i mötesplatser för traditionell
industri och upplevelseindustri, t ex av den typen som skapas inom
MAKExperience workshops, i avsikt att föra in upplevelser i
utvecklingen av produkter och tjänster.
I geografiskt täta strukturer skapas ofta intensiteter naturligt,
eftersom avståndsfriktionen inte utgör ett hinder.4 I glesa strukturer
måste man dock göra särskilda insatser i syfte att förstärka nätverkande och kreativ organisation.5 Kapitlet försöker således diskutera
möjligheten att använda begreppet intensiteter och mobila plattformar för utveckling av företag och näringsliv. Argumentet är att
förutsättningarna för utveckling i glesa strukturer är beroende av att
det skapas olika former av intensiteter, i form av kreativa mötesplatser där företag ges möjlighet att ta del av olika kompetenser för
att utveckla produkter eller verksamheter.

3

Deleuze 1999.
Porter 1990.
5
Johannisson & Dahlstrand 2009.
4
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Karta 1. Halland och dess geografiska sammanhang mellan Kattegatt, Skåne, Västra Götaland och
Småland samt närheten till större städer som Borås, Göteborg och Helsingborg.
Källa: © Lantmäteriverket Medgivande I 2010/0037.
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Inledning
Rumslig organisation och utveckling är ett stort och välutforskat område inom såväl
ekonomisk geografi som inom ekonomi. När en rumslig organisation är tät, som är fallet
i ett kluster, så skapas många gånger en rad effekter bara på grund av att företag inom
ett specifikt område är socialt länkade till varandra eller genom att de har likartade eller
kompletterande behov.6 Avstånd utgör en friktion som kostar tid och pengar att
överbrygga, men i ett lokalt/regionalt kluster skapas dessa länkar naturligt, eftersom
avståndsfriktionen inte utgör ett hinder.7 De geografiska utgångspunkterna har haft en
stor genomslagskraft eftersom det är lätt att förstå då verksamheters lokalisering ofta
styrs av kostnadsminimering. Det innebär att ett företag söker en fysisk plats för sin
verksamhet där man har möjlighet att minimera de totala produktionskostnaderna,
inklusive transporter.
Det finns dock mer nyanserade perspektiv än den isolerade synen på enbart den
geografiska lokaliseringen. I sådana alternativa synsätt står innovationsförmågan och
lärandet i förgrunden och lokaliseringen i bakgrunden. Innovationer uppträder enligt
detta synsätt i samspel med variabler som sociala relationer, och experimentella
sökprocesser.
Relationer sägs ofta vara platsbundna vilket gör närheten dem emellan och täthet i deras
nätverkande, liksom deras samlade lokala kunskaper viktigare än tillgång till råvaror.8
Det finns dock inget som säger att dessa lokala kunskaper nödvändigtvis måste vara
lokalt cementerade. Människor går att flytta på och aktörer som är involverade i en
utvecklingsprocess kan föra samman olika typer av lokala kunskaper för att på så sätt
skapa synergier, kreativitet och lärande. Många utvecklingsprocesser är t o m till sin
form mobila och tillfälliga, Caves och Lundin visar t ex att bundenheten till platser kan
vara temporär och att länkning av aktiviteter inte måste vara permanent bunden till en
och samma plats, och ger exempel från film, event och konserter. 9
Platser fortsätter alltså spela viktiga roller för såväl de kreativa näringarna som
traditionell industri, men inte som utgångspunkt för skapandet av rumsliga former, som
t ex kluster, utan som en viktig utgångspunkt för skapandet av dynamiska relationer på
temporära eller stationära fysiska mötesplatser. Därmed inte sagt att platser bara utgör
en scen eller en arena på vilken relationer skapas. Platser måste noga konfigureras så att
de passar de aktiviteter och relationer som man avser att iscensätta. Dessutom begränsar
och möjliggör platser handlingar som i sin tur kommer att inverka på vilka
utvecklingsprocesser som blir möjliga att skapa, t ex genom att platser bebos av
människor med en viss typ av kompetens som gör det intressant för ett företag att
lokalisera sin verksamhet till eller att en plats erbjuder unika råvaror som avgör en
lokalisering.
Eftersom råvaror inte längre är det huvudsakliga motivet för att skapa mervärden utan
det blir mer intressant att fokusera på symboliska värden förändras även synen på den
6

