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En rapport av Lena Aune på uppdrag av KKN Gävleborg 2010

”

Just besöksnäringen och de kreativa företagen står i fokus när Tillväxtverket ska gynna
svenskt näringsliv. Vi räknar de kreativa företagen som en ny bransch. Det handlar om
företag som sysslar med allt från dans till design.”
Christina Lugnet, GD Tillväxtverket

”Det är viktigt att synliggöra kultur, kreativt skapande och design som betydelsefulla
faktorer för vårt lands attraktivitet och konkurrenskraft. Genom att skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag inom den kulturella och kreativa
sektorn främjar vi tillväxten i hela landet.”
Maud Olofsson, Näringsminister

”Litteratur, musik, dans, film, mode, design och andra konstnärliga uttryck berikar och
utvecklar hela samhället. När såväl potentiella som befintliga företagare inom kulturella
och kreativa näringar kan utveckla sina affärsidéer och sitt företagande, får vi även en
ökad spridning av kultur i samhället.
Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister

”

Förord
Nyligen publicerades uppgifter om var i Sverige företagen växte mest under 2009. Vinnare
blev Borgholm på Öland. Där finns många företag i service-, upplevelse- och kreativ sektor.
I Gävleborg är vi i takt med omvärlden och vill gemensamt skapa goda förutsättningar
för kulturnäringarna och därigenom för tillväxt. Även här har vi många företag inom
kreativa sektorn som expanderar. I Söderhamns kommun delade Sparbankstiftelsen
ut ett näringslivsstipendium till designföretaget Månses Design och i Hofors fick
Stjärndistribution Dagens Industris pris “Årets Gasell” för snabbast växande företag i
länet under förra året, för att ta två exempel på utmärkelser från den senaste veckorna.
Vi har valt att på regional nivå göra en övergripande inventering utifrån två olika
branschdefinitioner. Nationellt har myndigheten Tillväxtanalys ansvaret att ta fram en
standard för hur man framöver ska mäta och definiera kulturnäringarna (ett begrepp som
de kommer att använda). Vi har ambitionen att följa upp och analysera den nationella
statistiken när den kommer för att kunna fördela resurser på rätt sätt. Sandviken, Ljusdal,
Hudiksvall och Nordanstig har gjort eller står i begrepp att göra inventeringar på kommunal
nivå. Projektet Kulturella och Kreativa Näringar, KKN, har i dialog med kommunerna i
Gävleborg samtalat kring den statistik som finns och visat på olika modeller att inspireras
av och gå vidare med på den kommunala nivån. KKN erbjuder också samfinansiering för
en aktivitet i varje kommun exempelvis nätverksträffar, föredrag, inspirationsdagar etc.
Det finns olika begrepp och definitioner inom detta område, upplevelseindustrin,
upplevelsenäringar, kulturnäringar, kreativa sektorn, kulturella och kreativa näringar m.fl.
Vi har valt att inte fördjupa oss i detta utan förhåller oss till ett par av de branschdefinitioner
som används idag. Påpekas bör dock att i Gävleborg arbetar vi med besöksnäringen
separat genom ett omfattande projekt som ska skapa konkreta förutsättningar för
branschutveckling. Självklart kommer erfarenhetsutbyte och samverkan att ske mellan
projekten och branscherna.
Vi hoppas att föreliggande inventering kan utgöra en bra grund för fortsatt utveckling.
Mats Törnquist, regiondirektör
November 2010
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Sammanfat tning
De kulturella och kreativa näringarna låter sig inte så enkelt definieras. Det är fortfarande relativt nytt
att de betraktas som en bransch och gränsdragningar mot andra branscher är fortfarande flytande. I den
här rapporten, som beskriver den inventeringsprocess som pågår i Gävleborgs län, har vi utgått från två
etablerade branschdefinitioner - en smalare och en bredare. Vi har utgått från två frågeställningar: hur
ser branschen ut? Och vad kan vi göra för att stärka denna bransch? Med all hänsyn till statistikens roll
för att ge den övergripande bilden har fokus i processen varit den andra frågeställningen.

Hur ser branschen ut?
Enligt den breda definitionen ”kreativa näringar” (inkl besöksnäringen och ideella sektorn) var
antalet sysselsatta år 2006 i Gävleborgs län 8 225 personer. Det motsvarar 6,44 % av den sysselsatta
befolkningen. I Dalarna, som också genomfört en likande inventeringsprocess, genom KKN Dalarna,
är siffran 7,6 % av den sysselsatta befolkningen. Enligt den smalare definitionen ”kulturnäringar” är
siffrorna från 2007. I Sverige var då totalt 3,5 miljoner människor sysselsatta, av dessa återfinns 4 %
inom kulturnäringarna vilket är en ökning från 2005 med 3,7 %. I Gävleborg visar siffrorna 4,3 %, i
Ljusdal, 4 % i Gävle, 1,6 % i Ovanåker och 2,0 % i Ockelbo. Siffran för Gävleborg totalt är 3,3 %.
För mer ingående siffror och regionala jämförelser med Dalarna och Värmland kan man läsa rapporten
”En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län” som
bilagts denna rapport och även den tagits fram av projektet KKN.
Över hela världen ser man att de kulturella och kreativa näringarna står för en ökad tillväxt. För Europa
som helhet är tillväxten och anpassningen avgörande för hur vi ska klara oss i den globala konkurrensen.
Den nya europeiska strategin, Europe 2020, som börjar gälla 2011 kommer att innehålla mer av
satsningar på och anpassningar till de kulturella och kreativa näringarna. I Sverige har regeringen valt
att reagera på omvärldens agerande och nu arbetar Kulturdepartementet och Näringslivsdepartementet
tillsammans för att stärka dessa näringar. En handlingsplan har tagits fram för de myndigheter som
arbetar på området och under hösten 2010 har de tillsammans varit på en regional dialog med Region
Gävleborg för att se våra möjligheter. Politiken i Gävleborg har uppmärksammat att vi behöver mer
kunskap om våra förutsättningar regionalt och skrev in i RUP att det ska genomföras en inventering
varav denna rapport nu är en del. Projekt KKN, Kulturella och kreativa näringar, är ett tvåårigt
samarbetsprojekt mellan regionförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland, samt landstingen i
Dalarna och Gävleborg. Projektägare är Region Dalarna. KKN finansieras av regionförbunden och
landstingen, samt EU:s regionala fond. KKN arbetar för att stärka entreprenörskapet och finna nya
vägar för detta samt med att stärka strukturerna så att förutsättningarna för att vi ska nå ökad tillväxt
blir långvarig. Region Gävleborg arbetar långsiktigt för att stärka företagaren i sin roll, att stärka
företagandet vilket bl a sker genom kunskapsspridning och kommunikation med nationella myndigheter,
att stärka kommunikationen och kunskapen mellan aktörer samt att verka för att företagare inom de
kulturella och kreativa näringarna också skapar och stärker tillväxten i övriga näringslivet och samhället.
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2008 fick Region Gävleborg ansvar för besöksnäringsfrågorna i regionen. Då startade ett övergripande
visionsarbete tillsammans med företagen, organisationerna, politikerna, tjänstemännen och de
som har intressen i besöksnäringen. Regionen processade, under ledning av Kairos Future bland
annat fram styrkor, svagheter, hot och möjligheter för näringen - en grund att utgå ifrån. En tydlig
rollfördelning togs fram och antogs av regionstyrelsen 2009. Under 2010 har företagen, representerade
av Marknadsrådet, tagit fram en marknads- och utbudsstrategi. Marknadsrådet har utgått från Visit
Swedens rekommendationer, regionens underlag och annan statistik. 2011 startar ett stort samlat arbete
med att få igång de aktiviteter och bygga de strukturer som det finns behov av.

