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Del 1 
Strategiskt arbete 
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Hyvä elämä 

Maisha mema 

Хорошая жизнь 
Ukuphila okuhle 

الطيبة الحياة  

Góðu lífi 

美好的生活 

 زندگی خوب
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Det Goda livet 

Vision Västra Götaland 
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• Starka områden där ett aktivt utvecklingsarbete ska drivas är 
kulturella och kreativa näringar (KKN) 

 
• Riktade åtgärder krävs för att underlätta för nya företag inom 

tjänstebaserade näringar, som vård och omsorg, besöksnäring, 
kulturella näringar och för utveckling av socialt entreprenörskap. 
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Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 

Kulturella och kreativa näringar  

2014-2016 

 

Inledning 

”Först k
om varven. Sedan kom Volvo. Nu kommer film

industrin
 till G

öteborg”. Så 

sammanfattas de senaste hundra årens västsvenska ekonomiska historia på en vägg till e
n 

av studiolokalerna hos Gothenburg Film Studios.  

 
En rad studier och rapporter frå

n det senaste decenniet styrker denna tro på kulturnäringarnas ökande 

betydelse. Det är idag svårt att rättvist jä
mföra utvecklingen inom denna sektor mellan olika länder och 

regioner då det inte finns en enhetlig definition på hur den ska mätas. I E
U utgör de kulturella och kreativa 

näringarna (KKN) 3,1 procent av den totala arbetsmarknaden och 2,6 procent av medlemsländernas 

samlade BNP.  

 
I Sverige står KKN-sektorn för 3,3 procent av BNP och har en tillv

äxttakt på ca 5,5 procent. Ca 117 000 

företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och ca 83 procent av dessa är 

soloföretag. I V
ästra Götaland arbetar redan i dag 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 

fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring. Mycket tyder på att 

dessa siffo
r kommer att öka. KKN-sektorn är en tillv

äxtbransch. Här skapas nya jobb. 

 
Västra Götaland har visat sig vara en god grogrund för kulturella och kreativa näringar. På visst a

vstånd 

från ämbetsverk och myndigheter i huvudstaden har en entreprenörsanda fått sp
elrum här, också på 

kulturens område. Det finns viktiga produktionsmiljöer som Film i Väst och nationellt och internationellt 

betydelsefulla kulturella mötesplatser som Bok & Bibliotek och Göteborgs internationella film
festival.  

 
På senare år har även nya kulturinstitu

tioner som Nordiska akvarellmuseet på Tjörn och Vara konserthus 

sett dagens ljus. Till detta kommer en vital undervegetation av kulturella små- och mikroföretag, inte minst 

på musikens, litt
eraturens och kulturtidskrifternas områden. På många håll har konstnärer och 

kulturaktörer slu
tit si

g samman och startat gemensamma projekt och företag, som kooperativet Not Quite 

i Fengersfors eller runt Gula huset i U
ddebo. Det finns många andra exempel.  

 
Gemensamt för alla dessa initiativ är att man inte väntat på beslut någon annanstans, utan tagit saken i 

egna händer och helt enkelt satt igång. Gemensamt är även att de lyckats genom en kombination av 

enskild, påhittig företagaranda och offentliga investeringar. In
get exempel är det andra riktigt likt, men alla 

bygger på framgångsrikt samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer.  

Handlingsprogram 2014 – 2016: 

Kulturella- och kreativa näringar i V
ästra Götaland 

 

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 
Kulturella och kreativa näringar 2014-2016 
 
Framtaget i dialog 
 
Kopplat till 
•Vision Västra Götaland 
•Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling  
•Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2013–
2015 
•Västra Götalandsregionens budget 2014.  
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Prioriterade arbetsområden 
 

1.Utveckling och kvalitetssäkring av affärsstödsystemen  
2.Utvecklingsinsatser för företagare inom KKN-sektorn 
3.Utveckling av kultursystem i Västra Götaland 
4.Utveckling av Västra Götalandsregionens nationella och 
internationella arbete inom KKN-området 

 
 
Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 

Kulturella och kreativa näringar  

2014-2016 

 

Inledning 

”Först kom varven. Sedan kom Volvo. Nu kommer film
industrin

 till G
öteborg”. Så 

sammanfattas de senaste hundra årens västsvenska ekonomiska historia på en vägg till e
n 

av studiolokalerna hos Gothenburg Film Studios.  

