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Förord 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av Region 
Värmland och Arvika kommun erhållit medel för att genomföra en studie om den kulturella 
sektorn i Arvika. Föreliggande studie kan betraktas som en förstudie som i olika avseenden kan 
fördjupas och utvecklas vidare. Ett övergripande syfte med studien har varit att ge underlag för 
Region Värmlands och Arvika kommuns fortsatta arbete med att initiera och stödja 
utvecklingsprocesser inom den kulturella sektorn och de kreativa näringarna. Ett bland flera 
syften har rört metodutveckling av ett verktyg som är användbart för att kartlägga den kulturella 
sektorns omfattning och nätverk i Arvika. Metodutvecklingen och verktyget kan användas ibland 
annat. övriga regionen Värmland. Det finns en omfattande flora av begrepp för det som vi kallar 
den kulturella sektorn och begreppen har i sin tur olika avgränsningar vilket i hög grad också 
påverkar metodansatser för att undersöka området. Exempelvis kan nämnas att begreppet 
kreativitet kan finnas hos alla människor inom alla möjliga verksamheter. Att avgränsa kreativa 
näringar, ett av de uttryck som används, är därför mycket svårt. Det står dock klart att begrepp 
som kultur, upplevelser, kreativitet och turism har blivit mycket uppmärksammade under det 
senaste decenniet i såväl Sverige som inom EU. Ofta hänvisas till dessa begrepp som viktiga 
medel för lokal och regional utveckling. Inte minst av denna anledning är det värdefullt att 
begreppen används på ett tydligt sätt och att de metoder som används för undersökningar är 
tillförlitliga och mäter vad som man avser att mäta. 
 
Studien har genomförts av Sara Sandström, Leena Hagsmo och Lars Aronsson. 
 
Vi vill tacka Ulf Nordström och David Lindeby vid Region Värmland samt Jenny Fändriks på 
Arvika kommun för ett gott samarbete. Johan Stensson vid Cerut, Karlstads universitet, har varit 
behjälplig under arbetets gång, tack! Vi vill också tacka Anders Renstrand på SCB för god service. 
Vi vill sist men inte minst tacka våra respondenter från den kulturella sektorn i Arvika, utan Er 
hade det inte blivit någon rapport.  
 
 
Karlstad i januari 2010 
 
Lars Aronsson Professor, föreståndare för Cerut 
 
 



  



  

Sammanfattning 

 
I föreliggande rapport redovisas en kartläggning av den kulturella sektorn i Arvika kommun i 
Värmland. Studien har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid 
Karlstads universitet. Syftet är att ge underlag för Region Värmland och Arvika kommuns 
fortsatta arbete med att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom denna sektor. De 
delmoment som ingick i uppdragets omfattning är följande: 
 
• kartlägga den kulturella sektorns omfattning och nätverk i Arvika kommun 
• undersöka utvecklingspotentialen hos den kulturella sektorn i form av nätverksträffar samt 

undersöka möjligheterna för innovativa processer och mikrokluster 
• undersöka behovet av kunskaps- och kompetensutveckling för den kulturella sektorn 
• diskutera strategier för hållbar platsutveckling – en helhetsstruktur som tillvaratar platsens 

särarter och identitet i samklang med utveckling av kreativa miljöer till gagn för invånare, 
besökare, företag och andra organisationer 

• bidra till metodutveckling med ett verktyg som är användbart i bland annat övriga Värmland 
 
Det finns en problematik runt definitionen gällande begreppen kulturella och kreativa näringar. I 
skilda undersökningar och utvärderingar runt om i landet så förekommer en viss variation bland 
dessa definitioner beroende på olika faktorer, en av dessa faktorer kan vara de olika 
inspirationskällor ur ett nationellt/internationellt perspektiv som legat till grund för 
avgränsningen. Det kan även handla om hänsynen till den specifika platsen som sådan, samt 
syftet med själva undersökningen eller utvärderingen. Vi ger några kortfattade exempel på olika 
undersökningar angående kulturella och kreativa näringar där definitionerna av begreppet skiljer 
sig något åt. Syftet har varit, med tanke på den metodutveckling som ligger till grund för 
föreliggande undersökning, att visa på olika definitioner och metoder utifrån skilda 
undersökningar utförda av olika intressenter. Det begrepp vi valt att använda i föreliggande 
undersökning är den kulturella sektorn. 
 
Metoden som den här studien bygger på är en enkätundersökning, sex intervjuer och en 
översiktlig genomgång av den kulturella sektorn i Arvika enligt SNI-koder. 
 
Enligt den empiriska studien visade det sig att den kulturella sektorn i Arvika består av många 
små en- eller fåmansföretag, i huvudsak enskilda firmor men det finns också många ideella 
föreningar. Till den största delen består den kulturella sektorn i Arvika av företag som är 
inriktade på kultur-/naturarv, scenkonst och konst, design och hantverk. Detta är också förenligt 
med den tradition som startade förra sekelskiftet då det var en immigrering av konstnärer, 
konsthantverkare och musiker till Arvikatrakten. Man kan också se tydliga indicier på hur 
kulturarvet i Arvika påverkar traditionen inom konst och musik än idag.  
 
Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie tolkas som att det finns många positiva sidor 
för företag inom den kulturella sektorn av att vara lokaliserad just i Arvika kommun. Den 
positiva andan, det gynnsamma föreningsengagemanget och traditionen vad det gäller 
konsthantverk och musik har stor betydelse. 
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Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras studiens förutsättningar, syfte och frågeställningar, samt ger en kort 
beskrivning av undersökningsområdet. Avslutningsvis följer en disposition där upplägget på rapporten presenteras. 

 

Problembakgrund 

 
Dynamiken bakom den nuvarande utvecklingen i avancerade länder anses vara kreativa 
människor och kreativ verksamhet, vilket leder till innovationer. Kunskap och kompetens, 
kultur, kommunikation och mobilitet, upplevelser och kreativa människor och miljöer får allt 
större betydelse för samhällets utveckling och diskuteras allt mer i regionpolitiken för att kunna 
utveckla dynamiska geografiska miljöer. Inom den kulturella ekonomin diskuteras till exempel 
kultur som attraktionskraft (för till exempel turism och upplevelser), kultur som grund för lokal 
mobilisering samt kulturens betydelse för lokal kreativitet och identitet. Kultur betraktas allt mer 
som ett produktionsmedel (både i permanent och i tillfällig form – ett exempel på det senare är 
evenemang). Det gäller att skapa nya varor och tjänster med hjälp av kulturella uttryck och att 
sätta kreativitet, konstnärlighet samt entreprenörstalanger i arbete.1  
 
Kulturbegreppet är dock inte helt enkelt att definiera. Inom kulturpolitiken är det nödvändigt att 
inte utgå ifrån en alltför vid definition. Enligt regeringens proposition till riksdagen 2009:10:32, 
Tid för kultur, är kulturpolitikens huvudsakliga syfte att stödja insatser som görs inom ordets, scenens, 
bildens och tonens område samt för kulturarvet. Dess specifika uppgift är att vara ett stöd för 
konstnärligt skapande, att skapa förutsättningar för att bevara, tolka, tillgängliggöra och utveckla 
kulturarvet. I sammanhanget är det viktigt att alla människor har en möjlighet att ta del av ett 
mångsidigt kulturutbud. Tillsammans med en ökad tillgänglighet av kulturen samt en utveckling 
av densamma, framgår det i propositionen, att det även är viktigt med kulturens samverkan med 
andra samhällssektorer. Kultur och kulturmiljöer är viktiga komponenter i samband med 
besöksnäringen, landsbygdsutvecklingen och lokal och regional tillväxt. Goda, skapade 
förutsättningar för ett rikt kulturutbud lockar både besökare, invånare och företagsetableringar.3  
 
Arvika anses idag vara en plats med ett rikt kulturliv både när det gäller både konsthantverk och 
bildkonst4 och det finns en riklig tillgång på konstnärlig aktivitet i kommunen.5 Intressant är hur 
och om denna tradition av konst och konsthantverk påverkar bygdens utveckling även idag. 
Fakta från turistbyrån 2009 visar exempel på att det finns en mängd olika konst- och 
hantverksutställningar att besöka under sommaren samt att det råder ett aktivt musikliv då det 
bjuds livekonserter varje vecka.6  
 
Föreliggande rapport kommer att visa på en kartläggning av den kulturella sektorn (de 
kulturella/kreativa näringarna) i Arvika kommun i Värmland. Region Värmland har alltmer tagit 
ett större strategiskt ansvar för att utveckla den kulturella sektorn i Värmland. Det finns även ett 
intresse från Arvika kommun att få ett underlag till en fortsatt utveckling av kulturell verksamhet 

                                                
1 Aronsson, L (2007a,b) 
2 Regeringens propostion 2009:10:3 
3 Ibid. sid. 12 och 17-18  
4 Olsson, A (1986) sid. 305 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
5 Se exempelvis www.arvika.se (090721) och Arvika Turistguide 2000 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L 
(2010)  
6 Arvika Nyheter Sommar 2009 Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
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inom kommunen.7 Studien har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional 
utveckling, vid Karlstads universitet.  
 

Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna studie är att ge underlag för Region Värmland och Arvika kommuns fortsatta 
arbete med att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom de kreativa näringarna. De 
delmoment som ingick i uppdragets omfattning är följande: 
 
• kartlägga den kulturella sektorns omfattning och nätverk i Arvika kommun 
• undersöka utvecklingspotentialen hos den kulturella sektorn i form av nätverksträffar samt 

undersöka möjligheterna för innovativa processer och mikrokluster 
• undersöka behovet av kunskaps- och kompetensutveckling för den kulturella sektorn 
• diskutera strategier för hållbar platsutveckling – en helhetsstruktur som tillvaratar platsens 

särarter och identitet i samklang med utveckling av kreativa miljöer till gagn för invånare, 
besökare, företag och andra organisationer 

• bidra till metodutveckling med ett verktyg som är användbart i bland annat övriga Värmland 
 
I de diskussioner som förts mellan parterna fattades en överenskommelse om att Arvika 
kommun skulle ansvara för nätverksträffarna.  
 

Disposition 

 
I denna inledande del presenterades kort undersökningsområdet samt syftet och tillhörande 
frågeställningar. I nästkommande kapitel diskuteras den teoretiska referensram som denna 
undersökning lutar sig mot. Framför allt diskuteras teorier från tidigare liknande studier från 
bland annat Sandviken och Norrköping. Därefter presenteras föreliggande studie i form av 
metod och resultatredovisning. Metoden som använts i denna studie är en kombination av 
enkäter och intervjuer samt en översiktlig genomgång av företagen inom den kulturella sektorn i 
Arvika enligt SNI-koder. Analysen diskuterar sedan resultatet i relation till den teoretiska 
referensramen utifrån både resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna, men också 
utifrån metodutvecklingsfrågor. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag i form av 
rekommendationer. 

                                                
7 Region Värmland (2008)  



 

 11

Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen behandlar framförallt olika definitioner och avgränsningar gällande den kulturella 
verksamhet som kan finnas inom en region. Det görs tydliga avstamp i tidigare undersökningar för att på så sätt 
tydliggöra hur vi valt att använda oss av begrepp och metoder samt för att förhålla oss till tidigare resultat.  

 

Platsen Arvika 

 
För att, för den oinvigde, skapa en bakgrund och förtydliga bilden av den för undersökningen 
specifika platsen Arvika ges här en beskrivning av dess utformning idag samt en kortare skildring 
ur ett historiegeografiskt perspektiv. Människan skapar platsen och den kultur som råder där. I 
sin tur är platsen med dess kultur och med de resurser, nätverk och kulturella utbud som finns 
betydelsefulla för människan. Utvecklingen av en plats skapas både genom lokala förutsättningar 
samt en interaktion med andra människor och andra platser både på lokal och global nivå.8  
 
Platsen Arvika är lokaliserad i västra Värmland. I tätorten Arvika bor drygt 14 000 invånare, i hela 
kommunen drygt 26 000 invånare.9 Tillverkningsindustrin är idag ett traditionellt inslag i Arvika 
kommun, med en dominerande verkstadsindustri. För hundra år sedan startade Arvikaverken och 
är idag, genom Volvo Construction Eqipments, den största privata arbetsgivaren i kommunen. 
Produktionen är inriktad mot hjullastare. Andra områden inom tillverkningsindustrin är värme, 
kyla och ventilation. På kommunens hemsida betonas den aktiva och levande landsbygden med 
ett stort antal företag, vanligtvis en- eller fåmansföretag.10 Även upplevelseindustrin presenteras som 
en del av kommunens näringsliv. Det talas om en positiv utveckling bland handel samt 
besöksnäring, och Arvikafestivalen lyfts fram som en stark företeelse på nationell nivå.11  
 
Sedan förra sekelskiftet har trakterna kring Arvika lockat till sig konstnärer, konsthantverkare och 
musiker, en tradition som lever vidare12, och vilket tydligt framgår i den uppsjö av kulturell 
aktivitet som går att läsa om i olika turistguider.13  I boken Om Arvika menar Olsson att 
traditioner och efterföljare till det gamla hantverket med dess tillhörande begåvning, egenskaper 
samt djupa insikter i sitt yrke har skapat en stark ställning för konsthantverket i Arvika. Han berättar 
om bonden och allmogesnickaren Erik Olsson (1825–1904) från Taserud i Arvika, där 
konsthantverket togs tillvara i rakt nedstigande led och sönerna blev möbelsnickare.14 En ättling 
upprätthåller traditionen än idag, om än med en begränsad möbeltillverkning. Möblerna har 
tilldragit sig stort intresse under senare tid.15 
 
När det gäller bildkonsten i Arvika pekar Olsson på betydelsen av en specifik företeelse; 
Rackstadkolonin.16 Även här kommer Erik Olsson i fokus, eller mer korrekt hans son Christian 
Eriksson (1858-1935), som med sin speciella talang kom att få ett rykte som en av de ledande 
skulptörerna i landet.17 Christian kom att bli bekant med bildkonstnärerna Gustaf och Maja 
                                                
8 Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
9 www.arvika.se (090827) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
10 Cirka 300 personer finns verksamma inom jord- och skogsbruket och det finns 250 bönder som aktivt söker EU-
stöd www.arvika.se (090721) 
11 www.arvika.se (090721)i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
12 Ibid. 
13 se exempelvis Arvika Turistguide 2009 Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
14 Olsson, A (1986) sid. 305-306 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
15 www.rackstadsmuseet.se (090825) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
16 Olsson, A (1986) sid. 305 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
17 Hallgren, B (1966) sid. 77 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
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Fjæstad som fick möjlighet att bo på hans gård, Oppstuhage; i Taserud i Arvika18 där så 
småningom fler konstnärer kom att ha sitt hem.19 Sedermera bildade paret Fjæstad ett 
konstnärshem vid sjön Racken i Arvika, och allteftersom kom konstnärsvänner efter och bosatte 
sig på platsen.20 Konstnärerna Fjaestad kom att bilda kärnan i, och blev således upphovsmännen 
till den värmländska konstnärsgruppen Rackstadkolonin.21 22 År 1993, inrättades 
Rackstadsmuseet.23  
 
Ytterligare ett exempel på kulturarv i Arvika är den musiktradition som råder på platsen. Under 
tidigt 1900-tal upprättades Västra Värmlands folkhögskola i Arvika. Redan tidigt var musik en 
integrerad del i undervisningen och det ordnades bland annat musikkvällar och spelmanskurser. 
Efter några år hade den Folkliga musikskolan Ingesund utvecklats.24 År 1978 utnämndes skolan 
till musikhögskola.25 I dag är Musikhögskolan Ingesund en filial till Karlstads universitet.26 Även 
Ingesunds Folkhögskola finns än i dag med inriktningar mot musik, hantverk, natur och 
projektledning.27 I en historisk essä om musiklivet i Arvika återger Olsson platsens rika musikliv 
genom åren och berättar om konserter, körer av olika slag, samt om orkestrar. Under krigsåren på 
1940-talet fanns det mellan 35 till 40 registrerade orkestrar i Arvika.28 Han menar att i: förhållande 
till folkmängd har musiklivet i Arvika varit oerhört livligt.29  
 
Dessa få rader om det historisk-musikaliska kulturarvet i Arvika ger genom exemplen endast en 
antydan om hur det har sett ut. Intressant är betydelsen av det musikaliska arvet och hur det har 
påverkat platsen idag. 
 