Vad kan vi göra?
På de dialogmöten som genomförts och som ligger till grund för denna rapport har det beskrivits som
positivt, att få tillfälle att träffas och diskutera utifrån både näringslivsperspektiv och kulturperspektiv.
Det har i många kommuner inte skett tidigare.

Statistik och definitioner
Statistiken har upplevts som svår att förstå och dessutom inte alltid tyckts överensstämma med den
verklighet man själv upplever. I samtalet om vad de kreativa och kulturella näringarna egentligen är,
framkom det tydligt att det är den breda definitionen, ”kreativa näringar”, som bäst överensstämmer
med kommunföreträdarnas uppfattning. Det viktigaste skälet till detta är att såväl föreningsliv som
turism/rekreation/sport ingår i definitionen.
Tillväxtanalys arbetar på regeringens uppdrag med att utifrån kulturnäringstridentens ansats skapa en
statistisk databas som på ett fungerande sätt kan mäta den kreativa sektorn. Resultatet av detta arbete
presenteras under kommande år. Denna statistik ska överensstämma med EU:s rekommendationer.
Centrum för forskning om regional utveckling (CERUT) vid Karlstads universitet, genomförde år 2009
en kartläggning av den kreativa sektorn i Arvika kommun. Kartläggningen hämtade inspiration från
Sandvikenmodellens arbetssätt. När jämförelser gjordes med trident-ansatsen kunde man konstatera att
de båda mätmetoderna till stora delar pekade på samstämmighet. 1

Kommunens roll som möjliggörare och brobyggare
Kommunerna ser sig själva som möjliggörare - inte som utförare. Att vara möjliggörare innebär att
upprätta system som gör det möjligt att fånga upp och lyssna in vad aktörerna själva efterfrågar. Här är
ett register en viktig utgångspunkt.
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Kvalitativa inventeringar i varje kommun
Flera kommunföreträdare ville titta närmare på möjligheten att göra fördjupade inventeringar i sina
kommuner.

Samverkan mellan näringsliv och kulturliv
Många kommuner anser också att det är viktigt att inte bygga nya strukturer utan arbeta med
kulturella och kreativa näringar inom befintliga organisationer. I många kommuner finns exempelvis
föreningsregister hos kulturenheten och företagsregister på näringslivsenheten. Genom samverkan kan
gemensamma rutiner och metoder upprättas så att bilden av de kreativa näringarna framträder på ett
tydligare sätt. Att börja samverka är i sig startskottet för fördjupade inventeringar.

Förbättrad företagsrådgivning
Kommunens näringslivsorganisationer har en viktig roll som företagsrådgivare och de kan, enligt
företrädarna, utvecklas så att de anpassar rådgivningen riktad mot kreativa sektorns entreprenörer.
Ökad samverkan mellan näringslivskontoren i länet ses här som centralt.

2

Fler mötesplatser
Behovet av fler mötesplatser var ett genomgående tema i samtalen med kommunerna. I de flesta
kommuner finns flera mötesplatser; allt från fysiska arenor; sportarenor och Folkets Hus till
frukostmöten för besöksnäring och andra näringar, företagardagar osv. Mötesplatser på nätet är också
en framgångsrik metod som innebär att företagarna och kreatörerna kan presentera sina tjänster utifrån
en gemensam plattform.

Tydliggör och renodla den regionala nivån
Här listas några av de synpunkter som framkommit:
•
En del kommuner menar att de behöver draghjälp från Region Gävleborg för att skapa legitimitet
åt frågorna så att man får gehör för dem på lokal nivå. Ett sätt kan vara att på ett tydligare vis
koppla ihop regionens arbete för attraktionskraft med arbetet för kulturella och kreativa näringar.
•
Önskemål har framförts om att Region Gävleborg skulle kunna hjälpa till med att beskriva och
hitta nyckelord för samhällsnyttan med den kreativa sektorn. Här behöver de små evenemangen
lyftas fram inte bara utifrån omsättning utan utifrån sociala värden.
•
Region Gävleborg skulle kunna erbjuda och samordna olika utbildningsinsatser riktade till
företagsrådgivare 3, kreatörer, kommunföreträdare och projektledare m fl.
•
Frågor som rör besöksnäringen och turismen, logistik och infrastruktur ska drivas av regionen.
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Dessa frågor är viktiga för hela regionens attraktionskraft så att det skapas ett helhetstänk. På liknande
sätt som man arbetar med besöksnäringen kan regionen arbeta med de kulturella och kreativa
näringarna.

Syfte
Syftet med rapporten är att visa de kulturella och kreativa näringarnas omfattning, betydelse och
potential för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Rapporten har som mål att inspirera till kvalitativa
inventeringar i varje enskild kommun i länet. Här utgör näringspolitiken och kulturpolitiken gränssnittet
för utvecklingen framåt.

Metod
Denna rapport är en sammanställning av den regionala inventeringsprocess som inletts i Gävleborg
genom projektet KKN. Processen pågår och består av flera olika komponenter varav denna rapport är
en del. Rapporten har skrivits av en extern konsult och baseras förutom på det statistiska underlaget,
kommundialogerna och ett antal aktuella rapporter också på intervjuer med projektledarna för KKN
Gävleborg.
•

Bearbetning av statistik. Den statistik som idag finns tillgänglig är inte helt tillfredsställande 		
och ouppdaterad. Därför har vi valt att använda oss av olika statistiska modeller för att 		
få fram en så nyanserad bild som möjligt. Det statistiska underlaget är sammanställt av Intersecta
AB ur material från SCB.

•

Dialogmöten. Projekt KKN har haft kontakt med samtliga näringslivschefer och kulturchefer 		
eller motsvarande i länet. Syftet med dessa strategimöten har varit att presentera det 			
statistiska underlag som idag finns och diskutera hur vi skulle kunna arbeta i regionen och 		
respektive kommun för att stärka och synliggöra branschens aktörer.

•

Aktiviteter. Projekt KKN erbjuder under projekttiden (till och med juni 2011) samfinansiering av
en aktivitet i varje kommun exempelvis nätverksträffar, föredrag, inspirationsdagar etc.

•

Samtal har förts med ett antal företagare som bedriver näringsverksamhet inom kreativa 		
näringar. Syftet med dessa intervjuer är att få en bild av hur näringsidkarna själva ser på sina 		
utvecklingsmöjligheter i Gävleborg.

Bakgrund
Kulturella och kreativa näringar bidrar till sysselsättning och tillväxt, men kunskapen om sektorns
inflytande är många gånger låg både hos kreatörerna själva och i övriga samhället. Under hösten 2009
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tog regeringen fram en handlingsplan som dels syftar till att kartlägga förekomsten av näringarna
såväl regionalt som lokalt och dels engagera branschorganisationer, mellanhänder och aktörer i syfte
att synliggöra och främja tillväxt hos de företag som ingår i de kulturella och kreativa näringarna. 4
Anledningen till satsningen är att tidigare studier visar att denna näring har stor tillväxtpotential.
Förbättrade förutsättningar för kulturskapare och entreprenörer inom de kulturella och kreativa
näringarna samt ökad samverkan med näringslivet kan enligt regeringen bidra till regioners tillväxt såväl
som ökad svensk konkurrenskraft.
Även i den regionala utvecklingsplanen (RUP) 2009-2013 för Gävleborgs län framgår att de kulturella och
kreativa näringarna behöver stärkas och synligöras:
För att utveckla och stärka kultursektorn behöver länet börja med att inventera
hur stark den kreativa sektorn i Gävleborg är idag och vilka behov den har för att
fortsätta växa. Vi behöver också se över och utvärdera de nuvarande formerna för
finansiering och inriktning av kulturverksamheten. 5

Mot bakgrund av dessa viljeyttringar har projektet KKN till uppgift att främja och stärka de kulturella och
kreativa näringarna genom en rad olika insatser som syftar till att synliggöra och sprida kunskap samt
att ta fram metoder för ett ökat företagande inom näringen. Denna kartläggning avser att göra en första
orientering i det kreativa landskapet i Gävleborg.