Nutek 2002:16
Porter 1991.
8
Nutek 2002:23
9
Caves 2002 och Lundin 2002.
7
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traditionella idén om avstånd som friktion och kostnad, givet att det finns infrastrukturer
som möjliggör kostnadseffektiva transporter och kommunikation. Globaliseringen har
skapat idén om att varje plats unika värde är en källa till konkurrenskraft på en gränslös
marknad. Denna idé leder också till kunskap i möten och relationer som viktiga
utgångspunkter för utveckling och materialisering av unika värden. För att utveckla nya
idéer är man beroende av den kreativitet som föds när människor möts och prövar idéer
och tankar på varandra.
Kreativa värden skapade genom möten gör det således möjligt att frikoppla olika
utvecklingskapaciteter från sina stationära och rumsligt låsta former. Kreativa värden
skapas i klusterformer, men de kan också uppstå som ett resultat från möten mellan
människor från olika platser. Porters betoning av den lokala konkurrensens betydelse för
dynamik och sporrandet av företag och människor på en plats, kan plötsligt översättas
till platsers handlingar som resulterar i komplexa och dynamiska kopplingsstationer för
sociala relationer, snarare än containrar fyllda med fysiska produkter.
Kärnan i denna rapport är vad dessa kreativa värden består av och hur de kan förstås.
Det handlar om att synliggöra mötets kvalitet i fråga om att initiera en förändring i
deltagarnas världsbild eller ontologi. Ontologi innebär här en grundsyn om hur
verkligheten är beskaffad och därmed också vad som är möjligt att åstadkomma i de
omständigheter som existerar, d v s ett slags tingens ordning. En mycket dramatisk
destabilisering av en individs grundsyn har skett när denne utbrister ”Aha” och går från
platsen med en annan syn på världen eller får med sig en idé om hur något kan
produceras eller säljas. Det finns alltså en kvalitativ dimension i det vi kallar för
dynamisk förändring som gör det möjligt att förstå såväl enskilda möten mellan
individer och grupper, som verksamheters rumsliga organisation och deras kapacitet att
skapa dynamik. För att göra denna kvalitativa dimension greppbar lånar jag begreppet
intensiteter.
Deleuze använder begreppet ”intensities”,10 vilket ligger nära Callons ”hot situations”,11
Latours ”matters of concern”,12 Stengers experimental events, 13 och Whatmores
”controversies”. 14 Gemensamt för begreppen skulle kunna sägas vara att de försöker
beskriva tillfällen av ‟ontologisk instabilitet‟, d v s tillfällen då vi tror att vi har
kunskaper om ett fenomen, men där vi möter ett annat perspektiv, vilket plötsligt får oss
att förstå att det finns aspekter som vi inte tänkt på, alltså ett oväntat ögonblick där
tingens ordning förändras. Det är just detta ögonblick av innovationsförmåga och
förändringspotential som utgör fokus för denna studie eftersom det är möjligt att se
kreativa produkter som resultat av sådana händelser. I denna rapport tar jag endast upp
Deluzes intensiteter för att fånga just det korta moment eller kraftfält av ontologisk
instabilitet och förtätning som genererar kreativ dynamik. Ögonblicket beskrivs av Tell,
Lagerholm och Florén (2010), som att ”röra om i grytan” för att väva samman rätt typ
av deltagare i en workshop. Poängen med att ägna fokus åt detta korta men intensiva
ögonblick i en lång och komplex innovationsprocess är att intensiteter tycks
10

Deleuze 1991.
Callon 1998.
12
Latour 2003.
13
Stengers 2005.
14
Whatmore 2009.
11
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åstadkomma en snabbare, radikalare och djupare förändringskraft än bara påverkan av
aktörers attityder. I denna rapport studeras MAKExperience workshop i termer av en
”open source” baserad plattform för just skapandet av intensiteter som ett medel att
försätta aktörer i ett kreativt och förändringsinriktat tillstånd.15
Entreprenörer är redan mycket medvetna om hur intensiteter kan användas för gagna
deras syften. När man ser till extrema entreprenörers förmåga att skapa dynamik så
utgör provokationer, medvetna mediala handlingar, iscensättandet av det udda,
användandet av artefakter, musik, lekfulla möten, hänryckning, barnsliga infall,
stimulering av sinnen, dofter, symboler, dekorer, etc. just medvetna skapanden av
intensiteter, vilket tydligt framgår i Johannisson & Wigren (2010). Mycket av innehållet
i de kreativa näringarna handlar även om att skapa intensiva handlingar och värden i
avsikt att göra produktion och konsumtion meningsbärande. T o m det upplevelsebaserade lärandet tar sin utgångspunkt i handlingar som kopplar samman intensiteter
med lärande. Att se saker som man tidigare tagit för givna på ett nytt sätt är i sanning ett
uttryck för lärande.