Kreativa näringar och socialt kapital 

 
Richard Florida, professor och forskare i regional ekonomisk utveckling vid George Mason 
University USA, har fått en omfattande uppmärksamhet inom den kulturpolitiska diskussionen i 
Sverige.30 I kulturutredningen 2009 diskuteras hans arbeten kring den mänskliga kreativitetens 
betydelse för informationssamhällets utveckling. Utifrån det faktum att samhällsutvecklingen gått 
från industrisamhälle till informationssamhälle, handlar det nu om en övergång till en ekonomi 
som handlar om mänsklig intelligens, kunskap och kreativitet. Florida har en grundtes som syftar 
till att människor inte i första hand arbetar för att utföra ett arbete rutinmässigt eller förutbestämt 
utan för att vara kreativa. Han menar att det är människans kreativitet som är den drivande 
faktorn för utvecklingen.31 Florida fokuserar på kreativa individer snarare än företag och 
organisationer.32 Kreativiteten uppfattad som förmågan att skapa nya meningsfulla samband har blivit 
den avgörande konkurrenskraften inom praktiskt taget alla näringar. Florida har gjort en 
indelning av yrken som generellt kan anses innefatta en hög grad av kreativitet. Inom denna 
sektor har han också definierat en superkreativ kärna det vill säga yrken som i särskilt hög grad 

                                                
18 Olsson, A (1986) sid. 306 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
19 www.rackstadkolonin.se (090826) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
20 Mebius-Schröder, H (1965) sid.200 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
21 Även kallad Rackstadsgruppen och Rackengruppen www.rackstadmuseet.se (090826) 
22 Olsson, A (1986) sid.306 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (20110) 
23 www.rackstadsmuseet.se (090826) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
24 Sandström, J (2003) sid.153 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
25 Olsson, A (1986) sid.67 och Sandström, J (2003) sid.154 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
26 www.arvika.se (090827) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
27 www.ingesund.se (090827) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
28 Olsson, A (1986) sid.275-303 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
29 Ibid.citat sid. 300  
30 www.fargfabriken.se/florida (090218) 
31 SOU, Statens offentliga utredningar (2009) sid. 60-62 se även Florida, R (2002) (2006) 
32 Florida, R (2002) 
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bygger på kreativ förmåga, till exempel datorrelaterade och matematiska yrken, arkitekter och 
ingenjörer, forskare inom medicin, natur- och samhällsvetenskap, utbildnings- och 
biblioteksyrken, konst, design, underhållning, sport och media. De som arbetar inom de kreativa 
yrkena kallar Florida för den kreativa klassen, en ny social klass. I kulturutredningen poängteras att 
detta ordval är problematiskt. Det är långt ifrån självklart vilka yrken som kan kallas kreativa samt 
att ordet klass är något negativt och har varit ett starkt tema i den politiska debatten under 1900-
talet.  Även Florida menar att detta är förbundet med en social problematik men även att det är 
nödvändigt med ett framväxande av den kreativa klassen för utvecklingen i den nya ekonomin.33  
 
Florida hävdar att en plats framtid är beroende av att locka till sig kreativa människor, de platser 
som lyckas är de mest framgångsrika. Denna grupp lockas bland annat av mångfald och en 
tolerant kultur samt av en rikedom av musik och konstliv. Det handlar om att utveckla platser 
som är unika och intressanta.34  I kulturutredningen problematiseras just detta, om den kreativa 
klassen dras till platser med ekonomiskt välstånd eller om den bidrar till att skapa välståndet (som 
ett slags grundläggande kreativitetskapital).35 Florida menar att konstellationen av talangfulla 
kreativa människor vanligtvis finns i storstäderna där det råder en mångfald och olikheter bland 
människorna.36 Dessa människor föredrar samhällen med icke permanenta relationer och ytliga 
förbindelser där det finns möjlighet att leva ett halvanonymt liv. Florida anser att detta är att 
föredra framför gammalmodiga och tätt sammansvetsade samhällen.37  
 
En motpol till Florida kan sägas vara teorierna om vikten av socialt kapital. Det 
samhällsvetenskapliga begreppet socialt kapital står vanligtvis för de egenskaper vid sociala 
relationer där människors samverkan bygger på tilltro. En av effekterna av socialt kapital är ett 
ömsesidigt förtroende och en positiv samverkan, som kan vara en fördel för samhället.38 
Nyckelbegreppen i socialt kapital är gemensamma normer och nätverk som leder till att 
människor har ett förtroende för varandra och kan samarbeta, vilket i sin tur skapar premisser för 
utveckling.39 Hermelin menar att förstärkt socialt kapital, medför då det är positivt, en resurs för 
kreativt arbete som företagare eller som anställd. 40 Isacsson tar upp begreppet socialt kapital i 
samband med betydelsen av medborgerligt engagemang i samhället. Han menar att det sociala 
kapitalet handlar om permanenta förbindelser mellan individer. Det skapas kollektiva värden för 
både individer och samhället genom sociala nätverk, ömsesidighet och tillförlitlighet. I 
sammanhanget refererar Isacsson till Putnam som förespråkar vikten av starka band, socialt 
kapital och engagerade medborgare som en nödvändighet för lokal utveckling.41 Putnam 
beskriver medborgarengagemang och samhällsliv i Amerika och menar att amerikanen i allt 
mindre grad är aktiv i frivilliga organisationer och i olika typer av informella sociala nätverk. 
Sedan sjuttiotalet, indikerar Putnams resultat att det sociala kapitalet, som han menar har ett 
starkt värde i samhället är på nedgång i USA.42 Putnam har även följt utvecklingen i Italiens 
regioner och uppmärksammat skillnader mellan de norra och södra delarna av landet. Ett av 
resultaten visar just att tätt knutna sociala nätverk är den viktigaste grunden för regional 
utveckling i norra Italien. Det finns gott om föreningsliv och engagemang och befolkningen har 
djupa rötter i historien. I den södra delen är läget ett annat och föreningslivet håller på att avta.43  

                                                
33 SOU, Statens offentliga utredningar (2009) sid. 60-62 se även Florida, R (2002) (2006) 
34 Florida, R (2002) 
35 SOU, Statens offentliga utredningar (2009) sid. 62 
36 Hansen, K, Vang, J & Asheim, T sid. 7 
37 Florida, R (2002) 
38 www.ne.se (071215) 
39 Hammar & Svensson (2004) sid. 4 
40 Hermelin (2008) sid. 68 i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
41 Isacsson (2007) sid.274) i Aronsson L, Braunerhielm, L & Hagsmo, L (2010) 
42 Putnam, R.D (2001) 
43 Putnam, R.D (1996) 
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 Tidigare undersökningar 

 
En ytterligare ingång till diskussionen om kreativitet är den uppmärksamhet som riktats mot 
upplevelseindustrin samt kreativa och kulturella näringar sedan slutet av 1990-talet. Det finns en 
problematik runt definitionen gällande begreppen kulturella och kreativa näringar. När det gäller 
forsknings- och policylitteraturen som riktar sig mot dessa förekommer en rad olika definitioner 
och begrepp som exempelvis kreativa branscher, kulturella näringar och upplevelseindustrin.44 
Även klassificeringen av de olika verksamheterna som ingår i dessa näringar skiljer sig åt i olika 
fall och går ofta in i varandra. I skilda undersökningar och utvärderingar runt om i landet så 
förekommer en viss variation bland dessa definitioner beroende på olika faktorer, en av dessa 
faktorer kan vara de olika inspirationskällor ur ett nationellt/internationellt perspektiv som legat 
till grund för avgränsningen. Det kan även handla om hänsynen till den specifika platsen som 
sådan, samt syftet med själva undersökningen eller utvärderingen. Nedan följer några kortfattade 
exempel på olika undersökningar angående kulturella och kreativa näringar där definitionerna av 
begreppet skiljer sig något åt. Resultaten för respektive undersökning presenteras inte här utan då 
hänvisas till respektive rapport. Syftet har varit, med tanke på den metodutveckling som ligger till 
grund för föreliggande undersökning, att visa på olika definitioner och metoder utifrån skilda 
undersökningar utförda av olika intressenter.  
 

KK-stiftelsen – Upplevelseindustrin 
 

Upplevelseindustrins varor och tjänster är ofta sådant som får oss må bra och utvecklas, 
Upplevelseindustrin får oss att njuta och att bli inspirerade kanske för lång tid framöver. Värdet av 
detta är individuellt och går inte att mäta.45  

 
Definition och avgränsning 
 
KK-stiftelsen identifierar upplevelseindustrin som: ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett 
kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form.46  

 
År 1999 kategoriserade KK-stiftelsen en rad delområden inom upplevelseindustrin.47  Noteras 
bör att denna indelning inte är definitiv utan testas kontinuerligt i takt med utvecklingen.48 
 
Delområdena är följande49: 
 

• arkitektur 
• design  
• film/foto 
• konst 
• litteratur 
• marknadskommunikation 
• media 
• mode 

                                                
44 Jansson, J & Power, D (2008) sid.6 
45 KK-stiftelsen (2003) sid. 5 citat 
46 Nielsén, T (2006) sid.20 citat 
47 Almqvist, K, Engström, M & Olausson, K (1999)  
48 KK-stiftelsen (2003) sid.7 
49 Ibid. 



 

 15

• musik 
• måltid 
• scenkonst 
• turism/besöksnäring 
• upplevelsebaserat lärande 

 
År 2003 redovisade KK-stiftelsen en studie50 med syftet att beskriva hur den svenska 
upplevelseindustrin – i sig själv – har utvecklats de senaste åren, samt hur den ser ut i förhållande 
till andra sektorer och länder. Det fanns ett intresse för att undersöka om upplevelseindustrin 
skapar jobb och ekonomisk tillväxt i Sverige.51 Förutom den indelning som presenteras ovan tog 
man även hänsyn till tre led52;  
 
Producenten – initiativtagaren och drivkraften, det vill säga både kreatör och produktionsbolag 
räknas med.  
Stöd – bland annat nödvändig bearbetning för att skapa den färdiga produkten, till exempel 
tryckning av böcker. 
Distribution – viss parti- och detaljhandel, samt relevant transport när turism har undersökts. 
 
I sammanhanget diskuteras problemet, med vad som ska ingå respektive inte ingå i denna 
avgränsning av upplevelseindustrin, (se bilaga 1) utifrån en förtydligande bild över 
upplevelseindustrins indelning i delområden och tre branschled. Frågor som ställs i 
sammanhanget är: Ska hela värdekedjan ingå från skapande till tillverkning och vidare till distribution och 
försäljning till konsument? Hur stor del av stödsektorn ska ingå? För att nå konsekvens har följande 
kriterier valts som utgångspunkt53; 
 

• Hur beroende en bransch är av upplevelseproducentens initiativ. En skivaffär är 
exempelvis beroende av att skivbolaget tar fram ny musik.  

• Produktens syfte – att skapa en upplevelse. En CD säljs i en skivaffär med syftet att 
lyssnas på.  

 
Det är inte helt enkelt med en avgränsning i detta fall utan avgränsningen är beroende på hur 
centralt själva upplevelsetänket är i sammanhanget. Frågor som ställs i sammanhanget är: Präglas 
branschledet av upplevelsetänkande eller skulle det ändå finnas för att det fyller ett basbehov? Är 
upplevelseproduktionen beroende av det berörda branschledet? Är det berörda branschledet beroende av 
upplevelseproduktens efterfrågan? Hur nära är olika aktiviteter och led relaterade till varandra?54 
 
För att vara konsekvent har tillverkningsdelen exkluderats, då det varit svårt att inkludera en del 
tillverkning men inte en annan. Den huvudsakliga tanken i detta sammanhang har varit att ta 
fram det som bäst karaktäriserar omfattningen och tillväxten av upplevelseindustrin. Ett mål har 
varit att genomföra jämförelser med andra sektorer och även med anda länder, att få en 
jämförbar uppfattning om upplevelseindustrins omfattning och tillväxt. I sammanhanget är det 
upplevelseindustrins kärna som är viktig.55  
 
 

                                                
50 Upplevelseindustrin 2003. Statistik och jämförelser 
51 KK-stiftelsen (2003) sid. 6 
52 Ibid. sid. 7 
53 Ibid. sid. 8 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Metod 
 
KK-stiftelsens undersökning bestod av en statistisk sammanställning i huvudsak utifrån befintlig 
företagsstatistik enligt SCB. Det betonas att detta arbete inte varit helt enkelt då exempelvis hela 
yrkesgrupper kan vara exkluderade ur statistiken.56  
 

Sandvikenmodellen  
 
Definition och avgränsning 
 
En viktig utgångspunkt och inspirationskälla till föreliggande studie är en undersökning som 
genomförts i Sandvikens kommun. Här utgick man från KK-stiftelsens definition av 
upplevelseindustrin. Sex områden som ansågs vara de viktigaste och som är de största i 
Sandviken fick ingå i studien; musik, turism/besöksnäring, design, litteratur, måltid samt 
scenkonst. Delområdet idrott lades till då det har en stor betydelse för Sandvikens kommun. Det 
genomfördes en kartläggning av företag, föreningar, stiftelser, sammanslutningar, utbildningar 
och offentlig förvaltning inom dessa områden. Syftet var att visa på upplevelseindustrins 
utbredning inom Sandvikens kommun samt dess nätverk och eventuella utvecklingsmöjligheter, 
undersöka intresset för utveckling och förändring samt att med hjälp av denna kartläggning 
formulera strategier inför Sandvikens lokala tillväxtprogram.57  
 
Metod 
 
Studien inleddes med att det bildades en styrgrupp bestående av två tillväxtchefer, 
näringslivschef, kultur- och fritidschef samt turistchef. Styrgruppen fastställde så kallade 
identifierare knutna till de olika delområdena. Dessa personer skulle ha kunskap och erfarenhet 
inom respektive delområde, en personkännedom samt en anknytning till Sandviken. I sin tur fick 
dessa identifierare ge förslag på aktörer inom sitt delområde. Varje aktör intervjuades och blev så 
småningom en ny identifierare. Det sista steget i förundersökningen var en nätverksträff där en 
av aktörerna fick vara värd och visa upp sin hemmiljö. Kommunen stod för sammankallandet 
och den minimala kostnad som förekom i samband med mötet. Tanken var att värdskapet skall 
vandra runt bland aktörerna och detta är något som anammades. Det poängteras att denna metod 
är grundläggande samt inspirerande i sammanhanget.58  
 
Denna förundersökning utmynnar i en modell, Sandvikenmodellen – en modell i tre skikt. Modellen 
motsvarar tre processer som beskriver arbetssättet i Sandviken; förstudie, initiera nätverk samt 
utveckla och underhålla nätverket. I sammanhanget framgår att kommunen blir en viktig aktör 
när det gäller att arbeta med och underhålla nätverken. Detta arbetssätt har legat till grund för vår 
studie.59  
 

Regionförbundet Östsam 
 
Regionförbundet Östsam inledde ett arbete med projektet Kreativa sektorn år 2005 och startade 
med en studie i Norrköping.60 I projektet genomfördes en undersökning av kreativa miljöer som 

                                                
56 KK-stiftelsen (2003) sid. 2 och 11-12 
57 Söderberg, L & Roslund, T (2005) sid. 7 och 16 
58 Ibid. sid. 15-16 
59 Ibid. sid. 2 och 33 
60 www.ostsam.se/proj_kreativa.asp (090218) Kreativa sektorn Regionförbundet Östsam 
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bidrog till en arbetsmodell. Modellen tillämpades så småningom på en studie av hela 
Östergötland och har därefter använts på större områden med flera län inblandade.61 Syftet var 
bland annat att få en överblick över bredden på den kreativa sektorn, dess struktur, kompetens 
och värde. Målet var att det skulle skapas ett anpassningsbart undersöknings- och analysverktyg 
möjligt att applicera på olika verksamhets- samt geografiska områden i samband med 
utvecklingsstrategier. Det fanns även en tanke om att synliggöra den kreativa sektorn, dess 
styrkor, resurser, svagheter och eventuella utvecklingsmöjligheter.62 
 