Ett nytt branschbegrepp växer fram - de kulturella och kreativa näringarna
Det är ingen enkel sak att avgränsa vad som ingår i begreppet kulturella och kreativa näringar.
Det finns en rad olika begrepp som används parallellt och som på olika sätt överlappar varandra;
”Upplevelseindustri”, ”Creative Industry”, ”Creative and Cultural Industry”, ”Kreativa näringar”,
”Kulturnäringar” osv. Ordet kultur är i sig ett ord som är svårt att definiera - kreativitet är inte lättare.
För att inte fastna i en diskussion om begrepp och definitioner kan man konstatera att det finns
svårigheter i avgränsningen och att Gävleborgs kommuner liksom organisationer, myndigheter och
svenska kommuner i övrigt använder olika branschdefinitioner. Kultur associeras ofta till estetiska
verksamheter, ex konst, dans och scenkonst. Kultur kan också användas för att beskriva mellanmänskliga
relationer som ex ”svensk kultur” eller ”företagskultur”. Kreativitet är kanske ett ännu vidare begrepp.
Ordet används i så många sammanhang att man kan fundera över vilken person eller organisation som
inte vill betecknas som kreativ. I den här rapporten använder vi båda begreppen som utgångspunkt vilket
också innebär att vi kan titta på näringarna utifrån flera olika branschdefinitioner.

Från Creative Industry till Grönboken
Storbritannien var först ut i Europa med att satsa på och definiera ”the Creative Industry”. 1997
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etablerades en speciell arbetsgrupp under landets då nybildade kulturdepartement (Departement for
Culture Media Sport). Landets aktörer har därefter fortsatt att vara ledande inom kunskapsuppbyggnad
kring sektorn och hur den kan stärkas. Många länder i Europa har tagit efter.
En av de mest kända rapporterna på området är den s.k. KEA-rapporten, ”Economy in culture in Europe”
(2006) som fick stort genomslag när den publicerades. Där framkom för första gången med all tydlighet
vilken expansiv och dynamisk sektor de kulturella och kreativa näringarna är i Europa:
•
•
•
•

Den kreativa sektorn bidrog år 2003 med 2,6 % till EU:s BNP och gav kvalitetsjobb till cirka fem
miljoner människor i EU:s 27 medlemsstater.
1999-2003 var tillväxten i sektorn 12,3 % högre än Europas ekonomi i övrigt.
År 2003 var omsättningen för kreativa sektorn i Europa 654 miljarder euro att jämföras med
bilindustrins 271 miljarder euro.
2004 var 5,8 miljoner människor, eller 3,1 % av EU:s arbetande befolkning, anställda inom
sektorn. När sysselsättningen i EU-länderna gick ned under 2002–2004 ökade sysselsättningen i
den kreativa sektorn med 1,85 % 6

EU:s intentioner finns att läsa i det remissunderlag som distribuerats under 2010 kallad Grönboken.
Avsikten med Grönboken var att starta en debatt kring vad som behövs för en verkligt stimulerande
och kreativ miljö för EU:s kulturella och kreativa näringar. Den innehåller en mångfald av
perspektiv; från företagsmiljö till behovet att öppna ett gemensamt europeiskt kulturutrymme,
från kapacitetsuppbyggnad till utveckling av färdigheter och PR för Europas kreativa talanger på
världsarenan. I kapitel 4 som har rubriken Lokal och Regional utveckling som förutsättning för globala
framgångar skriver man bl.a.:
Den kulturella och kreativa sektorn växer fram på lokal och regional nivå, där
nätverk och kluster har sin hemvist. Kreativiteten må vara rotad i den lokala myllan
men den sträcker sig över världen. […] Politiska insatser och stödformer måste
anpassas till lokala förutsättningar och tillgångar och ta vara på lokala resurser.
Samtidigt är verkningsfull samordning mellan de olika politiska och administrativa
nivåerna en förutsättning för framgång. […] Framgångsrika strategier utformas
enligt en medelfristig eller långfristig utvecklingsmodell (dvs. 10-20 års sikt) där
investeringar i infrastruktur och humankapital kombineras. Investeringarna bör
inriktas på områden av central betydelse för den kulturella och kreativa sektorn
exempelvis nya affärsmodeller, kreativitet och innovation, digitalisering, färdigheter
och förbättring av humankapitalet samt kreativa partnerskap med andra sektorer.
En strategisk hållning till den integrerade utvecklingsmodellen innebär att stöd
till den kulturella och kreativa sektorn inte betraktas som en lyxverksamhet
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eller en isolerad politisk insats, utan som ett gemensamt bidrag till en regions
ekonomiska utveckling och sociala sammanhållning. För att krönas med framgång
bör integrerade utvecklingsstrategier tas fram på berörda regionala och lokala
nivåer i samverkan med de myndigheter som svarar för olika politikområden (såsom
ekonomisk utveckling, sysselsättning, utbildning, kultur) och företrädare för det
civila samhället i form av näringsliv, arbetstagarorganisationer och föreningsväsen.

Från upplevelseindustrin till regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar
I Sverige startade arbetet med att på allvar identifiera den kreativa sektorn genom att KK-stiftelsen
(Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) år 2000 satsade cirka 60 miljoner kronor i ett
femårigt program som främst handlade om etablering av mötesplatser i Sverige; exempelvis Trollhättan
(Film och media), Hällefors/Grythyttan (måltid, design, turism), Stockholm (mode och design) m.fl.
Mötesplatserna är idag organiserade i en ideell förening Nätverket för upplevelseindustrin. Till skillnad
från Storbritannien, där man betonade kreativitet, valde KK-stiftelsen att fokusera på konsumenten,
upplevelsen och begreppet upplevelseindustri som definieras enligt följande:
”Samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som
har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form” 7

KK-stiftelsen identifierade 13 delområden som hade särskilt stor betydelse för upplevelseindustrin.
Dessa var arkitektur, design, film/foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik,
måltid, scenkonst, turism/besöksnäring, upplevelsebaserat lärande. Hösten 2009 lanserades för första
gången en handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna, en gemensam satsning från kulturoch näringsdepartementen som beskrivs så här:

”Kultur och Näringsdepartementen har inlett ett samarbete med syfte att
utveckla en långsiktig och hållbar utveckling av kulturella och kreativa näringar.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och näringsminister Maud Olofsson har
vid tre tillfällen gemensamt träffat kulturskapare, företagare inom kulturella och
kreativa branscher, forskare samt organisationer, stiftelser och myndigheter på
såväl regional som nationell nivå vars uppgifter är att främja kulturskapande eller
näringslivsutveckling. Dessa möten har bidragit till att regeringen nu har en god
överblick och kunskap i viktiga frågor som rör kultur och näringsliv, om hur dessa
två områden fungerar idag och vilka insatser som bör göras för att stimulera
samverkan som stärker och utvecklar både kultur och näringsliv.”
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Handlingsplanens åtgärdsområden:
• Rådgivning till företag
• Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar
• Mellanhänder/Nätverk/Modeller för samverkan
• Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar
• Innovation och design
• Ledarskap och arbetsorganisation
• Studie om finansieringsbehov
• Förbättrad statistik
• Kompetensutveckling
Utifrån det arbete som pågått i Sverige, alltsedan KK-stiftelsens program, har regeringen lagt grunden till
en ny nationell satsning i syfte att synliggöra och främja tillväxt hos de företag som ingår i kulturella och
kreativa näringar.