En mobil plattform för samproduktion
En av globaliseringens effekter uttrycks ofta i termer av en ökad konkurrens mellan
regioner i en globaliserad värld.16 I en sådan beskrivning har konkurrensen från Asien
och Östeuropa tvingat Västvärlden att bli mer effektiv och innovativ för att behålla
konkurrensförsprånget. Hotet upplevs tydligast i samband med att kostnadsdrivande
krafter ömsom lockar och ömsom trycker ut produktionen av varor från ett land med
högre produktionskostnader till länder med lägre kostnader. Om den globala, nationella
och även regionala skalnivån berör identifieringen av problemen, t ex i termer av en
ökad konkurrens från Asien, så kan lösningarna handla om att hitta strategier för att
bemöta hotet, som den ökade regionala konkurrensen inneburit med att integrera
kunskap i produktionsprocesser. Andra strategier har utgått från att varje region måste
hitta sina unika resurser och man måste kontinuerligt kartlägga förutsättningarna för
potentiella utvecklingsområden, och då också identifiera och stimulera tänkbara krafter
för en sådan utveckling.
Ett verktyg som syftar till att stimulera utvecklingen har skapats av KK-stiftelsen genom
etablering av arenor för mötet mellan upplevelseindustri, akademi, offentlig sektor samt
övrigt näringsliv.17 Ett annat sådant verktyg var att samla branschens aktörer och genom
dem förändra attityden till de kreativa näringarnas betydelse för tillväxt. Som
designindustrin, där design ses om en del i en innovationsprocess som knyter samman
ekonomi, teknik och kultur, erbjuder upplevelseindustrin en helhetssyn på konsumtion,
kultur och upplevelser.18
MAKExperience är en mobil plattform för möten och matchmaking mellan företag
inom olika branscher. Tell, Lagerholm & Florén (2010) presenterar verksamheten mer
ingående; här sammanfattas bara dess grunddrag. Projektet förfogar över en inredd
15

Gustafsson 2008; Lessing 2005.
Amin & Thrift 1995.
17
Heed et al 2008.
18
Kolmodin & Pelli 2005.
16
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container som ställs upp på olika platser och som är central för genomförandet av en
workshop i avsikt att utveckla företagsprodukter i Halland. Workshopen iscensätter
samverkan mellan olika aktörer och inbjuder till kreativa utvecklingsprocesser.
MAKExperience utgör ett större projekt där ett av elementen består av denna mobila
kreativa workshop där intensiteter kan frammanas på ett systematiskt vis, vid möten
mellan företrädare för upplevelseindustrin respektive den traditionella industrin.
MAKExperience mobila workshop används för att utveckla kunderbjudanden med
utgångspunkt från vad kunden vill uppleva och vad leverantören har för förmågor och
resurser (t ex talang, teknik, råvara, produktionsutrustning). En målsättning med
MAKExperience är att försöka bidra till utveckling av både traditionell industri och
upplevelseindustri, gärna också leda till nya företag i gränslandet mellan traditionell
industri och upplevelseindustri, och därigenom bidra till den regionala utvecklingen.19
Jag har deltagit som medaktör i en workshop. Workshopen varar under en dag där ett
företag får hjälp att fundera på framtagandet av en ny produkt/tjänst. En del av mina
reflektioner är från detta tillfälle, övriga resultat följer ur en diskussion från en annan
studie som handlade om en kartläggning av möten mellan traditionell industri och
upplevelseindustrin i Halland. I den studien var jag deltagande observatör. Även om den
kartläggningen innehöll intervjuer och studier av annat material, ligger fokus här på
erfarenheterna från workshopen.
MAKExperience har anordnat totalt 15 workshops i Halland med företag i regionen.
Själva workshopen utgör egentligen bara en del av mötet, eftersom förberedelser och
efterarbeten också är viktiga delar. Aktörer från upplevelseindustrin kan ha lättare att
förstå workshopens syfte än deltagare från den traditionella industrin. Det kan således
vara svårt att sälja in konceptet med en workshop i syfte att hitta branschövergripande
utvecklingsmöjligheter. Mycket fokus läggs därför vid att skapa tillit och förklara vad
en utvecklingsdag kan ge företagare i traditionell industri.
Workshopens ambition är att skapa det man kallar för ett ”mentalt språng”, eller en
ontologisk destabilisering, vilket utgör ett visualiserande av ett mål som ligger bortom
vad som normalt skulle kunna uppfattas som nåbart. Tanken är att alla mål behöver
skalas ner och reduceras för att kunna realiseras, och då kommer den mentala
omorienteringen att kunna utgöra en hävstång med vars hjälp man når ett realiserbart
mål. För att producera ett sådant mentalt språng krävs såväl intensiva upplevelser som
hantering av de kreativa skeenden som uppstår i en workshop.
Planeringen av workshopen fortgår parallellt med gruppen som ska underlätta mötet
mellan företagarna eftersom det gäller att anpassa de övningar som ska frigöra kreativa
krafter riktade mot nytt tänkande. Arbetet i workshopen börjar med en brainstorming
understött av uppgifter. Arbetet ackompanjeras av levande musik av improvisationsoch jazzmusikerna Stefan Petzén och Per Thornberg vilka gör en ”isbrytarövning” för
att få igång deltagarna. Vissa övningar inbegriper att deltagarna själva tar tag i ett
instrument och improviserar med i musiken. Att ”få igång” deltagarna innebär från detta
perspektiv sett att producera ett tillstånd där ordinära perspektiv kan ifrågasättas och nya
perspektiv kan träda in.
19