Definition och avgränsning 
 
Region Östsam använder begreppet den kreativa sektorn och förklarar och jämför valet med att till 
skillnad från industri har termen inte en lika stark fokusering på produktion, vinst och 
konsumtion. Det skapas i stället ett större perspektiv som även inkluderar icke vinstdrivande och 
stöttande verksamheter.63 Det talas om att den kreativa sektorn är ett varierande och omfattande 
begrepp och att det inte alltid är självklart vad som ingår. Även verksamhetens syfte och relation 
till andra kreativa verksamheter har haft betydelse.64 Fyra huvudsektorer utgör de övergripande 
områdena och till varje huvudsektor hör ett antal delsektorer eller verksamhetsfält som annars 
inte ingår i en mer traditionell och smalare definition av kulturområdet, verksamheter som bidrar 
till, påverkar eller är beroende av kultur och kulturproduktion på flera sätt. Dessa är65: 
 

Huvudsektor 
Kulturarv, 
Information Konst, Design Media, Digitalt 

Turism, 
Rekreation, 
Sport 

Delsektorer Museum Musik Tidningar, Tidskrifter Sport 

  
Bibliotek, 
Informationshantering Mode, Design 

Mjukvara, Spel, 
Datorservice 

Djur, Natur, 
Friluftsliv 

  Historiska platser/Hus 
Konst, 
Konsthantverk TV, Radio Turism 

  Arkiv Litteratur Reklam Spel/Vadslagning 

    
Artister, Dans, 
Teater Film, Video Andlighet/Själsliv 

    Arkitektur Foto   
 
Figur 1: Regionförbundet Östsams indelning av den kreativa sektorn 
Källa: Jonsson, H (2006B) sid. 10 - 12 
 
I sammanhanget framhålls vikten av att även analysera de bistående verksamheterna och 
produkterna. Regionförbundet Östsam har inspirerats av/utgått ifrån en modell framarbetad i 
England,66 där det i samband med studier av Creative and Cultural Industies tagits fram en 
modell som kallas CIPS. Modellen består av en värdekedja som består av fyra delar; content 
origination, exchange, reproduction and manufacturing inputs.67  På så vis ges en hjälp till 
identifieringen av var värdet skapas och vilka kopplingar och relationer det finns respektive inte 
finns inom den kreativa sektorns olika delar. Denna modell har i Östsams fall utvecklats till en 
form kallad värdesystem (se bilaga 2).68 De olika delarna i detta värdesystem är69;  

                                                
61 Jonsson, H (2009) och Bäckström, H (2009) 
62 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid. 2 
63 Jonsson, H (2006A) sid. 9 
64 Jonsson, H (2006B) sid. 12 
65 Ibid. sid. 10 - 12 
66 www.ostsam.se (090218) Den kreativa sektorn en studie av Östergötland sid. 9 och 10 
67 Powell, David (2002) i Jonsson, H (2006B) sid. 10  
68 Jonsson, H (2006B) sid. 10 
69 Ibid. sid. 11 
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Material: Verktyg, hjälpmedel, instrument som krävs för att idéer ska kunna ha möjlighet att 
omdanas till produkter och tjänster, till exempel musikinstrument, maskiner, färg, penslar, 
datorer, film-, ljud och redigeringsutrustning.  
Kreatörer: Utgör själva kärnan inom den kreativa sektorn, det vill säga själva skapandet och 
ägandet av idéerna, exempelvis designers, författare, skådespelare, spelutvecklare, etcetera. Om 
den huvudsakliga verksamheten hos institutioner och företag bygger på att utveckla idéer och 
kreativa lösningar kan även dessa räknas till kreatörer.  
Reproduktion: Här handlar det om mångfaldigandet av kulturella och kreativa produkter, 
exempelvis CD-skivor, tidningar, böcker (tryckerier), filmer, spel, musik.  
Distribution, Arrangörer, Agenter: Innefattar platser eller situationer där kreativa produkter får 
kontakt med marknaden, konsumenter eller användaren. Dessa möten kan ske både virtuellt och 
fysiskt, exempelvis genom Internet, E-handel, scener, handel, bibliotek, turismverksamhet, 
gallerier, sportinrättningar, butiker, med mera. Den roll agenterna har är att förmedla värdet i den 
kreativa sektorn och föra detta vidare till en större publik eller distributör exempelvis genom 
skivförlag, bokförlag och så vidare.  
Utbildning, stödfunktioner, Bevarande: Exempelvis arkivering, kulturminnesverksamhet, 
bibliotek, restaurering, universitet, skolor på olika nivåer med skilda inriktningar etcetera.  
 
Tanken med det framarbetade verktyget är att det ska kunna omformas utifrån det som 
undersöks och det ska finnas en möjlighet att undersöka olika geografiska områden. Regioner och 
kommuner skiljer sig åt och därför är det angeläget att inte begränsa sig till ett statiskt 
tillvägagångssätt.70 Utifrån denna modell/matris är det sedan möjligt att analysera vilka 
kompetenser som finns och som inte finns, vad som är möjligt att utveckla och stödja. 71  
 
Metod 
 
I studien i Norrköping användes SNI-koder (Svensk Näringsgrensindelning) enligt Centrala 
Företags – och Arbetsställeregistret (CFAR) som är en avdelning inom SCB72. Koderna 
placerades in i studiens undersökningsmatris och därigenom framgick fördelningen bland de olika 
delsektorerna inom den kulturella sektorn. Studien kompletterades med en enkät där det bland 
annat efterfrågades vilken delsektor de själva tyckte att verksamheten tillhörde. Utifrån svaren 
kunde sedan den ursprungliga indelningen anpassas till den egna uppfattningen och en grund 
skapades till det statistiska material som användes i undersökningen.73  I CFAR ges uppgifter om 
arbetsställenas storlek, juridisk form och branschtillhörighet och det är dessa variabler som 
användes i analysen av arbetsställena. Även uppgifter angående den geografiska lokaliseringen av 
arbetsställen gick här att ta fram och på så vis kunde dess fördelning i Norrköping studeras.74 
 
I den enkät som skickats ut behandlades även frågor som inte kan ges svar på i statistiken. Vidare 
genomfördes kvalitativa intervjuer för att gå in djupare på vissa frågor och visa på en tydligare 
verklighetsanknytning.75  
 
Även föreningslivet studerades som en del av den kulturella sektorn med anledning av att ideell 
verksamhet är en betydelsefull del av kulturlivet samt att en tydligare förståelse ges av den 

                                                
70 Ibid. sid. 9 
71 Jonsson, H (2006A) sid. 10 
72 www.scb.se 091210 
73 Jonsson, H (2006B) sid. 13 
74 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid. 24 
75 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid.12 
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kreativa sektorns organisation och struktur. Studien kompletterades med en undersökning av 
utbildningsutbudet med en koppling till den kreativa sektorn. 76 
 
I jämförelse mellan enkätundersökningen och SNI-koderna visade det sig att antalet anställda 
inom den kreativa sektorn i Norrköping är fler enligt enkäterna.77  
 

Kulturnäringar i svensk statistik - Tillväxtanalys 
 
År 2008 tilldelades Tillväxtanalys78 uppdraget att föreslå en definition på ”kreativa näringar”. 
Detta presenterades i en rapport i juni 2009, Kulturnäringar i svensk statistik, Förslag till avgränsning för 
framtida kartläggningar79. Syftet var även att producera statistik utifrån den framtagna definitionen.80 
Definitionen har tillämpats och presenterats i rapporten Kulturnäringar i svensk statistik, ett förslag att 
tillämpa en ny definition81, som gavs ut i oktober 2009. Nedan följer en mindre del av den diskussion 
och vissa av de exempel som förekommer i nämnda rapporter.  
 
Begreppet kulturnäringar  
 
Tillväxtanalys förslår begreppet ”kulturnäringar”. Bakgrunden är det förslag på ”cultural 
industries” som Unesco82 föreslagit i en rapport (Unescorapporten) och som även Frankrikes 
kulturdepartement förslagit i en rapport till Eurostat83 (Eurostatrapporten).84 Definitionen och 
analysen enligt tillväxtanalys är begränsade till verksamheter som har en ekonomisk verksamhet 
med en omfattning som gör att de är med i företagsregistret, således ingår exempelvis inte ideella 
föreningar.85 Tillväxtanalys för en diskussion runt svårigheten med begreppen gällande kultur 
och/eller kreativitet. Den kritik som framkommer gällande kreativa näringar är att ordet kreativitet 
används som förstärkningsord i många fler sammanhang är begreppet kultur. Det poängteras att 
begreppen kreativitet och kreativa miljöer är viktiga i samband med analyser av tillväxt och 
regional utveckling. Begreppen bör därför inte låsas till vissa näringar eller yrken.86  
 
Definition och avgränsning 
 
Det förslag på definition som tillväxtanalys har kommit fram till bygger på en avgränsning enligt 
Unescorapporten och Eurostatrapporten men med svenska utgångspunkter.87  De förslag 
Tillväxtanalys har angående indelning i olika områden att beakta vid produktion av statistik 
gällande kulturnäringar är följande;  
 
 

                                                
76 Ibid. sid.12 -13 
77 Ibid. sid. 31 
78 ”Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det 
övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag i alla delar av landet. Vi arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och 
internationellt perspektiv. Vårt arbete vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och våra kunskapsunderlag ska 
ligga till grund för politiska ställningstaganden i regering och riksdag” citat www.tillvaxtanalys.se 091124 
79 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009)  
80 Ibid. (2009) sid. 9 
81 Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009).  
82 Unesco (2007) 
83 Ministry of Culture and communication france (2008)  
84 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 12 
85 Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 9 
86 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 14 
87 Throsby (2001) sid 28 i Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 10 
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A B C D E 
Kulturarv Scenkonst Konst Text Media 
Naturarv   Design Böcker   
    Hantverk Press   

Museum Teater 
Konst (målning, 
skulptur etc.) Författande TV & radio 

  Dans   Förlag Film & video 
Historiska 
miljöer Cirkus 

Hantverk (icke 
industriell främst.) Tidningar Fotografi 

  
Festivaler (vissa 
typer)   Noter 

Interaktiv media 
(inklusive Internet) 

Arkeologiska 
platser Konserter 

Design (inkl. 
kläddesign, grafisk 
design)    Interaktiva spel 

  Ljussättning       
Specifika 
naturmiljöer   Arkitektur   Ljudinspelning 
  Konserthus     Ljudläggning 
  Teatrar Reklamdesign   Ljudmixning 
  Biografer o dyl.       

 
Figur 2: ”Tillväxtanalys förslag till domäner att beakta vid produktion av statistik rörande ”kulturnäringar” (Observera 
att i rapporten är tabellen mer omfattande än här, då även själva produktcykeln ingår) 
Källa: Tillväxtanalys (2009) sid. 21 
 
Det som främst skiljer den svenska modellen från Unesco och Eurostatsrapporten är att den 
svenska modellen fokuserar på produktion av kulturvärden. Enligt Unesco och Eurostat finns en 
ambition att inkludera hela kulturekonomin där initiering, produktion och distribution inkluderas. 
Den svenska modellen fokuserar således på skapande och produktion men enligt tillväxtanalys är 
det, om det visar sig bli aktuellt, förhållandevis enkelt att tillfoga tillverkningsindustri och 
detaljhandel till den svenska definitionen.88  
 
Metod 
 
Tillväxtanalys har i sin utredning gjort en bedömning att de statistikkällor som bör ingå i svensk 
avgränsning är en kombination av näringsgrensindelning (SNI) och yrkesklassificering (SSYK). 
Vid det arbete som utfördes med dessa två statistikkällor upptäcktes att två verksamheter inom 
kulturnäringarna inte fanns med, detta var produktion av dataspel samt design av reklam och 
konceptutvecklingstjänster. För att komma åt dessa verksamheter användes även 
produktionsstatistik (SPIN, svensk produktindelning efter näringsgren). 89  
 
Ingen av de enskilda statistikkällor som nämns ovan kan ensamma täcka in de verksamheter som 
definierats som kulturnäringar, därför har detta faktum att kombinera källor använts sedan ett par 
år tillbaka. I Australien har forskarna Stephen Higgs och Stuart Cunningham använt sig av 
metoden under namnet creative trident. Denna metod har bland annat presenterats i 
Eurostatsrapporten med namnet global matrix of cultural coefficents.90 Figuren nedan återger 
framställningen i Eurostatrapporten enligt Tillväxtanalys och med deras benämningar91;  

                                                
88 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 21 
89 Ibid. sid. 18 och Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 11 
90 Ministry of Culture and Communication France (2008) sid. 34 i Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 18 
och Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 11 
91 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 19 och Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E 
(2009) sid. 12 
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Figur 3: ”Kulturtrident” efter Eurostatrapporten (grå fält mäter t ex antal sysselsatta)  
Källa: Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 19 och Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F samt Alfredson, 
E (2009) sid. 12, Tillväxtanalys 
 
De (grå)markerade fälten symboliserar den ekonomiska kultursektorn. Här ingår alla som är 
sysselsatta inom kulturnäringar och även de med kulturyrken inom andra näringar, exempelvis 
designers på industriföretag.92  
 
I rapporten Kulturnäringar i svensk statistik93 genomför Tillväxtanalys första försök att uppskatta 
kulturnäringarnas omfattning samt den totala kulturvärdesproduktionen.94 I en tabell används 
kulturnäringstridenten och en uppskattning enligt den befintliga registerbaserade statistik som finns 
tillgänglig. För att tydliggöra tanken med modellen visas tabellen nedan.  
 

  Kulturnäringar 
Övriga 
näringar  Summa 

Kulturyrken 41 116 83 281 124 397 
Övriga yrken 38 951 3 377 909 3 416 860 
Yrkeskod 
saknas 43 446 805 856 848 302 
Summa 123 513 4 267 046 4 390 559 
    

 
Tabell 1: Antal sysselsatta i kulturnäringstridenten för år 2007, Sverige  
Källa: Källa: Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F samt Alfredson, E (2009) sid. 13, Tillväxtanalys 
 
Tabellen visar att det finns drygt 120 000 personer sysselsatta inom kulturnäringarna i Sverige. 
Drygt 80 000 har kulturyrken men arbetar inom andra näringar. Totalt är drygt 200 000 personer 
sysselsatta inom kulturnäringstridenten. I samband med redovisningen av denna statistik och modell 
poängteras att dessa siffror är osäkra. Undersökningen har visat att yrkesklassificeringen inte är 
riktigt heltäckande och en stor del av de sysselsatta saknar yrkeskodsklassificering (SSYK) i 
registret. Detta leder till att det inte går att fördela alla sysselsatta inom kulturnäringarna på 
kulturyrke respektive övriga yrken. Många av de sysselsatta har också yrkesklassificeringar som är 
inaktuella då de är gjordes för flera år sedan. Ytterligare en brist är att vissa av verksamheterna 
inte går att identifiera, exempelvis reklamutformning och programmering av spel, vilket således är 
inkluderade i övriga näringar. Resultatet blir att det blir en underskattning av kulturnäringar. Ett 
annat exempel som ges är att en enskild näringsidkare som tillverkar musikinstrument på ett 

                                                
92 Ibid. 
93 Ibid. sid. 13 
94 Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 7 
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hantverksmässigt sätt riskerar att bli placerad i övrig sektor. Anledningen är SNI-koden (32300) 
musikinstrument, innefattar alla produktionsformer av musikinstrument.95  
 
Tillväxtanalys drar utifrån detta slutsatsen att sektorsindelning bör utgå från både näringsgren och 
produktregister. Yrkesklassificering ger viss information men bör tolkas med försiktighet.96  

Nedan presenteras kulturnäringstridenten för Värmlands län:  

 

  Kulturnäringar 
Övriga 
näringar  Summa 

Kulturyrken 759 2 052 2 811 
Övriga yrken 565 96 961 97 526 
Yrkeskod 
saknas 551 20 324 20 875 
Summa 1 875 119 337 121 212 

 
Tabell 2: Antal sysselsatta i kulturnäringstridenten för år 2007, Värmland  
Källa: Källa: Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F samt Alfredson, E (2009) sid. 20, Tillväxtanalys 
 

Enligt tabell 2 är drygt 1 800 personer sysselsatta inom kulturnäringarna i Värmland. Totalt 
är nära 4000 personer sysselsatta inom kulturnäringstridenten.  

