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Förord 
Malin Sigurdsson jobbar på konsthallen Drakónen som drivs med kommunala och regionala 
medel. Drakónen är en viktig knutpunkt för regionens konstliv, dels de regionala 
konstnärerna men även en samlingsplats för kommunens invånare. Konsthallen bidrar till 
debatt och ett aktivt kulturliv i regionen. Den ansvariga för konsthallen på kommunnivå har 
signalerat att anslagen till konsthallen kommer att dras ner kommande år. Det här gör Malin 
mycket upprörd. Som hon har slitit med denna konsthall i flera år och plötsligt när det börjar 
svaja litet i ekonomin så ska kommunen genast dra ner på anslagen. Malin bestämmer sig för 
att satsa istället för att dra ner. Hon tänker att det måste finnas fler källor att hämta pengar 
ur om nu kommunen inte är villig att fortsätta finansieringen.   
 
Malin kallar till ett strategiskt möte. Hon bjuder in de konstnärer hon känner till i regionen, 
viktiga institutioner och representanter från det regionala näringslivet. Uppslutningen på 
mötet blir stor, Malin är en central figur i kultursammanhang och har lätt för att få med sig 
folk. Under mötet diskuterar de strategier, mål och visioner för hur de skulle kunna 
samarbeta för att utvecklas på kort och på lång sikt. Vad kan de göra tillsammans och hur 
kan de få kommunen och regionen att identifiera den potential som finns i deras 
verksamheter? Vilka strategier kan de använda för att inte behöva avveckla utan istället 
utveckla? 
 
Livliga diskussioner tar fart. Gruppen samlar sig så småningom bakom ett förslag om 
företagarkvällar på konsthallen. Idén är att sammanföra konstnärer med arbetsgrupper på 
företag för att genom kreativitet lyfta perspektiv och föra processer vidare i frågor där man 
har fastnat. Företagen är villiga att betala arvode för att en konstnär tar sig an problematik 
som förberedelse och att sedan under en kväll fungera som processledare. Tanken är att 
möjliggöra förändringsprocesser med andra perspektiv än de som företagen brukar använda.  
 
De företagsledare som kommer på mötet blir mycket engagerade. Här har de en lokal att 
tillgå och kan med hjälp av en konstnär förändra perspektiv och utvecklingsprocesser. Detta 
kan leda till att de produkter som idag inte går så bra på marknaden kan utvecklas och i ett 
nytt ljus bli mera konkurrenskraftiga.  
 
Konstnärerna som är med på mötet ser här sin egen marknadspotential. Deras kompetens kan 
nu komma till användning på ett annat sätt än vad de är vana vid. De beslutar sig för att bilda 
en ekonomisk förening för att göra det möjligt att samverka och erbjuda sin kompetens på en 
större marknad än tidigare. Drakónen blir mötesplatsen de kommer att verka genom och 
tillsammans kan de erbjuda en bredare kompetens och fler möjligheter när de vänder sig mot 
det befintliga näringslivet.  
 
Med hjälp av berättelsen om Malin Sigurdsson och konsthallen Drakónen har jag försökt ge 
liv åt begreppet mötesplats. Inom kreativa sektorn efterfrågas mötesplatser som möjliggör 
samarbeten och utveckling. Utvecklingsarbetet inom kreativa sektorns område består i stor 
utsträckning av att skapa sådana mötesplatser. Dessa kommer att ha en stor betydelse för 
utvecklingen och det är avgörande vilka som engagerar sig och vilka som driver den 
utvecklingen. Idag kan vi endast se början av vad detta kommer att innebära. I framtiden 
kommer kreativa sektorn att vara en självklar spelare i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
Heléne Bäckström, samordnare KRUT-projektet  
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1. Den kreativa sektorn och KRUT – Kreativ Utveckling 
Inledning 
Den kreativa sektorn1 är under ständig förändring, människor rör sig mellan verksamheter och 
organisationsformer i ett ständigt flöde. Produktionen inom den kreativa sektorn är beroende 
av idéer och kreativitet och en rörlighet krävs för att kreativa idéer och lösningar ska växa 
fram. Föreliggande studie är ett försök till att skapa en bild av den kreativa sektorn och dess 
förutsättningar idag inom sex regioner. De medverkande regionerna är södra Småland, 
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Studien är även ett sätt att skapa 
förståelse och nycklar för att arbeta med framtida utveckling inom sektorn. Denna studie 
utförs inom projektet KRUT – kreativ utveckling som är ett näringslivsprojekt där dessa 
regioner samverkar. Projektet drivs med stöd från regionerna samt EUs regionala 
strukturfonder. Projektet är indelat i tre faser där fas 1 inkluderar kartläggning, denna 
kartläggning ser du här. I fas två och tre kommer regionerna arbeta vidare med den kreativa 
sektorn.  

Sammanfattning statistik och kvalitativ studie 
• Kreatörerna utgör 35 procent av de sysselsatta när hela kreativa sektorn betraktas men 

när arbetsställena betraktas återfinns cirka 50 procent inom kreatörsrollen.  
• Inom huvudsektorn Media/Digital finns den största delen sysselsatta inom kreativa 

sektorn.  
• Kreativa sektorn har generellt lägre andel sysselsatta kvinnor och utrikesfödda jämfört 

med hela ekonomin 
• Andelen sysselsatta som är företagare utgör en större andel inom kreativa sektorn 

jämfört med hela ekonomin 
• Huvudsektorerna Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital och Konst/Design utgör 

ungefär lika stora delar av kreativa sektorns arbetsställen 
• Generellt består kreativa sektorn av många arbetsställen med få anställda 
• Cirka 80 procent av arbetsställena utgörs av enskilda firmor, aktiebolag, ekonomiska 

föreningar och kooperativ 
 
De deltagande regionerna har ett brett utbud av utbildningar inom området, dock är det 
mindre vanligt att utbildningar inom Konst/Design-området förekommer på högskolenivå. 
Regionerna kan erbjuda en bred infrastruktur vad det gäller entreprenörskapsfrämjande 
organisationer. En del av regionerna brottas med strukturella problem vad det gäller 
utvecklingsfrågor som hamnar mellan kultur och näringslivsområdena. Det finns goda 
möjligheter för utveckling av kreativa sektorn i regionerna. Nätverk finns påbörjade i samtliga 
regioner och det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet  
 

Läsintroduktion 
I studiens andra kapitel Kreativa sektorns sammanhang betraktas kreativa sektorn ur ett 
samhälls- och utvecklingsperspektiv. Rapporter samt teorier som finns kring området 
presenteras och nya begrepp introduceras. I kapitel 3 Metod introduceras den modell med 
delsektorer och huvudsektorer som använts i studien för att överblicka den kreativa sektorn. I 
Definitioner och kategorisering av den kreativa sektorn presenteras konstruktionen av 
                                                 
1 Kreativa sektorn i denna studie definieras verksamheterna – sport, djur/natur/friluftsliv, turism, 
andlighet/själsliv, tidningar/tidskrifter, mjukvara/spel/datorservice, TV/radio, reklam, film/video, foto, musik, 
mode/design, konst/konsthantverk, litteratur, artister/sång/dans/teater/festivaler, arkitektur, museum, 
bibliotek/informationshantering, historiska platser/byggnader/hus, arkiv. 



begreppet kreativa sektorn samt de källor och researchmetoder som ligger till grund för 
studien. I kapitel 5 Kreativa sektorn i statistiken ges en bild av kreativa sektorn med hjälp av 
statistik. Regionerna beskrivs med utgångspunkt i den modell som används i studien och 
innefattar sysselsättning, arbetsställen samt förvärvsinkomst. Kapitlet avslutas med en 
jämförelse mellan de deltagande regionerna. Det avslutande kapitlet är en sammanfattning där 
huvuddragen av studien vävs samman med teorierna. Detta kapitel blickar även framåt och 
väcker frågor för vidare studier och för arbetet vidare med regional utveckling. I bilaga 1, 
Regionala förutsättningar i de medverkande regionerna presenteras en kvalitativ bild av de 
regionerna som studien omfattar. Delar från bilagan finns upptagna i diskussionen men 
återfinns i sin helhet som bilaga. 
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2. Den kreativa sektorns sammanhang 
Följande kapitel sätter in undersökningen i ett större sammanhang och visar hur sektorn har 
kopplingar till ekonomisk- och samhällelig utveckling. Här presenteras nya begrepp och 
undersökningar gjorda inom området, både nationellt och internationellt. 
 

Ekonomi och kultur – nya möjligheter uppstår 
Synen på kultur som betydande för ekonomin har utvecklats under senare år och i förstudien 
Kultur och ekonomisk utveckling menar man att betoningen på de ekonomiska aspekterna 
bland annat hänger samman med den minskande offentliga finansieringen av kultursektorn. 
Studien pekar även på att ekonomiska argument ofta används i strävan efter legitimitet inom 
offentlig kulturverksamhet.2 När den studien läggs fram 2001 pekar den på att kultursektorn 
utgör en liten del av ekonomin, men att den samtidigt är en växande sektor och intresset för 
kulturen som utvecklingsfaktor ökar. Internationellt tillskrivs den kreativa sektorn och dess 
näringar en allt större betydelse för regional tillväxt och utveckling.3  
 
Arbetet med att förändra synen på tillväxt och att gå från ett industri- till ett kunskapssamhälle 
är omfattande och kreativiteten är en mycket viktig faktor i den utvecklingen. I och med att 
ekonomin förändras utvecklas nya perspektiv på tillväxt där resurser och förutsättningar för 
utveckling blir viktiga. En av de största forskarna på området är Richard Florida och han 
pekar på vikten av kreativitetens utveckling i denna förändringsprocess. Han berskriver detta i 
The rise of th creative class och The flight of the creative class. Nedan följer en presentation 
av rapporter som tar upp kreativitet, kultur och utveckling ur olika perspektiv.  
 

Nya möjligheter för distribution 
The Long Tail är ett begrepp som beskriver dagens sätt att distribuera musik och digital 
kultur. Den digitala utvecklingen för med sig ett paradigmskifte inom distribution eftersom 
digitaliseringen underlättar försäljning av digitala varor via Internet. Detta medför ökade 
möjligheter att sälja varor till en större specificerad publik samt att de fysiska skivbutikerna 
får svårt att överleva. Detta gör att fler kan producera mer differentierad kultur till nischade 
grupper. Den digitala kulturen, i detta fall musik, når på det här sättet en världsmarknad där 
den egna hemmamarknaden med sin vanliga 80/20-regel4 luckras upp. I boken The Long Tial 
försöker man hitta en ny regel och man har sett att av 10 000 tillgängliga album säljer 98 
procent av dem alltid minst ett spår per kvartal. Detta beror på att den digitala distributionen 
gör att ett stort lager inte längre automatiskt medför omfattande lager och 
försäljningskostnader, vilket är fallet i en fysisk skivbutik. En nätbutik kan distribuera och 
lagerhålla väldigt mycket mer jämfört med en traditionell skivbutik. Vad kommer detta att 
innebära för dem som exempelvis skapar musiken? Blickar vi mot en framtid där det kommer 
vara lättare att leva på sin talang eller kommer resultatet av detta att bli det omvända? Här kan 
vi ännu bara spekulera men det är viktigt att vara uppmärksam på och följa denna utveckling 
samt stimulera den i den riktning som ur ett producent- och distributionsperspektiv är 
intressant.5  

                                                 
2 Regionplane- och trafikkontoret (2001) Förstudie – Kultur och ekonomisk utveckling 
3 Florida, Richard och Tinagli, Irene (2004) Europe in the creative age 
4 80/20-regeln innebär att 20 procent av produkterna står för 80 procent av inkomsterna (och ofta upp mot 100 
procent av vinsten). 
5 Anderson, Chris The Long Tail – Rewriting the Rules of Culture and Commerce, 
http://www.longtail.com/about.html, 2006-08-29 

http://www.longtail.com/about.html
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Att leva på sin kreativitet 
Det är ett faktum att den kreativa sektorn till större del består av många små företag inom 
tjänstesektorn. I Storbritannien har man under ett tio-tal år arbetat med perspektivet cultural 
and creative industries.6 Med utgångspunkt i cultural and creative industries har sedan en 
studie gjorts om finansiering inom dessa områden. En arbetsgrupp har studerat frågan om 
kreativa företag och tillväxt. I studien undersöks om det är svårare att växa, få lån och 
riskkapital om man driver företag inom dessa branscher jämfört med andra typer av företag. 
Arbetsgruppen har kommit fram till att det inte är svårare att få stöd men viljan att växa samt 
kunskapen om hur man gör det är i allmänhet lägre inom cultural and creative industries 
jämfört med övriga sektorer. Rapporten förespråkar särskilda stödgrupper för att diskutera 
tillväxtpotential inom kreativa näringar. Det är viktigt att dessa stödgrupper kommer i kontakt 
med företag med möjlighet och vilja att växa. Rapporten pekar vidare på att stödgruppen bör 
vara sammansatt av människor som har god insikt i dessa branscher samt erfarenheter av 
tillväxt inom näringslivet. Gruppen föreslår vidare att uppbyggnad av nätverk kring dessa 
funktioner skulle främja utvecklingen då nätverk traditionellt är svagt inom området. Här 
finns möjligheter att utveckla och stärka dessa branscher genom att bilda aktiva nätverk med 
närhet till företagsutveckling.7  
 
I KK-stiftelsens8 rapport Att leva på sin talang studeras fyra olika områden inom 
Upplevelseindustrin9. Studiens fokus ligger på bildkonst, scenkonst, mode och musik. 
Utgångspunkten är författarnas tidigare erfarenheter av att arbeta nära kreatörerna. Författarna 
menar att de har sett en oförmåga och en ovilja bland kreatörer att vara affärsmässiga inom 
sitt yrke men att de gärna vill livnära sig på det. De menar att detta delvis kan bero på brister 
inom utbildningsväsendet. Utbildningarna inom upplevelseindustrin är antingen för 
fokuserade på det kreativa eller för fokuserade på det entreprenöriella. Författarna pekar på att 
det de beskriver som en oförmåga och en ovilja även kan bero på en integritetsrädsla hos 
kreatörerna. Som kreatör lever man väldigt nära sitt skapande uttryck och använder sig ofta av 
sin person och personlighet som varumärke. Detta innebär att misslyckanden och nej-svar ofta 
tolkas på ett personligt plan. Det kan även i kreatörens omgivning finnas aktörer som tjänar på 
att befästa en bild av kreatören som en isolerad person. Orsaken kan vara fördelaktig för 
mellanhänder som tjänar på att förstå helheten bättre än kreatören. Studien förespråkar en mer 
integrerad utbildning där utvecklingen av det egna företaget ingår som en naturlig del. De 
behov som pekas ut är bland annat branschkunskap, attitydförändring, omvärldsförståelse och 
affärskunskap med tillhörande kommunikation. I rapporten rekommenderas en lösning med 
deltidsstudier och de menar att detta skulle vara en gynnsam utveckling för redan verksamma 
kreatörer.10 
 
Enligt rapporten Leva på kultur är det mycket vanligt att kulturarbetaren arbetar på flera 
arbetsplatser med flera arbetsgivare och ofta genom eget företag inom kulturella näringarna. 
Undersökningen pekar även på att åldersstrukturen inom de kulturella industrierna är hög vid 
en första anblick. I det sammanhanget är det viktigt att veta att urvalsmetoden i 
                                                 
6 Powell, David (2002) Creative and cultural industries – An economic impact study for South East England, 
South East England Cultural Consortium and South East England Development Agency, Guilford 
7 Creative Economy Programme, Access to finance and bussiness support working group, 
http://www.cep.culture.gov.uk/index.cfm?fuseaction=main.viewBlogEntry&intMTEntryID=2987, 2006-09-06 
8 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling som arbetat med begreppet Upplevelseindustrin.  
9 KK-stiftelsen definierar upplevelseindustrin enligt verksamheterna arkitektur, design, film/foto, litteratur, 
konst, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring, och 
upplevelsebaserat lärande 
10 Gullander, Karlsson, Lundqvist, Lönnroth, Strandqvist, (2005), Att leva på sin talang, kreatörens behov av 
entreprenörskap 

http://www.cep.culture.gov.uk/index.cfm?fuseaction=main.viewBlogEntry&intMTEntryID=2987
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undersökningen har baserats på register från branschorganisationer och företag och det 
betyder vidare att de som ingår i undersökningen är personer som redan är etablerade inom 
dessa näringar. Det förefaller även i hög grad som om individer väljer att stanna kvar inom sin 
profession även efter sin pensionering. Detta kan dels bero på att man driver sin hobby som 
företag eller på låg inkomst. En stor del av respondenterna i undersökningen uppger att de 
varit verksamma mer än tio år inom kulturella näringar.11  
 
På det hela taget är utbildningsnivån hög inom de kulturella näringarna, tre fjärdedelar av 
respondenterna uppger att det ha någon form av eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras 
med riksgenomsnittet på 29 procent. När entreprenörskap diskuteras av Power och Jansson 
framhäver de att om entreprenörskap definieras som en person som startar ett företag så är det 
få sektorer som kan mäta sig med entreprenörskapsandan inom de kulturella näringarna. I den 
refererade studien är det inte mindre än 60 procent av respondenterna som uppger att de driver 
eget företag. I studien ställdes även frågan om respondenterna funderat på att starta eget 
företag, var på över 55 procent svarade att sådana tankar fanns. Studien tar även upp frågor 
om viktiga egenskaper i den lokala miljön. De fem generellt mest betydelsefulla faktorerna är 
enligt studien kompetens, teknologisk infrastruktur, kunder, finansieringsmöjligheter och 
lämpliga lokaler. Det finns dock en skillnad mellan svaren från verksamma i storstäder och 
verksamma i mindre kommuner. Respondenterna i storstäder anser det vara viktigare med 
teknologisk infrastruktur medan respondenterna i mindre kommuner generellt anser att 
tillgången på lämpliga lokaler är av större betydelse.12  
 

Konstnärernas villkor 
Konstnärsnämnden har gett ett uppdrag till SCB att titta på konstnärernas villkor och 
rapporten visar att konstnärer har lägre inkomster än befolkningen som helhet. 2004 var 
medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten för konstnärer 20-64 år 183 000kr. 
Det är 84 procent av den sammanräknade förvärvsinkomsten i motsvarande åldersgrupp när 
man tittar på hela befolkningen. Spridningen av inkomster är stor inom konstnärsgruppen 
både mellan konstnärsyrken och inom varje kategori. Skillnaden mellan konstnärer och hela 
befolkningen är mest markant i de lägre inkomstskikten. Bristerna i försörjningsmöjligheter är 
betydande för stora grupper. Hälften av alla konstnärer, det vill säga drygt 10 000 personer 
har mindre än 15 000 kr i månadsinkomst. Var fjärde har mindre än 8 000 kr och var tionde 
mindre än 2 500 i månadsinkomst. Det höga uttaget av arbetslöshetsersättning är ofta kopplat 
till de yrkesgrupper som har korta anställningar såsom exempelvis dansare, musikalartister 
och skådespelare. Många konstnärer bedriver egen näringsverksamhet. I den undersökta 
konstnärsgruppen hade 44 procent deklarerat näringsverksamhet 2004 i jämförelse med drygt 
10 procent av hela befolkningen. Aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening ingår 
dock inte i redovisningen av näringsverksamhet eftersom de inkomster som härrör från dessa 
redovisas som lön i deklarationerna. I praktiken är andelen näringsidkare bland konstnärer 
därför ännu högre. Inkomsterna av enskild näringsverksamhet är skiftande, men generellt sett 
låga. Hälften av de konstnärer som deklarerar enskild näringsverksamhet har en 
månadsinkomst understigande 1 000 kr. Flertalet konstnärer har därför också en 
kompletterande löneinkomst. Kombinatörer (personer med löneinkomst och inkomst av 
näringsverksamhet) där löneinkomsten är större än inkomsten av näringsverksamheten har 
högst genomsnittsinkomst. Konstnärer som endast har inkomst av näringsverksamhet har lägst 
inkomst.13 

