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Tack!
Jag vill tacka de studenter, föreläsare, forskare, företagare, tjänstemän och politiker som tagit
sig tid och delat med sig av sin syn på de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och hur de
kan utvecklas framöver. Målet med den här rapporten har varit att ge en slags ögonblicksbild
av hur KKN såg ut i Luleå och Piteå 2012.
Rapporten har ett näringslivsinriktat fokus. Kartläggning och statistik består av registrerade
bolag i Luleå och Piteå tom juni 2012. Rapporten beskriver även några fler aktörer på den
lokala, regionala, nationella och europeiska arenan som på olika sätt arbetar med KKN. Den
gemensamma faktorn för de verksamma bolagen är att de alla utgår från en kulturell kärna/
uttryck i sitt företagande. Det som skiljer dem åt är att de arbetar under olika villkor och förutsättningar. En del baserar sin verksamhet på kommersiella intäkter, andra finansierar sin
verksamhet genom offentliga medel och en del har båda typerna av intäkter.
Rapporten är ett sammansmält resultat av samtal med olika aktörer inom KKN i Piteå och
Luleå, andra nationella och internationella röster samt ett statistiskt underlag från 900 aktiva
bolag och slutligen rapportförfattarens egna reflektioner och analyser.
Statistiken är byggd så att varje branschområde ska vara avläsbart i antal bolag och ekonomisk volym/grupp. På så vis ska det vara lätt att komplettera eller dra ifrån aktörer beroende
på utveckling, ev. misstag i kartläggningen eller annan önskad kategorisering. Förhoppningen
är att bilden ska fungera som underlag för kommande strategier och handlingsplaner, samt
utgöra en statistisk grund för kommande uppföljningar.
Tack till finansiärerna som visat intresse för att KKN ska fortsätta utvecklas. De har varit
Luleå och Piteå Kommun, Norrbottens Läns Landsting, Norrbottens Länsstyrelse samt Tillväxtverket. Luleå Näringsliv AB har varit huvudman för projektet/förstudien.
Och framförallt tack till alla begåvade kreatörer och duktiga bolag som bidrar till att KKN
fortsätter att växa och utvecklas i Norrbotten.

Luleå 2013-01-01
S tina A lmkvist
Creative Consulting
Projektledare för projektet Creative Nodes
www.creativenodes.se
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Förord
När den här rapporten skrivs så råder lågkonjunktur i västvärlden. Arbetslösheten är hög och
man söker febrilt efter nya sysselsättningar som kan bära och stabilisera utvecklingen framåt.
Ingen bransch verkar längre trygg och säker. Den tekniska utvecklingen har effektiviserat
många branscher men det innebär oftast att man producerar mer med färre anställda och de
nya tjänsterna som uppstår kräver ofta specialiserade kompetenser.
Den tekniska utvecklingen har medfört ett paradigmskifte för hur vi lever våra liv. Digitalisering och mobilitet skapar möjligheter, på gott och ont att vara uppkopplade dygnet runt och
”överallt”. Det påverkar vår livsstil, vårt arbete och vår fritid på ett sätt som saknar historisk
motsvarighet. Produkt och tjänsteutveckling går allt snabbare. Det gäller att ligga i framkant
om man vill göra goda affärer och som konsumenter ställer vi allt högre krav på användarvänlighet, snabbhet, effektivisering, lust, kreativitet, överraskningar, dramaturgi och visualisering.
Mot den bakgrunden riktas nu strålkastarna mot egenskaper som kreativitet och innovativt
tänkande. De som lyckas skapa rätta förutsättningarna för att stimulera dessa egenskaper
anses vara de som har bäst förutsättningar att lyckas framöver. Sverige ligger väl till i olika
listningar när man värderar kreativitet och innovation. De kreativa och kulturella näringarna
(KKN), ligger högt på agendan i Europa, för inom den branschen arbetar man redan med kreativitet i olika processer och former. Så frågan är inte om man ska satsa på KKN, för det görs
redan. Frågan är HUR vi kan bli ännu bättre och skapa mera affärer, mera kultur och större
regional tillväxt med hjälp av de kulturella och kreativa näringarna?
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Utmaningen
Hur har andra gjort som har lyckats?
I boken Place Managment1 – New Roles for Place Managers in Rebuilding European Welth
så finns många globala exempel där man lyckats skapa framgångsrika regioner genom innovativt tänkande och samarbete, där KKN varit en av de centrala byggstenarna.
Lite förenklat kan man påvisa att följande drag varit karaktäristiska för dessa satsningar;
• De har skett i områden eller städer med mycket människor. Det innebär att det funnits ett
relativt stort antal ”vildhjärnor”, kreatörer och entreprenörer på dessa platser, dvs en bottom-up rörelse.
• Platserna har ofta haft gamla bevarade industriområden som man använt för satsningar på
nya verksamheter och mötesplatser.
• Tjänstemän och politiker har i sin tur format ett tydligt ledarskap för att genomföra dessa
projekt, alltså en rörelse uppifrån och ner.
• Satsningarna har möjliggjorts genom en kraftfull blandning av offentliga och privata aktörer, där många aktörer av olika slag (och inte bara formella ledare) utgör eldsjälarna. Dessa
eldsjälar har förstått sin betydelse, lyckats skapa strategier samt ett gemensamt handlingsutrymme för att förändra platsen de bor på.

Hur kan vi göra för att lyckas?
Oddsen kan verka svåra. Vi är en region med relativt sett få människor, dessutom spridda över
en stor yta. Basnäringarna har varit dominerande, där flertalet i tidigare generationer varit
anställda och entreprenörerna har varit betydligt färre. Kan vi bli en stark aktör på den globala
arenan, har vi det som krävs?
Det finns ett par generella aspekter som har en global påverkan värda att lyfta fram och det
finns ett par platsspecifika aspekter som gör oss unika.

Åtta skäl att satsa på KKN
1. Paradigmskifte för hur vi kommunicerar
och lever via digitala medier
Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte för hur vi lever och kommunicerar via digitala me
dier. Världen är idag digitalt sammanbunden. Affärer görs globalt. Vem som helst (dock med
tekniska förutsättningar och sociala färdigheter) kan nå ut till kunder och användare av sociala
medier, i princip var som helst i världen. Tidigare hierarkier löses upp, gamla affärsmodeller
tippar över kant och vi lever i en konstant förändring som drivs av snabb teknikutveckling och allt
mer fingerfärdiga användare och kräsna konsumenter. Internet och mobilitet är bärare av detta
historiska paradigmskifte och vi har ännu bara sett början. Här finns stora möjligheter för
KKN om man behärskar den digitala tekniken och kunskapen om hur man bygger innehåll
och relationer för olika kanaler och målgrupper.