Vid en jämförelse mellan de båda tabellerna visar det sig att 4,7 % av de sysselsatta i Sverige 
(enligt den tillgängliga registerbaserade statistik som använts av Tillväxtanalys97) arbetar med 
kultur (både inom kulturnäringar och kulturyrken inom andra näringar), för Värmland är 
motsvarande siffra 3,3 %. 

 

                                                
95 Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F & Alfredson, E (2009) sid. 12-14 
96 Ibid. sid. 14 
97 Ibid. sid. 13-14 och 19 
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Metod 
  
Metoden som den här studien bygger på är en enkätundersökning, sex intervjuer samt en översiktlig genomgång av 
den kulturella sektorn enligt SNI-koder.    

 

Presentation av undersökningen 

 
Det projektnamn vi arbetat under i föreliggande undersökning är Kreativa näringar i Arvika. Med 
anledning av att vi valt den indelning av delområden som Tillväxtanalys98 tagit fram utifrån 
Unesco- och Eurostatrapporten skulle det tyckas vara lämpligt att välja dess benämning kulturella 
näringar. Dock har Tillväxtanalys valt bort områden som inte har en ekonomisk verksamhet och 
inte är med i företagsregistret. I vårt kartläggningsuppdrag ingår att ta med ideella föreningar och 
andra verksamheter utan ekonomiskt intresse. 
 
Ser vi till Östsams undersökning så har de valt begreppet kreativa sektorn.  När det gäller just ordet 
sektor så är detta begrepp inte koncentrerat på produktion, vinst och konsumtion utan räknar 
även med icke vinstdrivande och stöttande verksamheter. Med hänsyn till den diskussion 
Tillväxtanalys för angående att begreppet kreativa näringar inte bör låsas till vissa näringar eller 
yrken99, i kombination med att Östsam valt att räkna med den ideella sektorn100, förefaller 
begreppet den kulturella sektorn vara lämplig i föreliggande undersökning.  
 
Utifrån undersökningen i Sandviken har vi använt själva grundmodellen det vill säga en 
förundersökning bestående av en kartläggning med syfte att utmynna i nätverksträffar och ett 
framtida samarbete. Vi har även inspirerats av den enkät som använts i Östsams undersökning i 
samband med utarbetande av vårt frågebatteri. När det gäller indelning av delområden inom den 
kulturella sektorn har vi utgått ifrån Tillväxtanalys (vilket de benämner kulturella näringar). Vi har 
också valt att inkludera kategorin turism, fritid då detta var ett önskemål från uppdragsgivaren. Vi 
är medvetna om att denna kategori är något missvisande i undersökningen, då de flesta av de 
andra företagen i de andra kategorierna skulle kunna räknas in här. Vi har ändå valt att göra på 
detta sätt, eftersom vi velat inkludera företag som turismbyrån, hotell, restauranger och 
campingplatser som annars inte skulle ha inkluderats. Således ingår enbart företag som inte kan 
inkluderas i de övriga kulturella kategorierna i kategorin turism och fritid.   
 

Enkätundersökning 

 
I denna studie har vi valt att göra en undersökning av det totala urvalet bland företagen i den 
kulturella sektorn i Arvika. Urvalet gjordes utifrån broschyrmaterial och företagslistor som 
tillhandahållits från uppdragsgivaren samt genom sökningar på eniro. Enkäten (se bilaga 3) 
skickades ut till 225 respondenter inom den kulturella sektorn i Arvika kommun. I den enkät vi 
skickade ut ombads respondenterna att nämna namnet på så många av sina samarbetspartners 
som möjligt. Utifrån den informationen som vi fick på ytterligare företag inom den kulturella 
sektorn gjordes ännu ett utskick av samma enkät vilket resulterade i ytterligare 40 nya enkäter. I 
de ”nya” enkäterna som anlände fanns sedan ytterligare namn på aktörer inom de kulturella 
näringarna i Arvika kommun. På detta sätt ser vi att det skulle kunna gå att fortsätta tills man inte 

                                                
98 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) 
99 Ibid. sid. 14 
100 Johnsson, H (2006A) sid.9 
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längre får in tips på nya aktörer inom den kulturella sektorn. Vi begränsade oss efter ett nytt 
utskick. Efter två påminnelser (totalt tre utskick) till den första gruppen samt ett utskick till de 
företag som tipsats om fanns en total svarsfrekvens på 122 stycken. 12 stycken av dessa utskick 
fick vi tillbaka då det inte fanns en adressat och 22 stycken fick vi tillbaka, framför allt på grund 
av att de inte hörde till Arvika kommun. Vi har därför räknat bort dessa företag från statistiken 
och får då en svarsfrekvens på 88 stycken av 231 utskick, det vill säga 38 %. 
 
Enkäterna fördes sedan in och analyserades med hjälp av SPSS, i form av frekvenstabeller, 
korstabuleringar och deskriptiva datatabeller. 
 

Intervjuer 

 
Efter enkätundersökningen var klar genomfördes sex stycken telefonintervjuer med en 
respondent från vardera kategorin i den kulturella sektorn, Journalist Annika Lindqvist för 
kategorin böcker, press, Brunskogs hembygdsförening för kultur-/naturarv, Fiskeviks Camping 
för turism, fritid, Ideella föreningen Dansstudien för scenkonst, Tilde Tryck för media samt 
Birgitta Nordströms Vävatelje för konst, design, hantverk. Dessa intervjuer gjordes för att 
ytterligare belysa de fördjupningsområden som denna studie vill aktualisera. Den intervjuform 
som användes kan liknas vid en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju innehåller 
ett antal teman och förslag till relevanta frågor. Samtidigt finns det en möjlighet att göra 
förändringar när det gäller frågornas form och ordningsföljd då det bättre passar in för att följa 
upp svaren och berättelserna från respondenten.101 Intervjuerna genomfördes i diskussionsform 
utifrån teman som byggde på enkätfrågorna.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
101 Kvale, S (1997) sid. 117 
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Resultatredovisning 
 
I denna del redovisas de resultat som framkommit, dels genom den enkätundersökning som genomförts inom den 
kulturella sektorn i Arvika kommun, dels av de intervjuer som genomförts med en representant från vardera 
kulturell kategori. Resultaten från intervjuerna och enkätundersökningen redovisas ihop enligt styckeindelningen i 
detta kapitel och inte var för sig.  

 

Allmän bakgrund om kulturella näringar i Arvika kommun 

 
Det bör beaktas att resultatredovisningen bygger på intervjuer och på enkäter. När det gäller 
resultatet från enkätundersökningen bygger resultaten uteslutande på de enkäter som kommit in 
och som bedömts som valida. Det bör särskilt beaktas att resultatet i det första diagrammet nedan 
visar fördelningen bland kategorier i den kulturella sektorn utifrån enkätsvaren och inte utifrån 
det totala utskicket till samtliga företag inom den kulturella sektorn i Arvika kommun.  
 
Baserat på resultatet från enkätstudien, så framkom att hela tre fjärdedelar av den kultursektor 
som finns i Arvika kommun består av företag från kultur-/naturarv, scenkonst samt konst, 
design, hantverk. Väldigt få företag befinner sig inom kategorin media och böcker, press. 
Cirkeldiagrammet nedan återger bilden av den kulturella sektorn i Arvika kommun i procent.    
 

scenkonst; 
20,5%

kultur-/naturarv; 
29,5%

turism, fritid; 
15,9%

media; 2,3%

böcker, press; 
6,8%

konst, design, 
hantverk; 

25,0%

 
 
Diagram 1: Den kulturella sektorn i Arvika 
 
Viktigt att påpeka är att cirkeln visar en förhållandevis låg andel inom turism och fritid, vilket till 
viss del är missvisande. Områden kultur-/naturarv, konst, design, hantverk och scenkonst är 
också turismrelaterade områden, vilka vi här har valt att redovisa var för sig. Räknas dessa in i 
turismen ser vi att området utgör en klart övervägande del av den kulturella sektorn i Arvika.  
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Fördelningen mellan de olika bolagsformerna är övervägande mot de enskilda firmorna och 
ideella föreningar. Detta är fallet inom samtliga av de kulturella kategorierna. Det finns ytterst få 
företag som tillhör aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Bolagsformen ”övrig” 
är uteslutande kyrkor och skolor. Nedan visas först ett diagram över fördelningen av 
bolagsformer i den totala kulturella sektorn, sedan en tabell över bolagsformerna fördelat inom 
de olika kategorierna.  
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Diagram 2: Fördelning av bolagsformer i den kulturella sektorn i Arvika 
 
 

bolagsform 
 

aktiebolag handelsbolag 

enskild 

firma 

ideell 

förening 

ekonomisk 

förening övrig Total 

kultur-

/naturarv 

0 1 0 15 2 8 26 

scenkonst 0 1 6 7 1 3 18 

konst, design, 

hantverk 

1 0 18 1 1 1 22 

böcker, press 1 1 3 0 1 0 6 

media 0 1 0 1 0 0 2 

kulturell kategori 

turism, fritid 1 0 9 1 1 2 14 

Total 3 4 36 25 6 14 88 
 
Tabell 3: Bolagsformer inom de olika kulturella kategorierna 
 
 
Som tabellen visar finns huvuddelen av de enskilda firmorna inom konst, design, hantverk. Dessa 
är enskilda individer som i viss mån ägnar sig åt konstnärligt hantverk. Det är inte alltid som 
dessa ägnade sig på heltid åt den konstnärliga verksamheten. Flertalet var pensionerade, men som 
fortfarande hade kvar lite verksamhet, ett fåtal jobbade även med andra professioner förutom 
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som konstnärer. Även inom kategorin turism, fritid finns flera enskilda firmor. Då det gäller de 
ideella föreningarna återfinns dessa främst inom kultur-/naturarv. Detta är naturligt då 
bygdegårdar, minnesbyggnader och museer finns under denna kategori. Kategorin scenkonst har 
en jämn fördelning av enskilda firmor och ideella föreningar. Detta beror på att enskilda firmor 
inom till exempel ljud och ljus återfinns här, men också ideella föreningar till exempel 
fotografiska föreningar.  
 
Den kulturella traditionen i Arvika har sina rötter framförallt under 1800-talets senare hälft, men 
företagen som finns är i de flesta fall inte så gamla. Det är i huvudsak under 1900-talets senare del 
som de flesta företag och föreningar inom den kulturella sektorn startats. Diagrammet nedan 
visar under vilka perioder som företagen inom den kulturella sektorn i Arvika bildats. 
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Diagram 3: Ålder på den nuvarande kulturella sektorn i Arvika 
 
 
De företag som bildats under tidiga åren befinner sig inom kategorin kultur-/naturarv, då flertalet 
av dessa är kyrkliga samfund som har sina rötter i Arvika ungefär tusen år tillbaka, och i världen 
2000 år tillbaka. Även kategorier som scenkonst och konst, design, hantverk har aktiva företag 
idag som grundats under 1900-talets tidigare del. Den yngsta kategorin är turism, fritid där i 
princip alla företag grundats efter 1975. Tabellen nedan illustrerar när de olika kategorierna i den 
kulturella sektorn i Arvika startades. 
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startår 
 0-

1850 

1851-

1900 

1901-

1950 

1951-

1975 

1976-

2000 

2001-

2009 Total 

kultur-/naturarv 5 4 5 4 7 0 25 

scenkonst 0 0 3 3 6 5 17 

konst, design, 

hantverk 

1 1 3 1 12 3 21 

böcker, press 0 1 0 0 5 0 6 

media 0 0 0 0 1 1 2 

kulturell kategori 

turism, fritid 0 0 0 1 5 6 12 

Total 6 6 11 9 36 15 83 
 
Tabell 4: Åldern på de olika kategorierna i den kulturella sektorn i Arvika.  
 
 
Det går också att se ett mönster i resultatet när det gäller typ av bolag som bildats under olika 
tidsperioder. I första hand är det ideella föreningar och kategorin ”övrig” (kyrkor och skolor) 
som grundats tidigare än 1900-talets början och enskilda firmor som bildats från 1951 och 
framåt.   
 
Det har nämnts att det är främst enskilda firmor och ideella föreningar som bildar den kulturella 
sektorn i Arvika. Detta är således också en bransch med förhållandevis få anställda och med en 
ledning som många gånger endast består av den enskilde företagaren. I genomsnitt har företagen 
inom den kulturella sektorn i Arvika 5,32 anställda. Denna kanske inte så låga siffra beror på att 
musikhögskolan Ingesund har 140 anställda, vilket drar upp medelvärdet avsevärt.     
 
Den något felaktiga bilden av ett medelvärde av antal anställda kan visas med hjälp av tabell 4. 
Här ser man att hela 75 % av respondenterna har två eller färre anställda och att 85,2 % har färre 
antal anställda än medeltalet. Detta har sin grund i att flera ideella föreningar inte har några 
anställda alls och att de enskilda firmorna inom framför allt konst, design hantverk är ensamma i 
sin verksamhet.  
 
Se avsnitt Nystartade företag enligt SNI  för tabell över nyregistrerade företag enligt SNI-kod 90-93. 
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 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulative Procent 

0 19 21,6 21,6 21,6 

1 38 43,2 43,2 64,8 

2 9 10,2 10,2 75,0 

3 5 5,7 5,7 80,7 

4 3 3,4 3,4 84,1 

5 1 1,1 1,1 85,2 

6 1 1,1 1,1 86,4 

11 1 1,1 1,1 87,5 

12 2 2,3 2,3 89,8 

13 1 1,1 1,1 90,9 

15 1 1,1 1,1 92,0 

16 1 1,1 1,1 93,2 

17 1 1,1 1,1 94,3 

25 2 2,3 2,3 96,6 

31 1 1,1 1,1 97,7 

57 1 1,1 1,1 98,9 

140 1 1,1 1,1 100,0 

Antal 

anställda 

Total 88 100,0 100,0  

 
Tabell 5: Antal anställda/företag inom den kulturella sektorn i Arvika 
 
När det gäller ledningen på företagen består denna i princip uteslutande av någon eller ett fåtal 
personer, vilket inte är särskilt förvånande då företagen i sig består av så få anställda.  
 
Nästan alla företag inom den kulturella sektorn finns också endast lokaliserade i Arvika. Ett av 
företagen finns även i Karlstad och ett fåtal finns även lokaliserade utomlands. Dessa företag som 
finns utomlands är samtliga, med något undantag, svenska kyrkan.     
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att den kulturella sektorn inom Arvika kommun i 
huvudsak består av små företag, med få anställda, av bolagsformen enskild firma eller ideell 
förening. Dessa sysslar främst med kultur-/naturarv, scenkonst samt konst, design, hantverk. 
Sektorn som den ser ut idag är också förhållandevis ung, ungefär hälften av företagen har bildats 
efter år 1975 och företagen finns, med något undantag, endast i Arvika kommun. 
 
Ovan har nu getts en bakgrundsbeskrivning av den kulturella sektorn i Arvika utifrån de inkomna 
enkäterna. I kommande avsnitt kommer en mer fördjupad bild att ges av hur företagen inom 
denna sektor upplever det att vara lokaliserad i Arvika. 
 

