
Lekkonferens stärker relationen mellan näringsliv och forskare 

 
Konferensen LEK2011 i Vimmerby, den nya mötesplatsen för näringslivet och 

forskarsamhället inom barns lek och lärande, blev en succé. Under konferensen 

presenterades den senaste forskningen inom området och flera nya kontakter knöts 

mellan näringslivet och forskarakademin.  

 

I slutet av maj samlades drygt etthundra forskare, företagsrepresentanter, entreprenörer, 

praktiker och beslutsfattare på konferensen i Vimmerby för ett givande utbyte. Under två 

dagar fick de ta del av den senaste forskningen inom barns lek och lärande samtidigt som de 

fick möjlighet att knyta nya kontakter.  Och under LEK2011 blev det tydligt att behovet av 

etablerade kontakter mellan forskarsamhället och näringslivet i lekbranschen är stort.  

 

- Den här konferensen är startskottet för vårt närmande till forskarvärlden.  Jag har 

tidigare saknat dessa kontakter - men inser att det finns en jättepotential att utveckla 

vårt arbete genom att samarbeta med forskningen, konstaterar Klas Elm från 

branschorganisationen Leksaksbranschen.  

 

Klas Elm liksom svensk leksaksforsknings nestor Krister Svensson deltog i konferensens 

näringslivspanel där det bland annat diskuterades hur näringslivet och forskarsamhället ska nå 

varandra samt svårigheter men också möjligheter med ett närmare samarbete.  

 

-  Forskningen kan bidra med flera spännande koncept och tjänster inom barns lek och 

lärande. Vi har intressant kunskap och kan tillsammans skapa en plattform för 

utveckling av produkter och lekredskap, sa Krister Svensson.  

 

 

 

 

 

 

Ett tjugotal forskare och experter medverkade på LEK2011 och höll uppskattade 

presentationer om bland annat barns kreativitet, utomhuslek och design anpassad för barns 

lek.  



På konferensen medverkade också flera representanter från näringslivet däribland Kristin 

Stafström, marknadschef på Micki Leksaker.  

  

 - LEK2011 ger oss möjlighet att ta del av den senaste forskningen kring barns lek och det har 

vi stor nytta av i vår produktutveckling, eftersom vår målgrupp är just barn, sa hon.  

 

Konferensens avslutningsanförande hölls av Catharina Håkansson Boman, statssekreterare på 

Näringsdepartementet, och hon framhåller etableringen av Vimmerby Concept Park, som nu 

följer på LEK2011, som något mycket positivt.   

 

- Ett utmärkt initiativ av Vimmerby kommun och Linköpings Universitet som med sin 

Concept Park är först i landet med att bygga en mötesplats för innovationer för barns 

lärande, utveckling och hälsa. Ett framsynt och modigt steg för att möta framtiden. En 

mer kreativ miljö för att ta fram nya lösningar kopplat till barns lek och lärande, finns 

knappast. 

 

 
 

 

-  Jag önskar att fler vågar satsa visionärt som i Vimmerby. Jag hoppas den här 

mötesplatsen för innovation kopplat till lek kan sträcka sig ut över Sverige och 

internationellt, säger Catharina Håkansson Boman.  

 

 