Samtal med Lagerholm våren 2008.
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Efter hand snävas fokus in på värdföretaget och uppgifterna handlar om att med
gruppens hjälp kunna försöka se hur man kan hjälpa detta genom att utveckla nya varor
eller tjänster. Arbetet liknas vid en kreativ tratt, med början i det mentala språnget för
att sedan fokusera på saker som går att genomföra, och därefter praktiska lösningar som
kan underlätta eller förnya produkter på ett basalt sätt.
Brainstormingprocessen utgör ett moment där kreativa krafter frigörs och där deltagarna
försätts i ett tillstånd, ett nästintill kreativt transcendentalt tillstånd, där det blir tillåtet
att tänka på annat sätt än vanligtvis och där det blir tillåtet att låta sig överraskas av att
det går att göra saker på ett annat sätt. Processen understöds av att man gör det i grupp
och i en miljö där dofter, mat och musik uppmuntrar frigörelse från vardagens bojor.
Dessa kreativa krafter riktas sedan mot ett företags utvecklingsfrågor och uppgifterna
handlar mer och mer om specifika och konkreta lösningar. Workshops av detta slag
visar hur möten mellan människor och skapandet av nätverk kan understödjas av
intensiteter, vilka i sin tur innehåller element som försätter individerna i ett tillstånd där
man är mer villig att se behov av och bejaka förändring och skapa nytt.
Ett problem är förstås att tillståndet riskerar att inte vara längre än en ”bal på slottet”
och att aktörerna tvingas tillbaka till en konkret verklighet där det inte alltid är lätt att
implementera de idéer som utvanns genom de intensiva övningarna och mötena i en
workshop. Ett annat problem är att arrangemanget är arbetskrävande med för- och
efterarbeten.

Intensiva processer och kreativa näringsstrukturer
MAKExperience utgår från en mobil plattform som går att flytta runt till olika platser i
Halland för att skapa intensiva möten mellan företag inom traditionell industri och
upplevelseindustrin.
En återkommande problematik i arbeten som rör fenomenet upplevelser är att det
existerar en rad olika definitioner av vad som egentligen kännetecknar nya former av
industrier. I Sverige tas ofta utgångspunkt i KK-stiftelsens breda definition av denna
utveckling: 20 ”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag
med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera
upplevelser i någon form”.21
Liknande definitioner existerar i övriga nordiska länder. Ursprungligen kommer dock
begreppet från Englands egen sektor, i form av kreativa näringar (creative industries).
Hartley gör en beskrivning av kreativa industrier som pekar på betydelsen av processer
bakom definitionen: ”The „creative industries‟ idea itself is a product not of industry but
of history, both immediate and long-term.”22
20