Sandviken-modellen
Tillväxtkontoret i Sandviken var först ut i länet med att redan 2005 genomföra ett förstudieprojekt
som synliggjorde upplevelseindustrins roll i kommunen. I Sandviken utgick man från KK-stiftelsens
branschdefinition och valde att avgränsa inventeringen till att gälla Musik, Turism/besöksnäring, Design,
Litteratur, Måltid, Scenkonst samt Idrott. Det sistnämnda området valde man att lägga till eftersom
idrotten ansågs ha stor betydelse för Sandviken.
Metoden för inventeringen var noga uträknad. Kartläggningen skulle inte göras för aktörerna, utan
med dem. Man utsåg så kallade ”identifierare”, (d.v.s. personer som hade erkänt stor kunskap och
erfarenhet inom respektive delområde samt en dokumenterad personkännedom med stark anknytning
till Sandviken), för att hitta aktörer inom delområdena. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt som
verkligen fick aktörerna delaktiga, lyckades identifierarna i Sandviken att samla i stort sett alla aktörer i
respektive delområde. Därmed fångades inte bara företag upp, utan även ideella föreningar, kooperativ,
kyrkliga församlingar och enskilda personer.
För att dessa skulle få lära känna varandra och knyta värdefulla kontakter genomfördes, och genomförs
fortfarande årligen, ett antal nätverksträffar. Dessa träffar initierades av aktörerna själva har bidragit till
nya kontaktytor, samarbeten, affärsmöjligheter.
Resultatet av Sandvikens kartläggning visade i siffror att inom de sju delområdena hade man identifierat
158 aktörer, företag och organisationer. Dessa sysselsatte 597 årsarbetare och omsatte drygt 400
miljoner kronor årligen. Verksamheterna lockade en publik i storleksordningen 1,8 miljoner besökare. 8
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Sandviken-modellen visade på kopplingen mellan de kulturella och kreativa näringarna och deras
betydelse för platsens attraktionskraft. Kommunerna är den arena där de kulturella och kreativa
näringarna finns. Det är i kommunerna det händer. Därför är det av central betydelse att varje kommun
själv kan identifiera de kulturella och kreativa näringarna och också synliggöra vilka specifika villkor,
utmaningar och förutsättningar som finns i den egna kommunen.

DE KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA I GÄVLEBORG
Det råder alltså ingen enighet om hur man ska definiera och mäta den kulturella och kreativa sektorn
i Sverige. Därför väljer vi att redovisa statistik utifrån två etablerade branschdefinitioner: den breda
definitionen ”kreativa näringar” och den smalare definitionen ”kulturnäringar”. 9 Som samlingsbegrepp
har vi valt att i linje med regeringens handlingsplan kalla hela sektorn för kulturella och kreativa
näringar.
Syftet med denna rapport är att ge en första övergripande bild av omfattningen på den här branschen
i Gävleborg. Det kvalitativa arbetet med kartläggningar, inventeringar och nätverksträffar sker bäst på
kommunnivå i direkt kontakt med företagare, kreatörer och andra organisationer som utformas utifrån
kommunens specifika möjligheter och förutsättningar vilket gjorts i Sandviken och Ljusdal samt är på
gång i Nordanstig och Hudiksvall.

Kreativa näringar
Den första definitionen, Kreativa näringar, har ett brett synsätt som innefattar allt från musik, litteratur,
arkitektur, media, museum, turism och ideell sektor (i den mån de har anställda). De kreativa näringarna
delas in i olika sektorer och gestaltas på följande vis 10
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Bild 1 Sektorsindelning av Kreativa näringar
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Denna breda definition visar att kultur tangerar många olika verksamhetsfält. Det finns många aktörer
som har olika roller. Ett exempel på detta kan vara en bokhandel som är beroende av att bokförlagen
ger ut böcker. Bokförlagen är i sin tur beroende av kreatörerna inom det litterära området. Det är
alltså inte bara kulturproducenter och kreatörer som täcks in med denna definition utan också andra
produktionsled som distribution, reproduktion, utbildning.
Ljusdals kommun har en särställning i länet genom att de har en väsentligt högre andel sysselsatta inom
kreativa sektorn. Enligt den vida definitionen hade Ljusdal 9,1 % (2006) av den sysselsatta befolkningen i
kreativa näringar, jämfört med länets 6,44 %.
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Bild 2 Andel sysselsatta i kreativa näringar, kommunvis

0

2

4

6

8

10

Kulturnäringar
Ett av uppdragen i regeringens handlingsplan var att arbeta fram en ny modell för statistiska beräkningar
av den kulturella och kreativa sektorn. Tillväxtanalys fick därför uppdraget att utarbeta definitioner och
metoder som ska kunna mäta denna sektor som harmoniserar med ett europeiskt synsätt. 11
Tillväxtanalys har valt en snävare definition av ”Kulturnäringar” 12 än den ovan. Utifrån denna definition,
som förmodligen kommer att bli den nationella definitionen, har Tillväxtanalys beskrivit den svenska
kulturvärdesproduktionen i statistiken som en ”trident” med ett antal branscher, produkter och yrken
utifrån både SSYK-koder och SNI-koder. (Se bilaga 1 sid 28-30)
Kulturtridenten kan enklast beskrivas så här utifrån bild 3 nedan. De tre fälten tillsammans är de
områden som utgör hela den ekonomiska ”kultursektorn”. Den består alltså av ”kulturyrken” sysselsatta
inom ”kulturnäringar” samt av ”icke-kulturyrken” som också är sysselsatta inom kulturnäringar, ofta som
stödfunktioner till kulturvärdesproducenterna. Slutligen består sektorn av dem som har kulturyrken men
som är sysselsatta utanför kulturnäringarna. Värt att betona kan vara att det är betydligt fler sysselsatta
inom kulturyrken i andra branscher än inom kulturnäringarna och det gäller såväl nationellt som i
kommunerna. I Gävleborg ligger sysselsättningen på 3,3 % i snitt vilket är något under den nationella
siffran på 4 % från 2007. Bland kommunerna skiljer det sig åt mellan 4,3 % i Ljusdal, 4 % i Gävle och
1,6 % i Ovanåker och 2,0 % i Ockelbo. I faktiska tal rör det sig om totalt 4 190 sysselsatta det är 523
arbetsställen och 6 170 arbetstillfällen (anställda +företag).
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Bild 3 Kulturtridenten i Gävleborgs län, kulturnäringar i procent, 2007
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Bild 4 Kulturtridenten i Gävleborgs län, kulturnäringar i antal, 2007

Bilden av andelen sysselsatta i kulturnäringarna i Gävleborgs län blir endast något annorlunda jämfört
med kreativa näringar. Syftet med att använda olika statistiska modeller är att se de generella mönstren.
Även i denna undersökning utmärker sig Ljusdals kommun med att ligga i topp. 4,3 % av alla sysselsatta
finns inom kulturnäringarna i Ljusdals kommun jämfört med genomsnittet 3,3 % för hela Gävleborg.
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Kreativa näringar – fem olika sektorer
I den vidare definitionen, kreativa näringar,
delas den kreativa sektorn in i fem olika delsektorer.
Gemensamt för alla kommuner i länet är att turism/
rekreation/sport och media/digital är de största sektorerna.
I sju av länets tio kommuner utgör turism den största sektorn.
Men i Gävle, Hofors och Ljusdal är istället media/digital
den starkaste sektorn.