1
Place Managment – New Roles for place Managers in Rebuilding European Welth, Asplund Christer, Ikkala,
Jacob, Kotler, Philip, Infotain and Infobooks Sweden AB 2011.
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2. Efterfrågan på produkter och tjänster inom KKN ökar
Efterfrågan på produkter och tjänster för aktiviteter, förströelse och underhållning relaterade
till KKN, fortsätter att öka. Inom EU görs kraftfulla satsningar/program som Creative Europé2
för KKN näringarna framöver, med syfte att stärka den europeiska KKN branschen i ett internationellt konkurrensperspektiv.

3. Ökat fokus på synlighet och visualisering
för många branscher
En växande trend när man bedömer projekt idag är ett ökat krav på synlighet och visualisering, inte minst i EU-projekt. Organisationer, bolag, myndigheter, utbildning och forskning
behöver professionell kunskap för att klara detta. Basnäringarna efterfrågar också kompetens
inom det man kallar ”gamification”3 för sin kommunikation och marknadsföring. Genom
crossmöten mellan basnäring och KKN kan nya affärer skapas om man klarar av att hantera
varandras olika kulturer och språk.

4. KKN – en ny och attraktiv näring
Yrken inom KKN står högt på listan för ungdomars drömyrken, men området behöver synliggöras så att de som vill kan se en möjlighet att stanna i regionen och leva på sitt intresse. I
kölvattnet av den digitala utvecklingen sker nu en ökad efterfrågan på kompetens inom visualisering av stora dataflöden. Här möts kompetens inom data/IT med kompetens inom visuell
design och kreativitet. Kanske är det inom detta område som morgondagens unga kommer
att arbeta.

5. Branschöverskridanden utvecklar
innovationer och affärer
Vi bor i ett unikt län med en fantastisk natur, med en mångkultur med djupa historiska rötter
och med en stabil basnäring. Med hjälp av digitala verktyg och ett innovativt synsätt borde vi
kunna utveckla nya produkter och tjänster för turism/ besöksverksamhet, data/IT, matupplevelser, gruvbransch, hälsovård mm. Här borde KKN kunna utveckla fler affärer eftersom det
i slutändan handlar om att kreera innehåll, paketera och sälja kreativt. Acusticum företagsby
i Piteå är en kreativ nod som redan arbetar strategiskt med att utveckla gränsöverskridande
samarbeten. Norrbotten har också en stor kulturverksamhet med starkt stöd av offentliga aktörer. Stärkta samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn borde snabbt kunna utveckla
regionen ytterligare.

ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/page/creative-europe_en.htm
en.wikipedia.org/wiki/Gamification Gamification refers to service design aiming to provide game-like experiences.
[1] In practice gamification commonly applies to non-game applications and processes.[2] Gamification’s proponents
argue that it works by making technology more engaging,[3] by encouraging users to engage in desired behaviors,[4]
by showing a path to mastery and autonomy, by helping to solve problems and being more engaging, and by taking
advantage of humans’ psychological predisposition to engage in gaming.[5] Available data from gamified websites,
applications, and processes indicate potential improvements in areas such as user engagement, ROI, data quality,
timeliness, and learning.[6

2
3
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6. Facebooketableringen ger kringeffekter
och ett unikt momentum
Regionen har genom Facebooketableringen i Luleå visat sig stark inom området ”Big Data”.
I Europa är det Luleå och Dublin som är ledande inom detta område. Facebook är ett av världens största varumärken med en miljard användare. Dess genomslag och symbolverkan har
i sin tur lett till ytterligare företagsetableringar, som vill dra nytta av närheten till Facebook.
The Node Pole är organisationen som aktivt arbetar med att få fler megadatacenters lokaliserade till regionen (Luleå, Piteå och Boden). Genom nära relationer till
Facebook och andra framgångsrika företag inom den ”sociala mediesfären” skapas även goda möjligheter i regionen för hög nivå av kompetensutbildning inom
sociala medier, spel, sökoptimering osv.

7. Fördel att vara få
Att vi är få kan vara en fördel. Det är nära mellan invånare och beslutsfattare i Norrbotten.
Den snabba teknikutvecklingen gör att de som är mest snabbfotade och förändringsbenägna
är de som snabbast tar hem nya affärer. Korta beslutsvägar och ett fungerande nätverk skapar
en bas, ett slags grundläggande struktur, som rätt nyttjad kan ge goda förutsättningar för olika
aktörer att skapa morgondagens affärer. Om vi kan samverka utifrån framtagna strategier och
handlingsplaner så har vi faktiskt en fördel framför andra mer tätbefolkade områden.

8. Gemensam synlighet under etablerat varumärke
I en värld full av information och ständigt ökat antal sändare gäller det att vara synlig och
tydlig i sin kommunikation. Varje sändare har förstås kontroll över sitt eget brand/varumärke men man kan fundera på vilken effekt det skulle ge om fler även co-brandade sig under
begreppet Swedish Lapland, som skulle fungera som ett slags paraplybegrepp. Det är ett
inarbetat och väl förankrat varumärke som borde kunna användas i en vidare
kontext utöver att vara namn åt en destination och en organisation för
turism/besöksnäringen.
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KKN – både kultur och näringspolitik
Kreativa näringar är det begrepp som valts för att fånga det fenomen i samhället som
tyder på att expressiva värden som estetiska aspekter och upplevelser har ökat i betydelse
i ekonomin.
Gemensamt för dessa begrepp är att de beskriver en koppling mellan kultur, kreativitet
och näringsliv som innebär att också kulturpolitiken och näringspolitiken i större omfattning överlappar varandra.
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)

Europa
Det finns en stor tilltro till att KKN ska vara den näring som stärker Europas konkurrenskraft
och bidrar till den europeiska sammanhållningen och kulturen. Denna strategi finns formulerad i programmet Creative Europe4 som ska sträcka sig från 2014 och framåt.
Creative Europé ingår i sin tur under det stora policyprogrammet Europa 20205 som är ett
övergripande dokument på Europanivå. Detta dokument ligger i sin tur till grund för enskilda
nationer och regioner vid utformning av respektive styrdokument.