Å andra sidan har KK-stiftelsen en snävare definition som är föremål för desto intensivare diskussioner
och som betonar definierandet av människor, tingen och deras verksamheter. Där ingår: Arkitektur,
Dator- och tv-spel, Design, Film, Foto, Konst, Litteratur, Marknadskommunikation, Media, Mode, Musik,
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Definitionen som används i denna rapport ligger nära den som är gjord av Region
Halland, vilken är vidare än KK-stiftelsen i det att upplevelsenäringen ses som:
”de affärsdrivande eller affärsstödjande verksamheter som erbjuder besökaren, eller
hallänningen, tjänster och varor laddade med upplevelser. Dessa upplevelser tillgodoser
abstrakta behov, begär, drömmar och önskningar av olika karaktär”.23
KK-stiftelsens definition antyder att studier av människors, verksamheters och företags
anhopningar i olika former ger upphov till en industri, antingen synliga i branschindelad
statistik eller i faktiskt lokalisering. Denna artikel tar sin utgångspunkt i en definition
som ligger närmare Region Hallands, och den anglosaxiska, i det att studien inte
kommer att anamma KK-stiftelsens fokus på formen, (t ex näringslivsstrukturen,
människorna inom branschen, deras verksamhet eller de artefakter de använder) som
upplevelseindustrin tar, utan istället betona de intensiva processer som kreativa näringar
är beroende av i glesa strukturer. Av det skälet blir det oväsentligt om huruvida sport
räknas till upplevelseindustrin eller ej, det viktiga är vilken roll det spelar i en
ekonomisk utveckling ur ett rumsligt perspektiv. Uttryckt på ett annat sätt, tar studien
hänsyn till att det är glesa strukturer som ska utvecklas och då är det lämpligare att se
vad nätverkande och kreativ organisering leder till när de praktiseras.24
Struktur och process blir också viktiga komponenter för att förstå hur teoretiska begrepp
som intensiteter (process) kan bli viktiga instrument för att förstå upplevelseindustrin i
ett län som kännetecknas av glesa strukturer, hellre än begrepp som t ex kluster
(struktur), vilka av naturliga skäl, betraktas som varande mer lämpade för att förstå
förhållanden i täta strukturer.