Fördjupad beskrivning av den kulturella sektorn i Arvika kommun 

 
Resultaten nedan är dels baserat på enkätundersökningen och dels på de sex intervjuer som 
genomförts. 
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Kompetensutveckling och kompetenstillgång 
 
När det gäller möjligheten till kunskap och kompetens så varierar synen på detta mellan de olika 
kulturella kategorierna. Överlag anser dock 27,3 % av samtliga företag att det finns tillräcklig 
tillgång till kompetensutveckling inom Arvika kommun. Den kategori som var mest nöjd med 
tillgången till kunskap och kompetens var kultur-/naturarv. Hälften av dessa (13 av 26) menade 
att det finns tillräcklig tillgång på detta. Bara 2 stycken anser inte att det finns tillräckligt och 11 
stycken visste inte. Bland samtliga företag så är det 23,9 % som anser att det inte finns tillräcklig 
tillgång till kunskap och kompetensutveckling. Av dessa är det i huvudsak företag inom 
scenkonst (9 av 18), och böcker/press (4 av 6) som är negativa till kompetenstillgången inom 
Arvika kommun. När det gäller kategorin media är det svårt att dra några slutsatser kring detta 
resultat då det bara finns två företag representerade och en menar att det finns tillräckligt med 
kompetenstillgång och den andra menar att det inte gör det. Den största ovetskapen om 
kompetensutveckling verkar ligga inom kategorin konst, design, hantverk där 14 av 23 företag 
inte känner till huruvida det finns tillgång till kompetensutveckling eller ej. Totalt är det 43,2 % 
som inte vet om det finns tillräcklig tillgång till kompetensutveckling. Tabellen nedan visar 
fördelningen, både i värde och också i procent, i hur de olika kulturella kategorierna upplever att 
det finns tillräckligt med kompetenstillgång inom Arvika kommun. Det absoluta värdet står som 
siffror i staplarna och procenten uttrycks i y-axeln. 
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 Diagram 4: Kompetenstillgång inom Arvika kommun 
 
 
I intervjuerna framkom också att flera företag verkade ha dålig kunskap om kompetenstillgången 
och att det inte är riktigt anpassat för de behov som finns. Framför allt gäller kompetensen 
tillgång till fler professionella att samarbeta med och ha kontakt med. Det uttrycktes också 
önskemål om bättre tillgång till utbildad personal. När det gäller bristen på tillgång till 
kompetensutveckling så fanns det också någon som uttryckte att det var helt förståligt att det inte 
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fanns så stor tillgång på detta då det är så få som håller på med just denna respondents 
verksamhet. Det skulle inte vara försvarbart att ha kurser om det bara skulle finnas ett par tre 
deltagare, menade respondenten. I huvudsak var också de intervjuade företagen positiva till den 
kompetenstillgång som fanns tillgänglig. Det gäller bara att hålla sig a jour själv och flera av 
intervjurespondenterna tyckte att de hade ett mycket bra samarbete med andra aktiva inom den 
kulturella sektorn i Arvika kommun. Respondenterna var också mycket positiva till de utbud av 
kurser, inom bland annat ekonomi och entreprenörskap, som fanns inom Arvika kommun och 
till det intresse som representanter från kommunen har visat dem och deras verksamhet den 
senaste tiden. Ett par av de intervjuade menade att tillgången till kompetensutveckling var så pass 
bra att det inte lämnade något mer att önska.  
 
Ett sätt att verifiera hur de kulturella kategorierna upplever kompetenstillgången vad gäller 
personal är att titta på varifrån de rekryterar sin personal. Det bör dock återigen poängteras att 
fler än hälften av företagen är enmansföretag eller har ingen personal alls och att därför ingen 
rekrytering av personal är aktuell. Det visar sig då att 24 % av företagen även riktar sig till övriga 
Sverige eller världen för att rekrytera sin personal.   

ingen rekrytering
43%

även inom övriga 
världen

8%

även inom övriga 
Sverige

16%

endast inom 
Arvika kommun

33%

 
 
Diagram 5: Varifrån den kulturella sektorn i Arvika kommun rekryterar sin personal  
 
 
Framför allt är det företag inom kategorin scenkonst som rekryterar från övriga Sverige och 
övriga världen. En tredjedel av företagen anser här att det finns tillräcklig personaltillgång inom 
Arvika kommun. Vad det gäller att rekrytera inom Arvika är det främst kategorin kultur-
/naturarv som gör detta, och viss mån även turism, fritid. Konst, design och hantverk är den 
kategori där det i huvudsak finns enskilda firmor, således förekommer inte så mycket rekrytering 
av personal. Även inom kategorin böcker, press finns det många enmansföretag, även om det 
förekommer aktiebolag och handelsbolag här, vilket leder till mycket lite rekrytering även inom 
denna kategori (se tabell 5).  
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Var rekryterar ni anställda ifrån? 

 endast inom 
Arvika 
kommun 

även inom 
övriga 
Sverige 

även inom 
övriga 
världen 

ingen 
rekrytering Total 

kultur-
/naturarv 

15 2 3 6 26 

scenkonst 6 3 4 5 18 
konst, design, 
hantverk 

2 2 0 18 22 

böcker, press 0 1 0 5 6 

media 1 0 0 1 2 

Vilken 
kulturell 
kategori 
tillhör du? 

turism, fritid 5 6 0 3 14 

Total 29 14 7 38 88 
 
 
Tabell 6: Rekrytering av personal inom den kulturella sektorn i Arvika 
 
Således kan det konstateras att det finns en förhållandevis positiv syn på den 
kompetensutveckling och kompetenstillgång som finns inom Arvika kommun. Av de företag där 
rekrytering är aktuell rekryterar över hälften av företagen personal inom Arvika kommun, och 
många företag uttryckte att det fanns tillräckligt med kompetensutveckling inom kommunen. 
 

Hur samarbetet ser ut mellan näringar i den kulturella sektorn idag 
 
Antalet samarbetspartners hos företagen i den kulturella sektorn i Arvika ligger i huvudsak mellan 
noll och tio partners, vilket över 80 % av företagen angivit. Men det bör också beaktas att ganska 
många av respondenterna valde att inte svara på denna fråga alls, vilket i sig kan ifrågasättas vad 
det beror på. Eventuellt kan det ha berott på att det är oklart vad en samarbetspartner är, det vill 
säga vilken typ av samarbete som krävs för att det ska kallas samarbetspartner. Det kan också ha 
varit svårt för respondenterna att komma på de samarbetspartners man har, varpå man valt att 
inte svara hellre än att ge ett felaktigt svar. Med det i åtanke redovisas antalet samarbetspartners i 
tabellen nedan. 
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Frekvens Procent Giltig Procent 

Kumulativ 
Procent 

inga 14 15,9 18,4 18,4 

1-5 37 42,0 48,7 67,1 

6-10 10 11,4 13,2 80,3 

11-20 5 5,7 6,6 86,8 

20 eller fler 10 11,4 13,2 100,0 

Giltiga svar 

Total 76 86,4 100,0   
Ogiltiga svar System 12 13,6     
Total 88 100,0     

 
 
Tabell 7: Antalet samarbetspartners i den kulturella sektorn i Arvika 
 
 
Vad det gäller de olika kategorierna och antalet samarbetspartners är det framför allt bland kultur-
/naturarv och scenkonst som man finner de företag som har fler än 11 samarbetspartners. Två 
tredjedelar av de företag som svarat 11-20 eller 20 eller fler partners är från dessa kategorier 
(framför allt kultur-/naturarv som har nästan hälften 7 av 15 av dessa svar), den resterande 
tredjedelen är jämnt fördelat bland de övriga kategorierna. Orsaken till de många 
samarbetspartners som finns inom kultur-/naturarv är att svenska kyrkan, missionskyrkan och 
hembygdsgårdarna har mycket kontakt med invånarna i kommunen. Den kategori som generellt 
har minst antal samarbetspartners är konst, design, hantverk där 15 av 18 respondenter menade 
att det hade 5 eller färre partners. Detta har förmodligen sin grund i att flertalet av dessa 
respondenter ägnar sig åt en hobby som i vissa fall är förlagd till hemmet. En del av dessa 
respondenter är också pensionerade, varav det kanske inte är lika viktigt att söka partners för sin 
verksamhet.  
 
Den viktigaste faktorn i det samarbete som respondenterna har verkar var informationsutbyte 
med andra aktiva inom samma bransch. Här har majoriteten svarat att detta är en ingrediens i 
samarbetet. Endast inom konst, design, hantverk har fler företag svarat nej än ja på denna fråga. 
Det gick också att tyda vissa andra intressanta aspekter angående med vilka företagen 
samarbetade med, det vill säga med kunder, leverantörer eller personal. Väldigt få respondenter 
upplevde att de hade någon form av samarbete med vare sig kunder, leverantörer eller personal. 
De tre diagrammen 6, 7 och 8 visar hur respondenterna upplevde att de samarbetade med 
kunder, leverantörer och personal. Siffrorna på y – axeln uttrycker det absoluta värdet, det vill 
säga antalet respondenter som svarat ja eller nej. 
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Diagram 6: Hur den kulturella sektorn i Arvika upplever att de samarbetar med kunder 
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Diagram 7: Hur den kulturella sektorn i Arvika upplever att de samarbetar med leverantörer 
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Diagram 8: Hur den kulturella sektorn i Arvika upplever att de samarbetar med personal 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kategorierna böcker, press och media över huvud 
taget inte upplever att de samarbetar med leverantörer och personal och att detta samarbete sker i 
ganska liten grad även bland övriga kategorier. Företagen verkar uppleva att de samarbetar i något 
högra grad med kunder men främst verkar informationsutbyte med andra professionella inom 
samma bransch ha störst betydelse för samarbetet. Vissa av respondenterna valde också att själva 
precisera hur samarbetet såg ut och det verkade då i huvudsak röra sig om projektsamarbeten 
med andra professionella inom samma bransch. Majoriteten av de samarbetspartners som den 
kulturella sektorn i Arvika upplever att de har, är också de verksamma inom Arvika kommun (se 
diagram 9). Även när det gäller den här frågan så kan ett visst mått av missförstånd skönjas bland 
svaren. Det fanns några företag som endast hade ett fåtal samarbetspartner där samtliga var ifrån 
Arvika. Några av dessa respondenter missuppfattade frågan och svarade att bara ett fåtal av deras 
samarbetspartner var från Arvika. Korrekt svar hade varit att samtliga varit därifrån. Detta blev 
tydligt då även om de svarade att endast ett fåtal partners var ifrån Arvika så har de endast 
namngett Arvikaföretag. Därav finns det en felmarginal i detta svar som är lite svår att uppskatta. 
Det gick inte att finna några större skillnader på denna fråga mellan de olika kategorierna. Den 
enda skillnaden som kunde urskiljas så var det att kategorin konst, design och hantverk i något 
större utsträckning svarade att de hade ett fåtal eller inga samarbetspartners i Arvika kommun, 
men det verkar bero på orsaker som tidigare nämnts. 
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Diagram 9: Lokalisering på samarbetspartners för den kulturella sektorn i Arvika 
 
Då det gäller frekvensen på kontakten med andra inom samma bransch så verkar det finnas en 
jämn fördelning av allt ifrån dagligen, ett par gånger i veckan, ett par gånger i månaden, ett par 
gånger per år, till aldrig. Det gick inte heller att tyda några skillnader mellan kategorierna i denna 
fråga. 
 
I intervjuerna framkom att samarbetet i huvudsak innebär att man har kontakt med andra genom 
kooperativ, förening för kvinnliga företagare, utbildningar, projekt, föreställningar, gemensam 
marknadsföring och dokumentation, gemensam butik eller utställningslokal, uppdragsjobb åt 
andra och genom samtal och informationsutbyte med andra professionella inom samma bransch. 
Ett par av de intervjuade uttryckte att de gärna skulle se ett närmare kontaktnät med andra 
professionella inom samma bransch, medan andra tyckte att de hade bra kontakt med sina 
kolleger inom samma kommun. Någon uttryckte en önskan om att turistbyrån i högre grad skulle 
visa intresse för verksamheten så att verksamheten kunde synas bättre gentemot allmänheten. 
Mycket av det samarbete som fanns verkade vara samarbete som föll sig mycket naturligt, till 
exempel var kansliet för flera hembygdsföreningar förlagt till Brunskogs hembygdsgård, varpå det 
föll sig naturligt att samarbeta med andra hembygdsföreningar och husmoderföreningar. 
Ytterligare någon av respondenterna var gift med en annan inom samma bransch, varpå det 
också föll sig ganska naturligt att ha ett nära samarbete. Någon av respondenterna tyckte att det 
skulle vara givande att få influenser från andra professionella inom kommunen då det samarbetet 
i nuläget skedde med andra professionella från de större städerna i Sverige. 
 

Behov av nätverk, stöd och rådgivning 
 
Då det gäller behovet av stöd på olika sätt, i form av nätverk, rådgivning och ekonomiskt stöd, så 
visar resultatet från enkätundersökningen att ungefär 40 % av dem som svarat att de skulle vara 
intresserade av fler eller mer utvecklade nätverk och även ekonomiskt stöd. Ganska få, bara cirka 
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10 %, menar att de skulle vilja ha bättre rådgivning kring sin verksamhet. Svaren illustreras med 
hjälp av tabellerna nedan. Det bör belysas att även här har flera respondenter valt att inte svara på 
frågan. 
 
 

Skulle du vilja ingå i fler nätverk med andra aktiva inom kulturella näringar? 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

ja 31 35,2 41,3 41,3 

nej 44 50,0 58,7 100,0 

Giltiga svar 

Total 75 85,2 100,0  

Ogiltiga svar System 13 14,8   

Total 88 100,0   

 
Tabell 8: Önskan hos den kulturella sektorn i Arvika om fler eller bättre utvecklade nätverk 
 
 

Skulle du vilja ha mer rådgivning angående din verksamhet? 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

ja 9 10,2 12,0 12,0 

nej 66 75,0 88,0 100,0 

Giltiga svar 

Total 75 85,2 100,0  

Ogiltiga svar System 13 14,8   

Total 88 100,0   

 
Tabell 9: Önskan hos den kulturella sektorn i Arvika om bättre rådgivning kring sin verksamhet 
 
 

Skulle du vilja ha mer ekonomsikt stöd för din verksamhet? 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

ja 33 37,5 44,0 44,0 

nej 42 47,7 56,0 100,0 

Giltiga svar 

Total 75 85,2 100,0  

Ogiltiga svar System 13 14,8   

Total 88 100,0   

 
Tabell 10: Önskan hos den kulturella sektorn i Arvika om ekonomiskt stöd 
 
Det gick inte att upptäcka några större skillnader vad det gäller de olika kulturella kategoriernas 
önskan om olika typer av stöd. Det enda indicier som antyddes var att kategorierna konst, design, 
hantverk och media i något större utsträckning än de övriga kategorierna kände ett behov av 
ekonomiskt stöd. Detta känns också som naturligt då framför allt den förstnämnda i huvudsak 
består av enskilda firmor.  
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När enkätrespondenterna fick uttrycka sig fritt om vad de i övrigt önskade få ut av mer stöd var 
det framför allt samarbeten i form av projekt och till viss del administrativa uppgifter som 
nämndes. Men flera menade också att de gärna skulle vilja samverka mer med andra aktiva inom 
samma bransch, men att det skall pengar till för att ha tid med detta. Många upplever det som att 
det måste ”kämpa för sin överlevnad”.  
 
De intervjuer som gjordes verifierar också resultatet från enkätundersökningen. Flera av de 
intervjuade var positiva till Arvika kommun som visar stort intresse för den kulturella 
verksamheten. Problemet låg snarare på riksnivå, menade man, där glesbygden generellt sett 
kommer i skymundan för den kulturella verksamheten i storstäderna, och då i synnerhet 
Stockholm. Någon menade att konsten behöver publika mötesplatser för människor och 
kommunen skulle då kunna vara med att ordna och finansiera sådana. Inte minst skulle detta 
kunna vara viktigt för barn och ungdomar som då skulle kunna få upp ögonen för konst och 
musik på ett annat sätt. Flera av respondenterna tyckte således att de blev ”sedda” av kommunen, 
men att de kulturella verksamheterna behöver visas upp mer i media och för allmänheten och då 
skulle kommunen kunna vara med och samordna och finansiera.  
 
Någon menade också att det skulle vara positivt med en mer utvecklad kommuninformation med 
kontaktuppgifter för andra verksamma inom kulturella näringar. En av respondenterna tyckte 
inte att nätverk eller ekonomisk finansiering i sig var så viktig, utan att det som behövs är att 
locka och behålla hantverkskunniga människor utan kommersiella syften till området. Om inte 
dessa finns på en plats försvinner den kunskapsbärande grunden för verksamheten, menade 
respondenten. Detta behövs det såklart pengar till och på det sättet behövs ekonomiska bidrag till 
verksamheten i stort, om än inte till det enskilda företaget. En annan respondent tyckte också att 
det hade varit intressant att samverka mer med representanter från kommun och myndigheter så 
att dessa fick större förståelse för hur verksamheten fungerar.   
 

Fördelar med att vara lokaliserad i Arvika och möjligheter till förändring – ett 
framtidsperspektiv 
 
Som med alla platser finns det både positiva och negativa aspekter för ett företag att vara 
lokaliserad just där de är lokaliserade, och meningar om vad som är bra och vad som är mindre 
bra varierar också givetvis från person till person. Hur företagen uppfattar sin situation idag har 
också en stor betydelse för vilka framtidsutsikter de har gällande sin verksamhet. 
 