4
5
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Sverige

På det nationella planet har Kultur och Näringsdepartementet formulerat en handlingsplan,
som sträckte sig fram till 2012. Det finns skäl att anta att det framöver inte kommer att formuleras en nya handlingsplan speciellt för KKN utan att man ser KKN som del av andra andra
strategier.
Den nationella innovationsstrategin
I den nyligen presenterade Den nationella innovationsstrategin6 ingår KKN som en av många delar.
Attraktionskraft Sverige
Regeringen har en vision om att Sverige ska bli världens bästa land
att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner, och regioner skapar attraktiva miljöer och formar
sin framtid utifrån sina unika förutsättningar. Den visionen presenteras under Attraktionskraft Sverige7.
Digital Agenda
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen8 för 2012 (prop. 2011/12:01) att tidigare IT-politiska mål och delmål om tillväxt och kvalitet ska upphävas och ersättas med nya IT-politiska mål.
Turism/Besöksnäring
Kiruna är en av fem utsedda piloter för satsning på destinationsutveckling9. Dessa blir regeringens satsning på hållbara turistdestinationer för en internationell marknad. Programmet om
totalt 60 miljoner kronor genomförs under perioden 2012-2014. Tillväxtverket ansvarar för
programmets genomförande i nära samarbete med Visit Sweden AB.
Statens kulturråd
Statens kulturråd10 är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådets övergripande uppgift är att främja utvecklingen på kulturområdet och fördelar bl a stöd till: teater,
dans, musik, litteratur, konst, kulturtidskrifter samt museer och utställningar, samt informerar om kultur och kulturpolitik.
Tillväxtverket
Tillväxtverket11 arbetar med hållbar tillväxt inom en mängd områden. Verket har haft regeringens uppdrag att stötta KKN genom specifika satsningar.
Generator
Generator Sverige12 är en nationell intresseorganisation för KKN som arbetar för att främja
entreprenörskap, innovationsanda och kreativitet. Föreningen arrangerar årligen en stor konferens för aktörer inom KKN.
www.regeringen.se/content/1/c6/20/11/84/7991d65e.pdf
www.regeringen.se/sb/d/16092
8
www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175529
9
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/insatserfordestinationsutveckling.4.6a7dfe9a134cd71cae180008518.html
10
www.kulturradet.se
11
www.tillvaxtverket.se
12
www.generatorsverige.se
6
7
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Norrbotten
Det regionala utvecklingsarbetet sker i ett partnerskap som består av Länsstyrelsen, Lands
tinget, Kommunförbundet, Luleå tekniska universitet, Arbetsförmedlingen, Trafikverket,
Sametinget, TCO, LO, SACO, Företagarna och Norrbottens Handelskammare.
Länsstyrelsen i Norrbottens Län och KKN
I Norrbotten är det Länsstyrelsen som har det formella ansvaret för
KKN näringarna gentemot Tillväxtverket och myndigheter. Det är
Länsstyrelsen via det regionala partnerskapet som har skrivit Norrbottens strategi för KKN, Strategi för kulturella och kreativa näringar
i Norrbottens län 2011- 2013.13
Syftet med strategin är att främja förutsättningarna för kreativa
och kulturella företag och företagare och att visa de kulturella och
kreativa näringarnas omfattning samt att utgöra ett förtydligande
och komplement till det regionala utvecklingsprogrammet (RUP)
och det regionala tillväxtprogrammet (RTP).
Nyligen har den sk RUS:en publicerats. Det är den regionala utvecklingsstrategin14 för hållbar framtid i Norrbotten 2020.
Nya näringar som växer fram inom den kulturella och kreativa sektorn är viktiga för länet
och bidrar till utvecklingen av tjänstesektorn. De omfattar näringar som har sitt ursprung
i individuell kreativitet och talang och som skapar välfärd och sysselsättning, till exempel
inom reklam, arkitektur, hantverk, design, mode, konst, dans, författande, film, video,
mjukvara och musik. Genom regional specialisering inom olika branscher kan det bildas kluster, där närheten till företag i liknande branscher kan leda till ett lärande mellan
företag. Regioner med kluster inom växande branscher kan uppleva en snabb tillväxt av
den regionala inkomsten. Stora regioner har ett mer diversifierat näringsliv och är mindre
beroende av enstaka stora arbetstillfällen.
I RUS-dokumentet finns fem områden man lyft ut som prioriterade:
• Innovation och förnyelse
• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Strategiskt gränsöverskridande arbete
• Livsmiljöer
• Tillgänglighet
Denna rapport föreslår ett par konkreta handlingar för de Kulturella och Kreativa näringarna.
Dessa förslag skär horisontellt igenom de fem prioriterade områdena i RUS:en och kan därför stärka den regionala utvecklingen, på samtliga av de identifierade nyckelområdena.
Den här rapporten har kartlagt bolag som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Utöver den kartläggningen pågår en mängd andra aktiviteter och projekt i regionen.
Norrbottens Läns Landsting är en stor och samlande regional aktör i detta arbete.

13
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/naringsliv%20och%20foreningar/
Regional%20utvecklingsstrategi%20för%20hållbar%20framtid%20i%20Norrbotten%202020_uppslag.pdf
14
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/
Strategi%20för%20kulturella%20och%20kreativa%20näringar%20i%20Norrbottens%20län%202011-2013.pdf
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Norrbottens läns landsting och kulturen
Division kultur och utbildning på Landstinget har det samlade ansvaret för landstingets
insatser inom kulturområdet och har verksamhet inom de flesta kulturområden. Samarbete sker på olika plan med större delen av kulturlivet och folkbildningen i Norrbotten.
Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom vården och i det
förebyggande folkhälsoarbetet.
I divisionsplanen15 skriver man bl a om ”attraktiva livsmiljöer” och ”infrastrukturutveckling av kulturverksamheter”. Under delmål står det även att man ska utveckla samarbetet
med andra samhällsområden, särskilt gällande kulturella och kreativa näringar samt samhällsplanering.
• Kulturplan
Kulturplanen16, för Norrbotten har väckt stor uppmärksamhet
över hela landet. Planen har arbetats fram i nära samarbete
bland annat med länets kommuner och kulturarbetare. Under 2012 inleddes arbete med att skapa en ny kulturplanplan17
som ska gälla from 2014.
• Kultursamverkansmodell
En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar
har införts från 2011 genom den s k Kultursamverkansmodellen18 eller koffertmodellen. Målet är att skapa ett ökat utrymme
för regionala prioriteringar och variationer.
• Regionala enheten
Regionala enheten19, 20 inom Landstinget har hand om de mer näringslivsinriktade aspekterna av de kulturella och kreativa näringarna och är den enhet som har varit med i
styrgruppen för projektet Creative Nodes.

www.nll.se/upload/ku/stku/fakta/Divisionsplan%202012.pdf
www.nll.se/upload/ku/stku/kulturplaner/kulturplan.pdf
17
www.nll.se/sv/Kultur/Kultursamverkan/Ny-kulturplan-pa-gang---diskuterades-med-kommunerna/
18
www.nll.se/sv/Kultur/Kultursamverkan/
19
www.nll.se/upload/lg/regio/RUS/Regional%20utvecklingsstrategi%20(kortversion).pdf
20
www.nll.se/upload/lg/regio/Infomaterial/NLL_Verksber%202011_120313.pdf
15

16
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En ny näring tar form
Norrbotten har starka och framgångsrika basnäringar. Genom teknisk utveckling har dessa
effektiviserats över tid. Effektiviseringen innebär att de inte är så sysselsättningsintensiva som
förut och även de påverkas av det globala världsmarknadsläget. På ett sätt har vi alla blivit mer
likvärdiga – ingen bransch går säker. Det är därför viktigt att se gränsöverskridande möjligheter för samarbeten där olika branscher kan komplettera varandra. Tillsammans kan man
skapa nya tjänster och produkter som man inte haft möjlighet att göra tidigare.
I vissa länder skär man ner på kulturen när det är lågkonjunktur. I Norrbotten har man
varit förutseende på politisk nivå och fortsatt att satsa på kulturen. Det är i en lågkonjunktur
som kultur och kreativitet bäst behövs för att lyfta fram och problematisera samtiden och visa
på nya möjligheter. Norrbotten har ett rikt kulturliv, starka basnäringar, ett starkt universitet
och ett framgångsrikt data/IT-kluster, som växer i kölvattnet av Facebooketableringen våren
2012. Om vi dessutom kan förstärka detta med offensiva satsningar på KKN då finns det goda
förutsättningarna att skapa en hållbar framtid.