Dynamiska intensiteter på plats
Platser och rumsliga villkor utgör viktiga utgångspunkter för produktion av upplevelser
där produktionsfaktorerna inte är konkurrensutsatta på samma sätt som andra typer av
faktorer, vilka kan vara beroende av design och kostnadsläge. Det betyder inte att
konsumenter fortfarande är i behov av upplevelsernas värdestatus och varumärken, det
innebär bara att det finns en större komplexitet i kopplingen till enskilda platser när det
gäller upplevelseprodukter som bad, fiske, idrott, och inte minst till platser som High
Chaparral, Åre Design Center, Race City och Isaberg. Platsens attraktivitet är därmed en
inte ringa värdevariabel. Platser kan därför användas och designas för att bli attraktiva
genom att förändra utformning av produkter och tjänster inom t ex besöksnäringen,
vilket inte minst visar sig på platser som Jämtland, Gotland, Gnosjö och Halland.25
Dessa platser visar dock att utveckling inte nödvändigtvis är beroende av traditionella
klusterformer. Det finns andra typer av begrepp som fångar andra aspekter av
utvecklingsdrivande krafter, däribland intensiteter. Intensiteter både är och inte är
platsberoende, de är både stationära och mobila. Intensiteter har förutsättningar att
framkalla kreativa katalysatorer i tids-rumsliga kopplingar, temporära såväl som
stationära, liknande dem i klusterstrukturer.
23
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I klusterstrukturer hittar man processer som är intensiva, t ex dynamiska nätverk och
teknik- och kunskapsutveckling. Deleuze‟s begrepp intensiteter kan användas för att
förklara såväl rumslig som social närhet utan att för den skull antyda en permanent eller
stationär koppling till verksamheter så som tolkningarna av kluster gärna visar på.26
Andra författare har beskrivit intensiteter i termer av ”vibrancy” och ”vitality” för
samma fenomen.27 Intensiteter finns enligt Goodchild i alla händelser och sociala
sammanhang, som delar av det osynligt sociala.
Poängen här är att intensiteter är något som enskilda entreprenörer skapar genom olika
typer av handlingar, men det är samtidigt ett begreppsligt verktyg för att förstå hur
regional utveckling kan genereras genom nätverk. Deleuze talar om kunskaper kreativt
skapade för ett enskilt ändamål och de krafter som krävs för att transformationen av
dessa kreativa kunskaper ska kunna ske: ”Knowledge is concerned with kinds of
multiplicities and relations that exist in society; power is concerned with strategies for
production and transformation of relations; desire is concerned with the driving force
behind creation and relation”.28
Kunskap kan alltså användas som ett medel för att förändra regionala utvecklingsförutsättningar genom att utöva ett förändringsarbete i de nätverk och relationer som företag
och företagare ingår i inom en given regional struktur.
En annan viktig poäng med begreppet intensiteter i ett regionalt sammanhang är att det
inte diskriminerar mellan olika rumsligheter och avstånd. Intensiteter kan skapas
oberoende av fysiska avstånd, såväl i IT-baserade nätverk som i fysiska klustermiljöer.
Intensiteter kan skapas av människor som interagerar, oavsett om de befinner sig på
samma plats hela tiden, eller om de möts genom att sammanfogas i temporära
organisationer. Det viktiga är att se på såväl processerna som strukturerna, d v s att även
se till utfallet av intensiteterna, inte enbart på deras formering i rummet.
Fysiska platser skapar dock förutsättningar för en typ av intensiteter som ofta framkallar
en mer genomgripande förändring av människors ontologier, inte för att de är platser i
sig, utan för att vi transporterar våra kroppar till dem och genom att vi gemensamt
skapar dessa platser med hjälp av våra handlingar.29 De förkroppsligade intensiteterna
utgör i sin tur utgångspunkten för andra typer av kollaborativt och deltagande kreativt
förändringsarbete, eller som Ingold kallar det: ”a modulating practice”.30
Förkroppsligade intensiteter skapar emotionella geografier, eller sagt på ett annat sätt,
möten mellan människor skapar affekter orsakade av aktörer som är i kontakt med
varandra: “...a body affects other bodies, or is affected by other bodies; it is this capacity
of affecting and being affected that also defines a body in its individuality”.31
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Detta trots att de kan vara av temporär och mobil art som i MAKExperience workshops.
Den mobila containern hjälper alltså till att skapa intensiteter, vilka i sin tur möjliggör
nya tolkningar och presentationer av världen, och kreativa processer för att ta fram nya
produkter.
Även om just Deleuze förekommit tidigare inom forskningen kring entreprenörskap och
innovationer, har begreppet intensiteter inte använts i nämnvärd utsträckning. 32 Begrepp
som flitigt använts är nära förknippade med den typ av intensiteter som just
åstadkommer nya tolkningar och presentationer av relationer, t ex när man talar om
kreativitet, en kreativ värld, kreativa identiteter, kreativ praktik, kreativa städer, kreativa
företag och kreativ ekonomi,33 i termer av upplevelser,34 samt i kulturproduktion.35
Det är inte bara inom ett specifikt projekt som MAKExperience som begreppet
intensitet förmår bära på mening. Produktionen av intensiteter i avsikt att frambringa
kreativa kontaktytor verkar långt in i tänkandet kring organisationer och roller som rör
konsument och producent. Dynamiken i de workshops som ordnas inom
MAKExperience skapas inte genom dem som leder processerna. Inte heller handlar det
om att medkreatörerna eller facilatorerna ”gör” saker i workshopen. Workshopen
omorienterar snarare relationerna mellan aktörerna, vilket stöds av att man är anonym
under dagen. Alla dras in i en kreativ process orienterad med att använda kraften för att
lekfullt utveckla en produkt – vara eller tjänst – men där flera av deltagarna inte vet vem
som är producent eller konsument, agent eller aktör, facilitator eller kreatör. Vidare
utgör workshopmötena ett temporärt åsidosättande av sådana gränser. På så sätt skapas
konversationer kring produkter och verksamheter som väver samman rollerna som
forskare, företagare och facilitator.
MAKExperience workshops omorienterar alltså rollerna som producenter och
konsumenter av idéer och uppslag. Omorienteringen i sig utgör en intensitet eftersom
bruset från de behov vi har av att artikulera vår identitet och status tas bort, vilket i sin
tur innebär att omorienteringen förstärker intensiteten i de övningar som i sig utgör de
huvudsakliga värdeskapande aktiviteten. I den meningen utgör workshopen en form av
”open-source-influerad” utgångspunkt för delaktigt värdeskapande där kontrollen över
nätverket ligger hos deltagarna, som kan vara såväl slutanvändare som producenter.36