När det gäller Arvika kommun så var majoriteten positivt inställda till hur det var att vara 
lokaliserad i Arvika kommun. Flera av respondenterna i både enkätundersökningen och 
intervjuerna ville framhäva den positiva anda som fanns i Arvika och att det var en plats som har 
traditioner inom konst och konsthantverk av olika slag och att dessa verksamheter var 
uppmärksammade på ett mycket positivt sätt både bland invånare, kommunen, myndigheter och 
besökare. Flera menade på att det fanns ett mycket positivt föreningsliv och att människor 
generellt var positiva på platsen och positiva till att samverka med andra. Somliga uttryckte också 
det som att Arvika är en ”levande bygd” med många verksamma inom kulturella näringar. Detta 
skapar en stor kundkrets. Någon menade till och med att det inte någon annanstans i Sverige 
finns ett så stort kunnande och starkt intresse bland kundgruppen som just i Arvika. Arvika var 
på detta sätt unikt, menade respondenten. En annan uttryckte det som att ”arvikaborna får med 
sig konsten med barnvagnen”.  
 
Flera företag ville också understryka att de tyckte att det var positivt att representanter från 
kommunen hade varit runt i Arvika och frågat hur de såg på verksamheten och om de var 
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intresserade av förändringar på något sätt. Det är också mycket lätt att få kontakt med 
kommunrepresentanter, tyckte några.   
 
Det var också flera, både i enkätundersökningen och i intervjuerna som menade att just Arvikas 
storlek var en fördel. Platsen och verksamheterna är överskådliga, det blir naturligt att samarbeta 
då man träffar på samma människor i olika sammanhang och då lär man känna varandra. Det är 
också lättare att profilera sig på en mindre ort, då det inte finns lika många som håller på med 
samma sak som en själv. På mindre orter är det också närmare till beslut, det går snabbare 
eftersom det inte är lika många som blir inblandade i samma sakfråga och det är också nära till 
olika publikgrupper. Storleken på orten var också positiv i den bemärkelsen att det är lätt att bo 
och arbeta i samma stad här.  
 
En annan viktig faktor som kom fram i både enkätundersökningen och intervjuerna som positivt 
med att vara lokaliserad i Arvika är närheten till Norge och de norska turisterna. 
 
Ytterligare några uttryckte det som en fördel att vara lokaliserad i Arvika på grund av den vackra 
naturen. 
 
Några av respondenterna tyckte inte att det fanns några större fördelar med att vara lokaliserade i 
Arvika, de råkar bara bo just där och då blev verksamheten också där. Bara ett fåtal var dock 
direkt kritiska till att vara lokaliserad i Arvika. Någon tyckte att skattepengarna placerades på ett 
sådant sätt att deras verksamheter blev utkonkurrerade av till exempel Arvika näringslivscenter 
medan andra tyckte att kommunen skulle kunna hävda sig bättre när det gäller att konkurrera om 
pengar från staten. De menade att kulturpolitiken i Sverige, på nationell nivå, är väldigt 
centraliserad till storstäderna. Om det inte finns pengar till landsbygden blir kvaliteten på 
produktionen låg. På lokal nivå, menade en respondent, är det viktigt att inrätta tjänster för 
konstnärer och pedagoger för att ge möjlighet åt alla att ta del av den kulturella verksamheten. 
Denna respondent menade vidare att många frilansare idag är tvungna att ta kortare projektjobb, 
vilket snarare stjälper än hjälper vad det gäller kvaliteten på verksamheten. Det behövs tid och 
resurser för att det som produceras inte ska bli för kommersiellt och ytligt. Det skulle således 
behövas konstnärsbidrag för att ”upprätthålla den konstnärliga värdigheten”, ansåg denna 
respondent.  
 
Några andra respondenter tyckte att kommunikationen kunde förbättras och så ”fanns ju det som 
alltid är ett problem i landsbygden, det vill säga arbetslöshet och stor belastning på den sociala 
sektorn”. 
 
Sammanfattningsvis tyckte således de flesta att det var en positiv kommun att bo i, men i relation 
till detta var det ändå få som vågade sig på att vara alltför optimistiska inför framtiden. Av dem 
som svarade på frågan ”Hur tror du att er verksamhet ser ut om 5 år?” var majoriteten försiktigt 
optimistiska och svarade i huvudsak i termer som ”som nu ungefär”, eller ”förhoppningsvis 
bättre omsättning”, eller liknande. Bara någon enstaka menade att omsättningen förhoppningsvis 
fördubblats eller svarade med ord som ”lysande”. Flera trodde också att deras verksamhet skulle 
vara nerlagd. Detta berodde nog i en del fall på att respondenten redan var pensionerad och att 
verksamheten nu skedde på fritiden. 
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Resultat från studie av material från Statistiska Centralbyrån – företag inom den 
kulturella sektorn enligt SNI-koder.  

 
De företag som blev det slutgiltiga urvalet i studiens enkätundersökning, och vars framväxt 
beskrivs i metodkapitlet, jämfördes med företag inom den kulturella sektorn enligt statistiska 
centralbyråns SNI-koder 90-93  - kultur, nöje och fritid. 
 
En lista med företag inom området kultur, nöje och fritid, SNI-kodgrupp 90-93 beställdes från 
SCB och enligt denna lista finns det 157 stycken företag inom denna verksamhet. Denna lista 
innehåller även företag med sportinriktning, vilka exkluderats från denna studie, enligt 
uppdragsgivares önskemål. Det finns även företag som inte är med i SNI-kodgrupp 90-93 som vi 
valt att inkludera i föreliggande studie. Det handlar exempelvis om företag inom olika typer av 
hantverk då dessa ibland ligger under kategorier som jordbruk, skogsbruk, fiske (SNI-kodgrupp 
01-03), tillverkning (SNI-kodgrupp 10-33) eller hotell- och restaurangverksamhet (SNI-kodgrupp 
55-56). Således inkluderades ganska olika företag i de olika undersökningsmetoderna.  
 
Nedan visas en sammanställning över antal bolag och typ av bolag som vi kunde utläsa enligt SNI 
90-93, Kultur, nöje och fritid.102 
 
 

Kategori 
Antal 
bolag Typ av bolag           

    A B C D E F G 

Kultur-naturarv 2 0 2 0 0 0 0 0 
Scenkonst 32 24 4 2 1 1 0 0 
Konst, design, hantverk,böcker, 
press, media 42 34 2 1 4 0 0 1 
Turism,fritid 3 2 0 0 0 0 1 0 

Övrigt 78 26 19 9 15 1 1 7 

Tabell 11: Antal bolag och typ av bolag i Arvika enligt SNI-kodgrupp 90-93 utifrån den 
kategorisering av den kulturella sektorn som används i föreliggande rapport. Förkortningarna i 
figuren avser typ av bolag och betyder följande; A; Fysiska personer. B; Ideella föreningar. C; 
Handelsbolag. D; Aktiebolag. E; Ekonomisk förening. F; Enkla bolag. G; Övrigt 

 
Vid en jämförelse med vår studie och kategorisering såg vi vissa olikheter. De delområden vi 
utgick ifrån enligt Tillväxtanalys103 var:  
 
Kultur- /naturarv 
Scenkonst,  
Konst, design, hantverk,  
Böcker, press,  
Media  
Turism, fritid 
 
Vid en jämförelse med tabellen ovan ser vi att tre av våra kategorier är sammanslagna, Konst, 
design, hantverk samt Böcker och press och även Media. Konst, design, hantverk utgjorde den 
näst största andelen i vår undersökning och Böcker, press och Media utgjorde de minsta delarna. 
Således kan slutsatsen dras att det finns en viss överrensstämmelse där konsten och hantverken 

                                                
102 www.scb.se (101026) 
103 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 21 
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utgör stora delar av den kulturella sektorn. Även scenkonsten hör till en av de största grupperna 
både i vår undersökning och enligt SNI-koderna i tabellen ovan. Det som utgör en stor skillnad 
är Kultur-/naturarv som i vår studie utgör den största gruppen men som enligt SNI endast utgörs 
av två bolag i Arvika. Frågan är vart resterande finns? De är antagligen insorterade under olika 
kategorier enligt SNI, vilka och hur kräver en studie i sig. En förklaring är även att i vår studie 
ingår hembygdsföreningar i delområdet kulturarv, vilket helt saknas inom SNI-kodgrupp 90-93. 
Enligt tabell 11 är även gruppen turism, fritid oerhört liten. I vår studie har vi räknat med 
restauranger vilket enligt SNI återfinns inom Restaurangverksamhet (56 100).  
 
En likhet vi kan se är att dominansen av enskilda firmor/fysiska personer överrensstämmer i vår 
studie liksom enligt SNI. 
 

Nystartade företag enligt SNI 
 
Nedan visas nystartade företag i Arvika kommun enligt SNI-kodgrupp 90-03. 

 

Nystartade bolag enligt SNI-kod 90-93
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Diagram 10: Nystartade bolag enligt SNI-kod 90-93 

Källa: www.scb.se (100126) 
 
Diagrammet visar att under 2008-2009 har det bildats 22 fysiska personer/enskilda firmor en 
ekonomisk förening samt en ideell förening inom den kulturella sektorn i Arvika.  
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Analys och slutsats 
 
I analysen diskuteras de resultat som framkom i intervjuerna respektive enkätundersökningen. Analysen är 
indelad så att den följer resultatredovisningen då det gäller först en bakgrund till den kulturella sektorn i Arvika 
kommun för att därefter följas av en mer fördjupad beskrivning av kompetenstillgång, samarbete och stöd. Sist i 
analysen diskuteras också den metodutveckling som föreliggande studie vuxit fram ur. Detta anser vi vara särskilt 
viktigt då vi har för avsikt att bygga på tidigare studier med nya infallsvinklar och ge alternativ för kommuner att 
utveckla samarbete för företag i sitt område.  
 

Allmän bakgrund om kulturella näringar i Arvika kommun 

 
Olsson104 menade att Arvika är en kommun som anses vara en plats med ett rikt kulturliv både 
när det gäller konsthantverk och bildkonst. Även Arvika kommun själv betonar på sin hemsida 
den aktiva och levande landsbygden med många en- eller fåmansföretag. Enligt den empiriska 
studien visade det sig också att den kulturella sektorn i Arvika består av många små en- eller 
fåmansföretag. Dessa företag är i huvudsak enskilda firmor. Det finns också många ideella 
föreningar. I huvudsak består den kulturella sektorn i Arvika av företag som är inriktade på 
kultur-/naturarv, scenkonst och konst, design och hantverk. Detta är också förenligt med den 
tradition som startade förra sekelskiftet då det var en immigrering av konstnärer, 
konsthantverkare och musiker, till Arvikatrakten. I Om Arvika menade också Olsson att 
traditioner och efterföljare till det gamla hantverket med dess tillhörande begåvning, egenskaper 
samt djupa insikter i sitt yrke har skapat en stark ställning för konsthantverket i Arvika. Detta verkar 
också vara fallet enligt denna studie då vi här har ett exempel på ett kulturarv där traditionen av 
hantverket samt den ärvda kunskapen fortfarande är i bruk, i och med den övervägande 
majoriteten av den kulturella sektorn som är aktiva inom just dessa kategorier. Man kan också se 
tydliga indicier på hur kulturarvet i Arvika påverkar traditionen inom konst och musik än idag. 
Till exempel ser vi ett tillvaratagande av ett kulturarv på platsen i form av konstnärernas alster, 
deras hem samt ett berättande om deras liv och leverne i form av Rackstadmuseet. Kategorier 
som media, böcker och press och turism är inte alls lika framträdande. Emellertid bygger 
turismen i ganska hög utsträckning på de starka kategorierna, varav denna kategori är mer 
framträdande än den först verkar. 
 
Då vi i Arvika kan se ett så rikt musik- och kulturliv kan vi dra slutsatsen att det åtminstone till 
viss del kan bero på ett starkt socialt kapital och en gemensam kulturell tradition. Hermelin105 
menar att förstärkt socialt kapital medför, då det är positivt, en resurs för kreativt arbete som 
företagare eller som anställd. Detta har vi kunnat se i Arvika genom exempelvis de 
musikevenemang, utbildningar, företagsidéer samt övriga aktiviteter som skapats som en följd av 
den gemenskap som formats runt arbetet med till exempel Arvikafestivalen, men även en mängd 
konst- och hantverksutställningar. Det går tydligt att urskilja att både förekomsten av socialt 
kapital samt ett omfattande kulturliv har påverkat platsens utformning av idag. Kopplat till 
traditionen av ett starkt socialt kapital, visade också denna studie att majoriteten av företagen 
inom den kulturella sektorn också har en mycket stark förankring i Arvika. Väldigt få företag, 
förutom kyrkan, fanns lokaliserat någonstans utanför Arvika, vilket kan tolkas som att det rika 
kulturlivet och det starka engagemanget inom föreningslivet är en gynnsam miljö för de företag 
som finns inom den kulturella sektorn i Arvika. Även den stora andelen av ideella föreningar 
torde vara ett tecken på detta i och med de engagemang som krävs av invånarna. 

                                                
104 Olsson, A (1986) sid.305 
105 Hermelin, B (2008) sid. 68 
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Även då Arvika har en över hundraårig tradition av konsthantverk och scenkonst där kunskap 
och erfarenheter gått i arv, så visar resultatet från denna studie att den kulturella sektorn i Arvika 
idag nog är yngre än vad många kanske förväntar sig. Ungefär hälften av företagen har bildats de 
senaste 35 åren, och det är endast några enstaka företag som bildats innan 1900-talets början. Det 
kan därför konstateras att det i huvudsak är den kulturella sektorn i form av traditionen och 
erfarenheterna av konsthantverk och musik som är förhållandevis gammal och inte företagen 
inom den kulturella sektorn som är särskilt gamla.    
 

Fördjupad beskrivning av den kulturella sektorn i Arvika kommun 

 
Påståendet av Florida106 att en plats framtid är beroende av att locka till sig kreativa människor 
och att denna grupp lockas bland annat av mångfald och en tolerant kultur samt exempelvis av en 
rikedom av musik och konstliv aktualiseras i denna studie genom att Arvika kommun studeras 
utifrån ett kulturellt utvecklingsperspektiv. Florida menar att konstellationen av talangfulla 
kreativa människor vanligtvis finns i storstäderna där det råder en mångfald och olikheter bland 
människorna107 och att dessa människor föredrar samhällen med icke permanenta relationer och 
ytliga förbindelser där det finns möjlighet att leva ett halvanonymt liv. Det fanns inga tecken i 
denna studie att enkät- eller intervjurespondenterna anslöt sig till Floridas synsätt. Istället var det 
flera som uttryckte att det var positivt att man kände varandra och att man kunde ha stort utbyte 
av varandra i form av gemensam administration, gemensamma projekt, föreställningar, 
utställningar, etcetera. Flera respondenter uttryckte också att en av de största fördelarna med att 
vara lokaliserad i Arvika var att det var en så gynnsam miljö i och med att det fanns ett så stort 
kulturellt intresse bland invånarna och att så många verkade genuint intresserade av de kulturella 
verksamheterna, både bland invånarna och bland myndigheter och kommun. Det var också 
lättare att profilera sig på en liten ort, tyckte en respondent.  
 
Det var också en förhållandevis positiv syn på den kompetensutveckling och kompetenstillgång 
som finns inom Arvika kommun. Av de företag där rekrytering är aktuell rekryterar över hälften 
av företagen personal inom Arvika kommun, och många företag uttryckte att det fanns tillräckligt 
med kompetensutveckling inom kommunen. Detta torde kunna bero på att intresset inom 
kommunen är stort för kulturell verksamhet och att många vill hålla på med denna typ av 
verksamhet, vilket också borde vara ett tecken på att Floridas perspektiv om att just storstäderna 
borde vara gynnsamma för kulturell verksamhet inte helt överensstämmer med situationen i 
Arvika. Istället kan man se vikten av det sociala kapitalet inom kommunen. En av effekterna av 
det sociala kapitalet uttrycker ett ömsesidigt förtroende och en positiv samverkan, som kan vara 
en fördel för samhället108, vilket var fallet i denna studie. Den positiva andan och den samverkan 
som finns inom den kulturella sektorn i Arvika, anser vi skapar goda premisser för den regionala 
utvecklingen inom kommunen. Hermelin menar också att förstärkt socialt kapital medför en 
resurs för kreativt arbete som företagare eller som anställd 109, vilket vi också kan se är viktigt för 
Arvika då kommunen har ett starkt föreningsliv och flera ideella föreningar, djupt rotade 
traditioner och en syn bland invånarna att Arvikas befolkning har ett stort kulturintresse. Denna 
tradition av ett starkt föreningsliv kopplat till utbildningsutbudet och tillgång till kompetens i 
Arvika anser vi således ge en fördjupad insikt om den kulturella sektorns organisation och 
struktur i Arvika110.  