 
En rad studier och rapporter från det senaste decenniet styrker denna tro på kulturnäringarnas ökande 

betydelse. Det är idag svårt att rättvist jämföra utvecklingen inom denna sektor mellan olika länder och 

regioner då det inte finns en enhetlig definition på hur den ska mätas. I E
U utgör de kulturella och kreativa 

näringarna (KKN) 3,1 procent av den totala arbetsmarknaden och 2,6 procent av medlemsländernas 

samlade BNP.  

 
I Sverige står KKN-sektorn för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ca 117 000 

företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och ca 83 procent av dessa är 

soloföretag. I Västra Götaland arbetar redan i dag 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 

fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring. Mycket tyder på att 

dessa siffo
r kommer att öka. KKN-sektorn är en tillväxtbransch. Här skapas nya jobb. 

 
Västra Götaland har visat sig vara en god grogrund för kulturella och kreativa näringar. På visst a

vstånd 

från ämbetsverk och myndigheter i huvudstaden har en entreprenörsanda fått spelrum här, också på 

kulturens område. Det finns viktiga produktionsmiljöer som Film i Väst och nationellt och internationellt 

betydelsefulla kulturella mötesplatser som Bok & Bibliotek och Göteborgs internationella filmfestival.  

 
På senare år har även nya kulturinstitutioner som Nordiska akvarellmuseet på Tjörn och Vara konserthus 

sett dagens ljus. Till detta kommer en vital undervegetation av kulturella små- och mikroföretag, inte minst 

på musikens, litt
eraturens och kulturtidskrifternas områden. På många håll har konstnärer och 

kulturaktörer slutit sig
 samman och startat gemensamma projekt och företag, som kooperativet Not Quite 

i Fengersfors eller runt Gula huset i Uddebo. Det finns många andra exempel.  

 
Gemensamt för alla dessa initiativ är att man inte väntat på beslut någon annanstans, utan tagit saken i 

egna händer och helt enkelt satt igång. Gemensamt är även att de lyckats genom en kombination av 

enskild, påhittig företagaranda och offentliga investeringar. Inget exempel är det andra riktigt likt, men alla 

bygger på framgångsrikt samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer.  

Handlingsprogram 2014 – 2016: 

Kulturella- och kreativa näringar i V
ästra Götaland 

 

www.vgregion.se/kkn 
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Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 

Kulturella och kreativa näringar  

2014-2016 

 

Inledning 

”Först k
om varven. Sedan kom Volvo. Nu kommer film

industrin
 till G

öteborg”. Så 

sammanfattas de senaste hundra årens västsvenska ekonomiska historia på en vägg till e
n 

av studiolokalerna hos Gothenburg Film Studios.  

 
En rad studier och rapporter frå

n det senaste decenniet styrker denna tro på kulturnäringarnas ökande 

betydelse. Det är idag svårt att rättvist jä
mföra utvecklingen inom denna sektor mellan olika länder och 

regioner då det inte finns en enhetlig definition på hur den ska mätas. I E
U utgör de kulturella och kreativa 

näringarna (KKN) 3,1 procent av den totala arbetsmarknaden och 2,6 procent av medlemsländernas 

samlade BNP.  

 
I Sverige står KKN-sektorn för 3,3 procent av BNP och har en tillv
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företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och ca 83 procent av dessa är 
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ästra Götaland arbetar redan i dag 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 

fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring. Mycket tyder på att 

dessa siffo
r kommer att öka. KKN-sektorn är en tillv

äxtbransch. Här skapas nya jobb. 

 
Västra Götaland har visat sig vara en god grogrund för kulturella och kreativa näringar. På visst a

vstånd 

från ämbetsverk och myndigheter i huvudstaden har en entreprenörsanda fått sp
elrum här, också på 

kulturens område. Det finns viktiga produktionsmiljöer som Film i Väst och nationellt och internationellt 

betydelsefulla kulturella mötesplatser som Bok & Bibliotek och Göteborgs internationella film
festival.  