Definition av de kulturella och kreativa näringarna (KKN)
Det är lätt att konstatera att tolkningarna av vad KKN-begreppet innefattar är många. Under
senare år har det blivit en allmän rekommendation att inte lägga ned ytterligare tid och kraft på
att definiera begreppet, för att det helt enkelt inte går att hitta en bestämd definition av begrepp
som ”kultur” och ”kreativitet”.
Enligt Tillväxtverkets definition21 så innefattar KKN följande områden, med tillägget att man
ibland även kan räkna in turismen; Arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media,
mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.
I England som varit ledande på att skapa framgångsrika strategier för KKN pratar man om
näringen i termer som ”experience economy”,”cultural sector”, ”cultural industry” och ”creative industries”. I Creative Industries Statistical Estimates Statistical Bulletin22 från 2006
räknar man in följande områden;

www.tillvaxtverket.se
DCMS (2006), Creative Industries Statistical Estimates Statistical Bulletin, London, UK: Department of Culture,
Media and Sport, retrieved 2007-05-26
21

22
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• Film, video and photography
• Software, computer games and electronic publishing
• Music and the visual and performing arts
• Publishing
• Television
• Radio

Creative Nodes Definition
Den här rapporten har i sin kartläggning utgått ifrån en kombination av dessa två modeller,
vilket inneburit att den inkluderar data/IT som arbetar med apputveckling och andra mobila
tjänster. Kartläggningen inkluderar även turismsektorn på grund av att Swedish Lapland23 är
Europas snabbast växande turistdestination.

KKN-statistik för Sverige
Bolaget Volante24 redovisar i sin senaste rapport25 siffror och statistik för KKN i Sverige och
pekar på den positiva tillväxten. De har i rapporten använt olika definitioner för att få fram
en så rättvis bild som möjligt av hur situationen såg ut för KKN 2010. Den ena definitionen
är skapad av European Cluster Observatorys (ECO) och behandlar de kulturella och kreativa
näringarna medan European Statistical System Network on Culture (ESSnet) definitionen är
något smalare och behandlar snarare kulturnäringar.
Anställda
Drygt 146 000 personer är anställda inom de kulturella och kreativa
näringarna. Det kan jämföras med fordonsindustrin som sysselsätter
cirka 120 000.
Företagande
117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna och antalet ökade med i genomsnitt 5,4 procent per år mellan
2008 och 2010. Nästan 83 procent av företagen är enmansföretag och
98 procent har 0–9 anställda. Endast 0,1 procent av företagen har 200
anställda eller fler.
Bidrag till BNP
De kulturella och kreativa näringarna bidrog 2010 med 3,3 procent av Sveriges BNP.
Omsättning
De kulturella och kreativa näringarna sålde för 285 miljarder kronor i Sverige 2010.
Tillväxt
År 2010 var tillväxten inom de kulturella och kreativa näringarna 5,5 procent. Tillväxten har
dock varierat kraftigt under de senaste åren.

www.swedishlapland.com
www.volante.se
25
Nielsén, Tobias, Sternö, Joakim, Volante, Kulturella och Kreativa Näringar 2012, statistik och jämförelser
23

24
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Den industriella utvecklingens tredje fas
Sociologen Tom Burns26 har beskrivit den industriella utvecklingen i form av tre faser. I hans
beskrivning av den tredje fasen finns ett resonemang som ger en historisk grund att utgå
ifrån för att förstå förutsättningarna för samhällsförvandlingen generellt. Det intressanta är
att han belyser att det är KKN (i texten upplevelseindustrin) som har speciella förutsättningar
att kunna hantera denna samhällsomvandling.
I den tredje fasen hinner produktionen av varor och tjänster inte bara ifatt utan till och
med förbi hushållens spontana konsumtion och efterfrågan. När det händer ökar de
vinstinriktade organisationernas beroende av tillväxt. Burns menar att detta bland annat
leder till en förfinad teknisk utveckling, som allt oftare äger rum inom företaget…
Det i sammanhanget mest intressanta i den tredje fasen är att utbudsöverskott och behov av tillväxt leder till att företag utvecklar en klart ökad känslighet i förhållande till konsumenten. Att förstå och påverka konsumenten blir essentiellt och nya tekniker som avser
att stimulera konsumtion utvecklas. Tydliga exempel på detta är reklam, produktutveckling, design, konsumentforskning, marknadsföring samt utvecklingen av varumärken
och andra symboliska uttrycksmedel.
Detta förlopp pekar inte bara på hur produktionssystem, affärslogik och synen på värdeskapande har förändrats över tid och rör sig mot mer upplevelsebaserade värden. Burns
exempel visar även på en allmän tendens av en förskjutning av makt mellan producent
och konsument. Ett nytt förhållande till marknaden utvecklas. Detta nya förhållande kräver en större flexibilitet i organisationerna – något man normalt är mycket bra på inom
underhållning, kultur, media och turism.
Vidare måste företag vara kundorienterade, kreativa och tekniskt innovativa. Även här
utgör upplevelseindustriella branscher den absoluta framkanten. Dessutom måste organisationernas medlemmar i större utsträckning än tidigare vara engagerade i och ta mer
ansvar för organisationens ekonomi, vilket i sin tur leder till en större delaktighet i verksamheten. Att agera både på nationella och internationella marknader är viktigt.

Tom Burns beskrivning är hämtad ur följande rapport; Gustafsson, Niklas: Upplevelseindustri – Marknandes
logik och organisatoriska förutsättningar, ITPS, 2008, sid 8

26
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Det är som tidigare nämnts inte särskilt fruktbart att försöka definiera mer exakt vad KKN- begreppet står för. Däremot är det intressant att försöka beskriva vissa grundläggande karaktärsdrag hos näringen. Man skulle kunna säga att nedanstående sju punkter27 är ett slags försök
att ge en DNA-beskrivning av de kulturella och kreativa näringarna.