                                                 
11 Johan Jansson & Dominic Power (2008) Leva på kultur 
12 Johan Jansson & Dominic Power (2008) Leva på kultur 
13 SCB (2004-2005) Konstnärernas inkomster - en statistisk undersökning av SCB inom alla konstområden  
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En nyproducerad rapport fördjupar sig i problematiken kring 1% regeln. Regeln innebär att en 
procent av byggnadskostnaderna rekommenderas att avsätta för utsmyckning vid 
nyproduktion. I några svenska kommuner förekommer denna regel. Studien visar att när den 
regeln tillämpas allt för strikt, det vill säga att en procent av de medel som en byggnad 
genererat måste användas till att utsmycka just den byggnaden, kan den ha en begränsande 
effekt. Studien beskriver även ett mera övergripande angreppssätt på procentregeln. 
Procentregeln skulle då beräknas på kommunens totala exploateringsbudget och sedan kunde 
man ta ett helhetsgrepp vid planeringen av statsmiljön. Dock finns det problematiker kring 
båda dessa sätt att tillämpa procentregeln. Idet ena fallet där medlen är bundna till ett objekt, 
kan regeln upplevas begränsande men generera ett antal uppdrag för kreatörer per år. I det 
andra fallet, när medlen används mera övergripande kan de användas friare men i sin tur 
endast generera ett uppdrag för kreatörer per år.14 
 

Samverkan över gränser 
I KK-stiftelsens förstudie Kunskapsutbyte och samverkan mellan upplevelseindustri och 
annan industri tas möjligheter och samverkansområden upp. Här menar författarna att det 
finns motsättningar mellan upplevelseindustri och annan industri. En av motsättningarna är att 
annan industri kräver lönsamhet medan upplevelseindustrin ser lönsamhetstänkande som en 
kreativitetshämmande faktor. Man menar i rapporten att annan industri (vanligtvis 
verkstadsindustri) och upplevelseindustri skulle kunna dra nytta av varandras kompetenser 
genom att ha tätare utbyten med varandra. Dataspel kan exempelvis användas för att göra 
simuleringar inom produktionsvärlden. Upplevelseindustrin skulle kunna berika annan 
industri genom arbete med marknadsföring och perception och annan industri skulle bidra till 
upplevelseindustrin med kompetens inom logistik och produktionsplanering. Här pekar 
studien på att det skulle finnas vinster att göra om man kan finna sammanhang för samarbeten 
mellan upplevelse- och verkstadsindustri.15 
 
I rapporten IT+Kultur=Tillväxt, som tagits fram av IT-politiska strategigruppen, beskrivs 
problemen och möjligheterna kring tillväxt inom IT och kultursektorn. Eftersom Sverige 
ligger långt fram inom tekniken vill man att Sverige ska bli en ledande innovativ och kreativ 
nation i skärningspunkten mellan kultur, IT och näringslivsutveckling. Rapporten beskriver 
områden och motsättningar som behöver överbryggas för att kulturen och IT-sektorn ska växa 
tillsammans och korsbefrukta varandra. Rapporten pekar på att det finns många fördelar att 
hämta i ett närmare samarbete mellan kultur och IT. Man ställer även frågan om varför man 
har börjat skilja dessa åt, varför man inte talar om kultur och IT som ett? De menar att det är 
en och samma utveckling och att kulturen är det innehåll som IT består av. 
Teknikutvecklingen kan inte vara något eget utan det är helt enkelt en del av det samhälle vi 
lever i så varför skulle inte kulturen vara viktig för tekniken? I rapporten förekommer många 
förslag om hur man ska gå vidare med kultur och IT för att man ska nå tillväxt. De tar bland 
annat upp att inkubatorer riktade mot kultur och teknik skulle gynna utvecklingen inom 
området.16 

Kultur, entreprenörskap och kulturentreprenörskap  
In sin rapport om entreprenörskap konstaterar Statens Kulturråd att det saknas en gemensam 
definition av begreppen entreprenörskap och företagande inom kulturområdet. De pekar 

                                                 
14 Stensmyr, Gunhild (2009) 1% regeln – En undersökning av hur den används i 25 kommuner 
15 Sjögren, Söderholm (2005) Kunskapsutbyte mellan upplevelseindustri och annan industri 
16 Olausson, Kenneth (2005) IT+Kultur=Tillväxt – en rapport från IT-politiska strategigruppen 
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vidare på att kulturentreprenören kan vara verksam inom en rad olika områden; en konstnär 
kan verka som inspiratör i ideella eller offentliga miljöer, som företagare i egen verksamhet 
och som mellanhand mellan konstnär och näringsliv. Rapporten pekar på att 
kulturentreprenörer inte alltid behöver vara företagare och därmed syftar inte ordet 
entreprenörskap till vinstdrivande verksamhet.17  
 
I rapporten pekar man dock på att det kan finnas hinder när det gäller utveckling av 
entreprenörskap inom området. Det kan exempelvis gälla lagstiftningen rörande upphovsrätt, 
varumärken och design eller mönsterskydd. Det kan även finnas hinder när det gäller olika 
bidragsregler. En tydlig långsiktig trend anses vara fler egenföretagare och färre anställda 
inom kulturbranscherna. Detta beror på att de större företagen, exempelvis teatrar, tenderar att 
dra ner på sin verksamhet vad det gäller fast anställda och lägger ut uppdrag på entreprenad. 
En ytterligare trend är att starta-eget-bidraget från arbetsförmedlingen för närvarande inriktas 
mot långtidsarbetslösa. I rapporten menar kulturrådet att för att de olika områdena ska 
komplettera varandra och stimulera företagande och entreprenörskap behövs en samsyn 
mellan arbetsmarknads-, närings-, och kulturpolitik. 18 
 
Både KK-stiftelsen och Kulturrådet pekar på att det rika kulturliv som offentliga insatser 
bidrar till att skapa, är en förutsättning för utvecklingen av näringsinriktade verksamheter 
inom kulturområdet. KK-stiftelsen lyfter musiken som ett exempel. De menar att bredd skapar 
spets och att satsningen på ett rikt kulturliv leder till en fruktbar efterfrågan samt ökar 
efterfrågan enligt teorin om förvärvad smak. Teorin om förvärvad smak innebär ökad 
efterfrågan då kunskap om och vana vid en viss konsumtion ökar. Detta gäller många 
produkter – elektroniska apparater, vin, bilar – och i väldigt hög utsträckning produkter från 
upplevelseindustrin. (Throsby 2001) En större hemmamarknad innebär bättre förutsättningar 
för befintliga och nya företag, vilket medför bättre förutsättningar för expansion utomlands. 
En omfattande efterfrågan leder även till att fler vill testa sina förmågor som producenter. 19 20 
 
Utifrån ett tillväxtperspektiv ses kulturen ofta som ett verktyg för innovation och 
nyföretagande medan man inom kultursektorn oftast föredrar att lyfta fram det konstnärliga 
skapandets egenvärde. Inom kulturpolitiken sätts dessa två begrepp mot varandra och 
egenföretagande betraktas med det perspektivet som något nödvändigt ont. Begrepp som ”den 
ofrivilliga företagaren” det vill säga exempelvis en konstnär som tvingas bli företagare för att 
kunna överleva är frekvent förekommande. Steget mellan offentligt finansierad verksamhet 
till eget företagande kan tyckas stort men här menar de vidare att det inte per automatik 
behöver finnas en motsättning. Det finns många olika delbranscher där de offentliga 
stödsystemen och näringsverksamhet förekommer parallellt utan problem.21  
 
Gemensamt pekar de vidare på att de kreativa näringarna generellt bedöms ha en stor 
tillväxtpotential och att de branscher som ingår bör uppmärksammas ytterligare på nationell 
nivå. En fråga som lyfts är de immateriella rättigheterna och behovet av ett nationellt 
angreppssätt för att hantera denna fråga.22 
 

                                                 
17 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
18 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
19 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
20 KK-stiftelsen, Funk – en modell för tillväxt, 2006 
21 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
22 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
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Den kreativa sektorn och utveckling inom stad och region 
KRUS är ett projekt som inriktats på att granska kulturens roll i regionala utvecklingsplaner 
och regionala tillväxtprogram. När det gäller kulturens roll och värde i regional utveckling 
och tillväxt dras följande slutsatser: 
 

• Kulturbegreppet definieras sällan, men kultur anses generellt som en positiv 
utvecklingsfaktor.  

• Kulturmiljö och kulturarv anses ha stor betydelse för utveckling och tillväxt medan 
den kulturella infrastrukturen och de fria konstarterna, bibliotek och museer, inte 
framhålls som lika viktiga.  

• Kulturens roll och värde i förhållande till hållbar tillväxt är vagt definierad.  
• Förekomsten av aktuella och strategiskt inriktade kulturprogram kan stärka och 

förtydliga kulturinnehållet i regionala utvecklings- och strukturfondsprogram.  
 
I utvecklingsprogrammen som granskats inom KRUS-projektet kopplas kulturbegreppet även 
till mera allmänt hållna begrepp som exempelvis attraktivitet och god livsmiljö, kreativitet, 
mångfald och folkhälsa. Erfarenheterna som gjorts i utredningen visar att kunskapen inom 
regionerna om de olika aktörernas verksamheter och mål varierar. Den komplicerade 
regionala strukturen inom kultur- och kulturarvsområdet innebär att samverkan mellan de 
olika parterna inte alltid fungerar.23 
 
När det gäller begreppet hållbar tillväxt pekar utredningen på att kulturen ofta pekas ut som en 
del av den hållbara utvecklingen. Kultur ses i sammanhanget som en del av det värdesystem 
som påverkar hur vi förhåller oss till omvärlden och därmed även till utveckling generellt. 
Utredningen pekar på att hälften av de granskade länen uppgav att kultur var en del av detta 
begrepp men att man mera sällan i de granskade länen förde ett mera utvecklat resonemang 
om det konkreta innehållet.24 
 
I Statens kulturråds rapport om entreprenörskap inom kulturrådets verksamhetsområde 
diskuteras hållbar utveckling och K-företag, där k står för kunskap, kultur och kompetens. 
Dessa företag tillskrivs stor betydelse för den lokala tillväxten. De menar att dessa företag är 
arbetsintensiva och de bidrar till att skapa och bevara sysselsättning. Utvecklingen av k-
företag ses som hållbar på grund av att de grundar sig på individens drivkrafter och att de ofta 
har sin utgångspunkt i en geografisk plats.25 
 
I den informationsbaserade ekonomin har det blivit centralt för städer att locka till sig kreativa 
individer. Detta tar avstamp i Floridas teoribildning kring den kreativa klassen och beskrivs i 
rapporten Kreativitet och konkurrenskraft från Stockholms Handelskammare. Rapporten 
pekar på att det finns kopplingar mellan kreativitet, ekonomisk utveckling och öppenhet för 
entreprenörer. Flera exempel visar att städer som präglas av goda förutsättningar för 
näringslivet tenderar att ha dynamiska förutsättningar som uppmuntrar kulturellt utbyte och 
öppenhet. Många kulturproducenter är själva entreprenörer och trivs därmed bra i städer som 
erbjuder goda förutsättningar för företagande. Däremot framhålls att satsningar på den 
kreativa klassen genom kulturyttringar inte är den rätta vägen att gå. De menar att 
sammanblandningar mellan det som är roten till en växande ekonomi (ett fritt 
                                                 
23 ITPS, Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges kommuner och Landsting. 
(2008) Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport 
24 ITPS, Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges kommuner och Landsting. 
(2008) Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport 
25 Johansson, Kennet (2008) Entreprenörskap och företagande inom kulturrådets verksamhetsområde 
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näringslivsklimat) med det som följer i spåren av en växande ekonomi (möjligheten att satsa 
på ett kulturliv) varit vanliga men inte speciellt framgångsrika. Så väl politiker som 
kulturetablissemanget har på basis av Floridas teorier kommit att argumentera för att 
offentliga satsningar på kultur och politisk inblandning i ekonomin är vägen till utveckling - 
samtidigt som betydelsen av en konkurrenskraftig ekonomi har nedtonats. Städer med stark 
utvecklingskurva tenderar istället att vara de där lokalpolitikerna fokuserar på att skapa goda 
förutsättningar för hårt arbetande människor och entreprenörer. Rapporten framhåller vidare 
att kreativa människor söker sig till livskraftiga städer som i regel utvecklar ett rikt kulturliv 
och toleranta miljöer.26 

Det ideella kulturlivet 
Inom kulturlivet finns många olika organisationsformer, och en viktig del av kulturlivet drivs 
idag ideellt. Det är vanligt att man organiserar sig på något sätt och detta kan exempelvis ske i 
föreningsform. Det kan handla om arrangörsföreningar eller föreningar som man startar för att 
driva och utveckla en idé, men även föreningar som formerar sig kring exempelvis teater. Det 
är svårt att peka på vad dessa föreningar bidrar med men självklart är att de ingår i ett större 
socialt sammanhang. I rapporten Den sociala ekonomin - en osynlig och outnyttjad resurs 
betonas att det finns ytterligare en del av ekonomin som på många sätt bidrar till att öka 
tillväxten och välfärden och som kompletterar den offentliga och privata verksamheten. 
Denna del av ekonomin framhålls som den sociala ekonomin och bygger på att människor går 
samman för att lösa gemensamma frågor utan vinstintresse. Trots att detta inte är en ny 
företeelse talas det sällan om vikten av den informella sektorn i ekonomiska termer.27 
 
I boken Den ideella sektorn – Organisationerna i det civila samhället har ett försök gjorts att 
peka på den ideella sektorns organisation och bidrag till samhället. Författarna pekar på att 
arbetet som bedrivs inom informell verksamhet varje år berör tre miljoner svenskar. Den 
ideella sektorn engagerar människor, vilket skapar verksamheter och arbetstillfällen som i sin 
tur kan ge liv till en bygd och bidra till att verksamheter lyckas leva vidare. Den informella 
sektorn kan även ha en stor betydelse för utveckling av nya idéer inom kultursektorn. 
Verksamheter där den kommersiella gångbarheten är osäker kan utvecklas inom det ideella 
för att det ska finnas möjlighet att testa hållbarheten.28 
 
Den informella verksamhetens ekonomiska påverkan  
I Den sociala ekonomin - en osynlig och outnyttjad resurs, betonas problemet med att den 
informella sektorn inte tas på allvar. Den offentliga sektorn och det privata näringslivet granskas 
och beskrivs och räknas som ett intresseområde för medier, myndigheter och forskning. När den 
informella verksamheten beskrivs betonas ofta humanistiska och demokratiska värden trots att det 
produceras både varor och tjänster. En anledning till detta kan vara att en majoritet av dessa varor 
och tjänster inte sker i form av marknadstransaktioner och att den största delen av den informella 
verksamhetens värde inte heller räknas in i bruttonationalprodukten. Detta gör den informella 
verksamheten mer osynlig, vilket dock inte innebär att den är oviktig för ekonomin. I boken 
understryks vikten av kunskap gällande den informella verksamhetens förutsättning och 
potential.29 

                                                 
26 Stockholms Handelskammare, Kreativitet och konkurrenskraft – en kritisk granskning av rådande teorier om 
urban utveckling, 2008: 2 
27 Studieförbundet Vuxenskolan (2001) Den sociala ekonomin - en osynlig och outnyttjad resurs 
28 Wijkström, Filip och Lundström, Tommy (2002) Den ideella sektorn: organisationerna i det civila samhället,  
29 Studieförbundet Vuxenskolan (2001) Den sociala ekonomin – en osynlig och outnyttjad resurs  
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3. Metod 
Ambitionen i detta arbete är att använda det undersöknings- och analysverktyg som utvecklats 
i tidigare studier30 31 på ett större geografiskt område. Materialet kommer sedan att användas 
för att synliggöra den kreativa sektorn och de produktionsvägar som gäller inom kreativa 
sektorn och kulturproduktionen idag. Det är viktigt att inte se detta verktyg som något statiskt 
utan meningen är att verktyget vara möjligt att omforma beroende på vad som undersöks. 
Exempelvis ska det vara möjligt att undersöka olika geografiska områden men det ska även 
finnas möjlighet att förändra och utveckla verktyget beroende på vilken verksamhet man vill 
studera. Eftersom exempelvis regioner och kommuner skiljer sig åt på flera plan är det viktigt 
att inte begränsa sig till ett statiskt tillvägagångssätt. Metoden bygger på en modell där 
statistiskt material från SCB lagts in. Inom projektet KRUT – kreativ utveckling är det en 
viktig del i arbetet med att förankra denna metod och den kreativa sektorn i de medverkande 
regionerna. I modellen kan man lägga in olika typer av uppgifter och resultatet beror på vilka 
uppgifter som lagts in i modellen. Det vikiga är att inte se modellen som oföränderlig utan 
som ett sätt att synliggöra möjligheter och kopplingar mellan verksamheter men även luckor 
och utvecklingsmöjligheter. 
 
Nedan presenteras analysverktyget och redogörelser för vilka områden som ingår i den 
kreativa sektorn samt hur de kategoriseras. De olika rollerna som används presenteras och 
tydliggörs. Sedan följer en introduktion av matrisen där del- och huvudsektorer kombineras 
med rollerna.  

Del- och huvudsektorer 
Den kreativa sektorns olika verksamheter är i stor omfattning integrerade i varandra och det 
kan därför vara svårt att greppa dess struktur. För att göra detta greppbart och för att 
underlätta analys har den kreativa sektorn delats in i 20 delsektorer. Dessa 20 delsektorer 
formeras i sin tur i fyra huvudsektorer som utgör olika verksamhetsfält inom den kreativa 
sektorn. Det är viktigt att inte se dessa som separerade från varandra då dessa gränser inte 
syns lika tydligt i verkligheten och det är vanligt med samarbeten mellan dessa sektorer. Att 
dela in sektorn på detta sätt utgör en fara då man kan uppmuntra stuprörstänkande, detta är 
dock inte avsikten utan detta görs då det är ett sätt att synliggöra den kreativa sektorn. 
Delsektorerna är uppdelade efter verksamhets- eller produktområden. Se bild nedan.  
 
 

 

                                                 
30 Jonsson, Sas, Sunnergren (2006) Den kreativa sektorn – ett verktyg för att beskriva och förstå den kreativa 
sektorn – tillämpat på Norrköping,  
31 Jonsson , Heléne (2006) Den kreativa sektorn – en studie av Östergötland,  
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Värdesystem 
För att få en bild av den kreativa sektorn är det viktigt att inte bara analysera själva skapandet 
utan också se till andra verksamheter och produkter som behövs för att det ska vara möjligt att 
producera, marknadsföra och tillgängliggöra produkter och tjänster inom kreativa sektorn. Det 
kan vara exempelvis teknik, material, arrangörer, agenter och distribution. I England där 
Creative and Cultural Industries studerats har en modell som kallas CIPS utvecklats. Denna 
modell utgår från en värdekedja bestående av fyra delar, content origination, exchange, 
reproduction, manufacturing inputs.32 Värdekedjan hjälper till att identifiera var värdet skapas 
och vilka kopplingar och relationer som finns respektive inte finns mellan kedjans olika delar. 
För att kunna beskriva och synliggöra den kreativa kompetensen har CIPS-systemet översatts 
och omarbetats till svenska förhållanden och i denna undersökning kallas det för värdesystem.  

Värdesystem för den kreativa sektorn 
Värdesystemet används i modellen för att synliggöra olika funktioner inom den kreativa 
sektorn. Det som är kärnan inom den kreativa sektorn är kreatörerna men för att de ska kunna 
verka och nå en marknad behövs det andra funktioner. Värdesystemet synliggör var de olika 
verksamheterna finns samt när ett värde skapas. En produktion kan exempelvis uppstå i 
kreatörsledet men den kanske inte genererar ett större ekonomiskt värde förrän i 
distributionsledet. I kreatörsledet har det dock genererat ett annat värde, värden i form av 
arbetstillfällen och material, och om man lyfter detta ytterligare en aspekt, till konsumtionen, 
så genererar produktionen ytterligare ett värde där. Konsumtionen tas dock inte upp i detta 
skede men det är ytterligare en intressant aspekt. Termen värdesystem används då ett system 
som är flexibelt inte gör anspråk på att något sker eller påverkar i en planerad ordning eller 
riktning. Nedan presenteras värdesystemet och dess fem olika roller: 
 
Material  
Materiel i värdesystemet innebär de verktyg, hjälpmedel, instrument och material som behövs 
för att idéer ska kunna omvandlas till produkter, tjänster och prototyper. Detta kan omfatta 
produktionen och tillhandahållandet av så skilda saker som hårdvara, mjukvara, 
musikinstrument, maskiner, färg, film-, ljud- och redigeringsutrustning.  
 