 
På senare år har även nya kulturinstitu

tioner som Nordiska akvarellmuseet på Tjörn och Vara konserthus 

sett dagens ljus. Till detta kommer en vital undervegetation av kulturella små- och mikroföretag, inte minst 

på musikens, litt
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g samman och startat gemensamma projekt och företag, som kooperativet Not Quite 
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egna händer och helt enkelt satt igång. Gemensamt är även att de lyckats genom en kombination av 

enskild, påhittig företagaranda och offentliga investeringar. In
get exempel är det andra riktigt likt, men alla 

bygger på framgångsrikt samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer.  
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Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 
Kulturella och kreativa näringar 2014-2016 

En förutsättning för hållbar utveckling  
•Gemensamt mellan Regionutvecklingsnämnd och 
Kulturnämnd 

www.vgregion.se/kkn 
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 ”Det är en styrka och förutsättning att 
handlingsprogrammet är gemensamt för nämnderna. 
Utveckling inom de kulturella och kreativa 
näringarna kräver insatser både inom kultur- och 
näringspolitik och samordning och tydlighet mellan 
dessa två politikområden är en nyckel till framgång.” 

Birgitta Losman 
Ordförande Regionutvecklingsnämnden 

Alex Bergström 
Ordförande Kulturnämnden 

www.vgregion.se/kkn 
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Del 2 
Från ord till handling 



Från ord till handling… 

Anders Persson Regionutvecklingssekretariatet 

anders.s.persson@vgregion.se 

www.vgregion.se/kkn 

Hur kan man göra då 

 

•Utförarmodell: Riggar egen projektorganisation och sköter det själv  

 

•Handläggarmodell: Gör utlysningar, beviljar ansökningar, får in 

slutredovisningar, arrangerar slutkonferens 

 

•Beställarmodell:  

1.Handlar upp de aktiviteter som ska göras 

2.Startar processer och utformar innehåll tillsammans med 

målgrupp och aktörer 
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Förslag på åtgärder arbetsområde 1 

 

1.1 Utveckling och kvalitetssäkring av affärsstödsystemen  

•Att bilda ett aktörsnätverk inom affärsstödsystemen för 

erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom KKN-sektorn 

•Att skapa aktiviteter och möten runt noderna i regionen 

•Att utveckla flera tjänster för KKN-sektorn på Genvag.nu 

 

1.2 Finansieringsstöd  

•Att utveckla och testa former för crowd funding av KKN-företag knutna 

till noderna i regionen 

•Att informera om de befintliga företagsstöden gentemot målgruppen 

 

1.3 Utveckling av företagsformer för KKN företag 

•Att utveckla och testa tjänster/former för att underlätta tillfälligt 

företagande och övergången till eget företagande 
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Förslag på åtgärder arbetsområde 2 

 

2.1 Forum och mötesplatser 
•Att genomföra årligen återkommande mötesplatsen för företagare inom KKN-

sektorn. 

•Att genomföra ett större nationellt eller internationellt symposium under 2014 -

2016 

 

2.2 Kompetensutvecklande insatser för målgrupp 
•Att genomföra kompetensinsatser inom affärsutveckling för befintliga och blivande 

kulturföretagare. 

 

2.3 Nya gränssnitt mellan KKN andra samhällsområden/ näringsliv 
•Att utveckla och genomföra metoder utifrån tidigare resultat 

 

2.4 Referensgrupper 
•Att löpande använda referensgrupper från branscherna i Västra Götaland 

 

 

 



Från ord till handling… 

Anders Persson Regionutvecklingssekretariatet 

anders.s.persson@vgregion.se 

www.vgregion.se/kkn 

Förslag på åtgärder arbetsområde 3 

 

3. Utveckling av kultursystem i Västra Götaland 
•Att utveckla nya kultursystem enligt modell från det avslutade 

handlingsprogrammet och stödja och stimulera ideella sektorns påverkan på 

tillväxtarbetet 

•Att avsluta och utvärdera arbetet med ”Kreativa kraftfält” 

•Initiera möjligheter till crowd funding med offentlig delfinansiering av kulturprojekt 

knutna till kultursystemen  
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Förslag på åtgärder arbetsområde 4 

 

4. Utveckling av Västra Götalandsregionens nationella och                     

internationella arbete inom KKN-området  
•Att utforma en kommunikationsplan och strategi för KKN sektorn i regionen 

•Att möjliggöra för regionens KKN-företag att delta i internationella forum  

•Att utveckla ett program för ”Kreatörs Residence” för att stimulera internationella 

utbyten mellan företag i KKN-sektorn 

•Att stödja konkreta insatser för kulturexport 

•Att utveckla den nationella tävlingen ”My mission” och koppla denna till 

europeiska affärsidétävlingar inom KKN 

•Att utveckla former för tvärvetenskaplig- och praxisforskning på området 
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Tjänstemannens nirvana infinner sig 

 

 
 

 

1-2 år med: 

Konfererande 

Samverkansresor 

Studiebesök 

Bryssel 

Vänortsbesök 

Kompetensutveckling 

Föreläsningar 

Event och mässor 

Informationsträffar 

mm 
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Del 3 
K + K (the hard way) 

”Jobba jobba jooobba….” 