Karaktären/DNA hos KKN
Det råder alltid stor osäkerhet kring efterfrågan på kreativa produkter eftersom kreativa
produkter är ”upplevelsevaror” där köparen saknar information innan konsumtion, och
där tillfredsställelsen till stor del härleds från det subjektiva och icke påtagbara.
Sättet på vilket producenten av den kreativa produkten får ut (icke-ekonomisk) tillfredsställelse från arbetet med kreativitet och kreativa produkter (exempelvis i form av idéer
eller andra värden som antas vara större än de ekonomiska så som konstnärliga, filosofiska, moraliska och estetiska värden) – men samtidigt är beroende av mer basala och
icke kreativa aktiviteter så som redovisning och administration, marknadsföring och
försäljning för att dessa aktiviteter ska bli ekonomiskt hållbara (och överhuvudtaget gå
att leva på). Detta leder ofrånkomligt till intressekonflikter och ger effekter på organisation, affärslogik och produktion.
Den kollektiva naturen i kreativ produktion och behovet av att ständigt skapa och återskapa kreativa team av personer med olika kunskap, som ofta har helt olika intressen i
och förväntningar på produktionen och slutprodukten.
Kunskap är vertikalt differentierad. Alla resurser som behövs för produktion finns med
andra ord inte inne i företaget utan utanför detsamma. Vertikal differentiering beskriver det sätt på vilket producenter och andra innehållsleverantörer förhåller sig till
varandra, rankar och får åtkomst till kreativ personal och kunskap.
Behovet av att koordinera diverse kreativa aktiviteter inom en relativt kort och ofta definitiv tidsram.
Varaktigheten i många kulturella produkter och förmågan att dra ut ekonomiskt värde
långt efter det att varan har producerats (exempelvis via copyrights).
Betydelsen av nätverk och informella kontrakt som knyter samman aktörerna i de flesta
kreativa branscher.

27

Caves, R E., (2002), Creative Industries: Contracts between art and commerce, Harvard University Press.
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Eco-systemet hos KKN
I rapporten The Creative Industry28 finns en modell som försöker åskådliggöra hur KKN fungerar. Problemet med dessa modeller är komplexiteten inom KKN. Man vill generalisera för att
öka begripligheten samtidigt som man måste lämna utrymme för alla undantag och varianter
som finns. Man delar upp KKN på ”the creatives industri” och ”cultural industries”, vilket även
Volante beskrivit i det tidigare avsnittet.
Det finns förstås konstnärer som är väldigt kommersiella och sådana som inte alls är det. Så
det vi ser är en slags generalisering av hur KKN kan se ut tolkad av rapportförfattaren.
Längst in finns en kärna som innehåller ett kärnvärde, en idé och ett kulturellt uttryck.
Den här kärnan är gemensam för de olika branschsegmenten inom KKN. I den här kärnan
återfinns konstnärerna. Det som produceras har ofta ett konstnärligt värde och beskrivis i
juridisk terminologi som verkshöjd29 och innefattar även upphovsrättsskydd30. Arbetet sker ur
ett konstnärligt perspektiv.
I nästa ring (Cultural Industries) inträder ett marknadsperspektiv, där den kulturella produkten eller tjänsten bearbetas för att kunna spridas, antingen genom massproduktion t ex
genom en TV-produktion eller genom en unik engångsproduktion t ex performance. Här gör
upphovsman/konstnär och producent, galleriägare osv avtal kring hur produkten eller tjänsten får användas och spridas framöver och ekonomisk ersättning ges för detta.
Ibland kan det vara så att konstnären själv gör sin egen uppsättning (en del når alltså redan
i denna ring sin konsument/publik.
I nästa ring (Creative Industries and activities) återfinns kreatörerna som använder olika
medieuttryck som design, foto, film, osv för sina arbeten och som själva skapar trycksaker,
appar, webb osv. De betraktas inte som konstnärer utan har yrkestitlar som Creative Director,
webbproducent osv. Ibland använder de i stället konstnärer. De arbetar utifrån ett marknads
perspektiv.
I den yttersta ringen (the rest of the economy) återfinns sälj- och konsumentmarknaden
med detaljhandel, nätaffärer osv som distribuerar och säljer KKN-produkter som genererats
av andra.
Sammanfattningsvis kan man säga att ibland rör sig samma person genom samtliga ringar
utan andra involverade och ibland kopplas det in nya människor/specialister för varje ring
man passerar.
Så enkelt och så komplext är det.

The Creative Industry, Staying ahead: the economic performance of the UK´s creative industries, Department for
Culture, Media and Sports. United Kingdom, 2007.
29
sv.wikipedia.org/wiki/Verkshöjd.
30
sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsrätt
28
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Kärnan hos KKN
Det som beskrivs under punkt 1 är ett slags ”känslovärde” som utgör själva kärnan för den
upplevelse som produceras och konsumeras. Caves31 beskriver kärnvärdet så här;
Inom upplevelseindustri skapas värde med hjälp av symboler, historier, föreställningar,
idéer, information, drömmar, känslor och tillstånd. Med andra ord olika typer av extern
och/eller intern påverkan eller stimuli för att uppnå emotionella,
fysiska eller mentala tillstånd i kropp och själ.
Kärnan inom turism, underhållning, musik, teater och kultur är
inte råvaror eller varor, det vill säga hårda saker att plocka från hyllor i affären eller att beställa hem via postorder. Inte heller är det
service, vilket det är lätt att förledas att tro. I stället är kärnvärdet byggt just på möjligheten att uppleva någonting….
Att skapa möjligheten att uppleva förutsätter, till skillnad
från mer sedvanliga sätt att resonera, en konstant iteration
sett ur ett organisatoriskt perspektiv. Med detta avses en ständig ömsesidig påverkan fram och tillbaka, mellan konsumenter och producenter. Konsumenten blir på så vis
samkreatör till den upplevelse som faktiskt sker. Att förstå vad som utgör en upplevelse
samt hur denna skapas blir därmed essentiellt.

Affärsmodeller i en ny tid
Den snabba tekniska utvecklingen ställer i sin tur stora krav på bolagen vad gäller förmåga
att snabbt kunna omsätta ny teknisk kunskap till nya affärer. Lite förenklat skulle man kunna påstå att väl genomtänkta strukturerade affärsplaner och metoder har bytts mot en slags
labbkultur där man testar och prövar nya saker och
förhoppningsvis hittar en fungerande affärsmodell.
Det är en sak att t ex producera digitala tjänster och
produkter och en helt annan att kunna ta betalt
för dem.
Boken Business Model Generation32 är en
handbok som åskådliggör en mängd olika
affärsmodeller. Boken är skriven av 470
yrkesverssamma från 45 länder. Grundmodellen kallas Kanvas och fungerar som ett
gemensamt språk för att beskriva, visualisera, utvärdera och förändra affärsmodeller. Oavsett
om man är ett litet enmansföretag inom KKN eller ett större bolag passar modellen.
Den affärsmässiga risken är stor om man arbetar med kreativa produkter, eftersom man
oftast producerar utan att veta vad publiken, mottagaren ska tycka. Caves beskriver detta med
termen ”sunk costs” och menar då kostnader för redan anskaffade eller förbrukade resurser
som inte kan återvinnas om satsningen går fel. Enligt Caves gör denna risk att man försöker
sprida sitt ekonomiska åtagande på flera aktörer/finansiärer.
Långfilmsproduktion är ett exempel på högt risktagande där villkoren i ett globalt perspektiv
blivit allt tuffare. Detta har i sin tur lett till att samproduktionen inom Europa ökat kraftigt det
senaste decenniet.
Caves, R E., (2002), Creative Industries: Contracts between art and commerce, Harvard University Press.
Business Model Generation, en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare, Osterwalder Alexander, Pigneur, Yves, Studentlitteratur 2012.
31