			
Bild 5 Andel sysselsatta i Gävleborg enligt definitionen kreativa näringar
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Media/digital
Sektorn media/digital är den sektor som har störst andel företag jämfört med de övriga sektorerna. I
Hofors utgörs den stora andelen inom media/digital av ett större distributionsföretag, vilket visar vilken
betydelse ett enda företag kan ha på mindre orter. Det förklarar också varför Hofors sjunker i listan om
man jämför med statistiken i ”kulturtrident-modellen” där distributionsleden är exkluderade.
Ett annat exempel på enskilda företags inverkan är etableringen i Kilafors av filmklipparen Håkan
Karlssons företag. Huvudskälet till att han etablerade sig där i slutet av 2006 var familjeband samt den
förbättring av livskvalitet för hela familjen som de fann i Lilltjära utanför Kilafors. Men miljön gav också
unika möjligeter att vara kreativ. Det var enkelt att hitta lokaler som kunde inrymma flera verksamheter
och goda fiberlösningar. Idag har han också etablerat en musik- och ljudstudio. Håkan Karlsson är en
social entreprenör som brinner för lokalsamhällets utveckling och som vill locka andra kreatörer att göra
samma resa som han själv. Att flytta ut från mörka källarlokaler i Stockholm och istället kunna ”flytta
hem”.
”Ett kvitto på att vi kan erbjuda något här som Stockholmarna inte upplever, är när
mina kollegor säger; en vecka här, är som två i Stockholm. Miljön här skapar en
arbetsprocess som är lugnare men samtidigt mycket mer kreativ.”

Hanna Krantz arbetar som filmkonsulent i Landstingets Film Gävleborg. Film Gävleborg har sedan mitten
av 00-talet arbetat strategiskt med att synliggöra kulturföretagarens speciella villkor och möjligheter. 13
Genom att arbeta med utbildningsinsatser för såväl kulturföretagarna själva som för rådgivande
instanser, mentorsprogram och nätverk har kunskapen om konst – och filmbranschens utbredning och
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villkor ökat. I registret www.filmresurs.se finns den samlade filmkompetensen i länet, och genom den
skapas kanaler som gör det enklare för produktionsbolagen att hitta kompetensen lokalt men underlättar
också för filmarna själva att samverka i gemensamma projekt. Film Gävleborg har också arbetat för de
befintliga stödstrukturerna, som ex Länsstyrelsens handläggning för företagsstöd ska få kunskap om de
specifika förutsättningar och den potential som gäller för kulturföretagarna.
Hanna Krantz menar att inspelningen av amerikanska Millennium-trilogin är ett resultat av idogt arbete:
”När Millenniumtrilogin väl kom hit hade vi länge arbetat på alla nivåer i
filmnätverken, inom kommunerna, landstinget och i regionen för att kunna ta emot
och ta tillvara alla aspekter av att Hollywood gör inspelningarna i vår region.”

Det pågår ett arbete för att etablera ett centrum för postproduktion för film i Gävleborg och Dalarna.
Just nu genomförs en förstudie för att skapa underlag för ett projekt som ska drivas i samverkan
med t.ex filmföretagare, kommunerna samt Region Gävleborg, Region Dalarna, Fiber Optic Valley,
Film Gävleborg, Film i Dalarna mfl. Ett sådant nätverk eller klusterinitiativ av olika företag inom
postproduktion skulle kunna få samma effekter som exempelvis Film i väst har haft för Trollhättan.
Företagskluster är en naturlig sammanslutning av flera företag inom samma eller nära branschområde.
I vår region har vi några klusterorganisationer som har till uppgift att stötta företagen med bland
annat kompetens, övergripande frågor, marknadsföring och gemensamma samarbeten inom olika
klusterinitiativ. För framgångsrika kluster kommer initiativen från näringen och företagarna själva som
ser nyttan med att samarbeta funktionellt eller marknadsföringsmässigt. Dessa kan verka länge som
nätverk och vara fullt tillräckliga för den sammanslutningen. I ett fåtal fall ser man att nätverket har unik
kompetens internationellt och skapar då ett klusterinitiativ.

Turism/rekreation/sport
Turismen har betydelse för ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Under 2009 ökade turismens
totala omsättning i Sverige med 6,1 procent till 251,7 miljarder kronor. Turismens exportvärde, det vill
säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, ökade med 12,9 procent till 93,6 miljarder kronor
och var därmed större än exportvärdet för järn och stål (30,5 miljarder kronor) och personbilar (33,6
miljarder kronor) tillsammans. Sysselsättningen inom många traditionella basnäringar ökar inte i
samma takt som inom turismen. Sedan år 2000 har det som ett resultat av turismen tillkommit nästan
36 000 nya heltidsjobb, vilket är en ökning med nästan 30 procent. Det kan jämföras med den totala
sysselsättningen i Sverige som ökade med fyra procent under motsvarande period. Under 2009 ökade
antalet heltidssysselsatta inom turismen med nästan 12 000 till cirka 16 000, en ökning med åtta procent
från 2008. I löpande priser har svensk/inhemsk turistkonsumtion i Sverige ökat med 44,5 procent sedan
2000. Turismens exportvärde har under motsvarande period ökat med drygt 130 procent.
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Fritids- och affärsresenärernas konsumtion fördelar sig över många olika branscher. Mest pengar lade
resenärerna på varuhandel, drygt 104 miljarder kronor. Boende och restaurangbesök stod för drygt 73,5
miljarder kronor. Rese- och transportsektorn med intäkter från exempelvis tågbiljetter, flygstolar och
hyrbilar stod för drygt 50 miljarder kronor under 2009.
I Ovanåker, Nordanstig och Ockelbo sysselsatte turism/rekreation/sport störst andel, 62-70 %, av de
sysselsatta inom den kreativa näringen. I Ockelbo är Wij Trädgårdar det viktiga navet för den kreativa
näringen i kommunen. Här menar kommunens företrädare att man märkt en ökad inflyttning och ett
ökat intresse från olika aktörer inom kreativa sektorn sen Wij Trädgårdar etablerades. I Ovanåker har
man satsat på kulturarvet genom projekt som Migranternas Hus och Stora Hälsingegårdars Väg. Här finns
gårdar och byar som ingår i ett föreslaget världsarv och som lockar många turister. 14 Emellertid har
ovan nämnda kommuner en låg andel sysselsatta sett till det totala antalet sysselsatta inom de kreativa
näringarna.
Hanna Bruce driver tillsammans med maken Jacob linneväveriet och företaget Växbo Lin utanför Bollnäs.
Företagets vision är att både utveckla och föra vidare en unik hantverkstradition. Växbo Lin är det
enda kompletta linneväveriet i Skandinavien, och har en produktionslinje för spinning av långfibrigt
lin samt ett linneväveri. Företaget har nio medarbetare som tillsammans spinner, väver, syr och säljer
linneprodukter.
Samverkan är nyckelordet för företagets framgångar enligt Hanna Bruce. Genom att etablera samarbete
med lokala näringsidkare har hon utvecklat besöksmålet Växbo Kvarn till ett av de mer kända
besöksmålen i länet.
”Vi borde ta ett helhetsgrepp för att skapa ett sammanhållet län. En besökare som
kommer söderifrån och som ska till Hälsingland ska ju resa genom länet och då
måste det finnas positiva saker på vägen. Vi behöver se regionen som en helhet.”