Kreatörer  
Kreatörer i värdesystemet utgör själva kärnan inom den kreativa sektorn. De står för 
skapandet och ägandet av idéerna. Exempel på kreatörer är författare, formgivare, 
kompositörer, spelutvecklare eller liknande, men även institutioner och företag kan vara 
kreatörer om deras verksamhet främst bygger på att generera idéer och kreativa lösningar.  
 
Reproduktion 
Reproduktionen i värdesystemet står för mångfaldigandet av kulturella och kreativa 
produkter. Det kan vara exempelvis tidningar, böcker, filmer, spel, musik och större 
produktion av designermaterial. Många produkter inom den kreativa sektorn behöver någon 
form av massproduktion för att nå ut till en större publik.  
 
Distribution/Arrangörer/Agenter 
Distribution innebär de platser eller de situationer då kreativa produkter eller tjänster möter 
marknaden, konsumenten, publiken eller användaren. Detta sker både virtuellt och fysiskt, 
genom exempelvis Internet, e-handel, scener, handel, bibliotek, turismverksamhet, sändning 
                                                 
32 Powell, David (2002) Creative and cultural industries – An economic impact study for South east England 
 



via etermedier, gallerier, sportinrättningar och andra mötesplatser. Agenternas roll i 
värdesystemet är att hitta värdet i den kreativa sektorn och förmedla det till en större publik 
eller en distributör. Detta sker exempelvis genom skivbolag, bokförlag, agenturer, PR-företag 
etc. 
 
Utbildning/Stödfunktioner/Bevarande 
Exempel på utbildning, stödfunktioner och bevarande kan vara arkivering, musei- och 
kulturminnesverksamhet, bibliotek, restaurering, universitet, kommunal- och offentlig 
verksamhet, skolor på olika nivåer och med olika inriktning etc.  
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Matris 
Undersöks den kreativa sektorn utifrån en matris där huvud- och delsektorerna är den 
horisontella axeln och den vertikala utgörs av värdesystemet skapas ett system som synliggör 
den kreativa sektorn. Utifrån detta går det sedan att analysera vilka kompetenser som finns 
respektive saknas samt vad som skulle vara möjligt att utveckla eller stödja. Nedan 
presenteras matrisen sammanställd i sin helhet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I matrisen visas de delsektorer och de roller i värdesystemet som används i undersökningen av 
den kreativa sektorn. I andra sammanhang kan man vara intresserad av att undersöka andra 
delsektorer, bara vissa delar av den kreativa sektorn etc. Man kan även vilja utöka eller 
minska antalet delsektorer eller roller i värdesystemet. Analysverktyget som används i 
undersökningen tillåter att man gör sådana förändringar av indelningen.  
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4. Definitioner och kategorisering av den kreativa sektorn  
Den kreativa sektorn – ett brett begrepp 
Kreativitet är viktigt i många verksamheter, vilket är en anledning till att använda ett brett 
perspektiv. En bred definition visar att kultur tangerar många olika verksamhetsfält och inte är 
ett isolerat område. Den kreativa sektorn är ett varierande och omfattande begrepp och vilka 
verksamheter som ingår är inte alltid självklart. I avgränsningen har det varit viktigt att utgå 
från hur beroende ett verksamhetsområde är av kreativitet och symbolspråk som 
verksamhetsgrund. Av betydelse är även verksamhetens syfte och relation till andra kreativa 
verksamheter. Ett konkret exempel på detta kan vara ett tryckeri som är beroende av att det 
finns reklambyråer och formgivare. Tryckeriet är således beroende av att de får in uppdrag, de 
kanske inte i första hand tillhör den kreativa sektorn men deras uppdragsgivare gör det i stor 
utsträckning och det finns ett ömsesidigt beroende. De 20 delsektorerna som i denna 
undersökning definierar den kreativa sektorn inkluderar områden som inte finns med i en mer 
traditionell och smalare definition av kulturområdet. Dessa verksamheter inkluderas därför att 
de bidrar till, stöttar, påverkar eller är beroende av kultur och kulturproduktion på flera olika 
sätt.  
 
Svårigheterna kan dock vara att överblicka och få förståelse för ett sådant brett område. 
Definitionen kan vara för bred för att verksamma inom sektorn ska känna igen sig och därmed 
känna tillhörighet. Resultatet kan även bli splittrat och därigenom kräva väldigt olika 
lösningar och strategier för utveckling. Det här är dock ett sätt att lyfta fram kreativiteten på 
och med detta perspektiv blir det möjligt att presentera en bild av den kreativa sektorns 
struktur för att väcka tankar kring kulturen och kreativitetens villkor idag.  

Problematik: Indelning i delsektorer och huvudsektorer 
Det är inte alltid tydligt hur de olika verksamhetsområdena i undersökningen ska 
kategoriseras. Indelningen i del- respektive huvudsektorer har inte varit helt oproblematisk då 
det finns många olika kopplingar mellan dessa. Det kan diskuteras huruvida en delsektor ska 
inkluderas i en huvudsektor eller en annan. Även vilka verksamheter som inkluderas 
respektive exkluderas i den kreativa sektorn kan diskuteras. Delsektorerna sport, andlighet 
och själsliv har exempelvis inte en tydlig koppling till kulturbegreppet men bidrar ändå till en 
kreativ sektor. Det finns likheter med mer traditionell kulturverksamhet i hur man exempelvis 
organiserar sig eller får stöd. Det kan därför vara svårt att skilja en konserts betydelse från ett 
fotbollsarrangemangs betydelse för ett geografiskt område. Att det finns sportarenor eller 
idrottshallar i ett område är viktigt för attraktiviteten då de kan användas till fler saker än 
idrott. 
 
Media/Digital är en huvudsektor som i och med teknisk utveckling har kommit att påverka 
hela kreativa sektorn vad det gäller produktion, distribution och konsumtion. Även om de 
flesta kreativa verksamheterna på något sätt använder sig av digitala produktionssätt 
undersöks den här som en huvudsektor. Fokus ligger på de verksamheter som främst arbetar 
inom media samt med digital produktion. I tidigare studier utförda i Norrköping och 
Östergötland har en stor del av delsektorn Mjukvara/Spel/Datorservice uteslutits på grund av 
det urval som gjordes i samband med dessa studier. Urvalet grundades på Norrköpingsstudien 
där företagen granskades och sorterades ut för hand av en insatt person. Detta medförde att 
cirka en fjärdedel av denna delsektor uteslöts ur studien då företagen helt enkelt inte 
bedömdes ha sin verksamhet inom den kreativa sektorns område. Denna avgränsning har inte 
använts i föreliggande studie eftersom den fördelningsnyckel som togs fram i 
Norrköpingsstudien inte ansågs vara allmängiltig för området Östra Mellansverige samt södra 
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Småland. När föreliggande studie betraktas bör således storleken på delsektorn 
Mjukvara/Spel/Datorservice tas i beaktning, både vad gäller arbetsställe- och 
sysselsättningsstatistik.  
 
Handel med kläder inkluderas inte i studien då den är mycket stor och skulle överskugga 
andra delar inom delsektorn mode. Genom denna avgränsning faller dock även de mindre 
designinriktade butikerna bort eftersom de inte går att skilja ut i SCBs kodsystem. Detta kan 
dock inkluderas i lokala avstämningar, då det finns möjlighet att närmare studera relevanta 
verksamheter inom fältet mode. Det krävs då en god lokalkännedom för att veta vilka som ska 
inkluderas och inte. Liknande problematik gäller för restauranger då dessa inte finns upptagna 
i studien. Detta eftersom mängden restauranger utan koppling till verksamhet inom den 
kreativa sektorn är så mycket större än de som har det. Här skulle det exempelvis vara 
intressant att inkludera restauranger som anordnar konserter och som har någon typ av scen. 
Det går dock inte att skilja ut i SCBs kodsystem. Detta är också något som är möjligt att 
arbeta vidare med i en studie av mera lokal karaktär. 

Övrig kultur- och fritidsverksamhet  
I tidigare studier av den kreativa sektorn utförda av Regionförbundet Östsam har posten övrig 
kultur- och fritidsverksamhet delats upp på modellens olika delsektorer. I föreliggande studie 
har dessa verksamheter lyfts ut därför att uppdelningen inte var optimal. I statistikdelen 
redovisas denna som en egen huvudsektor och den ligger även utanför värdesystemet 
eftersom en uppdelning inte var möjlig. Här ingår verksamheter inom diverse övrig 
rekreationsverksamhet samt verksamhet i andra intresseorganisationer. Bland diverse övrig 
rekreationsverksamhet ingår forsränning, friluftsorganisationer, biljardhallar, ballongäventyr, 
festarrangörer, lägergårdar, paintball, skotersafarier, vildmarksturer med mera. Bland 
verksamhet i andra intresseorganisationer återfinns verksamheter inom naturrörelse, 
vänskapsföreningar, hembygdföreningar, föreningar med rekreationsverksamhet med mera.  

Värdesystemets olika roller 
Värdesystemet har använts för att få en djupare förståelse av den kreativa sektorn genom att 
visa på de olika roller som kulturella och kreativa verksamheter kan ha. De fem olika rollerna 
som används i studien är inte isolerade från varandra och flera av dessa kan ingå i en och 
samma verksamhet. De olika rollerna kan även ha olika betydelse beroende på vilket område 
eller vilken geografisk plats som undersöks. Det kan vara lämpligt att minska, utöka eller byta 
ut rollerna beroende på förutsättningar, syfte och mål med undersökningen.  
 
I undersökningen av det statistiska materialet har en verksamhet klassificerats utifrån en roll, 
sin huvudsakliga, för att det ska vara möjligt att säga något om hur den kreativa sektorn ser ut 
och vilka funktioner den har. Har verksamheten haft flera viktiga roller varav endast en 
tangerat den kreativa sektorn har den inkluderats även om andra viktiga roller funnits. Detta 
kan bidra till att felkällorna blir många eftersom man inte kan visa på ett företags bredd i 
värdesystemet. Dock möjliggör värdesystemet att synliggöra den kreativa sektorns bredd. I 
den tidigare studien, som genomfördes i Norrköping, säkerställdes klassificeringen i matrisen 
genom enkäter och kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gav en större förståelse för och inblick i 
de olika roller som kreativa verksamheter kan ha.  
 
 

Källor och researchmetoder 
Researchen inför föreliggande studie har utförts på två sätt. En del av studien innehåller 
statistik och för den delen har material inhämtats från relevanta databaser och statistiska 
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centralbyrån. Den andra delen av studien har utförts av de regionala projektledarna i KRUT. 
Utgångspunkten har varit ett antal rubriker som varit relevanta för studien och genom dessa 
har projektledarna beskrivit respektive region. Rubrikerna som använts är utbildning, 
entreprenörskapsfrämjande organisationer, möjligheter, problem samt nätverksinitiativ. Detta 
har utförts för att en mera kvalitativ bild av varje region ska framträda men även för att ge en 
bakgrund till varför det ser ut som det gör i det statistiska materialet. Generellt har uppgiften 
bestått i att ge en bakgrund och ett sammanhang till regionala förutsättningar. Dessa rubriker 
har bedömts intressanta för KRUT-projektets fortsatta verksamhet. Den research som 
projektledarna har gjort till denna studie kommer således att komma dem till nytta under 
projektets år två och tre. Nedan beskrivs statistikinsamlingen samt mera ingående vilken 
uppgift projektledarna haft för denna informationsinsamling.  

Statistik  
Den statistik som har använts i för att analysera den Kreativa Sektorn i undersökningen är 
hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik från tre olika register har använts: 
statistik från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), statistik från Företagsregistret 
samt statistik från Inkomst och taxeringsregistret. 
 
Ur RAMS har uppgifter om antal förvärvsarbetande hämtats och variablerna kön och 
yrkesställning har använts. Yrkesställning anger om personen är anställd eller egenföretagare.  
Ur företagsregistret har uppgifter om antalet arbetsställen hämtats och variablerna 
storleksklass (det vill säga antal anställda) och juridisk form har använts. Ett arbetsställe är en 
lokal, fastighet eller grupp av fastigheter där ett företag eller en annan juridisk person, som 
exempelvis enheter i offentlig sektor, bedriver verksamhet. Ett företag kan ha flera olika 
arbetsställen om de bedriver verksamhet på flera olika adresser.  
 
Ur Inkomst- och taxeringsregistret har uppgifter om sammanräknad förvärvsinkomst hämtats. 
Sammanräknad förvärvsinkomst är den totala inkomst som sysselsatta får från anställning och 
eget företagande. 
 
All statistik som har använts har sorterats med hjälp av SNI2002 (Svensk 
Näringsgrensindelning) för de branscher som ansetts vara en del av den kreativa sektorn. 
Branscherna har sorterats in i en matris med avseende på värdesystem och delsektor. I slutet 
på denna studie finns en bilaga med full förteckning över vilka SNI-koder som är med i 
undersökningen och hur de har kategoriserats i matrisen.33 
 
I vissa delar av matrisen är det mer eller mindre självklart vilka SNI-koder som skall ingå och 
inom andra delar finns det uppenbara svårigheter att ens hitta SNI-koder som passar in. 
Många arbetsställen har verksamhet som spänner över flera delar av matrisen, men de kan 
endast återfinnas på ett ställe i matrisen. Gränsdragningar mellan de olika rollerna i 
värdesystemet och mellan de olika delsektorerna är flytande.  
 
All statistik som använts i den här undersökningen klassa till vilken bransch de hör utifrån 
arbetsställets klassning. Det finns arbetsställen som har fått fel SNI-kod och arbetsställen som 
är kodade på fel geografisk plats. Dessutom kan arbetsställen ha klassats fel med avseende på 
antal anställda, juridisk form med mera. Detta är viktigt att ha i åtanke när man läser studien. 
Dock finns en styrka i denna studie då ett mer omfattande material studerats. Ett större 
statistiskt material medför en annan säkerhet då felkällorna till större del tar ut varandra.  
                                                 
33 För att få veta mer om SNI-koder och vilka verksamheter som ingår i dem, se ”SNI2002, rubriker och texter, 
SNI2002” SCB, 2005  



Utbildningar 
Under rubriken utbildningar har uppgiften för informationsinsamlingen varit att beskriva en 
övergripande bild av utbildningsområdet i länen. Särskilt har projektledarna ombetts att 
beskriva om det finns utbildningar med speciell inriktning inom kreativa sektorn eller 
utbildningar som är särskilt vikiga för det egna länet. Projektledarnas uppgift har varit att 
inkludera utbildningar från gymnasie-, folkhögskole- och universitets-/högskolenivå. 

Entreprenörskapsfrämjande organisationer 
Under denna rubrik presenteras på ett övergripande sätt de organisationer vars uppgift är att 
stödja entreprenörskap på olika sätt. Uppgiften för insamlingen av denna presentation har 
varit att på ett övergripande sätt presentera de entreprenörskapsfrämjande organisationer som 
finns i respektive län samt om det finns organisationer med speciell inriktning som kan vara 
särskilt betydelsefull för utvecklingen av kreativa sektorn. 

Möjligheter i regionerna 
Här har uppgiften varit att beskriva utvecklingsmöjligheter av kreativa sektorn i den egna 
regionen inom projektet KRUT. Texterna fokuseras på vilka styrkor som finns i de 
medverkande regionerna samt vilka styrkor som detekteras i detta läge. 

Problem i regionerna 
Denna rubrik innefattar de problem som projektledarna för de olika delprojekten kan 
identifiera i dagsläget. Uppgiften har även varit att beskriva hur man i regionerna kan arbeta 
med dessa problem eller hinder. Det kan röra sig om så vitt skilda problem som 
organisationsmässiga så väl som geografiska.  

Nätverksinitiativ i de medverkande regionerna 
I denna rubrik ingår nätverk som kan vara intressanta för samarbete eller utvecklingen av 
kreativa sektorn inom respektive län. Uppgiften för respektive projektledare har här varit att 
beskriva ämnesmässiga eller geografiska verksamheter och områden som är av framtida 
intresse för utvecklingen av KRUT i det egna länet.  
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5. Kreativa sektorn i statistiken 
Sysselsatta i Kreativa sektorn 
Denna del av rapporten presenterar sysselsatta inom kreativa sektorn fördelat på 
undersökningsmodellens huvudsektorer samt sysselsatta fördelat på undersökningsmodellens 
värdesystem. Tabellen nedan visar att sammantaget är cirka 57 000 personer sysselsatta inom 
kreativa sektorn 2006, vilket är åtta procent av samtliga sysselsatta i det studerade geografiska 
området. Denna tabell presenteras för att ge en överblick. Nedan följer diagram som visar 
dessa siffror mera i detalj. 
 
Antal sysselsatta i roller och sektorer inom Kreativa sektorn, hela området, 2006 

 
 

Turism, rekreation, sport Media, digitalt Konst, design Kulturarv, informationshantering Alla sektorer

Material 2 269 1 644 549 - 4 462

Kreatörer 3 268 15 369 4 878 - 23 515

Reproduktion - 1 058 3 024 - 4 082

Distibution 10 079 1 901 2 510 - 14 490

Utbildning mm 1 677 - 741 5 150 7 568

Alla roller 17 293 19 972 11 702 5 150 54 117

Föreningar

Kreativa sektorn

2 944

57 061

Sysselsatta i Kreativa sektorn fördelade efter huvudsektorer, hela området 2006 
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I denna övergripande bild framkommer att huvudsektorerna Media/Digital och 
Turism/Rekreation/Sport dominerar den kreativa sektorns struktur när sysselsatta inom de 
medverkande länen betraktas. Huvudsektorn Konst/Design är även den ganska stor medan 
huvudsektorn Kulturarv/Informationshantering utgör en mindre del av den kreativa sektorn. 
Inom den sistnämnda huvudsektorn återfinns i huvudsak institutioner. Här visas även den 
femte huvudsektorn vilken till stor del innefattar föreningar, den utgör fem procent av 
kreativa sektorn. 
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Sysselsatta i Kreativa sektorn fördelade efter roller, hela området 2006 

 
När det statistiska materialet delas in enligt det värdesystem som finns utarbetat framträder 
ovanstående figur. Diagrammet visar att 41 procent av de verksamheter som finns upptagna i 
studien finns inom kreatörsrollen. En stor del finns även inom distribution. Utbildning utgör 
13 procent och material samt reproduktion ligger i storleksnivå båda under tio procent. Den 
post som heter föreningar här är exakt samma siffror som ingår i båda ovanstående diagram 
eftersom dessa verksamheter inte delats in enligt undersökningens värdesystem.  
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Sysselsatta män och kvinnor i Kreativa sektorn 
Andel av de sysselsatta i roller i Kreativa sektorn som är kvinnor, hela området 2006 
 

 
Diagrammet ovan visar andel av sysselsatta inom kreativa sektorn uppdelat på 
undersökningens värdesystem. Om de två staplarna längst till höger betraktas framkommer att 
det är färre sysselsatta kvinnor inom kreativa jämfört med hela ekonomin. Detta resultat 
förvånar aningen eftersom förväntningarna var de motsatta. Framförallt är andelen kvinnor 
högre inom Distribution, Utbildningar och Föreningar. Inom dessa roller finns många 
låglöneyrken och många sysselsatta i offentlig sektor och ideella sektorn. Inom material och 
reproduktion finns däremot många män och det här handlar ofta om ganska industrialiserade 
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roller. När detta betraktas blir det tydligt att kreativa sektorn till stor del följer ekonomin i 
övrigt.  
 