32
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En annan påtaglig effekt av det hårdnande filmklimatet är den kraftfulla ökningen av filmatiseringar från litterära förlagor. Under bokmässan i Göteborg 2012 diskuterades frågan
om originalmanus och litterära förlagor och panelen beståendes av några av Sveriges främsta
författare och produktionsbolag var rörande överens om att det var för riskfullt att satsa på
originalmanus utan att det var litterära förlagor som gäller, om man vill lyckas ur en kommersiellt perspektiv.
Michael Gubbins33 är journalist och konsult med film och digitala medier som specialområde. Han beskriver i rapporten Digital Revolution – engaging audiences34 från 2011, hur de traditionella
affärsmodellerna som styr filmbranschen inte fungerar i dagens
värld av ekonomisk nedgång, ny teknologi, piratkopiering och nya
konsumentbeteenden. Han menar att filmbranschen borde fokusera på de nya marknadsvillkoren och engagera sin publik genom
att anpassa sig till de ställen och format där de finns, i stället för
att fokusera på frågor illegal nedladdning osv. Enligt Gubbins är
det enda utvägen eftersom de gamla affärsmodellerna inte går att
kombinera med nya.
Thomas Mai35 är en annan expert på film och social media som har fokuserat på att vända på
värdekedjan inom filmproduktion. Han fokuserar främst på kort och dokumentärfilm och har
visat på framgångsrika exempel där filmare använt de nya digitala möjligheterna genom olika
crowdsourcing modeller, exempelvis Kick-starter36. Det innebär kortfattat att man som filmare
aktivt söker upp sin publik och skapar en relation och dialog kring det man vill göra och sedan succesivt utvecklar den dialogen. De som är duktiga på att skapa denna relation har även
lyckats få publiken att vara med och finansiera filmen och har därigenom även säkerställt sin
framtida publik. Filmbranschens villkor är styrda utifrån biografdistribution. Hur branschen
kan dra nytta av paradigmskiftet vad gäller teknik och nya konsumtionsmönster, återstår att
se. Ur ett konsument/användarperspektiv blir det i fler legala sätt att kunna se film via olika
plattformar.

www.linkedin.com/pub/michael-gubbins/11/968/a50
www.cine-regio.org/press/digital_revolution_2011/
35
www.linkedin.com/pub/thomas-mai/9/735/42b
36
www.kickstarter.com
33

34
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Det stålbad som filmproduktion genomgår har musikindustrin redan gått igenom, vilket
inneburit bortkapade mellanled och en anpassning till den digitala världen, vilket bl a skapat
tjänster som Spotify37, en reklam och/eller prenumerations tjänst för legal nedladdning av musik. Det finns dock kritiska röster som inte tror att Spotify lever säkert för att ersättningen till
upphovsinnehavarna är för låg, vilket i sin tur kommer att få artister att kliva av och därigenom
reklamintäkterna och prenumerationsintäkterna osv i en nedåtgående spiral. Det finns många
aktörer som försökt göra det Spotify har gjort men som fallit längs vägen av olika skäl. Som i
all annan utveckling försöker många men få lyckas.
En intressant trend på ljudsidan är att den rapport analysföretaget ”United Minds” gjort,
som visar på att var femte i åldern 18-25 år har börjat lyssna på ljudböcker. Det här har enligt
artikeln i SvD38 gjort att Telia nu inlett ett samarbete med Storytel, som är en ljudbokstjänst.
Enligt artikeln stiger nu litteraturintresset hos ungdomar, inte för att läsa så mycket som för
att lyssna på litteraturen. Detta är ett exempel på ett nytt branschöverskridande samarbete
mellan telcombranschen och bokbranschen.
App-utvecklingen är relativt ny. 2007 släppte Apple sin första I-phone och med den kom
App Store. Allt fler data/IT företag i Luleå
och Piteå utvecklar nu App:ar mot en växande marknad.
Enligt Tech Net Study39 i USA har
App-ekonomin som inkluderar Apple,
Facebook, Google’s androider och andra
App-plattformar, bidragit till att 460 000
jobb nya jobb skapats sedan 2007.
Enligt en artikel i New York Times40 så
kunde frilansande apputvecklare kring
2009 slå sig fram på marknaden genom
att producera en ”hygglig app” och genom
att det inte var så många som producerade appar. I dag beskriver ”gårdagens vinnare” hur de
möter en stenhård konkurrens med mycket hårdare krav på kvalité och många fler producenter med få vinnare som tar sig toppen av framgång eller som kan leva på att endast utveckla
appar. Många av dem fortsätter att utveckla appar men de kombinerar det med andra mindre
kreativa jobb inom data/IT sektorn. Apple behåller 30% av varje försäljning. Enligt Apples
egna uppgifter betalar de 6,5 billioner i royalties årligen till upphovsmän. Enligt artikeln går
50% av dessa betalningar till producenter utanför USA.
My guess is that very few developers make a living off their own apps, säger Jeff Scott, som sköter
siten 148Apps.com.
Den snabba tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för dem som ligger i framkanten
och de kommer i sin tur att utveckla nya produkter och tjänster och så fortsätter kretsloppet.
En del kommer att vara först och andra kommer att kopiera och den gamla tidens affärsplaner som man såg över på sin höjd en gång varje år, kommer i många fall aldrig att ens hinna
skrivas.
www.spotify.com
www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/telia-hakar-pa-ljudbokstrend_7695462.svd?utm_source=sharing&utm_medium=email&utm_campaign=20121123
39
www.technet.org/wp-content/uploads/2012/02/TechNet-App-Economy-Jobs-Study.pdf
40
www.nytimes.com/2012/11/18/business/as-boom-lures-app-creators-tough-part-is-making-a-living.html
37
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Spel och Gamification – ett lokomotiv att satsa på
Spel är det område inom KKN som vuxit mest sista åren och som också omsatt mest pengar.
I Norrbotten har vi ett fåtal aktörer som arbetar med att utveckla spel. Den här rapporten
föreslår en satsning på spel, mot det segment som kallas casual games.
Det är mindre spel som utvecklas speciellt mot Facebook och mobila plattformar. För att få bättre kunskap kring spelindustrin så anlitades Michael
Stenmark med erfarenhet från spelvärlden för att göra en fördjupad analys
inför en eventuell spelsatsning (”Spelindustri i Norrbotten”41).
I rapporten skriver Stenmark att de svenska spelföretagen är en del av
den globala spelindustrins framgångssaga.
Många av de stora svenska spelsuccéerna spelas i mer än 150 länder
världen över och med en publik på flera 100 miljoner spelare. Under de
senaste fem åren har Sverige mognat till ett riktig spelutvecklings land.
I spelutvecklar index från 2012 ( som tittar tillbaka på 2010 – 2011) visar
statistiken på en tillväxt på 96 procent, en 26-procentig ökning av antalet anställda och en vinstökning med över 700 procent. Den globala dataspelsbranschen
är nu större i än filmindustrin, musikindustrin och DVD-industrin tillsammans, och den
fortsätter att växa och gör ett 30% språng i tillväxt mellan 2011 till 2012. Den nya eran med
Apple och Facebook som distributör för spel och underhållning över mobil-apps, smartphones och surfplattor har öppnat en helt nytt område för spelindustrin och bannat väg för
en nästan obegränsad marknad.
Ungdomsbarometern42 visar i sin senaste mätning att var fjärde ung svensk definierar sig som
”gamer” och skriver: Det är en slående hög siffra, och intressant i sammanhanget är att vi endast finner marginella skillnader över ålder (15-24 år). Detta innebär två saker, den första är att
data/tv-spel nu officiellt är mainstream och inte längre kan ses som något ”nördarna” pysslar
med. Den andra är att ”ungdomskopplingen” i begreppet börjat vattnas ur och i framtiden
spår vi ett brett spelande betydligt högre upp i åldrarna. Det skall även tilläggas att siffran ovan
endast utgör toppen av ett isberg, då en klar majoritet av samtliga ungdomar (både killar och
tjejer) uppger att de spelar spel digitalt mer än en gång i veckan.
En växande trend är det man kallar gamification. Det är ett begrepp som lånar termer, metoder och processer från spelindustrin som man applicerar på andra områden för att göra dem
mer attraktiva.