Konst/design
Ingen kommun har sektorn konst/design som sitt största område men en del kommuner har ändå relativt
många sysselsatta inom området. Ockelbo, Sandviken och Nordanstig har mer än 20 % sysselsatta
inom konst/design. Nordanstig har till exempel stark teaterprofil genom Mellanfjärdens teater som
tillsammans med Stocka filmfestival utgör nav inom besöks- och upplevelsenäringarna men också andra
näringar som exempelvis hantverk.
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Hantverk och design är två områden som är varit föremål för kartläggningar i vårt län. I projektet
”Slöjd som näring” 15 ville man lyfta frågan om och öka kunskapen kring slöjdarna och deras villkor som
företagare. Målgruppen var i första hand de som arbetar för slöjden, och inte direkt slöjdarna själva.
Även här upprättades ett register som visade att det finns ca 300 slöjdare i länet varav 88 personer
driver företag i någon form. Av dessa är 12 män. Med andra ord utgörs slöjdnäringen till stor del av
kvinnor.
Eva Carlborg som arbetar med slöjden inom Länskultur Gävleborg menar att det finns förhållandevis
fler heltidsslöjdare i Gävleborg jämfört med andra regioner. Orsaken till detta kan ha att göra med det
svåra arbetsmarknadsläget i regionen som gör att flera startar företag för att kunna bo kvar. En annan
förklaring kan vara att det är billiga boendekostnader här vilket bidrar till att man – trots knappa intäkter
kan bo kvar. Ytterligare en förklaring kan vara att flera slöjdare har ärvt gårdar och sitter på ett kulturarv
som man vill förvalta.
Många gånger arbetar slöjdarna som kombinatörer, dvs. kombinerar anställning, (ofta som lärare i slöjd
inom kursverksamhet ) med sitt eget slöjdande som företagare. Men det finns också de som startar
företag för att kunna bedriva kursverksamhet på ett enkelt sätt, men ser sig inte själva som egentliga
företagare.
Kort sagt kan man säga att slöjdarnas strategier för att lösa sin försörjning och samtidigt kunna arbeta
med sitt skapande är jämförbart med kvinnors företagande i stort, och för många soloföretagare inom de
kreativa och kulturella näringarna. Slöjdarnas verksamhet är intressant utifrån flera perspektiv eftersom
de har stor betydelse för bevarande och förnyandet av kulturarvet, och också betydelse för design som
profession.
I regeringens handlingsplan skriver man om design och innovation:
”I den kreativa process som design innebär sätts medborgaren eller
brukaren/kunden i centrum. Designmetoden med sitt tydliga användar- och
medborgarperspektiv kan med fördel appliceras i större utsträckning på komplexa
områden som hälso- och sjukvård, energieffektivisering, stadsplanering, miljöteknik
o.s.v. Samverkan mellan olika typer av aktörer, helhetssyn och ett brukarperspektiv
kan ge större effektivitet och leda till nya viktiga innovationer. För att främja
ett hållbart samhälle krävs en utveckling av ny metodik och nytänkande, ofta i
tvärsektoriella processer. Designens betydelse bör i detta sammanhang lyftas
fram och integreras i innovationspolitiken. Insatser som används för att främja
designmetodik i små företag ger ofta goda resultat.”
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I projektet GävleDala Designlab 16 arbetar man med att synliggöra designprocessens betydelse för
företagen. Här vill man skapa möten mellan designers och den traditionella affärsutvecklingen.
Dessutom är det enligt Mattias Tejne som är projektledare viktigt att synliggöra designers som
yrkesprofession och att denna profession utgör en betydande del i de kulturella och kreativa näringarna.
En förening som arbetar med design är Institutet för Human Design. 17 Här arbetar man utifrån principen
om tillgänglighet och ”Design för alla”. Det betyder att alla varor, produkter och tjänster ska vara både
lätta att förstå och lätta att använda för alla oavsett olika funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Kulturarv/informationshantering
De allra flesta av kommunerna ligger under genomsnittet i andel sysselsatta för länet när det gäller
sektorn kulturarv/informationshantering. Det har sin förklaring i att väldigt stora delar av verksamheten
bedrivs i föreningsform. I Söderhamn finns exempelvis paraplyorganisationen DiBiS (Digital Bild
i Söderhamn). Efter att ha fått stöd från kommunen och arbetsförmedlingen skapar föreningen
meningsfulla arbetsmarknadsåtgärder som leder till att en mycket stor bildskatt blir digitaliserad och
tillgänglig för allmänheten.
Hanna Bruce som driver företaget Växbo Lin menar att kulturarvet är utgångspunkten för verksamheten
och dess framgång. Man måste vara trogen sin idé för att tjäna pengar, vilket betyder att man måste
anpassa sitt utbud till tidens efterfråga och behov. Att förvalta arvet och samtidigt göra affärer är enligt
Hanna ingen motsättning.
”Kreativitet utifrån ett lönsamhetsperspektiv är att kombinera det gamla och det
nya på ett sätt som tidigare inte har gjorts.”

Föreningar
Föreningarnas andel av de sysselsatta är relativt låg eftersom antalet anställda i föreningarna ofta är
låg. Men föreningarnas betydelse för den kreativa sektorn är ändå uppenbar om man ser till antalet
föreningar som är aktiva inom kreativa näringar och till de ideella medlemmarnas engagemang samt de
verksamheter som genomförs. Genom att initiera och arrangera olika evenemang lyckas man knyta till
sig många andra aktörer inom den kreativa sektorn. Ett exempel på detta är Torsåkers Bluegrass-festival i
Hofors som har lyckats engagera både företag och andra föreningar. I år genomfördes festivalen för 26:e
året i rad och det är den största Bluegrass-festivalen som genomförs i Sverige. Den lockar upp till 1 000
besökare som tillsammans med artisterna och musikerna ska ha mat och boende.
Katarina Borbos som är festivalchef beskriver både fördelar och nackdelar med att vara en ideell
förening. Den största nackdelen är den ekonomiska oron och bekymmer med likviditeten. Men
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fördelarna är att föreningen lockar alla att vara med och att alla kan vara med. Festivalen har blivit en
del av Torsåkers identitet. Alla näringsidkare är involverade på något sätt under festivalen, liksom i stort
sett alla bybor.
”Vi har lyckats skapa en känsla av delaktighet i hela Torsåker, och det kunde vi inte
ha gjort om vi inte varit ideella.”

Hybrider, kombinatörer, blandekonomi
De kulturella och kreativa näringarna inkluderar en mängd olika verksamheter. Det innebär att det finns
många olika organisationssätt beroende av vilken verksamhet som bedrivs. Generellt sätt kan man säga
att den kreativa sektorn organiseras av småföretag och föreningar, och bilden är likartad i
alla kommuner. Föreningarna är en viktig organisationsform för hela den kreativa sektorn. Sektorn
kulturarv/informationshantering drivs i huvudsak av ideella föreningar. Föreningarnas andel är också stor
inom sektorn turism/rekreation/sport.
Andelen sysselsatta som är företagare utgör en större andel inom kreativa sektorn jämfört med hela
ekonomin. Den vanligaste företagsformen inom den kreativa sektorn är enskild firma. Den största
andelen utgörs av soloföretag. Det är flest företag inom sektorn media/digital och det är i denna sektor
som aktiebolag är mest förekommande.
Sektorn domineras av ett litet antal stora företag och ett väldigt stort antal små företag. Denna bild är
i överensstämmelse med hur företagandet i stort ser ut i Sverige. 18 Det är inom de små företagen som
den stora utvecklingspotentialen finns. Ny teknik och nya nätverk innebär att enskilda kreatörer och små
specialiserade företag kan nå marknaden utan att gå via det etablerade systemet av producenter och
distributörer.
Att vara kombinatör, det vill säga att kombinera egenföretagande med deltidsanställning är vanligt.
Många som startar företag gör det ofta som kombinatörer och det är något vanligare att kvinnor är
kombinatörer. Normen för hur en ”riktig företagare” ska vara är inte sällan en man som ”satsar allt”
på sitt företag. Detta har inneburit att kombinatörerna osynliggjorts. Kombinatörerna har ofta setts
som ”nomader” som egentligen är på väg att blir företagare ”på riktigt”. Emellertid visar ny forskning
att kombinatörerna är en gränsöverskridande grupp som ofta är nöjda med att vara både anställd
och företagare. 19 Inom den kreativa sektorn är det vanligt med visstids- och deltidsanställningar,
frilansuppdrag och fristående projektanställningar. Även inom en organisation kan blandekonomi
existera i form av allmänna medel, ideellt engagemang och försäljning på en marknad. En konstnär
kanske kan finansiera sin verksamhet till hälften under en period med hjälp av ett stipendium men
mycket sällan till fullo under en längre tid. På motsvarande sätt bör de kulturpolitiska medel som
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vissa organisationer får ses som en del, en bas för verksamheten att utgå från. Just denna mångfald av
inkomstkällor anses av många vara ett av de mer grundläggande dragen i kulturekonomin. 20 Malin Blom
är konsthantverkare, keramiker och ekonomikonsult. Hon verkar i Ljusdals kommun och deltar i det
pilotprojekt som KKN driver tillsammans med företagsnätverket Business Network International, BNI, i
Hudiksvalls kommun.
”Medlemskapet i BNI har inneburit att jag fått arbeta med min självbild som
företagare. Tidigare har jag sett mitt företagande som en livsstil, ett sätt att kunna
arbeta med mitt konstnärskap. Livsstilen kan samtidigt vara något man gömmer sig
bakom för man vågar inte sticka ut. Det har varit nyttigt för mig att byta miljö och
tänka business.”
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Samtidigt finns det starka normer för hur man ska vara som företagare menar Malin. Att vara kreativ
innebär att bryta normer, också för hur en ”riktig” företagare ska vara.
”För mig gäller det att bli så säker i min identitet så att andra blir nyfikna och inte rädda.”