                                                
106 Se Florida, R (2002) 
107 Hansen, K, Vang, J & Asheim, T (2005) sid. 7 
108 www.ne.se (071215) 
109 Hermelin (2008) sid. 68 
110 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid.12 -13 
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Det fanns dock vissa avstickare från denna gängse syn på den kulturella sektorn i Arvika. Till 
exempel fanns en trend bland företagare inom scenkonst att intresset inte var riktigt lika stort för 
denna verksamhet. Några av dessa företagare tyckte att de saknade resurser för att utveckla sin 
verksamhet på ett högkvalitativt sätt och majoriteten av dessa tyckte också att det saknades 
möjligheter till kompetensutveckling samt tillgång till kompetent personal inom Arvika.  
 
Enligt Sandvikenmodellens tre skikt111; förstudie, initiera nätverk samt utveckla och underhålla 
nätverket så kan det konstateras denna studie är en form av förstudie till fortsatt utveckling av 
samarbete och nätverk mellan olika parter inom Arvika kommun. I studien i Sandviken framgick 
att kommunen blir en viktig aktör när det gäller att arbeta med och underhålla nätverken. I 
enkäterna, liksom i intervjuerna i denna studie framgick att det var oerhört värdefullt för 
företagen att Arvika kommun intresserade sig för deras verksamhet och på detta sätt initierade ett 
samarbete. Vi blev också mycket positivt bemötta av respondenterna som tyckte att det var roligt 
att det gjordes en studie om detta. Således kan det anses som en positiv förstudie och 
initieringsfas till utvecklandet av nätverk i Arvika kommun. När det gäller att utveckla och 
underhålla nätverken i Arvika så verkar det åtminstone finnas en grund lagd för detta, även om 
det här finns förhållandevis mycket kvar att arbeta med.  
 
Ungefär hälften av respondenterna har mellan 1 och 10 samarbetspartners och av dessa fanns 
majoriteten inom Arvika kommun. Ett undantag hittade man inom kategorin scenkonst som i 
högre grad än övriga kategorier ansåg sig behöva söka sig utanför Arvikas gränser för 
samarbetspartners. Denna kategori tyckte också att det saknades tillgång till kompetens i form av 
utbildning men också personal, så ser vi denna kategori som ett potentiellt utvecklingsområde 
som i detta sammanhang bör belysas och eventuellt prioriteras.  
 
Det finns också ett stort antal enskilda firmor inom konst, design, hantverk som inte har några 
samarbetspartners alls. Denna kategori har också liten vetskap om det finns tillgång till 
kompetensutveckling. Detta kanske beror på att dessa enskilda firmor många gånger är individer 
som ägnar sig åt en hobby och därför kanske inte söker partners eller ytterligare kunskap och 
kompetens, eller så har det en helt annan förklaring som inte är tydlig i denna studie. Det skulle 
dock kunna vara av intresse för Arvika kommun att vidare undersöka detta, och eventuellt göra 
information om kompetensutveckling och fördelar med nätverk för denna kategori mera synlig. 
Kategorin konst, design, hantverk menade också, i högre grad än de andra kategorierna, att de 
inte samarbetar i form av informationsutbyte. Eventuellt skulle ett synliggörande av information 
av vad andra aktiva inom samma bransch gör kunna leda till ett ökat kreativt arbete inom denna 
verksamhet.  
 
När det gäller kategorin kultur-/naturarv verkar denna kategori generellt sett förhållandevis nöjd 
med det klimat och den verksamhet som finns inom Arvika. Denna kategori samarbetar i högre 
grad än de övriga med andra, vilka i stor utsträckning också är lokaliserade i Arvika kommun. 
Denna kategori är också ganska nöjd med den tillgång som finns på kompetensutveckling och 
personal som finns inom kommunen. Anledningen till att denna kategori till synes kan verka mer 
gynnade än övriga kan bero på att det finns fler ideella föreningar som inte har ett vinstintresse, 
men det kan också påverkas av de traditioner av engagemang, det vill säga relationen som finns 
till socialt kapital, som finns inom Arvika. För att utveckla Arvikas kulturella verksamhet som ett 
starkt varumärke för kommunen är det viktigt att ta fasta på och exponera detta även i övriga 
Sverige. 
 

                                                
111 Söderberg, L & Roslund, T (2005) sid. 2 och 33 
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De övriga kategorierna; media, böcker, press samt turism, fritid är intressanta 
utvecklingsområden när det gäller samverkan och nätverk. Till exempel skiljer sig kategorin 
turism, fritid något från de andra kategorierna då majoriteten av dessa företag upplever att de 
samarbetar med kunder, till skillnad från övriga kategorier, men inte med så många andra 
intressenter. Det framkom till exempel i intervjuerna att turistbyrån skulle kunna uppmärksamma 
denna kategori mer och samarbeta mer för att skapa gynnsamma förhållanden. Då turism, fritid i 
ganska stor utsträckning kan anses samarbeta med människor (kunder) utanför Arvika är det 
viktigt för kommunen att uppmärksamma denna kategoris behov av samverkan med andra inom 
kommunen eftersom dessa företag är ett framträdande ansikte utåt mot omvärlden. Eftersom 
turism, fritid i denna studie inte inkluderar enskilda besöksmål som också tillhör andra kategorier, 
som till exempel museer, festivaler, hantverksplatser, så rör det sig inom denna kategori om 
företag som är förutsättningar för att en besöksnäring ska fungera inom en kommun, det vill säga 
restauranger, boenden av olika slag, etcetera. Att bygga upp en stark bas av denna verksamhet bör 
sannolikt även gynna företag inom övriga kategorier.  
 
Då det gäller media samt böcker och press lever dessa kategorier till viss del på att det finns 
ganska få av dessa företag inom kommunen och att de därför är förhållandevis unika inom sitt 
verksamhetsområde i Arvika. Att vara ensam inom sin bransch kan dock ha både för- och 
nackdelar. Självklart kan det underlätta att inte ha så många konkurrenter inom sitt område, men 
det finns också en liten risk för att fortsatt utveckling försvåras då det inte finns tillräckligt med 
influenser från närområden och att det är svårt att få fram och få igenom åsikter och förändringar 
om man inte har stöd i flera inom samma bransch.  
 
Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie tolkas som att det finns många positiva sidor 
för företag inom den kulturella sektorn att vara lokaliserad just i Arvika kommun. Den positiva 
andan, det gynnsamma föreningsengagemanget och traditionen vad det gäller konsthantverk och 
musik har stor betydelse. Det finns dock en del små orosmoln som kan ses som stimulerande 
utmaningar för framtiden för Arvika kommun. Framför allt kan vi se, utifrån resultatet från 
denna studie, att det är kärvt ekonomiskt för framför allt företag inom scenkonst, men även till 
viss del konst, design, hantverk. Flera av dessa företag lever med såpass knappa resurser att det är 
nästan omöjligt att försörja sig på det. Denna ekonomiska faktor kan till viss del leda till en 
gynnsam konkurrens inom området, men kan också om det inte uppmärksammas leda till en 
”urvattning” inom den kulturella sektorn som då får ett alltför kommersiellt syfte och därigenom 
också en lägre kompetens inom verksamheten. Det finns också en aspekt som kommunen bör 
beakta när det gäller den kulturella sektorn. Vi kunde se tendenser till att flera av utövarna inom 
den kulturella sektorn är äldre, det vill säga kring pensionsålder. Vi ser här en utvecklingspotential 
i att föra den kulturella traditionen vidare bland den yngre befolkningen inom Arvika kommun.        
 

Metodutvecklingsfrågor     

 
Då denna studie också har för avsikt att bidra till metodutveckling med ett verktyg som är 
applicerbart även i andra delar av Sverige så diskuteras här de metodutvecklingsfrågor som 
uppkommit under studiens gång. Dessa frågor berör främst diskussion kring definitionen 
kulturell sektor, metoden som inkluderar enkätundersökningen kontra resultatet från SCB:s SNI-
koder, samt hur denna metod skulle kunna utgöra en strategi för att utveckla nätverk och 
samverkan för den kulturella sektorn.  
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Framväxten av definitionen kulturell sektor 
 
Inledningsvis har denna studie för avsikt att rikta en viss kritik på tidigare indelning av den 
kulturella sektorn, som har haft många olika definitioner och innebörder. Kreativiteten, enligt 
Florida, uppfattad som förmågan att skapa nya meningsfulla samband och en indelning av yrken som 
generellt kan anses innefatta en hög grad av kreativitet, går att ifrågasätta. Inom denna kreativa 
sektor har han definierat en superkreativ kärna. De som arbetar inom de kreativa yrkena kallar 
Florida för den kreativa klassen, en ny social klass. Även i kulturutredningen poängteras att detta 
ordval är problematiskt. Att det skulle gå att fastställa vilka yrkesgrupper som är mer kreativa än 
andra, vill vi definitivt avvisa då det i många fler yrkesgrupper än vad som nämns av Florida krävs 
ett stort mått av kreativitet, till exempel vid utvecklandet och leverering av teknologibaserade 
produkter och tjänster, biltillverkning och komponenter till dessa, etcetera. Vi anser att kreativitet 
har en starkare koppling till individer snarare än till särskilda yrkesgrupper. Därav anser vi inte 
begreppet ”kreativ” som lämpligt val för denna studie.  
 
Lika problematiskt är det med KK-stiftelsens begrepp ”upplevelseindustrin” då KK-stiftelsen 
identifierar upplevelseindustrin som: Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form.112 Eftersom vi 
redan förkastat begreppet kreativ i detta sammanhang så faller även upplevelsebegreppet av 
samma anledning. Att säga att upplevelseindustrin skulle vara mer kreativ än andra näringar, anser 
vi inte tillbörligt då det inte finns några vedertagna belägg för ett sådant påstående. Till detta bör 
det också poängteras att begreppet upplevelseindustrin i sig inte heller är självklar, eftersom andra 
områden än de KK-stiftelsen tar upp utvecklar upplevelser i lika hög grad som dessa. Det är 
också mycket oklart vad som ingår i delområdet design eftersom all tillverkning och även alla 
tjänster innehåller ett visst mått av design. Till viss del kan det konstateras att KK-stiftelsen 
själva113 inser problematiken med denna definition eftersom de för fram frågor i ljuset som: Ska 
hela värdekedjan ingå från skapande till tillverkning och vidare till distribution och försäljning till konsument? 
Hur stor del av stödsektorn ska ingå? Problemen med dessa frågor löses inte heller genom de åtgärder 
som blir resultatet för KK-stiftelsen. Till exempel exkluderas tillverkningsdelen, fastän denna del 
är central i vissa sammanhang inom upplevelseindustrin. Det finns dock en tanke i detta 
sammanhang som känns mycket relevant, nämligen den att ta fram det som bäst karaktäriserar 
omfattningen och tillväxten av upplevelseindustrin samt att genomföra jämförelser med andra 
sektorer och även med anda länder, att få en jämförbar uppfattning om upplevelseindustrins omfattning och 
tillväxt. Det fokuseras på upplevelseindustrins kärna och inte på delområden.114 Detta anser vi 
som en viktig utgångspunkt för studier som exempelvis denna. 
 
I den begreppsdiskussion som Tillväxtanalys gör gällande kultur och/eller kreativitet klargörs den 
svårighet som finns angående valet mellan dessa. Den kritik som framkommer gällande kreativa 
näringar är att ordet kreativitet används som förstärkningsord i många fler sammanhang är 
begreppet kultur. Begreppen bör därför inte låsas till vissa näringar eller yrken.115 I jämförelse 
med kreativitetsbegreppet framhävs att kulturbegreppet kan användas för att beskriva det som 
produceras inom en näringsverksamhet, det vill säga kulturvärden. Detta har vi valt att ta fasta på 
och därför har vi valt att använda begreppet kultur istället för kreativitet i denna studie. 
 
Tillväxtanalys förslag om begreppet ”kulturnäringar” ansåg vi således passa något bättre in på 
denna undersökning. Definitionen och analysen enligt tillväxtanalys är dock begränsade till 
verksamheter som har en ekonomisk verksamhet med en omfattning som gör att de är med i 

                                                
112 Nielsén, T (2006) sid.20 citat 
113 KK-stiftelsen (2003) sid. 8 
114 Ibid. 
115 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A (2009) sid. 14 



 

 48

företagsregistret.116 Lösningen blev därför en kombination av Tillväxtanalys förslag och på det 
sätt som Region Östsam definierar verksamheten; den kreativa sektorn. Region Östsam förklarar 
och jämför valet med att till skillnad från industri har termen inte en lika stark fokusering på 
produktion, vinst och konsumtion. Det skapas i stället ett större perspektiv som även inkluderar 
icke vinstdrivande och stöttande verksamheter.117   
 
Den slutliga kontentan av detta resonemang var att vi valt att använda oss av definitionen 
kulturella sektorn. De delkategorier som inkluderas i denna definition är enligt Tillväxtanalys förslag 
på kulturella näringar plus den närliggande domänen turism, sport och fritid. Enligt önskemål har 
vi dock exkluderat sport. 
 

Jämförelser av urvalsmetoder 
 
I studien av den kreativa sektorn i Norrköping118, visade det sig i en jämförelse mellan 
enkätundersökningen och SNI-koderna, att antalet anställda inom den kreativa sektorn i 
Norrköping är fler enligt enkäterna än enligt SCB:s SNI-koder. Även i denna studie blev 
resultatet detsamma. Endast 157 stycken företag fanns att tillgå enligt SNI-koderna, och då var 
det flera som inte var relevanta, medan vi fann 265 stycken företag genom att dels utgå från 
material från kommunen, dels utgå ifrån telefonkatalogen och Eniro, och slutligen finna 
ytterligare genom att låta första omgången av företag tipsa om ytterligare fler som de samarbetar 
med. Problemet vi såg med att använda oss av SNI-koder var detsamma som KK-stiftelsen 
diskuterar i sin undersökning som bestod av en statistisk sammanställning i huvudsak utifrån 
befintlig företagsstatistik enligt SCB. Det betonades i detta arbete att det inte varit helt enkelt att 
genomföra denna undersökning och sammanställning, då exempelvis hela yrkesgrupper var 
exkluderade ur statistiken.119 När det gäller den undersökning som Tillväxtanalys120 har genomfört 
så utgick de ifrån fler SNI-kodgrupper än vad som ryms inom ramen för Kultur, nöje och fritid 
(kodgrupp 90-93). De har istället sökt upp kodgrupper som tillhör den kulturella sektorn men 
som sorteras under andra huvudgrupper än Kultur, nöje och fritid, till exempel kodgrupp 8552 – 
Musik, dans och övrig kulturell utbildning och som hör tillhuvudgruppen Utbildning (kodgrupp 
85). 
 
Utifrån detta perspektiv anser vi inte att SNI-koder bör användas som det enda sättet att samla in 
uppgifter om företag inom den kulturella sektorn, dock väl som ett komplement för att se hur det 
skiljer sig och vad man kan ha gått miste om i relation till en annan insamlingsmetod. Detta visar 
även på den problematik som finns gällande definitionen av denna sektor och de överlappningar 
som finns. Genom att använda sig av fler metoder skapas ett bredare underlag att utgå ifrån. 
Liksom det påpekas i exempelvis studien av den kreativa sektorn i Norrköping121 är det möjligt 
att genom enkäter och intervjuer komma åt information och svar som det inte går att utläsa av 
statistiken. 
 