Användaraktivitet på nätet
När man pratar om sociala medier så pratar man om att ofta om bygga relationer till olika
människor. Beroende på vad man vill uppnå, så använder man olika kanaler/plattformar och
olika metoder och uttryck.
Utmaningen är förstås att träffa rätt, vilket också handlar om trender och timing. Det var
lättare förr när man i kommunkationsmodellerna hade en sändare och en mottagare, en producent och en konsument.
Idag jobbar man med sökoptimering på olika sätt för att kunna spåra det man ”sänder” och
på så sätt kunna få koll på mottagande, öppnings och svarsfrekevenser osv. Vi är som konsumenter en otrogen skara, känsliga, nyckfulla, svårkontrollerade och ombytliga. Man får jobba
hårt för att vinna vår lojalitet.

41
42

Stenmark. Michael, Spelindustri i Norrbotten, Creative Nodes 2012
www.ungdomsbarometern.se/feed/dec 2012
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Conversationalists
Collectors
Spectators

35

52,5

70

Michael Gubbins har i sin rapport Digital revolution: engaging audiences43 diskuterat publikens/användarna vilja och förmåga att medverka i de olika kanalerna som samlas under begreppet sociala medier.
Han lyfter fram Forrester Research44 som skapat en stege för våra aktiviter, en ”social technographics ladder”. I botten på skalan finns de ”inactives”, de som inte bryr sig eller som inte har
färdigheterna att använda de nya möjligheterna via nätet. Majoriteten är ”wievers”, de läser,
ser filmer, kollar olika betygssättningar/värderingar/tester men bidrar inte själva med något.
Den näst största gruppen är ”followers”, de upprätthåller sina egna sociala nätverkssidor
som tex Facebooksidan. En mindre grupp är ”collectors” som aktivt ”gillar” och ”taggar” på
nätet. Ungefär en tredjedel är ”critics”, de röstar, kommenterar och bidrar med olika inspel
på hemsidor, facebook mm. Sen 2010 har man lagt till kategorin ”conversationalists,” som är
aktiva på Twitter och Facebook.
23% är på toppen och är ”creators”, de publicerar, laddar upp och bidrar på olika sätt med
innehåll. Enligt rapporten verkar denna grupp ha nått en slags platå/storlek 2010. Hur det ser
ut idag 2012 vet vi inte.
Tricket är förstås som Michael Gubbins påpekar att kunna förflytta publiken/användarna
uppåt på stegen.

Konstnären och entreprenören
ANDY WARHOL

KKN är inte en homogen grupp utan rör sig på en axel mellan kommersiell och offentligt stöttad verksamhet. På denna axel finns såväl konstnärer och
entreprenörer. En del aktörer befinner sig på samma punkt
år från år medan många rör sig fram och tillbaks på axeln.
Det är denna rörelse som är unik för KKN-näringen.
Arbete med kreativitet och kultur styrs inte enbart av utbud och efterfrågan, karriärsmål eller pengar, utan även
av socialt intresse, skaparglädje och viljan att engagera sig
känslomässigt. Ibland uppstår ofta krockar mellan ett entreprenöriellt, kommersiellt och konstnärligt synsätt.
Enligt Caves existerar det inte inom komplex kreativ produktion normala produktionsfunktioner. Exempelvis antas
43
44

www.cine-regio.org/press/digital_revolution_2011/
www.useit.com/aler tbox/par ticipation_inequality.html, October 2006
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Hybrider och blandekonomi
Drömmen för många inom KKN är att kunna kommersialisera sitt konstnärliga uttryck och
samtidigt kunna fortsätta att utvecklas konstnärligt. Cirkus Cirkör45 brukar framhållas som ett
bra exempel på detta. Cirkusdirektören Tilde Björling har dessutom vänt på steken och vill
undersöka hur man kan utveckla de mer traditionellt stelbenta administrativa delarna av ett
företag. Går det att göra ”kontorsakrobatik” är frågan hon ställer sig.
Många inom KKN har så kallade ”levebrödsföretag” eller ”livsstilsföretag” där man i bästa
fall kan leva på det man gör och i sämsta fall måste kombinera med andra mindre kreativa
sysslor inom andra branscher. Ofta söker man stipendier eller projektpengar från den offentliga sidan. Nielsén och Stenström på Volante har beskrivit blandekonomin för KKN:
Offentliga myndigheter, kommersiella företag och civilsamhällets olika organisationer
verkar ofta sida vid sida och förstärker varandra. Vissa talar om ett slags ekologi, där olika
sorters organisationer är länkade till varandra i ett komplext system. Därför måste en
analys av en organisation alltid betraktas utifrån sitt sammanhang; sitt nätverk och sina
relationer.
Även inom en organisation kan denna blandekonomi existera, i form av allmänna
medel, ideellt engagemang och försäljning på en marknad. En konstnär kanske kan finansiera sin verksamhet till hälften under en period med hjälp av ett stipendium, men mycket
sällan till fullo och under en längre tid. På motsvarande sätt bör de kulturpolitiska medel
som vissa organisationer erhåller ses som en del, en bas, för verksamheten att utgå från.
Just denna mångfald av intäktskällor anses av många vara ett av de mer grundläggande
dragen i kulturekonomin.
Ibland kan det ställa till problem. Det händer att företag inte riktigt passar in i mallarna,
just för att de rör sig mellan olika verksamheter med sinsemellan olika logiker. På samma
sätt som många företagare i denna sektor har arbeten av kalejdoskopkaraktär. Ena dagen
står de i sin ateljé, nästa undervisar de och den tredje arbetar de inom vården. Ibland är
de anställda, andra gånger tar de frilansuppdrag, och rätt ofta arbetar de ideellt med sin
kärnverksamhet. De är kombinatörer.