Jobba jobba jooobba… 
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Bygg system och strukturer 
Skruva ihop insatser och aktörer 

Plugga in och starta 

Övervaka  

Smörja och komplettera 
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Tips  

 
Piska bara med morot 

Bygg på befintliga grunder och nätverk 

Mindre tillbyggnader och anpassningar 

Undvik tomtebloss och solitärer 

Satsa på hästar som springer, inte drar hö till spiltan 

Ha förtroende, tålamod och en madrass på väggen… 

Jobba jobba jooobba… 
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Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 

Kulturella och kreativa näringar  

2014-2016 

 

Inledning 

”Först kom varven. Sedan kom Volvo. Nu kommer filmindustrin till Göteborg”. Så 

sammanfattas de senaste hundra årens västsvenska ekonomiska historia på en vägg till en 

av studiolokalerna hos Gothenburg Film Studios.  

 
En rad studier och rapporter från det senaste decenniet styrker denna tro på kulturnäringarnas ökande 

betydelse. Det är idag svårt att rättvist jämföra utvecklingen inom denna sektor mellan olika länder och 

regioner då det inte finns en enhetlig definition på hur den ska mätas. I EU utgör de kulturella och kreativa 

näringarna (KKN) 3,1 procent av den totala arbetsmarknaden och 2,6 procent av medlemsländernas 

samlade BNP.  

 
I Sverige står KKN-sektorn för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ca 117 000 

företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige och ca 83 procent av dessa är 

soloföretag. I Västra Götaland arbetar redan i dag 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 

fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring. Mycket tyder på att 

dessa siffor kommer att öka. KKN-sektorn är en tillväxtbransch. Här skapas nya jobb. 

 
Västra Götaland har visat sig vara en god grogrund för kulturella och kreativa näringar. På visst avstånd 

från ämbetsverk och myndigheter i huvudstaden har en entreprenörsanda fått spelrum här, också på 

kulturens område. Det finns viktiga produktionsmiljöer som Film i Väst och nationellt och internationellt 

betydelsefulla kulturella mötesplatser som Bok & Bibliotek och Göteborgs internationella filmfestival.  

 
På senare år har även nya kulturinstitutioner som Nordiska akvarellmuseet på Tjörn och Vara konserthus 

sett dagens ljus. Till detta kommer en vital undervegetation av kulturella små- och mikroföretag, inte minst 

på musikens, litteraturens och kulturtidskrifternas områden. På många håll har konstnärer och 

kulturaktörer slutit sig samman och startat gemensamma projekt och företag, som kooperativet Not Quite 

i Fengersfors eller runt Gula huset i Uddebo. Det finns många andra exempel.  

 
Gemensamt för alla dessa initiativ är att man inte väntat på beslut någon annanstans, utan tagit saken i 

egna händer och helt enkelt satt igång. Gemensamt är även att de lyckats genom en kombination av 

enskild, påhittig företagaranda och offentliga investeringar. Inget exempel är det andra riktigt likt, men alla 

bygger på framgångsrikt samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer.  

Handlingsprogram 2014 – 2016: 

Kulturella- och kreativa näringar i Västra Götaland 
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Del 4 
+ K  

Light version 
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Kreativa näringar Noder 
 
Trollhättan, Fyrbodal 
Innovatum/ACT 
Film i Väst 
Högskolan Väst 
 

Skövde, Skaraborg 
Gothia Science park 
Högskolan i Skövde 
 

Borås, Sjuhärad 
Textile Fashion Center 
Textil högskolan 
 
Göteborg, GR 
Brewhouse 
GU 
Lindholmens science park 
Chalmers 
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Del 5 
K + 

Director's cut 

  



Anders Persson Regionutvecklingssekretariatet 

anders.s.persson@vgregion.se 

 ”Det är en styrka och förutsättning att 
handlingsprogrammet är gemensamt för nämnderna. 
Utveckling inom de kulturella och kreativa 
näringarna kräver insatser både inom kultur- och 
näringspolitik och samordning och tydlighet mellan 
dessa två politikområden är en nyckel till framgång.” 