Enligt Malin är näringslivsorganisationen i kommunen mycket viktig för hennes arbete.
Företagsrådgivning behöver vara anpassad till och ha insyn i konsthantverkares speciella villkor och
förutsättningar; många gånger måste kulturutövaren balansera de konstärliga mot det kommersiella,
produkten är inte styrd av en efterfrågan utan av konstnärens egen vision, efterfrågan är därmed osäker
och det leder till högt risktagande för både kunden och kulturutövaren. Upphovsrättsliga frågor är ofta
centrala och det kan vara svårt att skriva kontrakt och specificera alla insatser i förväg eftersom man inte
alltid vet hur resultatet blir.
Som kultur- och soloföretagare behöver man ha tillgång till ett sammanhang som har koll på
dessa frågor. Dessutom behöver man lokala nätverk och aktiviteter, vilket är en uppgift för
näringslivsorganisationerna, menar Malin.

Förvärvsinkomst
Det finns en traditionell könsmärkning mellan sektorerna. Inom sektorn media/digital är det fler män,
64 %, som är sysselsatta. Denna sektor bedrivs till stor del i privat regi, och ofta i aktiebolagsform.
Inom sektorn kulturarv/informationshantering är de flesta sysselsatta kvinnor, 68,5 %, där mycket av
verksamheten bedrivs inom ramen för offentlig förvaltning.
År 2006 utgjorde den sammanlagda förvärvsinkomsten inom de kreativa näringarna i länet över
1,8 miljarder kronor. Män hade högre förvärvsinkomst än kvinnor i alla sektorer. Sektorn med högst
förvärvsinkomst var media/digital med en genomsnittlig inkomst för kvinnor på 206 000 kronor och för
män 277 000 kronor. Både män och kvinnor hade lägst förvärvsinkomst inom sektorn förening. Mellan
kvinnors högsta förvärvsinkomst inom sektorn media/digital och mäns lägsta inkomst inom sektorn
förening skilde endast 3 000 kronor.
Kreativa sektorn har generellt lägre andel sysselsatta kvinnor och utrikesfödda jämfört med hela
ekonomin. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är dessutom större inom den kreativa sektorn jämfört
med löneskillnaden i stort.

VAD KAN VI GÖRA?
Projektet KKN har genomfört dialogmöten i varje kommun med företrädare för såväl kultur- som
näringslivsenheterna. Under mötena har man diskuterat statistiken och tittat på varje kommuns specifika
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förutsättningar och möjligheter. Mötena har genomförts i en positiv anda och varit fyllda av mycket
nyfikenhet, synpunkter, tankar och idéer. Inom KKN har man avsatt medel för varje kommun som ett stöd
till en gemensam aktivitet för att främja, synliggöra eller sprida kunskap om de kulturella och kreativa
näringarna. Kommunerna väljer själva vilken målgrupp de vill arbeta med; kreatörer, företagsfrämjare,
politiker etc. Exempel på olika aktiviteter som diskuterats har varit nätverksträffar med föredragshållare
och tid för mingel och kontaktskapande. Att ha fokus på eller tema om dessa näringar under ordinarie
fortbildnings- eller inspirationsdagar har också diskuterats. Den enda kommun som hittills genomfört
en aktivitet är Ljusdal som valde att ha politikerna i fullmäktige som målgrupp. Tillsammans med
Folkteatern Gävleborg och projekt KKN anordnade man en halvdag för fullmäktiges ledamöter. Dagen
inleddes med föredrag av Susann Bolgar ”Är kultur ett verktyg? - 45 minuter om kulturens betydelse för
samhällsutveckling och tillväxt” med påföljande diskussion och frågestund. Sen följde en workshop och
presentation av det community-teaterprojekt som Folkteatern genomför i kommunen och en gemensam
läsning av pjäsen Romeo och Julia. 21 Dagen avslutades med att Folkteaterns hela ensemble visade en
öppen repetition av Morbror Vanja. Så här beskriver kommunalråd Marit Holmstrand satsningen:
”Vi är jättenöjda med den här dagen och har bara fått positivt gensvar från alla
medverkande. Från kommunledningens sida ville vi peka på att kulturen är viktig för
Ljusdals utveckling och framtid. Den är ingenting som bara finns vid sidan om utan
som vi måste ta på allvar och skapa insatser för utifrån konkreta mål och visioner.
Föreläsningen belyste på ett mycket tydligt sätt kulturen ur ett tillväxtperspektiv.
Det var många nya tankar och vi hade mycket bra diskussioner kring det. Kultur
kostar men det är inget vi får välja bort. Susann belyste hur kulturen förstärker
och stödjer andra områden och är viktig för hela i samhället. Att sen få se
repetitionerna och få en inblick i hur man skapar en föreställning, hur regissör och
skådespelare arbetar och tänker var mycket positivt och skapade en relation till
teatern. Högläsning kanske låter abstrakt men för oss öppnade det verkligen ögonen
för teatern som verktygslåda. De som var mest skeptiska innan var mest positiva
efteråt och vi kommer gå vidare med den här processen och använda teaterns
metoder i utbildningar för politiska ledamöter, för att överbrygga glapp i åsikter och
som ett sätt att få ihop till exempel kommunstyrelsen.”

Något som beskrivits som särskilt positivt vid strategimötena är att få tillfälle att träffas och samspråka
utifrån både ett näringslivsperspektiv och ett kulturperspektiv, det har i många kommuner inte skett
tidigare. Det hände vid flera möten att man bokade in nya träffar för fortsatta samtal.
Statistiken har ibland upplevts som svår att förstå och dessutom inte alltid i överensstämmelse
med den verklighet man själv upplever. För många har det varit första gången man sett statistik och
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branschdefinitioner på dessa näringar. I både Sandviken och Ljusdal har man upprättat egna register
utifrån den verksamhet som företagaren eller aktören själv beskriver. Många gånger blir denna
beskrivning något helt annat än de koder som SCB använder för olika verksamheter och som den här
regionala kartläggningen baseras på. Med andra ord kan statistiken fungera som en bra ”igångsättare”
men för att kunna arbeta på djupet, lära känna branschen och skapa bättre förutsättningar i
kommunerna krävs att man gör egna register, inventeringar och nätverksarbete.
I samtalet om vad de kreativa och kulturella näringarna egentligen är, framkom det tydligt att det är
den breda definitionen, ”kreativa näringar”, som bäst överensstämmer med kommunföreträdarnas
uppfattning. Det viktigaste skälet till detta är att såväl föreningsliv som turism/rekreation/sport ingår i
definitionen.
I samliga kommuner lyfter man vikten av att den ideella sektorn är medräknad. Vid sidan om
föreningslivets betydelse som arrangörer, så menar man att föreningarna är den jordmån som drar till sig
talanger. Det är genom föreningarnas breda rekrytering som talanger upptäcks och uppmuntras och det
är i denna jordmån som kommande kreatörer ofta utvecklas och växer. I en förstudie inom KKN 22 skriver
Tobias Nielsén och Emma Stenström följande:
”Om det finns något som utmärker de kulturella och kreativa näringarna, är
det att det finns gott om olika sorters organisationer; vinstdrivande företag
i olika former, icke-vinstdrivande organisationer av skilda sorter och slag.
Dessutom präglas sektorn av att det är en blandekonomi. Offentliga myndigheter,
kommersiella företag och civilsamhällets olika organisationer verkar ofta sida vid
sida och förstärker varandra. Vissa talar om ett slags ekologi, där olika sorters
organisationer är länkade till varandra i ett komplext system. Därför måste en
analys av en organisation alltid betraktas utifrån sitt sammanhang; sitt nätverk och
sina relationer.”