Andel av de sysselsatta i sektorer i Kreativa sektorn som är kvinnor, hela området 2006 

 
Detta diagram visar andel av sysselsatta uppdelat på undersökningens huvudsektorer. De tre 
staplarna längst till höger Föreningar, Totalt kreativa sektorn samt Hela ekonomin är samma 
som diagrammet innan eftersom dessa inte delas upp i huvudsektorer. Därför beskrivs här 
endast diagrammets innehåll fördelat på undersökningens huvudsektorer.  
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Kulturarv/Informationshantering är till stor del en kvinnodominerad sektor, här ingår museer 
och bibliotek som tillhör offentlig sektor vilket kan vara en anledning till detta. Huvudsektorn 
Turism/Rekreation/Sport förefaller vara ganska jämnt fördelad vad det gäller män och 
kvinnor. Inom Media/Digital råder däremot en mera ojämn fördelning med övervägande andel 
män. Denna sektor är till stor del marknadsanpassad och även till viss del industrialiserad. 
Kan det vara anledningen till den ojämna könsfördelningen? Konst/Design har en 
förhållandevis jämn fördelning men dock något större andel män än kvinnor. 
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Utrikesfödda sysselsatta inom Kreativa sektorn 
Andel av de sysselsatta i roller i Kreativa sektorn som är utrikes födda, hela området 2006 

 
I diagrammet ovan visas utrikesfödda fördelat på den kreativa sektorns värdesystem. När detta 
diagram jämförs med samma fördelning vad det gäller kvinnor framstår en spännande bild. 
Inom de roller där kvinnor är dominerande finns det även många av utrikesfödda, framförallt 
inom utbildningar och föreningar. Kan det vara så att graden av integration generellt är högre 
inom offentlig sektor? Eller är det så att förekomsten av politiska satsningar på så kallade 
instegsjobb öppnat flera möjligheter för anställningar för utrikesfödda inom offentlig sektor? 
Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för 
asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de 
första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Att gå via offentlig sektor och föreningslivet är 
kanske ett sätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.  
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Generellt inom kreativa sektorn är sysselsättningsgraden av utrikesfödda lägre än jämfört med 
hela ekonomin. En intressant skillnad som inte riktigt är möjlig att förklara i dagsläget. 
Fördomarna inför undersökningen var annorlunda, vi trodde nog att detta var en sektor med 
hög grad av integration. Dock finns det även undersökningar inom teaterområdet som pekar 
på att integrationen inte fungerar. 
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Andel av de sysselsatta i sektorer i Kreativa sektorn som är utrikes födda, hela området 2006 

 
Ovan visas andel utrikesfödda fördelat på huvudsektorer, de tre staplarna längst till höger är 
samma i båda diagrammen som visar utrikesfödda. Här framträder en bild av att 
huvudsektorerna Kulturarv/Informationshantering och Konst/Design har en något högre andel 
utrikesfödda. När huvudsektorerna betraktas framträder här ett liknande mönster som när 
andelen kvinnor inom kreativa sektorn betraktas. Media/Digital har låg andel utrikes födda 
och även en låg andel kvinnor. Kulturarv/Informationshantering och Föreningar har en större 
andel utrikes födda och är även kvinnodominerade sektorer. 
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Företagare och anställda i Kreativa sektorn 
I avsnittet som rör företagare och anställda är Västmanland inte inkluderat på grund av att 
Västmanland inte haft möjlighet att leverera data som går att bryta ned på roller eller 
huvudsektorer.  
 
Andel företagare av de sysselsatta i roller i Kreativa sektorn, hela området 2006 

 
Kreativa sektorn har en hög andel företagare jämfört med hela ekonomin. Inom värdesystemet 
varierar dock detta, särskilt hög andel företagare återfinns inom rollerna kreatörer och 
material. Detta kan bero på att det finns många små tillverkningsföretag och handel i material. 
Många småföretag i kreatörsrollen. Inom rollen Utbildning med mera och föreningar är 
företagandet generellt lågt.  
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Andel företagare av de sysselsatta i sektorer i Kreativa sektorn, hela området 2006 
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Det finns många företagare inom huvudsektorn Konst/Design. Var fjärde sysselsatt inom 
sektorn är entreprenör inom Konst/Design. Om huvudsektorn Konst/Design och rollen 
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kreatörer kombineras framträder en bild av att den största delen av företagen här är 
enmansföretag. Eftersom kreatörerna inom Konst/Design ofta utgår från en personligt specifik 
kompetens och konstnärligt uttryck, är det ledet av skapandeprocessen svår att göra i stordrift. 
Däremot när det kommer till mångfaldigandet, industrialisering av konstnärliga alster, posters, 
musik, kläder, designade produkter så kan det ske i stordrift. Däremot är nätverk, kluster och 
gemensamma innovationsworkshops en lämplig väg för att hitta stordriftsfördelar för 
enmansföretag. Inom Kulturarv/Informationshantering är förekomsten av företag ovanlig.  
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Förvärvsinkomster i Kreativa sektorn 
Genomsnittlig sammanräknad förvärvsinkomst i roller och sektorer i Kreativa sektorn, hela 
området 2006, 1000-tals kr 
 

 
 

 
Sammanräknad förvärvsinkomst per sysselsatt i roller i Kreativa sektorn, hela området 2006 

 
När hela kreativa sektorn betraktas skiljer sig den genomsnittliga förvärvsinkomsten inte 
jämfört med hela ekonomin. Om verksamheterna däremot delas in i undersökningens 
värdesystem ser vi att kreatörer och reproduktion båda ligger över den genomsnittliga 
förvärvsinkomsten. Alla andra roller ligger något under. Varför är det då en högre 
genomsnittlig inkomst inom kreatörs- och reproduktionsrollen? Vad det gäller kreatörer kan 
svaret på den frågan kanske återfinnas i nästa diagram. Där skjuter Media/Digital i höjden 
medan alla andra huvudsektorer ligger något under medlet för kreativa sektorn och hela 
ekonomin. Här framträder ett av problemen som kan finnas med den modell som använts i 
denna studie. Inom huvudsektorn Media/Digitals delsektor Mjukvara/Spel/Datorservice har 
samtliga verksamheter klassats som kreatörer eftersom en finare fördelning inom denna 
delsektor inte finns tillgänglig. Delsektorn kan även vara för stor då den fördelningsnyckel 
som använts i tidigare studier utförda i Norrköping och Östergötland inte använts i denna 
studie på grund av att den inte ansågs aktuell för hela området östra Mellansverige och södra 
Småland.34 Varför är den genomsnittliga inkomsten högre även inom reproduktion? Kan det 
vara så att stora inkomster möjliggörs vid massproduktion och att denna roll i hög grad lever 
på industriella villkor och därför genererar större inkomster för sina anställda? Dessa frågor är 
svåra att besvara i detta stadie men frågan kan väckas i och med denna studie.  

                                                 
34 Se kapitel 4, Definitioner och kategorisering av kreativa sektorn, sid 18 
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Sammanräknad förvärvsinkomst per sysselsatt i sektorer i Kreativa sektorn, hela området 
2006 

 
Vad det gäller Media/Digital beskrivs den delsektorn i texten ovan men det kan dock vara 
intressant att även betänka att den genomsnittliga höga inkomsten inom Media/Digital även 
kan bero på att den huvudsektorn är teknikintensiv och till viss del industrialiserad 
huvudsektor. Kanske leder det till höga inkomster vilket även till viss del kan göra att män 
drar sig till denna sektor. Dock kan inte denna underökning svara på varför detta sker, eller i 
vilken ordning. Det kan dock ur ett jämställdhetsperspektiv vara viktigt att uppmärksamma. 
Övriga huvudsektorer ligger under den genomsnittliga inkomsten för hela ekonomin och för 
kreativa sektorn. 
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Arbetsställen i Kreativa sektorn 
I denna del av rapporten visas kreativa sektorns arbetsställen fördelat på 
undersökningsmodellens huvudsektorer samt värdesystem. Tabellen nedan visar att det totalt 
finns cirka 22 500 arbetsställen inom Kreativa sektorn, vilket utgör ungefär 14 procent av 
samtliga arbetsställen i det studerade geografiska området. 
 
Antal arbetsställen i roller och sektorer inom Kreativa sektorn, hela området, 2006 

 
 
Arbetsställen i Kreativa sektorn fördelade efter sektorer, hela området 2006 

 
 
Diagrammet ovan visar arbetsställen inom kreativa sektorns område fördelat på 
undersökningens huvudsektorer. Arbetsställena fördelar sig förhållandevis jämnt över tre av 
huvudsektorerna medan huvudsektorn Kulturarv/Informationshantering endast utgör två 
procent av kreativa sektorn när denna indelning görs. Här är viktigt att tänka på att det är just 
arbetsställen som studeras. Ett arbetsställe med 25 anställda utgör en lika stor del av detta 
diagram som ett arbetsställe som har en eller ingen anställd (enmansföretag). Det som heter 
föreningar i detta diagram utgör åtta procent och ligger utanför såväl huvudsektorer och 
värdesystem.35  
 

                                                 
35 Se kapitel 4, Definitioner och kategorisering av kreativa sektorn, sid 19  
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Arbetsställen i Kreativa sektorn fördelade efter roller, hela området 2006 

 
När kreativa sektorns arbetsställen istället delas in i värdesystemet framträder ovanstående 
diagram. Huvuddelen, 54 procent av arbetsställena, är verksamma inom kreatörsrollen. 
Reproduktionen utgör tre procent och distributionen utgör 18 procent, de övriga ligger runt tio 
procent. Med tidigare delar av undersökningen i färskt minne framträder här ett intressant 
mönster. Jämför med diagrammen där sysselsatta fördelas på värdesystemet och 
huvudsektorerna36. 54 procent av arbetsställena är kreatörer men här finns bara 41 procent av 
de sysselsatta inom kreativa sektorns område. Ännu större skillnad framträder när rollen 
reproduktion betraktas, den står för tre procent av arbetsställena medan den utgör sju procent 
av de sysselsatta. Generellt betyder det att när procenten anställda är högre än procenttalen för 
arbetsställen så är arbetsställena generellt större. 
 

Arbetsställen efter storlek 
Arbetsställenas fördelning efter storleksklass inom roller, hela området 2006 

 
Ovan visas de studerade arbetsställena uppdelade på storleksklass och 
undersökningsmodellens värdesystem. Diagrammet visar att kreativa sektorn totalt sett vad 
det gäller storlek inte skiljer sig stort från hela ekonomin. Skillnaden ligger främst i 
                                                 
36 Se kapitel 5 Kreativa sektorn i statistiken, Sysselsatta sid 22-23 
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arbetsställena med över 50 anställda som utgör en liten del av arbetsställena i hela ekonomin 
och utgör en ännu mindre del av kreativa sektorn. Inom kreativa sektorn är det även något 
vanligare att arbetsställena har 0 och 1-4 anställda, medan 10-49 anställda förekommer i något 
mindre utsträckning.  
 
Om en uppdelning görs på undersökningens värdesystem uppstår däremot ett annat mönster. 
Inom rollerna reproduktion, distribution och utbildning finns det generellt sett de större 
arbetsställena, där men även där utgör enmansföretagen cirka 50 procent. Hela 75 procent av 
arbetsställena inom kreatörsrollen är enmansföretag. Ännu intressantare blir det när 
diagrammet under betraktas i förhållande till detta.  
 
Arbetsställenas fördelning efterstorleksklass inom sektorer, hela området 2006 

 
 
När arbetsställena delas in i undersökningens huvudsektorer framstår intressanta skillnader. 
De tre staplarna längst till höger är samma som ovan därför beskrivs de inte i texten. Störst 
skillnad framstår mellan Kulturarv/Informationshantering och Konst/Design. I huvudsektorn 
Konst/Design utgörs nästan 80 procent av arbetsställena av så kallade enmansföretag, sådana 
arbetsställen som inte har några anställda. Förekomsten av enmansföretag är något lägre inom 
de övriga huvudsektorerna, Media/Digital cirka 65 procent, Turism/Rekreation/Sport cirka 50 
procent, Kulturarv/Informationshantering där enmansföretagen endast utgör omkring 20 
procent där det är vanligare med 1-4 anställda. Inom den sistnämnda huvudsektorn finns de 
flesta av institutionerna vilket ger denna stora skillnad när storleksklassen betraktas jämfört 
med de andra huvudsektorerna.  
 
Om detta diagram jämförs med diagrammet som visar sammanräknad förvärvsinkomst 
uppdelat på huvusdektorer famträder intressana uppgifter37. Då 
Kulturarv/Informationshantering är den institutionstätaste huvudsektorn där förekomsten av 
större arbetsställen är vanligare och den kan anses tillhöra en fastare struktur är ändå inte den 
genomsnittliga förvärvsinkomsten den högsta. Att huvudsektorn Media/Digital skjuter i 

                                                 
37 Se kapitel 5 Kreativa sektorn i statistiken, förvärvsinkomst sid 29-30. 
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höjden vad det gäller förvärvsinkomst är inte något som kan förklaras med hög grad av 
insdustrialisering och teknikhöjd men att Konst/Design ligger högre än 
Kulturarv/Informationshantering vad gäller förvärvsinkomst är aning överraskande. 
 

Arbetsställen efter juridisk form 
Kreativa sektorns andel av samtliga arbetsställen i hela ekonomin efter juridisk form, hela 
området 2006 

 
Ovanstående diagram visar kreativa sektorns andel av samtliga arbetsställen i hela ekonomin 
uppdelat på juridisk form inom hela studiens geografiska område. Stapeln längst till vänster 
visar att tio procent av alla företag inom hela ekonomin utgörs av företag inom kreativa 
sektorn. Diagrammet visar att en hög grad av de ideella föreningar, trossamfund och stiftelser 
som förekommer finns inom kreativa sektorn. När alla juridiska former jämförs med hela 
ekonomin utgör kreativa sektorn cirka 12 procent.  
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Arbetsställen i Kreativa sektorn, fördelning efter juridisk form inom roller, hela området 2006  

 
Diagrammet ovan visar arbetsställen inom kreativa sektorn fördelat på undersökningens 
värdesystem och juridisk form. Här blir det tydligt att privata företag är vanligast som 
organisationsform inom kreativa sektorn. Vidare visar diagrammet även att det är vanligast 
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med den organisationsformen inom rollerna material, kreatörer, reproduktion och distribution. 
Bland utbildningar och föreningar är ideella föreningar, trossamfund och stiftelser vanligt 
förekommande.  
 
Arbetsställen i Kreativa sektorn fördelning efter juridisk form inom sektorer, hela området 
2006  

 
Om en uppdelning görs på undersökningens huvudsektorer framträder en annan bild. Inom 
Media/Digital och Konst/Design finns ett stort antal företag och ekonomiska föreningar 
medan ideella föreningar och offentlig sektorn utgör en stor del av 
Kulturarv/Informationshantering. Inom Turism/Rekreation/Sport utgör företag, ekonomiska 
föreningar cirka 50 procent medan ideella föreningar och trossamfund utgör cirka 45 procent.  
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Jämförelse av sysselsatta och arbetsställen 
Fördelning av sysselsatta och arbetsställen inom Kreativa sektorn efter roller, hela området 
2006 
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Ovan visas en sammanställning av sysselsatta och arbetsställen fördelat på undersökningens 
värdesystem och nedan på undersökningens huvudsektorer. Generellt betyder staplarna att om 
den blå (vänstra) stapeln är högre än den röda (högra) är arbetsställena generellt större. Alltså 
inom reproduktion är arbetsställena generellt stora och inom kreatörsrollen är arbetsställena 
generellt små vilket stämmer bra med arbetsställenas fördelning efter storleksklass.38 
 
Fördelning av sysselsatta och arbetsställen inom Kreativa sektorn efter sektorer, hela 
området 2006 

 
 

                                                 
38 Se kapitel 5 Kreativa sektorn i statistiken, arbetsställen sid 32 
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Jämförelser mellan regioner 
I denna del av studien kommer det statistiska materialet som varje region tagit fram för denna 
studie presenteras på regionnivå. Detta möjliggör jämförelser mellan regionerna. Detta 
möjliggör dock inte per automatik en djupare analys av de skillnader och likheter som 
uppstår. Skillnaderna och likheterna kan ha många olika orsaker vilket är svårt att presentera 
med en så pass övergripande studie som detta är. Dock kommer studien att peka på de 
olikheter som framkommer i detta material. Detta kommer att erbjuda ett resultat för att arbeta 
vidare med i regionerna som ingår i studien.  
 
Andel av hela ekonomin som återfinns i Kreativa sektorn efter region, 2006 
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Diagrammet ovan visar andelen av hela ekonomin som återfinns inom kreativa sektorn 
uppdelat på regionerna som medverkar i studien. När diagrammet ovan betraktas blir det 
tydligt att arbetsställenas generella storlek mellan regionerna varierar stort. I Uppsala utgör 
arbetsställena cirka 18 procent av hela ekonomin medan arbetsställena i Östergötland endast 
utgör 10 procent. Om man däremot betraktar resultaten för de sysselsatta utgör de cirka 8 
procent i båda länen. Liknande skillnader framkommer i de andra regionerna, dock görs här 
ingen djupare analys av vad dessa olikheter beror på. Det är något som vi kommer att arbeta 
vidare med i KRUT-projektet.  
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Sysselsatta 
Fördelning av sysselsatta inom Kreativa sektorn mellan roller, efter region, 2006 

 
Diagrammet ovan visar sysselsatta inom kreativa sektorn fördelat på undersökningens 
värdesystem samt de medverkande regionerna. Även när det gäller detta framkommer att det 
finns regionala olikheter, kreatörerna utgör störst andel i samtliga regioner men procenttalen 
varierar något. Reproduktionen utgör markant större andel i Södermanland och södra Småland 
även till viss del större andel i Västmanland medan den utgör en mindre del i Uppsala. Kan 
det ha med utbildningsnivå och traditioner av industri att göra? Uppsala har en hög grad av 
distribution, över 30 procent. Vad betyder det för utvecklingen av kreativa sektorn i Uppsala? 
Har kreativa varor och produkter lättare att nå en marknad i Uppsala? Är detta en utveckling 
att sträva efter även i andra regioner? 
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Fördelning av sysselsatta inom Kreativa sektorn mellan sektorer efter region, 2006 

 
Diagrammet ovan visar sysselsatta inom kreativa sektorn fördelat på undersökningens 
huvudsektorer. Andelen sysselsatta varierar mellan de olika huvudsektorerna. I södra Småland 
är Konst/Design en stark sektor jämfört med övriga regioner. Däremot utgör 
Turism/Rekreation/Sport en mindre andel av de sysselsatta i södra Småland jämfört med 
övriga regioner. Media/Digital förefaller vara en stark sektor i samtliga regioner med en topp i 
Östergötland. Här kanske man kan peka på utbildningssatsningar som gjort på Linköpings 
universitet. Kulturarv/Informationshantering förefaller något starkare i Örebro jämfört med 
övriga regioner. 
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Andel av de sysselsatta som är kvinnor efter region, 2006 

 
Diagrammet visar andelen sysselsatta kvinnor inom kreativa sektorn jämfört med hela 
ekonomin. I Sörmland, Västmanland och Uppsala utgör de sysselsatta kvinnorna cirka 45 
procent av den kreativa sektorns sysselsatta medan kvinnorna generell i de andra regionerna 
en något lägre andel. Den blå (högra) stapeln visar hela ekonomin fördelat på regionerna. Här 
uppvisar samtliga regioner en skillnad mellan hela ekonomin och kreativa sektorn, generellt är 
andelen sysselsatta fyra procent lägre inom kreativa sektorn jämfört med hela ekonomin. 
Dock uppvisar Västmanland och södra Småland här den minsta skillnaden mellan kreativa 
sektorn och hela ekonomin.  
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Andel av de sysselsatta som är födda utomlands efter region, 2006 

 
Diagrammet visar andel utlandsfödda sysselsatta inom kreativa sektorn jämfört med hela 
ekonomin. Sysselsättningsgraden av utlandsfödda inom kreativa sektorn följer resultaten om 
man jämför med hela ekonomin men är i allmänhet lägre inom kreativa sektorn än i hela 
ekonomin. Där det finns en ökad sysselsättningsgrad i kreativa sektorn finns det även en ökad 
sysselsättningsgrad i hela ekonomin som exempelvis i fallet Västmanland. Östergötland 
uppvisar det lägsta resultatet i båda kategorierna.  
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Andel av de sysselsatta som är företagare efter region, 2006 

 
Diagrammet ovan visar andel sysselsatta inom kreativa sektorn och hela ekonomin som är 
företagare. De regioner som sticker ut här är Uppsala och Sörmland, de har en något högre 
andel företagare inom kreativa sektorn jämfört med övriga regioner i studien. Det andra som 
visar sig är att södra Småland och Östergötland har en lägre andel företagare inom kreativa 
sektorn jämfört med övriga regioner. Örebro och Västmanland ligger dock inte så mycket 
under regionerna med högst antal företagare. Generellt ser vi dock att företagandet inom 
kreativa sektorn är vanligare jämfört med hela ekonomin.  
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Förvärvsinkomst 
Sammanräknad förvärvsinkomst per sysselsatt efter region, 2006 

 
Diagrammet visar den genomsnittliga förvärvsinkomsten hela ekonomin samt kreativa sektorn 
uppdelad på regioner. Förväntningarna inför detta resultat var att den genomsnittliga 
förvärvsinkomsten inom den kreativa sektorn generellt skulle ligga lägre än hela ekonomin i 
övrigt. Dock uppvisar resultatet av denna studie att skillnaden inte är så stor och att i fallet 
södra Småland är förvärvsinkomsten högre än om man jämför med hela ekonomin. Källan till 
detta kan dock vara att underlaget för huvudsektorn Media/Digital kan vara för stort på grund 
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av metoden som använts.39 Mellan länen varierar inte resultatet stort. Örebro, Sörmland och 
Västmanland ligger något under de andra.  
 