Birgitta Losman 
Ordförande Regionutvecklingsnämnden 

Alex Bergström 
Ordförande Kulturnämnden 

www.vgregion.se/kkn 
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Bör kulturpolitiken stödja kulturföretagandet? 
Nej. Att stimulera kulturföretagande är en 
näringspolitisk uppgift. Kulturpolitikens uppgift 
är att ge varje medborgare tillgång till konst 
och kultur. 

Bör näringspolitiken stödja kulturföretagandet? 
Ja. Motiveringen till detta handlar om tillväxt och 
arbetstillfällen. Kulturföretag bidrar till att skapa 
framtidens jobb. 

Hur långt är ett snöre? 
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Konstnärlig 
Kärna 

Kulturella näringar 

Kulturbaserade näringar 

Ekonomin som helhet 

David Throsbys modell med 
kulturekonomins ”koncentriska cirklar”. 
Ursprungligen 2001. 

”Däremot är den konstnärliga kärnan, som den beskrivs i David Throsbys 
cirkelmodell, förutsättningen för att de kulturella och kreativa näringarna 
ska kunna utvecklas. Utan teater ingen filmindustri. Utan konst inga 
kulturnäringar.” 
Ur ”Hur långt är ett snöre?” 
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Konstnärlig verksamhet 
En författare skriver en bok 
konstnärligt kapital 
Konstpolitik 
 
Kulturella näringar 
Ett förlag ger ut boken 
Kulturellt- och ekonomiskt kapital 
Kultur- och näringspolitik 
 
Kulturbaserade näringar 
Boken blir till dataspel  
Ekonomiskt kapital 
Näringspolitik 
Ekonomiskt kapital  
Näringspolitik 
 
Ekonomin som helhet 
Försäljning utrustning 
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Referensgrupp 

 

”Kulturnäringarna håller på att ramla 

mellan stolarna i KKN hetsen” 



KNAS 
Kulturella Näringars Affärs Stöd 

 

KNAS ska arbeta med: 

•Företagsutveckling för kulturföretag (individ eller affärsidé) 

•Rådgivning till Kulturföretag 

•Nätverksbygge mellan kulturföretagare 

•Vara länk/brygga till befintlig affärsstödsystem 

 

Anders Persson 

Regionutvecklingsnämnden 



KNAS 
Kulturella Näringars Affärs Stöd 

Hur avgränsar vi? 

Vad görs av vem idag? 

Vad fattas och hur kompletterar vi? 

Hur dockar vi in i befintligt affärsstödsystem? 
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Regionutvecklingsnämnden 



KNAS 
Kulturella Näringars Affärs Stöd 
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Regionutvecklingsnämnden 

Från HP 

 

1.3 Utveckling av företagsformer för KKN företag 

 

2.1 Forum och mötesplatser 
 

2.2 Kompetensutvecklande insatser för målgrupp 



KNAS 
Kulturella Näringars Affärs Stöd 
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Systembygge 
 

Kugghjul 
Delregioner och kommuner 

Centrumbildningar 

Knep Kulturella näringars entreprenörsprogram 

Inqubator pop up 

Brewhouse Speed 

ADA regionalt 

Insticksverktyg 
Mentorspaket 

Mötesplatser 

Nodnätverk 

Gränssnitt 

XX-labb 

Box 
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Epilog 
”För övrigt anser jag att KKN ska förstöras” 
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”Framtidsforskning är att klia sig innan det börjar att klia” 
                  Peter Sellers 

”Framtidsforskning är att klia sig innan det börjar att klia” 
            Peter Sellers 



Anders Persson Regionutvecklingssekretariatet 

anders.s.persson@vgregion.se 

 BLA BLA..KKN..BLA..KREATIV 

BLA BLA KULTURELLA… 
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Konstnärlig 
Kärna 

Kulturella 
näringar 

Kulturbaserade näringar 

Ekonomin som helhet 
Film och foto 

Olika branscher 
Olika affärsmodeller 
Olika affärsidéer  
Olika förutsättningar 
Olika kompetenser 
Olika mognad 
Olika marknader 

Är det här så klokt? 
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Skrota KKN begreppet 
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Se träden för all skog… 