I Sandvikens inventering valde man att särskilt titta på idrottsföreningarna och dess betydelse för
den kreativa sektorn. Man avgränsade sig till att studera 22 idrottsföreningar som bedömdes ha
arrangemangspotential. Resultatet visade att det fanns både vilja, engagemang, kompetens och inte
minst utrustning, att arrangera såväl lokala som nationella och internationella arrangemang. År 2005
omsatte dessa föreningar över 36 miljoner kronor och nådde årligen en publik på 377 800 besökare.
På strategimötet i Ljusdal gav man följande förklaringar. Det finns ett starkt expansivt kluster som
utvecklats sedan 1970-talet inom tjänstesektorn med företag som sysslar med informationshantering.
Grunden i företagens affärsidé är insamling av händelsebaserad information med ett marknadsvärde.
Enligt kommunens näringslivsstiftelse Närljus, är de kreativa och kulturella näringarna viktiga för
kommunens attraktionskraft och bidrar till att företag inom andra sektorer vill etablera sig i kommunen.
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En annan effekt av detta är att befintliga företag har lättare att anställa eftersom kommunen upplevs
som attraktiv att bo i. Närljus har genom åren förutom medvetna klustersatsningar på tjänstesektorn
även gjort särskilda satsningar på upplevelseföretagen. Av tre näringslivsutvecklare anställda arbetar en
uteslutande med besöksnäring, upplevelseföretag och måltid. Genom ett antal kartläggningar har Närljus
identifierat en rad olika företag inom de kreativa näringarna. I Ljusdal finns enligt dessa kartläggningar
190 företag inom kultur, måltid, hälsa och turism. Genom kartläggningarna har man synliggjort dessa
näringars specifika förutsättningar och deras tillväxtpotential.

Tjänstegaranti – en metod för inventering, samordning, utveckling och synliggörande
Ett särskilt kvalitetssäkringssystem har upprättats genom så kallad tjänstegaranti. Det innebär att
alla ärenden handläggs och diarieförs. Alla företag är registrerade utifrån vilken faktisk verksamhet
som bedrivs och utifrån det, vilken behov av hjälp som företagen efterfrågar. På detta vis får Närljus
en överblick och kan fungera som samordnare för olika satsningar på företagen. Genom att skapa
mötesplatser röjs många hinder ur vägen, som exempelvis konkurrenstänkande mellan företagen som
istället börjar nätverka. Genom tjänstegarantin kan Närljus också fungera som möjliggörare utifrån ett
vidare perspektiv; att öka kommunens attraktivitet för både företagen och människorna som ska bo i
kommunen.

Storstadsfaktorn och Richard Florida
Gävle ligger också högt i andelen sysselsatta i den kreativa sektorn. Liksom flera av kommunerna i länet
arbetar Gävle med att skapa fler mötesplatser mellan kultur, handel och näringsliv. Men det specifika
för Gävles höga sysselsättningsandel kan också ha att göra med befolkningstätheten och graden av
mångfald i befolkningen. Det finns forskning som har utmynnat i teorin om att storstadsområden
med högt kreativitetsindex utifrån den amerikanske professorn Richard Floridas 3T-modell: Talang,
Teknologi, Tolerans ( koncentration av högteknologi, konstnärligt verksamma personer, ett stort inslag
homosexuella och en grupp som beskrivs som ”high bohemians”) står i samband med en hög nivå av
sysselsättning inom såväl den kreativa sektorn som hög nivå i ekonomisk utveckling i stort. Teknologi,
Talang och Tolerans är nyckelbegrepp för det öppna och därmed kreativa samhället. 24 Eftersom Gävle
är att betrakta som storstad i vår region så kan den relativt höga andelen sysselsatta inom den kreativa
sektorn ha samband med att det i Gävle finns en högre andel olika sorters människor som tillsammans
skapar ett kreativt klimat.
I det så kallade Tillväxtrådet, en organisation för alla som jobbar för tillväxt i Söderhamn har man tagit
avstamp i Richard Floridas tankar och teorier kring kreativa klassen och kopplat in hela tillväxtdiskursen
i den demografiska frågan: Hur attraherar vi kreativa människor till Söderhamn? Här talar man om
människan som den största tillväxtfaktorn – ett annat fokus än om man har ett branschperspektiv.
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Utbildning
Några kommuner framhåller att det är ett problem att gymnasieutbildningarnas profilinriktningar i de
här frågorna inte har tillräckliga kunskaper och kontakter. Samverkan mellan näringsliv och skola behövs
för att stärka båda. Ökat samarbete med inkubatorer ses också som en viktig del för att synliggöra och
främja sektorn.

Kartläggningar på gång
Utifrån den smalare kulturnäringsdefinitionen hamnar Hudiksvall högt upp vad gäller antalet sysselsatta
inom kulturnäringar. Ett exempel på försök att bilda nätverk och stärka den kulturella och kreativa
sektorn i Hudiksvall är projektet Kulturbanken. Initiativet kommer från kulturförvaltningen i kommunen
och projektets uppdrag är att ta initiativ till framväxten av ett nätverk som långsiktigt kan stödja det
lokala kulturlivet och det kulturella företagandet. Här vill man åstadkomma samverkan mellan det
offentliga, det civila samhället (enskilda personer samt den ideella sektorn) och det privata näringslivet.
Projektet har pågått sedan 2009 och resultatrapportering förväntas ske i mitten på 2011. I Hudiksvall och
Nordanstig planerar man också att göra kartläggningar. Enligt Kjell-Åke Hamrén som fått kommunernas
uppdrag är det viktigt att göra kartläggningar för att lyfta fram vad som är motorn i näringarna, nämligen
kulturutövarna och deras kreativitet. Genom att synligöra dessa människor och deras verksamheter ökar
möjligheten att samverka mellan kulturutövarna och näringslivet. För att skapa jämförbarhet mellan
kommunerna är det nödvändigt att en gemensam metod etableras. Frågan om vilken metod som är bäst
är enligt Kjell-Åke en underordnad fråga, det viktiga är metoden är enkel och genomförbar.

Kommunerna som möjliggörare
Kommunerna ser sig generellt sett själva som möjliggörare, inte som utförare. Att vara möjliggörare
innebär att skapa system och förutsättningar som gör det möjligt att fånga upp och lyssna in vad
aktörerna själva efterfrågar.
Enligt flera kommunföreträdare bör man undvika att fastna i en diskussion om metodologiska
spetsfundigheter. Istället kan varje kommun göra kartläggningar utifrån sina förutsättningar och därmed
skapa ett underlag för en länsbild som visar på den mångfald som faktiskt finns i länet.
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