Arbetsställen 
Fördelning av arbetsställen inom Kreativa sektorn efter roller, 2006 

 
Diagrammet visar arbetsställen inom kreativa sektorn fördelat på undersökningens 
värdesystem och de deltagande regionerna. Kreatörsrollen är stark i samtliga regioner. 
Resultatet från de olika regionerna skiljer sig inte stort.  
 
Fördelning av arbetsställen inom Kreativa sektorn efter sektorer, 2006 

 
När fördelningen av arbetsställen inom kreativa sektorn betraktas uppdelat på de deltagande 
regionerna uppstår intressanta resultat. Resultat från tidigare studier utförda i Östergötland har 
pekat på att Turism/Rekreation/Sport varit en framträdande sektor, det materialet har grundat 
sig på statistik från 2002. Om resultaten för Östergötland betraktas nu framgår att 
Turism/Rekreation/Sport har lika många arbetsställen som Konst/Design. Jämfört med 
tidigare studier är det ett intressant resultat dock kan detta bero på att definitionerna arbetats 
om.40 I Örebro, Sörmland, Uppsala och södra Småland är Konst/Design en större huvudsektor 
än de övriga huvudsektorerna i studien. I Västmanland och Östergötland är Media/Digital den 
starkaste huvudsektorn.  
 
                                                 
39 Se kapitel 4, Definitioner och kategorisering av den kreativa sektorn, sid 16 
40 Se kapitel 4, Definitioner och kategorisering av den kreativa sektorn, sid 16 
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Fördelning av arbetsställen i storleksklasser inom Kreativa sektorn efter region, 2006 

 
Diagrammet ovan visar arbetsställena i storleksklasser fördelat på regionerna. Några regionala 
skillnader blir tydliga. Något fler större arbetsställen i Östergötland, väldigt många 
enmansföretag i Uppsala. Men strukturen av kreativa sektorn är ändå liknande när regionerna 
jämförs.  
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Fördelning av arbetsställen i juridisk form inom Kreativa sektorn efter regioner, 2006 

 
När det gäller juridisk form utgör andelen företag och ekonomiska föreningar 70 till 80 
procent i samtliga regioner. Resultatet mellan de olika regionerna som deltar i studien skiljer 
sig inte stort.  
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6. Sammanfattande diskussion 
Övergripande struktur 
När statistikdelen betraktas sammantaget framträder ett mönster av en bred sektor med 
mycket varierande förutsättningar. I statistikdelen vänds och vrids några olika parametrar mot 
varandra och på så vis skapas en bild av ett heterogent område med fyra strukturellt olika 
huvudsektorer. När det gäller antal sysselsatta dominerar huvudsektorn Media/Digital. När det 
gäller antal arbetsställen dominerar huvudsektorerna Konst/Design och Media/Digital. När 
rollsystemet betraktas så utgörs den största delen sysselsatta av kreatörer, även den största 
andelen arbetsställen finns inom kreatörsrollen. Generellt är företagande frekvent 
förekommande inom de tre huvudsektorerna Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital samt 
Konst/Design. Inom Kulturarv/Informationshantering är företagande inte lika vanligt, 
arbetsställena där består i stor utsträckning av institutioner som är viktiga för sektorns 
utveckling. 
 
Det ideella ges inget utrymme i statistiken i denna studie då detta är svårt att peka på i en 
jämförande studie mellan regionerna. Att det finns föreningar och ideellt engagemang är dock 
viktigt på ett lokalt plan. Om det exempelvis inte fanns några studieförbund som tillhandahöll 
replokaler skulle den breda basen, som kreativa sektorn till stor del vilar på, inte finnas. Det är 
viktigt att det fortsätter finnas förutsättningar för människor att utöva kultur på en amatörnivå. 
Om det inte fanns en bred bas skulle det heller inte utvecklas lika många som hade 
förutsättningar att utöva konstarterna på en professionell nivå. Enligt teorier om förvärvad 
smak stödjer även en bred ideell sektor en marknad inom området. 
 
Utbildning 
När det gäller utbildningsområdet visar den kvalitativa studien att det finns ett stort utbud av 
utbildningar inom kreativa sektorn. De utbildningar som regionerna lyfter fram som särskilt 
viktiga finns främst inom Media/Digital på högskolenivå medan utbildningarna inom 
Konst/Design på regionnivå främst finns på gymnasie- eller studieförbundsnivå. Det 
förekommer även medieutbildningar på gymnasial nivå men eftersom det finns utbildningar 
på högre nivå ser man kanske dessa som viktigare för regionen. Sörmland och Östergötland 
framhåller att det finns utbildningar på högskole- och universitetsnivå inom Konst/Design. 
Uppsala håller i sin presentation fokus på forskning, vilket till stor del speglar deras långa 
traditioner som universitetsstad. I Uppsala, Örebro och Västmanland förekommer utbildningar 
inom kulturentreprenörskap på olika utbildningsnivåer. Detta är något som har efterfrågats i 
tidigare studier av området och det är intressant att dessa utbildningar har startats. I två fall rör 
det sig om utbildningar på universitetsnivå och i ett fall utbildning på folkhögskolenivå.  
 
Entreprenörskapsfrämjande organisationer  
Inom de entreprenörskapsfrämjande organisationerna framhåller regionerna som deltar i 
studien liknande förhållanden. Det som finns att tillgå generellt är ALMI, Coompanion och 
NyföretagarCentrum. Utöver dessa finns det lite olika satsningar som är riktade mot kreativa 
sektorns entreprenörer; nätverket SIP i södra Småland, Treport Design i Östergötland och 
Teknikbyn/Kulturbyn i Västmanland. Rådgivningsmiljöer riktade mot kreativa sektorns 
entreprenörer har efterfrågats tidigare och här verkar det finnas visst gensvar på den 
efterfrågan. En av målsättningarna inom projektet KRUT är att skapa bättre miljöer anpassade 
för att möta kreativa sektorns specifika behov och därför kommer vi arbeta vidare med dessa 
miljöer och även undersöka behoven ytterligare.   
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Olika villkor i olika huvudsektorer 
Om statistikdelen i studien betraktas framkommer att den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
generellt är högre inom Media/Digital jämfört med andra huvudsektorer. Varför är det så? 
Kanske det har att göra med att det finns en marknad som i hög utsträckning klarar sig på 
kommersiella villkor? Kan övriga huvudsektorer använda sig av den affärslogik som finns 
inom Media/Digital för att dra lärdomar av hur man kan driva sin verksamhet med högre 
lönsamhet och förbättra villkoren för sitt eget företagande? Detta är något att titta vidare på 
inom pågående projekt. När det gäller grafik eller design vet man idag att man till stor del 
betalar för processen medan, om man vid en beställning av en konstnär endast är villig att 
betala för slutprodukten, man bortser från processen. Dessa problematiker handlar också till 
stor del om hur kreatören ser på sin kompetens och vad som ska levereras. En konstnär kan få 
en beställning på en skiss men då är det idéprocessen som leder fram till skissen som är 
slutprodukten som konstnären kan ta betalt för, inte endast den skiss som uppdragsgivaren till 
slut ser. För att komma dit krävs dock en omfattande process och den är man inte van att ta 
betalt för. För att lösa detta måste problemet angripas från flera håll. Kreatörerna måste läsa 
sig ta betalt för den tid de lägger ner och beställarna måste lära sig betala för det de får. Låter 
ju helt enkelt men i praktiken är området mycket komplext.  
 
Behoven ser olika ut när det gäller konstnärliga produkter på den privata och offentliga 
marknaden. Det offentliga behovet är samhälleligt där regioner och kommuner till viss del 
borde ta sitt ansvar. Innevånare i en stad är intresserade av att staden är attraktiv på olika sätt. 
Det kan exempelvis vara viktigt att det finns parker, vacker arkitektur eller utsmyckningar, 
helt enkelt miljöer som människor trivs i. Dock är det få privatpersoner, även om det 
förekommer, som anlägger en park eller sätter upp en utsmyckning. En lösning på detta skulle 
vara att stimulera marknaden genom att på regional nivå rekommendera 1 procents regel vid 
byggnation, det skulle skapa förutsättningar för flera konstnärer att livnära sig på det 
konstnärliga yrket. Dock behövs ett kreativt helhetstänkande vid planering för användning av 
sådana medel. Det kan vara begränsande att använda medlen för strikt medan det kan vara 
utvecklande att integrera dessa processer i planering för ett område. Det bästa vore om det på 
en regional nivå fanns rekommendationer om mål för kommunerna. Om en sådan modell 
tillämpades skulle det ge en möjlighet för regionernas kreatörer att ta uppdrag på en reguljär 
marknad.  
 
Att huvudsektorn Konst/Design ligger högre än Kulturarv/Informationshantering vad gäller 
förvärvsinkomst är överraskande framförallt kopplat till det resonemang som förs i 
konstnärsnämndens studie om konstnärernas villkor. Dock kan dessa studier inte jämföras 
rakt av. Olikheter när det gäller de båda studierna kan förklaras med att statistikmaterialet 
mellan dem skiljer sig. Konstnärsnämnden har studerat konstnärer mellan 20-64 år och 
föreliggande studie har utgått från förvärvsinkomster inom kreativa sektorns område. I den 
definitionen utgör konstnärerna endast en liten del.  

Regionernas likheter och olikheter 
När det gäller de olika regionerna och arbetet med kreativa sektorn som begrepp, är de på 
olika nivåer och alla är inte alltid helt i fas med varandra. Så att beskriva Östra Mellansverige 
och södra Småland som ett homogent område är inte aktuellt. Men när statistikmaterialet 
jämförs mellan de olika regionerna skiljer de sig inte anmärkningsvärt åt på så många punkter. 
Däremot finns det saker som kan uppmärksammas generellt inom kreativa sektorn samt i 
förhållande till ekonomin i övrigt: 
 

• Kreatörerna utgör 35 procent när man tittar på sysselsatta 
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• Inom Media/Digital finns den största delen sysselsatta 
• Kreativa sektorn har generellt lägre andel sysselsatta kvinnor och utrikesfödda jämfört 

med hela ekonomin 
• Andelen sysselsatta som är företagare utgör en större andel inom kreativa sektorn 

jämfört med hela ekonomin 
• När man tittar på arbetsställen återfinns cirka 50 procent inom kreatörsrollen 
• Huvudsektorerna Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital och Konst/Design utgör 

ungefär lika stora delar av kreativa sektorns arbetsställen 
• Generellt består kreativa sektorn av många arbetsställen med få anställda 
• Cirka 80 procent av arbetsställena utgörs av enskilda firmor, aktiebolag, ekonomiska 

föreningar och kooperativ 
 

Utvecklingsmöjligheter och problem 
Det blir tydligt att kreativa sektorn som begrepp tar tid att kommunicera och implementera 
som ett arbetssätt. I det här arbetet har de deltagande regionerna kommit olika långt. I den 
kvalitativa avstämningen nämner flera regioner att det är svårt att kommunicera kring kreativa 
sektorn och svårt att nå en bred förankring inom politiken, näringslivsområdet, kulturområdet 
och bland kreatörerna. Dessa problematiker kommer vi att arbeta vidare med under 
projektperioden. Nedan visas en sammanfattning av de problem och möjligheter som 
regionerna pekat på i de kvalitativa avstämningarna: 
 
Möjligheter 

• De verksamma inom kreativa sektorn har ett stort behov av mötesplatser 
• En av de medverkande regionerna har ett handlingsprogram för tillväxt och där tas 

kreativa sektorn upp som en möjlighet 
• Bra kommunikationer med Stockholm 
• Flera län, utanför KRUT, visar intresse för att arbeta med kreativa sektorn som 

regionalt utvecklingsområde 
• I en av regionerna anordnas utbildningar för samhällsentreprenörer 
• Det finns stora satsningar på entreprenörskap 
• Möjligheter uppstår när man arbetar med en bred regional förankring och får 

kommunerna med sig i arbetet, det blir lättare att skapa nätverk och en positiv 
utveckling 

• Breda satsningar på innovationer, inte endast riktade mot teknik, är en bra möjlighet 
för utveckling inom kreativa sektorn  

• Ökad kännedom om kreativa sektorn ger ökad förståelse 
• Anpassad rådgivning riktad mot kreativa sektorns entreprenörer börjar finnas men 

behövs i större utsträckning  
• Samarbete med inkubatorer 
• En stark kreativ sektor gynnar en företagsam region 
• Tydliggör möjligheter 
• Personella resurser som arbetar med utveckling  

 
Problem 

• Många enmansföretag 
• Entreprenörerna har svårt att avsätta tid för att arbeta med strukturell förändring  
• Entreprenörskapsfrämjande organisationer anser redan att de idag arbetar med kreativa 

sektorns entreprenörer 

42 | S i d a  
 



• Många regioner har en mycket stark tradition av tillverkningsindustri och det är det 
man är van att arbeta med i ett utvecklingsperspektiv 

• Utvecklingsarbete med kreativa sektorn har inte någon självklar hemvist 
organisatoriskt 

• Några regioner framhåller att det kan vara svårt att arbeta med hela regionen när det 
finns EN stor och många små kommuner 

• Avsaknad av kritisk massa 
• Dålig-vi känsla inom regionerna 
• Vissa verksamheter inom kreativa sektorn är av säsongskaraktär 
• De allmänna förutsättningarna för företagande kanske inte alltid är de bästa 

 

Hur utvecklas kreativa sektorn i en lågkonjunktur? 
Föreliggande studie påbörjades i högkonjunktur men avslutas i lågkonjunktur. Det är svårt att 
veta i detta läge hur djupt denna kris kommer att gå och vilka verkningar den kommer att ha. 
Vi kanske nu i skrivande stund, april 2009, endast anar början av den. Viktigt att fundera över 
är hur en ekonomisk kris påverkar utvecklingsarbetet och entreprenörerna inom kreativa 
sektorn på det regionala planet. Det finns uppgifter som pekar på att en liten lokal marknad 
inte påverkas i så hög grad men det finns även uppgifter som pekar mot att exempelvis 
musikbranschen är på tillbakagång. Förhoppningsvis finns här lärdomar att dra för framtida 
utvecklingsarbete.  

Kreatörernas förutsättningar och behov 
Tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärder har gjort att starta eget bidraget, som är ett bidrag 
man kan få i kontakt med arbetsförmedlingen om man vill starta näringsverksamhet, riktas till 
långtidsarbetslösa. En relevant fråga i sammanhanget är om långtidsarbetslöshet är en bra 
utgångspunkt för att starta ett långsiktigt företagande? Visst kan det ge erfarenheter och väcka 
tankar om företagande men frågan är vilken beredskap man har för att möta svårigheter när 
man redan befinner sig i en utsatt situation? 
 
I intervjuer och nätverk som bildats av entreprenörer inom kreativa sektorn efterfrågas 
mötesplatser i stor utsträckning. Att nätverken inom kreativa sektorns område inte är lika 
starka som inom övrigt näringsliv finns det tidigare studier som pekar på. Fastare nätverk, i 
form av exempelvis mötesplatser, är ett uttalat behov bland de verksamma inom sektorn. Det 
är dock av stor vikt att dessa nätverk eller mötesplatser inte isoleras från övrigt näringsliv eller 
samhälle. För att göra det möjligt för kreatörerna att vidga den marknad de verkar på krävs 
samarbeten i gränslandet mellan kultur och näringsliv. 
 
Samhället idag erbjuder ett stort antal organisationer som arbetar med att stötta utvecklingen 
av hållbara företag och företagare på olika sätt. Flera av regionerna framhåller denna 
mångfald i kapitlet om regionernas förutsättningar. Den kreativa sektorns entreprenörer 
utnyttjar i liten utsträckning denna befintliga infrastruktur. Det är viktigt att ställa frågor om 
varför detta idag fungerar på ett tillfredställande sätt. Många entreprenörer inom sektorn pekar 
på att det finns problem av kommunikationsmässig art i kontakten med 
entreprenörskapsfrämjande organisationer. I många fall handlar det om bemötande och dessa 
problem skulle kunna överbryggas med hjälp av en bättre kommunikation. Att underlätta för 
dessa grupper att närma sig varandra kommer projektet KRUT att arbeta vidare med.  
 
Tidigare studier pekar på att entreprenörskapet inom kreativa sektorns område är mycket 
starkt. När det gäller förutsättningar för att livnära sig på entreprenörskapet kanske det inte är 

43 | S i d a  
 



lika utvecklat. En kreatör startar traditionellt inte ett företag för att primärt tjäna pengar utan 
för att förverkliga sina idéer. Men dessa perspektiv behöver per automatik inte innebära en 
motsättning. I stor utsträckning handlar det om att hitta samarbeten med övrigt näringsliv och 
att lära sig ta betalt för den kompetens man besitter som kreatör. När det gäller grafisk 
formgivning eller design är detta idag mera accepterat som tjänster där man fakturerar för en 
process, inte en produkt. Detta skulle även kunna gälla inom andra delsektorer i kreativa 
sektorn. Av stor vikt är även att entreprenörerna sätter sig in i upphovsrättsliga frågor för att 
på så sätt i större utsträckning göra det möjligt att driva företag inom området. När det gäller 
den digitala utvecklingen kan även den öppna nya vägar att nå en marknad och det är viktigt 
att även där beakta upphovsrättsliga frågor. Dessa frågor kommer KRUT-projektet att arbeta 
vidare med under projektperioden. 
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Bilaga 1, Regionala förutsättningar i de medverkande 
regionerna 
I denna bilaga presenteras de medverkande regionerna ur en mera kvalitativ synvinkel. Syftet 
med denna del av studien är att ge en bakgrund och en djupare bild än vad det statistiska 
materialet erbjuder. Presentationen är upplagd efter fyra olika infallsvinklar och ger en 
bakgrund och en överblick av regionala förutsättningar. Presentationen är upplagd länsvis och 
infallsvinklarna presenteras i rubrikform och utgörs av utbildning, entreprenörskapsfrämjande 
organisationer, möjligheter, problem samt nätverk och nätverksinitiativ i länet. En mera 
utförlig beskrivning av metoden för detta arbete återfinns under kapitel 4, Definitioner och 
kategorisering av den kreativa sektorn.  

Omvärld Kreativa sektorn i södra Småland, Kronobergs län  
Utbildning 
Det finns ett flertal utbildningar på flera olika nivåer inom den kreativa sektorn i södra 
Småland. Allt från gymnasie- till KY-, universitets-, folkhögskoleutbildningar samt en mängd 
studiecirklar.  
 