Förändrande upplevelser
En upplevelse som inte bara innebär en överraskande effekt, utan också utgör en
strategisk del av en process där själva öppnandet av sinnena även ska leda till en
förändring av en individs syn på världen, kan kallas för en transformativ upplevelse.37
En transformativ handling är en intensifierad handling som kan skapa en känsla av att t
ex en konsumtionshandling upplevs som rätt, eller som förstärkande känslan av att
32
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handlingen gör individen till en bättre individ än före upplevelsen. Upplevelsens syfte är
då inte enbart att försätta individen i ett förändrat tillstånd av eufori eller häpnad, utan
intensifieringen syftar till att skapa en djupare insikt som i sin tur leder till bättre
handlingar och en upplevelse av meningsfullhet i tillvaron. Pine och Gilmore beskriver
transformationsekonomiska element med betoning just på närvaron av element som
stannar kvar längre än bara den rena upplevelsen:
Experiences aren't the ultimate form of economic offering. Pine and Gilmore
have identified a fifth stage: Transformations. Whilst experiences do provide
sensations and a memorable event these do wear off with time.
Transformations on the other hand make a permanent beneficial change to the
customer. A sick person become well in body and mind, a dying company is
turned-around, and a customer habitually spending beyond his or her means
achieves financial viability and stability. Whilst experiences are memorable
and are sustained for a time, transformations are inspirational and must be
sustained through time.38
Exempel på förändrande intensiva upplevelser kan rymmas inom ramen för ett
upplevelsebaserat lärande. Konst och musik är andra typer av presumtiva bärare av
intensiva element som genom upplevelserna kan förändra eller tillföra en ytterligare
dimension till synen på världen för en individ. I kollektiva sammanhang kan dessutom
dessa intensiva element förstärkas genom att upplevelsen delas med andra och görs
gemensam och kollektiv.
MAKExperience mobila workshop utgör ett rum för intensiteter, och därmed skapas
även förutsättningar för konsumtionshandlingar baserade på de värden som utvecklas
inom ramen för arbetet med företagen. Med andra ord, workshoparna skapar intensiva
möten där presumtiva ontologiska destabiliseringar kan utveckla nytt tänkande kring
produkter och tjänster.

Att skapa en temporär regional förtätning
Mötet mellan upplevelseindustrins och traditionell industris aktörer behöver inte vara
rumsligt koncentrerade för att skapa ett kontinuum av ömsesidiga relationer, när
avsikten är att transformera attityder och värderingar kring såväl ett företag och dess
produkter och tjänster. MAKExperience workshops visar att det är möjligt att producera
intensiva föreställningar mellan helt skilda aktörer genom att arbeta via en mobil
mötesplats i en region som kännetecknas av glesa strukturer. MAKExperience mobila
workshops iscensätter möten mellan upplevelseindustrin och traditionell industri vilka,
förutom att de producerar intensiteter, skapar kollektiva erbjudande om möjlig
ömsesidig utveckling som med hjälp av kreativa resurser kan skapa en ”co-production
of value”39 och co-creation40, det vill säga samproduktion och samkreation av värde.41
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MAKExperience visar också att det är möjligt att via en mobil workshop hantera det
samspel som delar av produktionsprocesser ger upphov till, och kan sträcka sig från
medlemmarna i en organisation ut till de nätverk som kunder ingår i som enskilda
aktörer. MAKExperience workshops visar också möjligheter att iscensätta ett regionalt
utvecklingsarbete i större skala och därmed göra fler aktörer till samkreatörer i
utvecklingsprocesser av branscher.
Själva syftet med att intervenera i en organisk struktur eller regional företagarkultur är
förstås att dess förmåga att utvecklas begränsas till den mängd intensiva möten den kan
åstadkomma av egen kraft. Intensiva och kollaborativa möten skapar i sig
förutsättningar för att förändra ett simultant pågående kollektivt mönster av värderingar
och handlingar i en regional kontext. I det regionala tillväxtprogrammet sägs att Halland
inte är beroende av några dominerande branscher eller storföretag.42 Branschbredden
med många små och medelstora företag sägs skapa en robust näringsstruktur som är
mindre känslig för marknadsförändringar och strukturella förändringar. Frånvaron av
dominerande branscher och företag samt förekomsten av många småföretag gynnar
flexibilitet och omställningsförmåga. Under senare tid har strukturella förändringar gjort
att många stora företag genomgått dramatiska förändringar.
Svagheterna i det halländska näringslivet sägs vara en relativt låg tillväxtvilja. Ibland
beskrivs denna inställning som kännetecken på en företagarkultur präglad av
”förnöjsamhet”. Att vara förnöjsam innebär då att företagen går bra utan att man
behöver anstränga sig och den utkomst som de genererar anses vara en så stor andel av
det goda livet som man eftersträvar. Att vara förnöjsam kan utgöra ett hot eftersom det
inte skapas ett kontinuerligt omvandlingstryck på verksamheter. Men, förnöjsamheten
kan också vara kopplad till en distinkt föreställning om det hållbara och goda livet, och
det kan därmed också utgöra en variabel som mycket väl kan lyftas fram för att
marknadsföra Halland som en livskvalitetsmässigt bra plats att driva företag på.
I ett regionalt sammanhang som kännetecknas av glesa strukturer är det väsentligt att ta
tillvara på de kompetensresurser som trots allt finns. Det är dock viktigt att ställa sig
frågan om hur kompetenser tas till vara i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Caves
säger att kreativa näringar kännetecknas av behovet av att skapa och återskapa kreativa
team av personer med olika kunskaper, vilka kan ha olika motiv för att delta i teamen
och produkterna.43 Det betyder att vertikalt differentierad kunskap utgör en resurs för
kreativitet och mångfald i utvecklingen av nya varor och tjänster.
Svagheten med en mobil utvecklingsplattform vilken drivs som ett projekt är att det kan
vara svårt att bygga upp kontinuerliga nätverk och informella kontrakt som knyter
samman aktörer i de flesta kreativa branscher. En plattform för möten mellan
upplevelseindustri och traditionell industri bör alltså även kunna hantera långsiktig
hopfogning av kunskaper och kompetenser i tid och rum för att åstadkomma beständiga
regionala effekter.
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Avslutande diskussion
Om intensiteter kan sägas spela en viktig roll i mötet mellan enskilda företag och
människor, så spelar förändringseffekterna eller tänkbara koordineringseffekter en mer
spekulativ roll. Intensiva och kollaborativa mötesplatser kan användas för att möjligen
skapa minst tre olika effekter:




Intensiva upplevelser och rum för ontologisk destabilisering och kreativt
skapande
Samproduktion mellan olika branscher av värden genom relationer
Rumsliga effekter i den regionala kontexten

Argumentet som förs fram i detta avseende är att utvecklingen beror på koncentrerade
och fokuserade utvecklingsinsatser, som nödvändigtvis inte behöver vara organiserade i
kluster. Klustertanken bygger på idéer om form som bas för ett utvecklingstänkande.
För att åstadkomma effektiva intensiteter krävs antingen mycket pengar eller en
medveten användning av de resurser som existerar. Tanken här handlar om att det finns
möjlighet att reproducera vissa av de effekter som åstadkoms i historiskt grundade
kluster, t ex kreativa intensiteter i tid och rum.
De element som här beskrivits i termer av intensiteter skulle kunna utgöra en diskussion
för processorienterade verktyg för utveckling av möten mellan traditionell industri och
upplevelseindustrin. Intensiteter kan ses som en utgångspunkt för att hitta sätt att
destabilisera ontologier och producera kreativitet och förändring, kort sagt, intensiteter
hjälper till fokusera och att underlätta kreativa möten mellan upplevelseindustri och
annan traditionell industri och samtidigt skapa utveckling i strukturer som är glesa.
Upplevelseindustrins och annan industris attityder till kunskapsutbyte och mentala
barriärers överbryggande är frågor som egentligen hänger ihop med varandra. Intensiva
möten mellan de olika industrigrenarna kan verka nedbrytande av de mentala barriärer
som annars gärna står emot förändring.
Trots att en mobil plattform för utveckling som MAKExperience workshop, har
förutsättningar att lyckas åstadkomma förändringar, så borde det finnas utrymme för en
diskussion kring en stationär regional plattform för utvecklande möten mellan
traditionell industri och upplevelseindustrin. På så sätt kan framgångsrika exempel
fungera som förebilder. Det är i sig ingen enkel fråga, vilken innehåller problem som
lokalisering, ägande och tillvaratagande av kompetenser, och framför allt samverkan.
Samverkan och samproduktion är nödvändiga verktyg varmed olika typer av intensiteter
kan skapas för utveckling av företag och organisationer. Samverkan och samproduktion
är dock inte helt självklara instrument i ett system vars grundvalar i stort och smått
bygger på idén om konkurrens.
Tydligast kan detta problem uppstå i en stationär plattform som då kan få problem med
att återskapa en innovativ miljö där alla parter ges informationstillgång och där ickeallierade sammanslutningar av aktörer i olika grupper med olika synpunkter och
värderingsgrunder tillåts krocka med varandra, och så småningom bilda grunden för nya
värden och synsätt. Ett stationärt system kan således få problem med öppenheten och
19

transparensen i systemen, vilket i sin tur ger en drivkraft till skaparlust och vilja att delta
i innovationsskapandet. Ett stationärt system blir troligen också mycket snabbt
institutionaliserat, och kommer därför att bli bärare av etablerade tankestrukturer, vilket
kan motverka syftet med ett temporärt hopfogat agglomerat av kreativa krafter. Styrkan
med en mobil plattform som MAKExperience workshop är att det är svårt för
traditionellt starka aktörer, som politiker, högskolerepresentanter och andra regionala
företrädare, att lägga beslag på plattformen som ett redskap för att reproducera
konkurrenstanken i en miljö som syftar till det motsatta, nämligen att med gemensamma
kollaborativa krafter åstadkomma ett kreativt arbete åt ett företag.
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