Då det gäller den metoden vi utgick ifrån, som finns beskriven i metodkapitlet, skiljer den sig 
också något åt från Sandvikenmodellen122 då dessa utgick ifrån ett antal intervjuer med 
nyckelpersoner (identifierare) för att därefter intervjua ytterligare identifierare som de första 

                                                
116 Bager-Sjögren, L, Kolmodin, A, Junkka, F samt Alfredson, E (2009) sid. 9 
117 Jonsson, H (2006A) sid. 9 
118 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid. 31 
119 KK-stiftelsen (2003) sid. 2 och 11-12 
120 Bager-Sjögren, L & Kolmodin, A. (2009) sid. 22 
121 Sas, M, Sunnergren, F & Jonsson, H (2006) sid. 12 
122 KK-stiftelsen (2003) 
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rekommenderade. Vi valde i vår studie att göra tvärtom, det vill säga att finna så många företag 
som möjligt på en gång för att därefter göra djupintervjuer med ett antal respondenter i avsikt att 
få ytterligare perspektiv på fördjupningsfrågorna. Vi valde också att följa upp 
enkätrespondenternas identifiering av samarbetspartners som nya respondenter och gjorde därför 
ytterligare ett utskick av enkäter. För att se denna metod ur ett metodutvecklingsperspektiv så 
rekommenderar vi att följa upp tipsen på fler företag genom nya enkätutskick ända tills inga eller 
ytterst få nya företag dyker upp som samarbetspartners. 
 
Det är vår intention att begreppet kulturella sektorn samt den metod vi valt att använda oss av 
ska kunna vara en strategi för att kunna lägga en bra bas för att utveckla nätverk och samverkan i 
fler kommuner än i Arvika.  
 

Strategi för platsutveckling 
 
Platsers särarter och identiteter framhålls ofta i affärssammanhang och inom samhällsplanering 
för att signalera platsens värde. Företag använder ofta platsers kulturella särarter i sin strategiska 
affärsutveckling för att skapa mervärden.123 En plats materiella förhållanden, bland annat dess 
fysiska struktur inom stadsplanering och arkitektur, utvecklas alltmer i symbios med olika 
kulturella och symboliska uttryck. Det är fråga om att skapa en så attraktiv miljö, respektive bild, 
som möjligt av en plats för ett ökat inflöde av människor samt kapital det vill säga företag och 
investeringar. Tänkandet ryms inom ramen för kulturell ekonomi.124 Platsutvecklare arbetar 
således med att skapa både de rätta markörerna, till exempel platsvarumärken, samt estetisering 
eller att skapa en attraktiv miljö på platsen.125 Detta kan uttryckas som att det är viktigt att skapa 
en intressant bild eller berättelse om platsen som lockar människor.126 Det är också en fråga om 
en utveckling av platsens ”permanenta” miljö i form av exempelvis spännande boende- och 
besöksmiljöer såväl i natur som i stadsrum (genom fritidsområden, närhet till vatten, arkitektur, 
kulturarv, gågator, uterum etcetera) och ett attraktivt konsumtionsutbud (köpcentra etcetera), 
samt att utveckla upplevelser och tillfälliga mötesplatser som exempelvis evenemang (festivaler, 
konferenser, aktiviteter inom kultur och sport).  
 
Nyckelord som används för att nå framgång vid utveckling av platser och regioner i en 
globaliserad värld är att: skapa tillgänglighet/global räckvidd, att utnyttja och utveckla den lokala 
särarten/identiteten, utveckla vital kultur, en hållbar miljöutveckling, att såväl utbilda som att 
locka till sig kompetens och kreativa människor samt att utveckla mötesplatser för 
nätverksskapande.127 

 
Avslutningsvis ges nedan några rekommendationer till Arvika kommun och Region Värmland, 
som bara ska ses som tänkbara alternativa insatser, som ett bidrag i en diskussion kring strategier 
för platsutveckling.  
 
• Vi anser att nätverk som är ekonomiskt gynnsamma i form av minskade kostnader för till 

exempel marknadsföring eller andra administrativa uppgifter för företagen är viktiga att 

                                                
123 Kotler, P (1999) 
124 En definition av kulturell ekonomi är när kultur används i bemärkelsen människans skapande av värden, mening 
och identiteter i förhållande till ekonomiska sammanhang (Aronsson, 2007a).  
125 Berg, P.O, Linde-Laursen & Löfgren, O. (red.) (2002), Bjälesjö, J. & Johansson, S (red.) (2007) samt Aronsson, L 
(2007b)  
126 Miljön som den kreativa klassen lockas av är, enligt Florida (2002), den som präglas av mångfaldig och tolerant 
kultur, respektive fysiska miljöer som är ”levande”, t.ex. pittoreska kulturarvsmiljöer eller ett rikt musik- och konstliv. 
127 Aronsson, L  (2007a,b) 
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försöka få till stånd. Att det är tydligt för företagen hur de kan minska kostnader eller öka 
lönsamheten genom samarbetet anser vi är av yttersta vikt, särskilt då flera företag uttryckte 
att de hade knappa resurser.  

• Att skapa mötesplatser för samverkan och för allmänheten att ta del av kulturellt utbud, 
menar vi också skulle kunna bidra till att utveckla den kulturella sektorn i Arvika. Detta 
positionerar den kulturella sektorn och skapar ett starkare varumärke. 

• Punktinsatser för att få till stånd heltidstjänster för kulturell verksamhet till stånd skulle till 
viss del kunna förbättra kvaliteten på den kulturella verksamheten. 

• Det är viktigt att fortsätta att bygga på den positiva andan som kännetecknar Arvika då det 
gäller kulturell verksamhet för att locka fler utövare och för att stärka Arvika som besöksmål.  

• Det skulle kunna vara intressant att skapa nätverk med representanter från de olika 
kategorierna samt från kommun och myndigheter för att kontinuerligt följa upp 
verksamheten inom den kulturella sektorn i Arvika. 

 

Avslutning 

 
Syftet med denna studie var att ge underlag för Region Värmland och Arvika kommuns fortsatta 
arbete med att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom de kreativa näringarna. Vår avsikt 
med denna rapport har varit att kartlägga den kulturella sektorns omfattning och nätverk i den 
mån det varit möjligt utifrån den svarsfrekvens vi fått i enkätundersökningen. Avsikten har också 
varit att undersöka den utvecklingspotential som finns hos den kulturella sektorn, vilken vi tror 
har flera potentiella angreppssätt, bland annat i form av kunskaps- och kompetensutveckling. Vi 
hoppas också att denna studie ska kunna ge inspiration och verka som underlag för fortsatta 
studier som påminner om denna i andra kommuner.  
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Bilaga 1 
 Producenter Nödvändigt stöd Distribution 

Arkitektur Verksamheter för arkitektur   

Design 

Verksamheter för 
formgivning, bla webb, print 
och hantverk (ej mode)   

Film/Foto 

Regissörer, manusförfattare 
och skådespelare för film.  
Film- och videoproducenter. 
Biografer.  Fotografer.  
Scenografer. Animatörer 

Reproduktionsverksamhet. 
Fotolaboratorier. 
Fristående filmföretag, t.ex 
för ljud, lju och rekvisita. 

Distribution för 
DVD och videp 
mot konsument, 
t.ex för uthyrning. 

Konst Konstnärer och gallerier 
Förlagsverksamhet, bl.a 
för reproduktioner. Konstantikvariat 

Litteratur Författare. Bokförlag 
Tryckning och bindning 
av böcker. 

Bokhandlare och 
antikvariat. 
Bokklubbar och 
försälning via 
postorder och 
Internet. 

Marknadskommunikation 
Verksamheter inom reklam, 
PR och event Tryckerier och förmedling.  

Media 

Producenter av tidningar och 
magasin. Radio- och TV-
producenter Tryckerier. 

Butikshandel med 
tidningar. 

Mode 
Producenter av accesoarer 
och modekläder. Styling  Klädhandel. 

Musik 

Artister, kompositörer, 
textförfattare och 
producenter. Skivbolag. 
Musikförlag 

Reproduktion av 
inspelningar. Arrangörer 

Skivförsäljning, 
även via postorder 
och Internet 

Måltid 
Kockar. Sommelierer. 
Restauranger. Catering   

Scenkonst 

Dansare och artister. 
Regissörer, manusförfattare 
och skådespelare för 
scenkonst. Producenter. 
Teatrar och konsertsalar.   

Turism/Besöksnäring 

Inkvartering. Camping och 
fritidshus. Arrangörer och 
förmedling av resor.  Turisttransport. 

Upplevelsebaserat 
lärande 

Museer och vissa nöjesparker, 
E-lärande och annan viss typ 
av inlärning. Producenter av 
vissa spel och leksaker, bl.a. 
dator-/TV-spel 

Produktion av vissa spel 
och leksaker 

Detaljhandel för 
vissa spel och 
leksaker. 

Verksamheter i upplevelseindustrin indelade i delområden och i tre branschled. Tabellen ger rapportens svar på 
frågan: Vad är upplevelseindustri” 
Källa Upplevelseindustrin 2003. Statistik och jämförelser; 
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Kulturarv, 
Information Museum               

  
Bibliotek, 
Informationshantering           

  Historiska platser/Hus           

  Arkiv               

Konst, Design Musik               
  Mode, Design             
  Konst, Konsthantverk           
  Litteratur              
  Artister, Dans, Teater           

  Arkitektur               

Media, Digitalt 
Tidningar, 
Tidskrifter             

  Mjukvara, Spel, Datorservice           
  TV, Radio              
  Reklam              
  Film, Video             

  Foto               
Turism, Rekreation, 
Sport Sport              

  
Djur, Natur, 
Friluftsliv             

  Turism              
  Spel/Vadslagning             

  Andlighet/Själsliv             
Värdesysten. Kreativa sektorns roller och funktioner 
Källa: Johnsson, H (2006A). Den kreativa sektorn, en studie av Norrköping, Regionförbundet Östsam 
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Bakgrundsuppgifter 
 
 
1. Namn på bolag 
 
………………………………………… 
 
2. Bolagsform 
 
 Aktiebolag 
 Handelsbolag 
 Enskild firma 
 Ideell förening 
 Ekonomisk förening 
 Övrig 

 
3. Antal anställda 
 
…………………………………………. 
 
4. Finns bolaget i fler kommuner än Arvika, i sådana fall var? 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
5. Vilket år startade verksamheten? 
 
…………………………………………. 
 
6. Vilken är er huvudsakliga verksamhet inom bolaget? 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
 
 
 



 

 

7. Vilken produkt/tjänst genererar den största ekonomiska vinsten för bolaget? 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
8. Hur är ledningen för ert bolag sammansatt, antal ledamöter och fysisk lokalisering? 
 
................................................................. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
9. Hur ser anställningarna ut? 
 
 Projekt 
 Heltid 
 Deltid 
 Konsult 
 Ideellt 
 Övrigt, i sådana fall hur då? 

 
………………………………………….. 
 
…………………………………………. 
 
10. Var rekryterar ni ifrån? 
 
 Arvika kommun 
 Övriga Sverige 
 Andra länder än Sverige 

 
11. Finns det tillgång till kompetensutveckling inom er kommun? 
 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samarbetet med andra bolag/aktiva inom kulturella näringar. 
 
12. Med hur många andra aktiva inom kulturella näringar i Arvika samarbetar ni med? 
 
 0 
 1-5 
 6-10 
 11-20 
 20 eller fler 

 
13. Nämn namnet på så många samarbetspartners som ni kan komma på? (Använd baksidan 
på enkäten. Denna fråga är särskilt viktig då denna studie går ut på att kunna skapa nätverk 
mellan aktörer inom kulturella näringar i Arvika. Ta er tid till att komma på så många som 
möjligt.) 
 
14. På vilket sätt samarbetar ni med andra aktiva inom kulturella näringar i Arvika? Kryssa 
gärna i fler än en. 
 
  Kunder 
  Leverantörer 
  Personal 
  Informationsutbyte 
  Övrigt, och i sådana fall hur? 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
15. Hur stor del av samarbetet med andra aktiva inom kulturella näringar sker med aktiva 
lokaliserade i Arvika kommun? 
 
 Samtliga inom Arvika kommun 
 Majoriteten inom Arvika kommun 
 Ett fåtal inom Arvika kommun 
 Inga inom Arvika kommun 

 
 
16. Hur ofta har ni kontakt med andra inom samma bransch? 
 
 dagligen 
 1-2 ggr/vecka 
 1-2 ggr/månaden 
 några ggr/år 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. Hur skulle ni vilja förbättra verksamheten inom ert område? 
 
 Genom nätverk för aktiva inom samma bransch 
 Rådgivning 
 Ekonomiskt stöd 
 Andra samarbeten, i sådana fall hur? 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
 
18. Vad är det huvudsakliga skälet till att ni är lokaliserade i Arvika kommun? 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
19. Vilka är de huvudsakliga fördelarna, anser Du, att vara lokaliserad i Arvika kommun? 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
20. Hur tror ni att er verksamhet ser ut om  5 år? 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
 
 
 



 

 

21. Övrigt som Du vill tillägga? 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
 
 
Får vi kontakta er för ytterligare information? 
 
 Ja, på telefonnummer:…………………………...... 
 Nej 

 
 
Tack för Er medverkan! 
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Kulturella sektorn i Arvika

I föreliggande rapport redovisas en kartläggning av den kulturella sektorn i Arvika kommun i Värmland. 
Studien har genomförts av Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads 
universitet. Syftet är att ge underlag för Region Värmland och Arvika kommuns fortsatta arbete med 
att initiera och stödja utvecklingsprocesser inom denna sektor. De delmoment som ingick i uppdragets 
omfattning är följande:

• kartlägga den kulturella sektorns omfattning och nätverk i Arvika kommun
• undersöka utvecklingspotentialen hos den kulturella sektorn i form av nätverksträffar samt 

undersöka möjligheterna för innovativa processer och mikrokluster
• undersöka behovet av kunskaps- och kompetensutveckling för den kulturella sektorn
• diskutera strategier för hållbar platsutveckling – en helhetsstruktur som tillvaratar platsens 

särarter och identitet i samklang med utveckling av kreativa miljöer till gagn för invånare, 
besökare, företag och andra organisationer

• bidra till metodutveckling med ett verktyg som är användbart i bland annat övriga Värmland

Det finns en problematik runt definitionen gällande begreppen kulturella och kreativa näringar.  
I skilda undersökningar och utvärderingar runt om i landet så förekommer en viss variation bland 
dessa definitioner beroende på olika faktorer, en av dessa faktorer kan vara de olika inspirationskällor 
ur ett nationellt/internationellt perspektiv som legat till grund för avgränsningen. Det kan även 
handla om hänsynen till den specifika platsen som sådan, samt syftet med själva undersökningen 
eller utvärderingen. Vi ger några kortfattade exempel på olika undersökningar angående kulturella och 
kreativa näringar där definitionerna av begreppet skiljer sig något åt. Syftet har varit, med tanke på den 
metodutveckling som ligger till grund för föreliggande undersökning, att visa på olika definitioner och 
metoder utifrån skilda undersökningar utförda av olika intressenter. Det begrepp vi valt att använda 
i föreliggande undersökning är den kulturella sektorn.

Metoden som den här studien bygger på är en enkätundersökning, sex intervjuer och en översiktlig 
genomgång av den kulturella sektorn i Arvika enligt SNI-koder.

Enligt den empiriska studien visade det sig att den kulturella sektorn i Arvika består av många 
små en- eller fåmansföretag, i huvudsak enskilda firmor men det finns också många ideella föreningar. 
Till den största delen består den kulturella sektorn i Arvika av företag som är inriktade på kultur-/
naturarv, scenkonst och konst, design och hantverk. Detta är också förenligt med den tradition som 
startade förra sekelskiftet då det var en immigrering av konstnärer, konsthantverkare och musiker till 
Arvikatrakten. Man kan också se tydliga indicier på hur kulturarvet i Arvika påverkar traditionen inom 
konst och musik än idag.

Sammanfattningsvis kan resultatet av denna studie tolkas som att det finns många positiva sidor 
för företag inom den kulturella sektorn av att vara lokaliserad just i Arvika kommun. Den positiva 
andan, det gynnsamma föreningsengagemanget och traditionen vad det gäller konsthantverk och 
musik har stor betydelse.
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