Samtliga kommuner i länet har utbildning på gymnasienivå, men utbudet av program varierar 
kraftigt och det är relativt vanligt att elever från mindre kommuner väljer att pendla till, i 
huvudsak Växjö, för att kunna gå det program de önskar. Särskilda program som är viktiga för 
den kreativa sektorn är Hantverksprogrammet med inriktning mot glasteknik på Svenska 
Glasskolan i Växjö och på Riksglasskolan i Kosta i Lessebo kommun. På Kungsmadskolan i 
Växjö finns också inriktningen möbel och inredning på samma program. Design och 
formgivning är också inriktningen på all utbildning på friskolan Växjö Design- och 
Konstskola. Det finns även inriktning turism på Naturbruksprogrammet på Ryssbygymnasiet i 
Ljungby kommun och i Älmhult finns inriktningen produktutveckling och design på 
Teknikprogrammet. I Växjö finns även ett flertal specialutformade program inom 
idrottsområdet. 
 
Inom KY-utbildning finns framförallt tre utbildningar värda att lyfta fram som viktiga för den 
kreativa sektorn. Det är den grundkurs och entreprenörsutbildning för glashantverkare som 
finns på Kosta Glascenter i Lessebo kommun, utbildningen för inredare med säljkompetens 
som finns i Älmhult samt den utbildning i storytelling och dramaturgi som finns på NBI i 
Växjö. 
 
Sammanlagt har länet tre folkhögskolor; Markaryd, Grimslöv i Alvesta kommun samt S:t 
Sigfrid i Växjö. I Markaryd erbjuds bland annat film, musik och textkunskap, hälso- och 
livskunskap, ljud och studioteknik, show och musikal samt teater. På Grimslöv finns kurser i 
friskvård, idrott, konsthantverk/design med inriktning mot trä/metall och väv/textil, turism, 
rekreation och service och en allmän kurs kallad skapande. På S:t Sigfrids Folkhögskola finns 
kurser och program i journalistik, en musiklinje, en konstnärlig utbildning samt svenska 
kyrkans grundkurs.  
 
Studieförbunden har som brukligt ett brett utbud och de cirklar som röner störst intresse på 
områden relevanta för den kreativa sektorn är bland annat religion, livsåskådning, dans, 
musik, måleri, vävning, friskvård, arrangörsskap och husdjursskötsel. 
 
Växjö universitet har även de ett brett utbud relevant för sektorn och erbjuder både hela 
program och enstaka kurser inom film, digitala medier, biblioteks- och informationskunskap, 
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religion, musik, litteratur, konst och bild, design, sport och religion. De områden som 
utmärker sig starkast är musik, Media/Digital, litteratur och religion. Designprogrammet har 
även samarbeten med bland annat Möbelriket och bedöms som viktigt för den kreativa 
sektorns utveckling i länet. 
 
Hela utbildningsprogram för kreativa sektorn finns inom datavetenskap, interaktiva digitala 
medier, design, inrednings- och butikskommunikation, marknadsföring, 
informatörsprogrammet, media och kommunikationsvetenskap, musikproduktion, biblioteks- 
och informationsvetenskap, coachning and sport management, kulturledare samt musik och 
ljuddesign. Från och med 2010 kommer Växjö universitet och Högskolan i Kalmar att slås 
ihop till Linnéuniversitetet, vilket innebär att länet även får del av de kunskaper som finns på 
de utbildningar som idag finns i Kalmar inom till exempel design, musikproduktion, 
kommunikation etc. Båda lärosätena satsar på forskning inom kulturekonomi och i samband 
med sammanslagningen finns även tankar på att bilda ett Linnaeus Centre for Cultural 
Economy and Regional Development för att stärka detta område ytterligare.  

Entreprenörskapsfrämjande organisationer 
Utöver de vanligt förekommande organisationerna som ALMI, Svenskt Näringsliv, 
Coompanion, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet, Drivhuset m.fl. finns 
även Nätverket SIP i länet. SIP arbetar mycket med unga entreprenörer i olika projekt och 
hjälper en hel del ungdomar att starta företag och testa sina idéer. En av länets viktigaste 
klusterbildningar finns även inom den kreativa sektorn i och med satsningen på Möbelriket. 
Ett av de projekt de driver nu – kallat Green Design – är särskilt intressant då det hjälper 
nyutexaminerade designstudenter att bli bättre på miljövänlig design för att ge dem en 
konkurrensfördel. KRUT-projektet och Green Design kommer att samarbeta vid de tillfällen 
ett samarbete gynnar båda projekten. 
 
Särskilt viktiga organisationer att arbeta vidare med för att utveckla den kreativa sektorn i 
länet anses framförallt ALMI och Nätverket SIP vara. Drivhuset spelar även de en viktig 
funktion och kan framförallt hjälpa nybakade designstudenter att komma igång med sitt 
företagande. Drivhuset samarbetar bland annat med inkubatorsverksamheten Videum 
Innovation. En annan organisation som visat stort intresse i projektet är Coompanion vars 
filosofi ofta stämmer bättre med den syn på företagande som kreatörer i den kreativa sektorn 
har än kanske andra entreprenörskapsfrämjande organisationer. 
 
Regionförbundet södra Småland äger 49 procent av ALMI och skriver tillsammans med staten 
ägardirektiv. I dessa ägardirektiv finns nu inskrivet att ALMI ska bistå i arbetet med att 
utveckla den kreativa sektorn. Samarbete för att främja utvecklingen av den kreativa sektorn i 
länet med nätverket SIP sker på olika sätt, bland annat genom Mötesplats Ungt 
Entreprenörskap som genomförts med mycket gott resultat den 2 december 2008. De metoder 
som arbetats fram under Mötesplats Ungt Entreprenörskap för att åstadkomma en verklig 
dialog mellan företrädare för kommuner och entreprenörskapsfrämjande organisationer och 
entreprenörerna själva ska tas tillvara inom det fortsatta arbetet i projektet-KRUT. I dagsläget 
finns inget upparbetat samarbete mellan Drivhuset och KRUT-projektet. 
 
Gällande Ung Företagsamhet så finns möjlighet för elever på exempelvis Estetiska 
programmet på gymnasiet att starta UF-företag, men hittills är det bara 10 som valt att göra 
det. Det finns dock intresse från Ung Företagsamhet att satsa mer på den målgruppen, men de 
behöver då ytterligare medel för detta vilket saknas i dagsläget. 

48 | S i d a  
 



49 | S i d a  
 

Möjligheter  
Den undersökning som gjorts tidigare visar att det finns ett behov av mötesplatser för sektorn 
och de träffar vi haft visar även att det finns ett stort intresse att delta. Projektet har även stort 
stöd i regionförbundets styrelse och arbetet med den kreativa sektorn finns med i ett flertal 
strategiska dokument som regionala utvecklingsprogrammet, kulturstrategi och 
handlingsprogram för tillväxt.  
 
I den statistiska kartläggning som gjorts tidigare syns även en stor koncentration inom 
området Konst/Design i Älmhult, vilket är något man kan arbeta vidare med i regionen. Det 
finns även erfarenheter att dra lärdom av från de satsningar som gjorts innan i länet inom 
bland annat Möbelriket och Glasriket.  
 
Länet har också bra kommunikationer med tågstationer i Lessebo, Hovmantorp, Växjö, 
Alvesta och Älmhult vilket möjliggör dagspendling till Malmö/Köpenhamn, Göteborg och 
Stockholm som är stora marknader för många inom den kreativa sektorn.  
 
Det finns också ett stort intresse i grannlänen Kalmar och Blekinge kring arbetsmetoder för att 
stötta den kreativa sektorn. Kalmar län har just påbörjat en egen kartläggning med 
Regionförbundet Östsams modell för att kartlägga kreativa sektorn som förlaga och Blekinge 
genomförde en egen under 2007 vilket nu resulterat i ett flertal projekt för sektorn där 
samarbete med KRUT är en stor möjlighet.  
 
En organisation som visat särskilt stort intresse i arbetet med den kreativa sektorn är 
Hemslöjden som under 2008 i projektet Slöjdnäring genomfört en kompletterande studie där 
de tittat närmare på intresset bland slöjdare i länet att utveckla sitt företagande. En grupp på ca 
6-8 personer är identifierad och Hemslöjden kommer tillsammans med sin systerorganisation 
på Gotland och ALMI att arbeta vidare med denna grupp. Ett samarbete med KRUT kommer 
också att ske.  
 
Under hösten 2008 startade även den 1-åriga utbildningen Samhällsentreprenörer41 i Växjö 
som är ett samarbete mellan Nätverket SIP och Grimslövs Folkhögskola. Ännu är det för 
tidigt att säga något om resultaten, men här finns helt klart möjlighet till flera spännande 
framtida samarbeten.  
 
Ytterligare nystartade satsningar som kan innebära stora möjligheter för den kreativa sektorn i 
länet är en kraftig satsning på turismen regionalt, den sociala ekonomin bildar nätverk och 
Växjö kommun tillsammans med Landstinget Kronoberg bildar det bolaget Kulturparken 
Småland AB där Smålands museum och Kronobergsarkivet ska ingå.  

Problem  
En nyckelfaktor för framgång är att vi lyckats få till ett helhetsperspektiv, men det är också 
det som är svårt. Det är svårt att få alla olika aktörer att se sin del i det stora hela och få dem 
att samverka mot ett gemensamt mål. Särskilt när ingångarna är så olika för många samt att 
det är många små-/enmansföretagare. Det stora intresset från ett flertal aktörer kan även göra 
att projektets målgrupper upplever insatserna som röriga – vem står egentligen bakom vad? 
 

                                                 
41 www.samhallsentreprenorer.se  

http://www.samhallsentreprenorer.se/


Ett annat problem är att länet har många små kommuner som, även om de gärna vill och 
tycker det är värdefullt, har svårt att avsätta tid för att arbeta med den kreativa sektorn. Det 
kan på så vis vara svårt att få en riktigt stark förankring i samtliga av länets kommuner.  
 
Ett annat problem som kan komma att uppstå är att de entreprenörskapsfrämjande 
organisationerna tycker att de redan jobbar med den kreativa sektorn, medan kreatörer som 
bett om deras hjälp inte upplever att de får särskilt bra hjälp.  
 
Länet har även en stark tradition inom tillverkningsindustrin som kan göra det svårt att bredda 
perspektivet. Särskilt i dagens situation med en allvarlig lågkonjunktur – kommer man våga 
satsa nytt eller kommer alla resurser att satsas på att rädda det gamla? 

Nätverk och nätverksinitiativ 
Koncentrationen inom Konst/Design i Älmhult är något vi måste arbeta vidare med. 
Möbelriket har även projektet Green Design där vi samarbetar. Det lösa nätverk för 
framförallt kreatörer i hela sektorn som skapats under arbetets gång har även det potential att 
utvecklas vidare. Ett första initiativ till att bilda ett nätverk med tema Kultur i vård och 
omsorg har också tagits.  
 
Hemslöjdskonsulenterna i länet har visat stort intresse att arbeta vidare med det resultat de fått 
fram i projektet Slöjdnäring och kommer bland annat arbeta vidare med 6-8 personer som där 
visat intresse av att kunna leva på sitt slöjdande och i det arbetet ska vi stötta dem från KRUT. 
 
Utöver detta finns ett flertal etablerade nätverk inom områden relevanta för sektorn, men i 
dagsläget är inget samarbete med KRUT planerat. Huvudsakligen på grund av att deras 
intresse av att utvecklas i en mer affärsmässig inriktning bedöms som begränsad.  
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Omvärld Kreativa sektorn i Sörmlands län 
Utbildning 
Utbildningar inom den kreativa sektorn finns på olika nivåer: gymnasie-, folkhögskole-, KY 
(Kvalificerad Yrkesutbildning) och högskolenivå. 
 
På högskolenivå finns utbildning främst inom designad kommunikation, såsom 
informationsdesign, rumslig gestaltning, produktdesign etc. Dessa utbildningar sorterar under 
området Media/Digital, samt under Konst/Design. Andelen som blir entreprenörer eller egna 
företagare efter avslutad utbildning är stor. Många studenter och företagare från dessa 
utbildningar väljer att bli medlemmar hos Idea plant (Idea plant, driver KRUT-projektet i 
Sörmland). 
 
KY utbildning finns bland annat med inriktningen musik och eventarrangörskap. 
Eventmarknaden har stor tillväxtpotential och studenterna på utbildningen  
är en intressant grupp att involvera i utvecklingen av den kreativa sektorn i Sörmland.  
 
De folkhögskolor som finns i länet erbjuder utbildningar inom bild och form, recycle design, 
streetdance, skrivarkurser, textil och friskvård. Det finns även en serietecknarskola som är en 
eftergymnasial utbildning där kurser som grafisk kommunikation, bild och form samt projekt 
och företagande ingår.  
 
Gymnasieskolor, både kommunala och friskolor, har ett stort utbud av program inom den 
kreativa sektorn. Media är ett mycket populärt program. Estetiska program med teater, dans, 
bild och musikinriktning och olika idrottsprogram erbjuds i många kommuner. 
 
Förutom de ovan beskrivna utbildningsinstitutionerna har Sörmland mycket goda kulturskolor 
för barn och ungdomar både i kommunal och privat regi, samt inom folkbildningens 
studiecirkelverksamhet. I Sörmland finns således goda möjligheter att grundutbilda sig inom 
kreativa sektorn. Vill man däremot nå spetskompetens, får man vända sig till utbildningar 
utomläns, förutom inom området designad kommunikation. 

Entreprenörskapsfrämjande organisationer 
I Sörmland finns förutom de över riket förekommande entreprenörskapsfrämjarna: ALMI, 
Jobs& Society, Handelskammaren och Coompanion med flera, ett flertal andra för länet 
specifika aktörer. 
 
Knutna till högskolan finns en inkubatorsverksamhet för dess studenter och personal som vill 
starta företag. Eftersom många av de företag som kommer igång genom den verksamheten är 
inom den kreativa sektorn har Idea plant redan ett begynnande samarbete med dem. 
I Eskilstuna finns ett aktörsnätverk där alla företagsfrämjare med offentlig finansiering finns 
representerade, vilket ska ge presumtiva företagare en väg in i företagandet. Aktörerna 
samarbetar kring uppsökande verksamhet för att nå ut till dem som inte i första hand söker sig 
till företagande. Att KRUT skulle kunna vara en av aktörerna i nätverket är mycket sannolikt, 
där också KRUT-projektets särskilda kompetens kan kommuniceras. 
 
FöretagSam Sörmland är en verksamhet över hela länet som vänder sig till kvinnor som vill 
starta företag, rådgivarna på FöretagSam har redan tidigare fått kunskap om kulturföretagande 
i och med kortare utbildning via det nu avslutade SKA-projektet (ett tvåårigt projekt för att 
öka och utveckla kulturföretagandet i länet). 
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Inom länet finns flera miljöer för företagande, som har det gemensamt att de är relativt 
nystartade 0 – 3 år och att de har samlat organisationer som arbetar med att stödja företag 
under samma tak. Dessa miljöer är lämpliga att samarbeta med när det gäller utvecklingen av 
kreativa sektorn. Satsningen på dessa miljöer är en indikation på att Sörmland prioriterar 
arbetet med entreprenörskap vilket också finns antaget i lokala och regionala tillväxtplaner. 
Det finns goda kontakter med pågående KRUT-projekt i länet med de flesta 
entreprenörskapsfrämjande aktörer och att få kommunicera/diskutera entreprenörskap ur 
coachingperspektiv och kreativa sektorn med dem kan ske brett. 

Möjligheter som man ser redan nu 
Sörmland arbetar starkt med entreprenörskap, vilket är positivt för utvecklingen av den 
kreativa sektorn i Sörmland. SKA projektet och Idea plant har redan sedan tidigare lagt en 
grund för entreprenörskap inom sektorn och såväl politiker som tjänstemän har börjat uttrycka 
sig positivt om sektorn. Flera kommuner har visat att man vill stödja denna utveckling genom 
KRUT-projektet genom insatser såsom lokaler eller liknande. I referensgruppen finns flera 
inflytelserika personer som bland annat fungerar som ambassadörer för KRUT-projektet och 
därigenom för utvecklingen av den kreativa sektorn i Sörmland. 
 
I den utförda behovsinventeringen framkom att mötesplatser är ett mycket starkt behov, vilket 
är positivt eftersom ett av målen i KRUT-projektet ät att utveckla mötesplatser. Även delar av 
förankring och kommunikation inom och utanför sektorn lyftes fram som angeläget. 
 
För att nischa arbetet och fylla luckor där kreativa sektorn, som till stor del drivs av 
småföretagare, får arbete konkret med andra kommer projektledningen i Sörmland inrikta 
arbetet med innovationer. Innovation är en av delarna i det regionala handlingsprogrammet i 
Sörmland och Regionförbundet Sörmland driver Innovationsbron – för att öka innovationer i 
Sörmland. Innovation och entreprenörskap är även områden som är starka på Mälardalens 
Högskola. 
 
Att förena Kreativa sektorn, Entreprenörskap och Innovation ser projektledningen för KRUT i 
Sörmland som en möjlig väg att förena Sörmlands ambitioner med KRUT projektets syfte och 
mål. Dessutom är år 2009 utlyst av EU som året för ”Kreativitet och Innovativitet”. 

Problem som man ser redan nu 
Sörmland är ett län med stark tradition inom tillverkningsindustrin, vilken i och för sig gick 
starkt tillbaka på 80-talet och ersattes till viss del av kunskapsföretag, men fortfarande är det 
oftast tillverkningsindustri som lyfts fram när man talar näringsliv.  
 
I Sörmland har inte arbetet med näringslivsutveckling och kreativa sektorn någon självklar 
gemensam hemvist, eftersom dessa områden återfinns inom olika organisationer; 
entreprenörskap handhas på länsnivå främst av regionförbundet, medan kultur och fritid ligger 
på landstinget. Detta kan utgöra ett problem eftersom det kan vara svårt att ta ett samlat grepp 
kring utvecklingsfrågor rörande kreativa sektorn då dessa frågor har olika hemvist rent 
organisatoriskt. Det kan vara positivt att rent organisatoriskt samla utvecklingsfrågorna för 
kreativa sektorn.  
 

Nätverk och nätverksinitiativ i länet 
På länsövergripande nivå finns 44 organisationer, verksamheter, kluster och nätverk varav sex 
nätverk/ kluster har affärsverksamhet som främsta syfte; tre stycken: Idea plant, 
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Sörmlandsturism och Sörmländska gåvor är redan involverade i pågående utvecklingsprojekt 
av kreativa sektorn. Det finns också ett informellt nätverk bestående av ca 50 entreprenörer 
inom kultursektorn, vilket skapades under det tidigare Sörmländska ska-projektet.  
 
Inom den ideella sektorn återfinns 18 verksamheter, men fler av dem har förutom det ideella 
syftet, en affärsverksamhet som inte i första hand är vinstdrivande men som är en 
förutsättning för att man ska kunna nå sina ideella syften. Exempelvis så arrangerar man 
konserter, idrottsevenemang, utställningar. Sörmlands idrottsförbund som är en ideell 
förening har vid sidan av detta en affärsdrivande verksamhet där man ordnar konferenser, 
föreläsningar med mera. 
 
Liksom under utbildningar är det inom designad kommunikation som länet skiljer sig ur 
nätverkshänseende från övriga län och får ses som ett av de starkare områdena. 
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Omvärld Kreativa sektorn i Uppsala län 
Utbildning och forskning  
Inom Uppsala universitet finns Kandidatprogram i kulturentreprenörskap, på 180 
högskolepoäng. Programmet är en nystartad utbildning inom Uppsala universitet som KRUT-
projektet Uppsala län samarbetar med. Detta program riktar sig till studenter som vill 
kombinera humanistiska ämneskunskaper med praktiskt orienterade kurser är denna 
utbildning speciellt intressant att följa. Exempel på de praktiskt orienterade kurserna är 
entreprenörskap, ekonomi, projektplanering och strategisk kommunikation. Praktik liksom ett 
examensarbete inom huvudområdet ingår och då finns både möjligheter för projektet att anlita 
studenter till utvärderingsarbete men även att koppla in studenter till projektets 
mötesplatser/arenor som ska innefatta redan nu etablerade kreatörer, nya entreprenörer och 
entreprenörsfrämjande organisationer. 

 
Forskning inom universitetet som är speciellt viktig för sektorn är framförallt den som bedrivs 
inom Centrum för forskning om innovationer och näringslivsomvandling (CIND), som har sitt 
säte vid Kulturgeografiska institutionen. Inom CIND bedrivs bland annat ett aktuellt 
forskningsfält som gäller de kulturella/kreativa industrierna och kunskapsekonomin. Då denna 
forskning handlar om innovationer inom kulturella näringar är det av stort intresse för KRUT-
projektet eftersom vi strävar efter att utforma arenor/mötesplatser kopplade till FUNK-
modellen. KRUT Uppsala län har också tillsammans med universitetet utfört en översiktlig 
inventering av vad som finns inom universitetet som kan kopplas till den kreativa sektorn och 
dess tillväxtpotential. Några exempel är måltidsforskning, musikvetenskap, media- och 
kommunikationsvetenskap, entreprenörskap. Vilket samarbete KRUT i Uppsala län kommer 
ha med dessa utbildningar och ämneskompetenser är idag svårt att svara på. 

 
I regionen finns två folkhögskolor som har utbildning inom det estetiska området. Genom att 
dessa båda folkhögskolor har olika typer av kompetenser som kompletterar varandra är det 
också intressant att skapa kontakt med båda inom projektarbetet. Nordens Folkhögskola 
Biskops-Arnö har utbildning inom foto, film, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och 
friskvård. Framförallt skolans utbildning inom foto och skrivande har en mycket hög nationell 
kvalitet. På Wiks Folkhögskola finns bland annat fyra olika ettåriga estetiska kurser: musik, 
konst, teater och skrivarkurser. Wiks folkhögskola erbjuder även kortare utbildningar under 
sommar och helger. Det finns ett flertal gymnasieskolor inom Uppsala län som har program 
inom estetiska ämnen och inom entreprenörskap, några exempel på gymnasieskolor som är 
speciellt intressanta för utvecklingen av den kreativa sektorn är Westerlundska gymnasiet, 
GUC (Grafiskt utbildningcenter i Uppsala) samt John Bauergymnasiet. Samarbete med 
KRUT-projektet har diskuterats och kommer eventuellt att bli aktuellt.  

Entreprenörsfrämjande organisationer  
ALMI Företagspartner Uppsala AB är en viktig samarbetspartner för projektet, då det är en 
organisation som många nya entreprenörer eller personer som går i ”starta eget” tankar vänder 
sig till. ALMI Uppsala är knutna till projektet via deltagande i styrgruppen vilket kan vara en 
fördel för utvecklingen. ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet. Verksamheten täcker hela 
processen från idé till lönsamt företag. Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster 
– finansiering och affärsutveckling. Coompanion, kooperativ utveckling i Uppsala län, är ett 
koncept som många kreatörer redan idag vänder sig till och som KRUT-projektet Uppsala län 
också ser som en viktig samarbetspartner. Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning och 
information till människor som vill starta och driva företag tillsammans i demokratisk form, 
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till exempel som ett kooperativt företag. C Företaget är ett koncept där affärsidén är att 
erbjuda en juridisk och administrativ plattform för enskilda som tryggt och enkelt vill skapa 
sin försörjning genom affärsverksamhet, utan att starta eget företag. C Företaget fungerar som 
arbetsgivare och mot en serviceavgift ansvarar för administrativa funktioner och försäkringar 
under den tid som Cföretagaren arbetar med sina kunder. NyföretagarCentrum som består 
bland annat av NyföretagarCentrum Norduppland ger kostnadsfri rådgivning och coachning 
till blivande entreprenörer och är en aktör som projektet tänker samarbeta med. Drivhuset i 
Uppsala är en ideell stiftelse som erbjuder studenter inom alla ämnesinriktningar vid Uppsala 
universitet och SLU kostnadsfri rådgivning inom starta eget. De arrangerar även föredrag, 
temadagar och programverksamhet med kurser inom till exempel säljteknik, marknadsföring 
och bokföring. Genom att KRUT-projektets arbete även vänder sig mot Universitetet är 
Drivhuset en viktig samarbetspartner och de har med initiativ från KRUT-Uppsala län kontakt 
och samarbete med kandidatprogrammet Kulturentreprenörskap. Kreditgarantiföreningen 
KGF Uppsala Län är intressant att samarbeta med genom att de erbjuder sina medlemsföretag 
borgen vid expansion och nystart då formell säkerhet saknas för hela engagemanget. På så sätt 
kan entreprenören/kreatören efter sedvanlig kreditprövning begränsa det personliga åtagandet 
vid en företagssatsning. Arbetsförmedlingen Uppsala län/Kultur är en specialarbetsförmedling 
inom kulturområdet. Deras branschområden är Scen och ton, Bild och form samt Ord och 
media. Då KRUT-projektet strävar efter att kunna koppla så många relevanta aktörer som 
möjligt till de arenor/mötesplatser som ska stärkas/bildas i länet är även arbetsförmedlingen 
en samarbetspartner i detta.  

Möjligheter som man ser redan nu:  
Ökad kännedom om den kreativa sektorns storlek, betydelse och förutsättningar i Uppsala län 
samt positivare attityder till kreativa sektorns verksamheter bland förtroendevalda och 
tjänstemän. Viktigt för utvecklingen inom den kreativa sektorn är att alltid arbeta för att det i 
alla sammanhang och diskussioner både finns representanter från kultur- och tillväxtsidan. 
Detta för att båda sidornas intressen och förutsättningar ska belysas. Under kartläggningsfasen 
har de entreprenörsfrämjande organisationerna som nämns i detta underlag visat ett stort 
intresse av att samarbeta med KRUT- projektet i Uppsala län. Diskussioner framförallt med 
ALMI Företagspartner har skett angående om att starta upp en utbildning för affärsrådgivare 
angående kreatör- och kulturföretagarens förutsättningar och verksamheter. Tanken är alltså 
att med denna utbildning öka kunskapen om vilka hinder som finns för utveckling av 
entreprenörskap/ företagande inom den kreativa sektorn, så att den som exempelvis vill starta 
ett företag inom sektorn ska kunna få en anpassad rådgivning från de entreprenörsfrämjande 
organisationerna. 
 
Under den första inventeringen av den kreativa sektorn i Uppsala län har ett flertal intressanta 
nätverk/kreatörer identifierats både inom länets största kommun, Uppsala, men även många i 
de övriga kommunerna i länet. En fördel för utvecklingen av den kreativa sektorn i Uppsala 
län är också att det redan idag finns många upparbetade kontakter och samarbeten mellan 
aktörer, nätverk och Kultur i länet, som är den regionala projektägaren för KRUT.  

 

Problem som man ser redan nu:  
Att statistiken för den kreativa sektorn är svår att tyda, att den inte ger en helt korrekt bild av 
sektorns verksamheter och storlek, utgör ett problem när den presenterats för länets 
kommuner. Framförallt har det varit svårigheter med att ge en korrekt bild i de mindre 
kommunerna, genom att statistiken många gånger av sekretesskäl visar på 0 verksamheter, 
men att det egentligen kan röra sig av 1-5 verksamheter. Från Uppsala läns sida vill man inte 
vidare spekulera i kommande problem då KRUT-projektet är nystartat. 
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Nätverk och nätverksinitiativ i Uppsala län:  
Inom den kreativa sektorn i Uppsala län har ett antal intressanta nätverk och mötesplatser 
identifierats. Genom att Uppsala kommun är den största och mest dominanta kommunen vad 
gäller verksamheter inom den kreativa sektorn i Uppsala län, kommer KRUT –projektet verka 
för att utveckla en arena/mötesplats inom Uppsala kommun och en arena på annan plats i 
länet. 
 
Del 1: Uppsala kommun 
Mötesplats; Företagslotsen Uppsala är en arena/mötesplats där samverkan för KRUT-
projektet Uppsala län är av intresse. Idag hjälper Företaglotsen den som är entreprenör, 
företagare, blivande företagare eller innovatör med att starta företag, affärsutveckling, 
finansiering, olika sorters tillstånd med mera Vägledningen är gratis och olika dagar i veckan 
finns representanter från Uppsala kommun, ALMI Företagspartner, Coompanion, 
Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum Uppsala, Regionförbundet Uppsala län, Resurs 
Uppland och Uppsala Idé- och Uppfinnarförening tillgängliga för att ge råd. Företagslotsen 
erbjuder även olika seminarier om företagande och nätverksträffar. Genom att denna 
verksamhet redan är upparbetad och att flertalet av de entreprenörskapsfrämjande 
organisationerna samt entreprenörerna själva redan finns här, är Företagslotsen en naturlig 
samverkanspartner för utvecklingen av den kreativa sektorn.  
 
Uppsala kommun är länets största kommun och rymmer den största andelen verksamheter, 
kluster och nätverk inom den kreativa sektorn. Därför finns idag svårigheter med att ange 
exakt vilka som kommer att lyftas upp/stärkas inom KRUT-projektet. 
 
I Uppsala län finns två olika tidningar/magasin som riktar sig mot företag/mötesplatser och 
kultur. Dessa tidningar är intressanta för projektet att skapa ett samarbete med och/eller med 
deras hjälp lyfta upp projektet i länet. 
 
Del 2: övriga kommuner inom Uppsala län 
I stora delar av Uppsala län är arbetet med landsbygdsutveckling mycket viktigt och då många 
kreatörer är verksamma där kommer KRUT-projektet att sträva efter att hitta lämpliga aktörer 
och samarbeten som kan underlätta för kreatörerna. Ett exempel på koncept som kan passa för 
dem som vill vara verksamma på landsbygden, men även vill kunna sälja sina 
tjänster/produkter till en bredare målgrupp är; E-fabriken (Entreprenörsfabriken) som är en 
ekonomisk förening som skapades framförallt för dem som vill sälja produkter/tjänster via 
internet (e-handel) och för att stimulera entreprenörskap på landsbygden. E-fabriken hjälper 
till med finansiering och förmedlar kontakter till ett kompetens-nätverk inom webbdesign, 
marknadsföring, ekonomi, affärsjuridik med mera. E-fabriken finns i kommunerna Heby, 
Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar samt delar av Uppsala. Under kommunbesöken som är 
utförda inom projektet i Uppsala län har ett antal intressanta nätverk och mötesplatser 
identifierats. Det finns redan nu etablerad mötesplats i Norduppland som rymmer hela den 
kreativa sektorn och finns på ett och samma fysiska område. Inom Uppsala län har även unika 
kreatörer som kan verka som goda förebilder för andra kreatörer identifierats. Inom delsektorn 
Konst/Design har bland annat ett tiotal intressanta verksamheter identifierats. 

 
Under kartläggningsarbetet av den kreativa sektorn i Uppsala län har en koncentration av 
verksamheter inom Media/Digital samt Konst/Design identifierats. Detta ger en indikation på 
att framtida utvecklingsarbete framförallt kommer att riktas in mot dessa huvudsektorer. För 
delsektorn Turism/Rekreation/Sport finns idag en aktör, Turismakademin i Uppsala län, som 
arbetar för kompetensutveckling och för att stärka entreprenörskapet inom besöksnäringen. 
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Omvärld Kreativa sektorn i Västmanlands län 
Utbildning  
Västmanland är av tradition ett industrilän. Utbildningarna såväl lokalt som regionalt, på alla 
nivåer i systemet, är därför strukturellt inriktade på att i första hand tillgodose industrins behov. 
Bra exempel på det är att Mälardalens högskola, med säte i både Västerås och Eskilstuna, förlagt i 
princip alla tekniska utbildningar norr om Mälaren och alla med kreativ anknytning i Eskilstuna. I 
Västerås ligger projekt kopplade till industrin såsom ”Robotdalen”, ”Automation Region” etc. 
Högskoleutbildning inom kreativa sektorns område är för kammarmusiker, i samverkan med 
Västerås Simfonietta. I praktiken ser det likadant ut på gymnasienivå med teknikcollege i 
Hallstahammar och Fagersta och där elever från de norra kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta 
och Norberg i princip går på kreativa program på andra sidan länsgränsen i Dalarna.  
 
Vid folkhögskolorna i Skinnskatteberg, Tärna och Västerås finns, program med kreativ inriktning. 
Bergslagens folkhögskola i Skinnskatteberg har de senaste åren haft både en musik-, en teater- 
och en skriva/regilinje. Under 2008 har man på Västerås Folkhögskola startat en 
kulturentreprenörskola. ALMI i Västmanland har utvecklat och genomfört en utbildning riktad 
mot kulturentreprenörer. Efter utbildningen bildades den ideella föreningen KIR- Kultur i Rörelse 
som samlar entreprenörer inom de kreativa näringarna.  
 

Entreprenörsfrämjande organisationer  
ALMI har genom sin ovan nämnda utbildning arbetat med de speciella villkoren för de kreativa 
företagarna. Genom Landstingets ägarskap blir ALMI involverade i KRUT fortlöpande. 
Coompanion har stor erfarenhet av arbete med företagande på landsbygden som inte sällan är av 
kreativ natur. Västerås Science Park Teknikbyn är värd för Västerås stads satsning på nya kreativa 
företagare i Kulturbyn. Västerås Science Park Teknikbyn kommer att ansvara för det operativa 
arbetet inom KRUT tillsammans med Landstinget i Västmanland under år 2 och 3 i projektet.  
Näringslivsforum är ett nätverk för näringslivschefer i länets kommuner samt representanter för 
Almi och Västerås Science Park Teknikbyn och fungerar som en viktig arena för information och 
spridning av kunskap om den kreativa sektorn.  
 

Möjligheter som man ser redan nu  
Västerås Science Park Teknikbyns satsning på affärsutveckling och nyföretagande i länet inom 
Kick-startprogrammet kommer att användas som plattform för inkubatorsverksamhet för den 
kreativa sektorn. Mötesplatser ska arrangeras i länet utifrån de förutsättningar som finns i länet 
och som ett resultat av Kick-startprogrammet. Redan idag identifierade mötesplatser är Kulturbyn 
i Västerås och Teatermaskinen i Riddarhyttan.   
 

Problem som man ser redan nu  
Ett övergripande problem i Västmanland är att länet utanför Västerås fortfarande är så tungt 
förankrat i industrinäringarna. Det betyder att såväl näringspolitisk-, arbetsmarknads- som 
utbildningsstruktur är starkt inriktad mot den sektorn. Med en levande industri finns inte heller 
den tillgången på gamla industrilokaler där man ofta hittar modern kreativ verksamhet. Undantag 
finns dock i form av Jäders Bruk i Arboga som är ett utvecklingsprojekt som kommer att samla 
kreatörer i form av glaskonstnärer, keramiker m.fl. Länsmuseet och Konstmuseet i Västerås 
kommer att flytta till ABB:s nedlagda industrilokaler i kvarteret Mimer i Västerås och därmed 
skapa en kreativ miljö för länet. 
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Nätverk och nätverksinitiativ i länet  
Västerås Science Park är centrala delar för utvecklingen inom kreativa sektorn i Västmanland. 
KIR – Kultur i rörelse är ett intressant nätverk i Västerås, likaså EMBLA – Företagsamma 
kvinnor i Norberg och Fagersta. Dessutom finns det en intressant samling aktörer runt Rocklunda 
sport och events. Förutom ovan nämnda aktörer kommer övriga nätverk i länet inom den kreativa 
sektorn involveras efterhand som projektet löper på.  
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Omvärld Kreativa sektorn i Örebro län 
Utbildning 
Precis som i så många andra regioner i Sverige finns ett relativt brett utbud av program på 
gymnasial nivå. Det bredaste utbudet finns i Örebro kommun och inom gymnasieprogrammen 
i Örebro kommun studerar 17,63 % av eleverna på något program eller del av program som 
kan räknas till den kreativa sektorn. Det innebär, grovt räknat, att 2 av 10 elever, i någon 
form, vill utbilda sig för att jobba med kultur- och/eller upplevelseproduktion. På 
gymnasienivå finns även friskolor direkt kopplade till program inom kreativa sektorn. 
 
Örebroregionen har totalt fem folkhögskolor. Av dessa har fyra tydlig kulturprofil. 
Geografiskt ligger de utspridda i norra, södra, västra och östra länsdelen. Fokus är kultur, 
design, film, musik, konst, webbdesign och formgivning samt dans. Folkhögskolorna arbetar 
med praktik och mångkulturella möten och har även satsat på att vara tillgängliga för 
funktionshindrade. En skola är dessutom miljödiplomerad. 
 
På universitetsnivå erbjuds utbildningsmöjligheter ur ett bredare perspektiv. Det finns en 
övervägande stor del (ett antal) program och kurser som räknas in inom den kreativa sektorn. 
Här finns musikutbildningar, teaterpedagogutbildning och kurser i bild upp till 90 
högskolepoäng. Gällande musikutbildningarna så finns det både med en entreprenöriell 
inriktning och med en mer traditionell för dem som vill undervisa i och utöva musik. Med 
Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan så finns även en stark ambition med måltid som 
utvecklingsområde inom kreativa sektorn. I Karlskoga ger Örebro universitet en 120-
poängsutbildning i mediedesign, där animation utgör en del i kursen. 
 
I regionen finns även, på universitetsnivå, en specialiserad utbildning för aktörer inom 
kreativa sektorn. Creative Business Management - CBM eller Kulturentreprenör är en 
masterutbildning, inom ledarskap, entreprenörskap och kreativitet som riktar sig främst mot 
upplevelsesektorn, exempelvis inom musik, idrott, hälsa, måltid, turism, konst och mode.  
 
Gällande studieförbunden i regionen så finns ett brett utbud av olika kurser kopplat till 
kreativa sektorn.  

Entreprenörskapsfrämjande organisationer 
20,5 % av de registrerade och inskrivna besökarna på ett av entreprenörskapsföretagen i länet 
uppger att de har en företagsidé som rör produkter eller tjänster inom kultur- och eller 
upplevelseproduktion. Det innebär att var 5:e företagsidé är inriktad mot kultur- eller 
upplevelseproduktion. När andelen kursdeltagare betraktas under perioden 2006-2007 (t.o.m. 
vår 2007) har totalt 158 personer gått en starta eget kurs under dag- eller kvällstid. Av dessa 
kan 39 identifieras som kulturentreprenörer fördelade på 30 kvinnor och 9 män. Dessa 
tillsammans utgör 24,7 % av den totala volymen kursdeltagare. Det innebär att var fjärde 
deltagare tänker sig att helt eller delvis leva av kultur- eller upplevelseproduktion i någon 
mening.  
 
På en av de entreprenörskapsfrämjande organisationerna i Örebro har man sett vikten av att 
satsa på en specialiserad starta eget-utbildning för kreatörer. Där finns ett projekt speciellt 
utformat för kvinnliga kulturentreprenörer och utvecklat i samarbete med tidigare starta eget-
deltagare samt kulturföretag. Projektet fokuserar i både metod och innehåll på kultur som 
framgångsrikt företagande och dess målgrupper är såväl aktiva som blivande företagare inom 
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kultursektorn. Stark anknytning till KRUT-projektet finns i och med att projektledaren för 
KRUT i Örebro suttit med i referensgruppen inför inrättandet av kursen. 
 
Precis som i flera län så ägs ALMI Företagspartner AB till 49 % av Regionförbundet Örebro 
och här förs en dialog för hur ALMI ska bistå i arbetet med att utveckla kreativa sektorn.  
 
I Örebroregionen har ett samarbete inletts med flera entreprenörskapsfrämjande 
organisationer samt även ett nära samarbete med den enheten vid Regionförbundet Örebro 
som arbetar med entreprenörskap, företagsamhet och näringslivsfrågor. 

Möjligheter och utvecklingspotential 
I Regionförbundet Örebros verksamhetsplan för 2007-2010 så framhålls att ”En stark kreativ 
sektor gynnar en företagsam region. Regionförbundet ska arbeta med och för utveckling inom 
området kreativa näringar.”  
 
I och med att KRUT-projektet finns har de kreativa näringarna och kreativa sektorn bevakats i 
arbetet med Regionala Tillväxtprogrammet. I det pågående arbetet med den Regionala 
Utvecklings- Strategin (RUS) i Örebroregionen så arbetar KRUT med att lyfta fram den 
kreativa sektorn som en viktig sektor att satsa på. I arbetet med Örebroregionens 
Kulturstrategi ingår projektledaren för KRUT i den breddgrupp, som fått i uppdrag att 
utforma en regional kulturstrategi, och den ska ha sin utgångspunkt i regionens övergripande 
utvecklingsstrategi. Därmed finns en klar koppling mellan projektet i Örebro och de framtida 
utvecklingsstrategierna vilket ses som positivt då chansen att påverka ökar.  
 
På regional nivå pågår för närvarande arbete med och planering för att i framtiden satsa på 
tillväxt i de kreativa näringarna. Inom turism och besöksnäring pågår ett strategiskt arbete 
med utvecklingen inom området. Resultat från dessa ansträngningar kommer att sprida sig 
även till den kreativa sektorn i stort. Resonemanget som förs är att ett ökat kulturliv skapar 
attraktivitet. 
 
I möte med olika kreatörer, aktörer, företagare, politiker och tjänstemän har man från 
projektledningen i Örebro noterat att man i allmänhet ser positivt på kreativa sektorn, 
projektet och de satsningar som görs på olika plan och i andra projekt. 
 
Samarbetet med Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors har varit av mycket stort värde för 
utvecklingen av den kreativa sektorn i länet. Att få ta del av Mötesplatsens kunskap, 
kompetens och erfarenhet har varit viktigt på olika plan. Genom samarbete och gemensamma 
satsningar kan kreativa sektorn lyftas och detta samarbete kommer även att fördjupas under 
2009. Arbetet, som utförs av Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors tillsammans med 
Hällefors kommun, utgör ett bra exempel på hur man kan arbeta med utveckling inom mindre 
kommuner. En viktig fråga att lyfta är vad de regionala aktörerna kan göra i Örebroregionen 
för att stödja övriga mindre kommuner i utvecklingen av den kreativa sektorn?  

Problem 
Idag är kreativa näringarna/kreativa sektorn ett område som många tycker är viktigt och med 
stort fokus på. Frågan är dock vad som händer i framtiden om/när det kanske blir ett nytt 
område som hamnar i fokus. Kan intresset för kreativa sektorn upprätthållas så att strategier 
utvecklas och förutsättningarna för entreprenörer hinner förbättras?  
 
Det pågående arbetet med den Regionala Utvecklingsstrategin har definierat ett antal 
problemområden, som behöver överbryggas, bland andra:  
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• dålig vi-känsla  
• avsaknad av en tydlig bild av Örebro som region samt  
• brister i att profilera och marknadsföra regionen  

En utmaning blir därför att försöka utveckla samarbeten mellan kommuner och aktörer på 
olika plan så att vi tillsammans kan arbeta med området och våga satsa på den kreativa 
sektorn. 

Nätverk och nätverksinitiativ i regionen 
I regionen finns ett kulturentreprenörskapsnätverk, som är ett kontinuerligt expanderande 
nätverk som för närvarande har närmare 100 medlemmar. Detta nätverk arbetar, från hösten 
2008 med att bredda sig geografiskt och söka samarbeten med andra nätverk i regionen. En 
stark samverkan med KRUT-projektet finns och många aktiviteter görs i samarbete mellan 
projektet och nätverket.  
 
Inom Örebroregionen finns ytterligare ett stort antal nätverk som är intressanta för 
utvecklingen av kreativa sektorn i regionen och under 2009 görs en mer detaljerad 
identifiering av vilka nätverk som finns inom kommunerna. Detta kommer att ge oss bra 
möjligheter till framtida samarbeten.  
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Omvärld Kreativa sektorn i Östergötlands län 
Utbildning 
Utbudet av gymnasieutbildningar inom kreativa sektorn ser väldigt olika ut inom länet.  
De minsta kommunerna (Boxholm, Ydre och Ödeshög) har ingen egen gymnasieskola, utan 
eleverna pendlar till närmsta större centralort. Flera av de mindre orterna, t ex Finspång och 
Kinda, men även de mellanstora, har bara ett fåtal eller inga utbildning som tangerar sektorn.  
Några kommuner har ett visst utbud av program inom sektorn, kombinerat med special-
inriktade program som ofta lockar ungdomar från hela landet, och vars inriktning i flera fall 
bidrar till att stärka kommunens profil: i Mjölby finns t ex guldsmedsutbildning och 
möbelsnickeri, Åtvidaberg har specialinriktningar inom idrottsutbildningar med golf-, häst- 
och fotbollsinriktning samt en turismutbildning, Valdemarsvik erbjuder bl a Carl Malmsten 
Hantverksprogram - Möbelhantverk och Design & Formgivning samt Friskvård och 
Vadstena, sedan länge är starkt förknippade med kultur, natur och kulturarv erbjuder en 
variant av turisminriktning. De två kommunerna med de största städerna– Linköping och 
Norrköpig – har det bredaste utbudet kopplat till sektorn. Gymnasieutbildningarna i 
Linköpings kommun inom sektorn är 21 st. och det finns både kommunala skolor och 
friskolor. Friskolorna står för den det största utbildningsantalet inom den kreativa sektorn 
inom huvudsektorn media/digitalt, följt av estetiska program inom huvudsektorn konst/design 
inom kommunala skolor. I Norrköping finns inte lika många friskolor men likväl många 
program som tangerar sektorn:16 program inom huvudsektorn Konst/design, sex stycken 
inom Media/digitalt och två inom Turism/Rekreation/Sport. 
  
Inom vuxenutbildningsområdet har Linköping och Norrköping flera möjligheter till 
universitetsstudier, både som fristående kurser och som program. Merparten av utbildningarna 
inom sektorn finns inom Media/Digital, följt av Konst/Design. Utöver universitet med sina 
två orter, är det främst fem av länets sju folkhögskolor som tillhandahåller kurser inom 
sektorn, och då oftast inom området konst/design. Universitetet är även etablerade inom 
områdena turism med kulturarv och naturmiljö. Folkhögskolorna håller gärna en egen profil 
eftersom det likt universitetsstudier handlar om riksintag. I Linköping finns Lunnevads 
folkhögskola med t ex en evenemangsproducentlinje som en av specialiteterna utöver musik 
och teater. Även Marieborgs folkhögskola, Norrköping, har kurser inom konst/design med 
inriktning mot teater. Bona Folkhögskola har kurser inom journalistik, teater och berättande 
samt via Kalmar högskola universitetskurs på distans inom naturupplevelseguidning. 
Liljeholmens folkhögskola i Kinda kommun har kurser med inriktning mot området 
konst/design och Vadstena folkhögskola har både musik och textillinje som sina 
specialområden.  
 
Andra mer direkt yrkesinriktade utbildningar för vuxna finns också i länet, så som 
guldsmedsutbildning i Mjölby, KY-utbildning inom rese-turism och konferens i Söderköping, 
design och hantverk inom båt och husvagnsindustrin i Valdemarsvik och i Norrköping finns 
en hantverksutbildning med måleridesigninriktning.  
 

Entreprenörskapsfrämjande organisationer 
I länet förekommer organisationer som ALMI, Coompanion, Företagarna, 
Nyföretagarcentrum och IFS. Dessutom finns Östgöta resurscentrum på länsstyrelsen som 
verkar för jämställd utveckling och som samlat ett antal olika resurscentra för kvinnors 
företagande under sig (Qvick, Idea resurs, Resurscentrum för kvinnors företagande i Kinda, 
Valdemarsviks Resurscentrum, Hälsoföretagande samt Ryska turistvärdar till Östergötland). 
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UTCED är namnet på ett samverkansprojekt som arbetar för att lyfta kvinnors företagande 
och arbetsliv. Resurscentra och Länsstyrelser arbetar gemensamt i fem län och namnet står för 
länsbokstäverna i de medverkande länen 
 
Kopplat till kreativa sektorn har en designkuvös, Treport Design, startat som ett samarbete 
mellan Linköping kommun, Linköpings Nyföretagarcentrum och Svensk Form. Genom 
designkuvösen vill man ge unga designer i länet möjlighet att dels visa upp och sälja sina 
alster, dels lära sig mer om företagande. Tre år har de på sig att förverkliga sina affärsidéer 
och utveckla sina företag. Därefter kommer nya designer att få chansen att etablera sig genom 
designkuvösen. Tanken med satsningen är främst att inspirera till och stötta företagande inom 
design, men också att locka fler unga företagare till Gamla Linköping.  
 

Möjligheter  
Kartläggningen tydliggör vissa möjligheter inom sektorn i länet att arbeta vidare med, och 
tillsammans med det regionala utvecklingsprogrammets strategier, kunskapen om samt 
kontakten med olika nätverk, har detta chansen att bli ett underlag för strategier och 
prioriteringar som Regionförbundet Östsam kan arbeta vidare med på lång sikt. Detta kan 
även komma att bli en strategi för regionförbundets arbete med länets kulturinstitutioner och 
andra aktörer inom sektorn. Kartläggningen av länet visar även att just Östergötland har få, 
men stora, företag inom sektorn och frågan är vad som behöver göras för att öka mängden 
företag och/eller hjälpa de kreativa nätverken som finns i regionen? 
 
Regionförbundet är idag organiserat så att det finns ett antal personer som är samordnare för 
olika kulturformer. Dessa har regelbunden och god kontakt med de olika nätverken inom 
bildkonst, form, design, scenkonst och film. Flera av dessa samordnare arbetar redan idag 
utifrån en mötesplatsmodell i kontakten med sina nätverk. Förutom att modellen kan användas 
för att hålla en god överblick över nätverken, finns även möjligheten att vid behov försöka 
stimulera till möten mellan nätverken och andra organisationer, platser, entreprenörer m.m.- 
allt för att försöka uppnå en viss effekt eller ett särskilt mål som gagnar regionen eller ett visst 
kulturområde.  
 
Inom konstområdet finns nätverk så som exempelvis Konstnärföreningen Alka, Krogen 
Amerika, KiFiN och konstnärer kopplade till konsthallen i Norrköping. Redan i dagsläget 
samarbetar man t ex inom konstområdet med flera olika konstrundor, och dessa utgör en stor 
och viktig del av konstnärernas inkomster. Nätverken kan användas för att tillfälligt lösa olika 
behov inom sektorn, men det kräver oftast ekonomiskt kapital vid sidan av strukturer. Om och 
när nätverken åstadkommer något specifikt påvisar det oftast betydelsen av samverkan, insikt 
om den regionala/lokala marknaden och vikten av privat agerande, till exempel det arbete som 
sker via så kallade eldsjälar. Motsvarande nätverk inom scenkonstområdet är bland annat 
Amatörteatrarnas Riksförbunds distriktsverksamhet, dansen i Östergötland och scenerna i 
Östergötland.  
 
Som ett exempel på hur man kan se ett mer strategiskt arbete med treklövern kultur- 
näring/turism – regional attraktivitet, formulerade NUTEK en rapport våren 200742, där en 
översiktlig bild tydliggjorde ett möjligt sätt att arbeta kring dessa frågor. 
 
 
                                                 
42 Strategiskt system för utveckling av turismnäringen, Nuteks förslag 15 mars 2007, Dnr 011-
2005-5505, Dnr 30-2006-3558 
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Figur 1. Utvecklingsperspektiv i det strategiska systemet, exempel på områden. 
 
Den geografiska närheten till Sörmland och Närke är också en styrka för området för tänkbara 
samarbetsmöjligheter och kontaktutbyte mellan olika kreatörer.  
Att länet har flera utbildningar på olika nivåer inom sektorn är naturligtvis en tillgång på flera 
sätt. I Norrköping finns t ex programmet ”Kultur, samhälle, mediegestaltning” som förenar 
teori och praktik, forskning och medieproduktion. Eleverna ska få en bas att stå på både i 
fråga om attraktivitet hos arbetsgivare och som entreprenör. Elever från denna utbildning kan 
därigenom t ex vara en möjlig part i arbetet med mötesplatserna.  

Problem 
Det kan vara svårt för alla aktörer som ska ingå i de olika processerna kopplat till projektet att 
se sin roll, det vill säga få alla att arbeta mot gemensamt mål för att verkligen lösa de problem 
som företagarna inom sektorn har, eller att arbeta utanför de traditionella nätverken. 
Ett annat problem som vi vet finns redan idag är att de entreprenörskapsfrämjande 
organisationerna tycker att de redan jobbar med den kreativa sektorn, medan kreatörer som 
bett om deras hjälp inte upplever att de får relevant hjälp.  
 
Utöver detta tillkommer till exempel även att många är företag av säsongskaraktär och 
därmed starkt beroende av bra struktur och relation med turism-/besöksnäringen. Även om 
projektet listar och tydliggör problem och möjligheter – är det då självklart att ”alla” 
inblandade vill och kan hjälpa till att ta vid där projektets uppgift/mandat tar slut? Och även 
om vi tar fram ett bra underlag; hur står det sig mot andra regionala näringslivsprojekt eller 
glesbygdsprojekt? Detta är ingen ny problematik utan har lyfts fram i diverse rapporter t ex 
om turistnäringens utvecklingsmöjligheter och kopplingar till andra områden. 
 
Det börjar även komma alltfler rapporter som påvisar kopplingar mellan en orts allmänna 
förutsättningar för företagande (graden av företagsfrämjande åtgärder, råder det jantelag eller 
gnosjöanda, infrastruktur m m) och kulturförutsättningar. Detta i sig innebär att man 
egentligen även måste diskutera både hur man ska locka företag och kultur att etablera 
sig/stanna kvar/utvecklas på respektive ort/region/stad, att båda ses som lika viktiga för ett 
samhälles styrka.  

Nätverk och nätverksinitiativ i regionen 
Utöver det som nämnts ovan generellt om nätverken inom kreativa sektorn, så finns det 
specifika nätverk som kopplar tillbaka till tidigare kartläggningar på ett tydligare sätt.  
Östergötland har ett rikt och varierat naturliv och inom naturområdet finns det ett nätverk 
kring natur och friluftsfrågor samt ett kring östgötaleden, som båda har potential så snart det 
kombineras med andra faktorer inom ett geografiskt område eller med kulturområdet.  
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Inom två av länets kommuner finns det exempelvis sedan tidigare ett samarbete med 
inriktning mot natur och kultur. Här finns en sammanslutning av entreprenörer inom området 
och genom att arbeta med detta inom pågåden KRUT-projekt kan stärkandet av nätverken 
bidra till att fler företag bildas och/eller att existerande företag kan utvecklas.  
 
På ytterligare två platser i länet har det vuxit fram nätverk med konst- och formintresse och 
som båda idag arbetar för att öka sina besökssiffror och intäkter. Båda dessa platser ingår 
redan idag i utvecklingsprojekt utifrån ett näringslivsperspektiv, och inom KRUT de naturliga 
att arbeta vidare med. 
 
I Norrköping finns det flera intressanta nätverk. Staden har en tradition av starka ideella 
organisationer inom kreativa sektorn och idag finns flera nätverk och viktiga aktörer kring 
musik, teater och film. Utöver detta finns ett brett nätverk kring temat visualisering. Att 
genom KRUT-projektet stötta nätverkets verksamhet och planer, innebär också att stötta dess 
utveckling av området i sig, kanske bidra till att närverket och temat breddas än mer. 
 
Med primärt syfte att stötta och utveckla besöksnäringen i länet, finns det anledning för 
KRUT-projektet att hålla en initial kontakt med ytterligare två områden som själva vill 
utveckla mer av sin potential än de hittills utnyttjat. Genom att låta KRUT stötta dem i deras 
planerade projekt kan det gå att bredda nätverket och/eller utveckla företagandet inom de 
geografiska områdena – men allt beroende på den nivå och det håll som aktörerna själva vill 
lägga sig på. 
 
  



Bilaga 2, KRUT-definition 
Sektor Värdesystem Bransch 
Turism/Rekreation/Sport Material  36.400 Tillverkning av sportartiklar 
     51.472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
     52.485 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
     52.613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
  Kreatörer  60.230 Annan landtransport av passagerare 
     61.101 Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart 
     61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
     62.200 Icke reguljär lufttransport 
     74.874 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
     92.330 Nöjesparksverksamhet 
     92.530 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
     92.611 Drift av skidsportanläggningar 
     92.612 Drift av golfbanor 
     92.613 Drift av motorbanor 
     92.622 Tävling med hästar 
     92.721 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
     92.722 Förvaltare av sportfiskevatten 
  Reproduktion   
  Distribution mm  63.301 Arrangerande av resor 
     63.302 Försäljning och förmedling av resor; hotellbokning 
     63.303 Turistservice 
     91.310 Verksamhet i religiösa samfund 
     92.614 Drift av trav- och galoppbanor 
     92.615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
     92.624 Sportarrangemang 
     92.625 Sportadministration 
  Utbildning mm  92.621 Idrottsutövning 
     92.623 Övrig sportverksamhet 
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Sektor Värdesystem Bransch 
Media/Digital Material  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
     51.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
     52.452 Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
     52.482 Butikshandel med fotoutrustning 
     92.400 Nyhetsservice 
  Kreatörer  22.121 Dagstidningsutgivning 
     22.130 Utgivning av tidskrifter 
     72.210 Utgivning av programvara 
     72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
     74.401 Reklambyråverksamhet 
     74.811 Porträttfotoverksamhet 
     74.812 Reklamfotoverksamhet 
     74.813 Press- och övrig fotografverksamhet 
     92.110 Film- och videoproduktion 
     92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
  Reproduktion  22.210 Tryckning av dagstidningar 
     22.221 Tryckning av tidskrifter 
     22.240 Grafisk verksamhet före tryckning 
     22.320 Reproduktion av videoinspelningar 
     74.814 Fotolaboratorieverksamhet 
  Distribution mm  22.122 Annonstidningsutgivning 
     52.472 Butikshandel med tidningar och tidskrifter 
     64.202 Radiering 
     64.203 Kabel-TV-drift 
     71.401 Uthyrning av video- och dvd-filmer 
     74.402 Annonsförsäljning 
     74.403 Direktreklamverksamhet 
     74.409 Övrig marknadsföringsverksamhet 
     92.120 Film- och videodistribution 
     92.130 Filmvisning 
  Utbildning mm   
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Sektor Värdesystem Bransch 
Konst/Design Material  24.650 Tillverkning av inspelningsmedier 
     36.300 Tillverkning av musikinstrument 
     51.180 Agenturhandel med annat specialsortiment 
     52.454 Butikshandel med musikinstrument och noter 
     71.340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning 
  Kreatörer  26.132 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 
     26.210 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
     26.709 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnad 
     36.220 Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
     74.201 Arkitektverksamhet 
     74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
     74.871 Grafisk formgivning och service 
     74.872 Annan formgivning 
     92.310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
     92.320 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
  Reproduktion  22.222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
     22.230 Bokbindning 
     22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
     22.310 Reproduktion av ljudinspelningar 
  Distribution mm  22.110 Bokutgivning 
     22.140 Utgivning av ljudinspelningar 
     22.150 Annan förlagsverksamhet 
     51.433 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett 
     52.453 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett 
     52.471 Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror 
     52.484 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
     52.491 Butikshandel med konst; galleriverksamhet 
     52.501 Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
     52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 

    
 52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt 
datorutrustning 

     92.340 Annan nöjesverksamhet 
  Utbildning mm  80.426 Kommunala kulturskolans utbildning 
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Sektor Värdesystem Bransch 
Kulturarv/Informationshantering Material   
  Kreatörer   
  Reproduktion   
  Distribution mm   
  Utbildning mm  80.423 Folkhögskoleutbildning 
     80.424 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
     92.511 Folkbiblioteksverksamhet 
     92.513 Arkivverksamhet 
     92.520 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
Föreningar    91.330 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
     92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
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