45

www.cirkor.se
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Cirkus Cirkör. Foto Håkan Larsson.

man enligt en industriell logik
kunna producera en tingest med
hjälp av fyra enheter arbetskraft
och tre enheter kapital. Arbetskraften är i en sådan funktion
utbytbar. Men inom kreativ
industri är inte arbetskraften
substituerbar på ett sådant sätt.
Det krävs att varje medverkande
aktör (medarbetare, frilansare,
artist, fotograf, skripta, tekniker
etc.), bidrar med sin specialistkompetens i processen. Dessa
måste personligen vara närvarande och genomföra sina uppgifter tillfredsställande för att någon kommersiellt värdefull output ska kunna uppstå. Caves kallar detta för en multiplikativ
produktionsrelation.
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Även på organisationsnivå handlar det inte så sällan om hybrider. Det är till exempel
inte ovanligt att såväl en förening som ett aktiebolag existerar sida vid sida, och ofta kombineras också olika logiker. Cirkus Cirkör skapar till exempel föreställningar av hög konstnärlig kvalitet, säljer events på en rent kommersiell basis, driver skolverksamhet efter en
närmast offentlig logik och dessutom en rad ideella projekt. Rent formellt är de organiserade som både en förening och ett aktiebolag, samt har offentliga anslag, egenintäkter
och ideella inslag.
Samma hybridlogik kan man se i mer kommersiella kompanier, som kanadensiska Cirque du Soleil, världens största scenkonstföretag, med vinster i miljardklassen. Utan en offentlig finansiering i början, hade de antagligen inte funnits till, och de har alltid hållit fast
vid sin sociala sida, och drivit projekt bland annat i utvecklingsländer på helt ideell basis.
En vedertagen modell utgår också från att skilja på företag med en konstnärlig respektive
kommersiell affärsstrategi. Med en kommersiell affärsstrategi står vinsten i fokus, medan
en kulturell innebär att eventuella vinster plöjs ned i verksamheten. Företaget finns då i
första hand till för verksamhetens skull, och inte för att ge ekonomisk avkastning.
Likaså kan det vara på sin plats att skilja mellan kreatörs- och entreprenörsdrivna företag. När det är kreatörerna, eller kulturskaparna, själva som äger och driver verksamheten
står de personliga kompetenserna och talangerna i fokus, alltmedan entreprenörsdrivna
kulturföretag kommersialiserar andras kreativitet och skapande. De förstnämnda är ofta
solo- eller småföretag, medan de sistnämnda kan vara mycket stora företag.
Artikelförfattarna påpekar att det finns många mindre företag inom KKN som inte har som
främsta mål att växa, de sk levebrödsföretagen. Under arbetet med denna rapport har bolagen
genomgående uttryckt en vilja att växa. Men många har också uttryckt att de behöver bli bättre
på att sälja in sig samt att de mer aktivt behöver bygga nätverk och allianser.

Dialog och relationer
Några av bolagen uttrycker viss frustration över att olika former av ”stödmyndigheter” har svag
kunskap kring KKN.
Många myndigheter och organisationer som ger rådgivning, stöd och lån är skapade för
strukturen med större bolag som ofta verkar inom mer traditionella branscher där det t ex rör
sig om större investeringstöd i teknik och maskiner. Om ett sådant företag går omkull finns
det ofta ett värde/säkerhet i en maskinpark, fysisk byggnad eller lager. Vilket sällan är fallet
inom KKN.
Det skulle å ena sidan behövas mer riskpengar i form av utvecklingspengar och microlån
samt kompetens om KKN hos ”stödmyndigheter och organisationer”. Å andra sidan behövs
det mer kompetens inom tjänst och produktutveckling, samt sälj och marknadsföring hos
KKN bolagen. Det finns okunskap från båda sidor om varandras världar och en viss rädsla vill
jag påstå. Man skulle behöva hitta effektiva ”kopplare” och bra metoder i detta Eco-system som
kan sammanföra olika aktörer.
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Projekteran
Nielsen och Stenman påpekar vidare att många stödformer riktade till branschen är i form
av projektstöd vilket i sin tur resonerar de kanske stärker projekttänk framför bolagsutvecklingen. I och med EU-inträdet klev vi också in i en projektera, så man kan säga att det blev en
bieffekt på gott och ont. Under arbetet med den här rapporten har jag träffat en del företag
som sökt olika former av projektstöd. Ibland har de ansökt om teknikstödsinvesteringar och
ibland för rena innehålls/projektkostnader. Deras erfarenheter visar på att de ibland har svårt
att anpassa sig till strukturen för stöd från
dessa myndigheter av olika anledningar. Ett
krav kan vara att de inte får söka stöd för
att de bedriver kommersiell verksamhet.
Ibland kan de ha olika ben inom företaget
där ett är kommersiellt och ett t ex offentligt
finansierat t ex teaterverksamhet, denna hybridform tar sällan regelverken hänsyn till.
En del bolag har backat när det kommer till
kravet att man ska vara ”huvudman” och
därigenom bära projektets likviditet.
Den här projektstödskulturen lämpar sig
väl för offentligt finansierade verksamheter
som Filmpool Nord, BD Pop, DesignLabland, Dans i Nord, Norrbottens Teatern och Norrbottensmusiken. De är inte vinstdrivande verksamheter och de har en offentlig roll att utveckla
näringen samt att stimulera intresset för det kulturella uttrycket. De kan bära ett projekts likviditet och dessutom agera huvudman och i sin tur involvera bolag inom KKN. Dessa organisationer är väl förankrade hos myndigheter eftersom de under årens lopp skaffat sig kompetens
och organsation att hantera denna typ av projekt. Områdena litteratur och bildkonst saknar en
offentligt stöttad ”kropp” som liknar de ovan nämnda.

Nätverksekonomin
Samfinansiering är ett sätt att sprida en affärsrisk men det är också en effektivisering för att
inte behöva ha all kompetens och expertis ”inhouse” i företaget. Om man samverkar inom ett
nätverk kan de enskilda parterna/noderna ha exklusiv spetskompetens inom ett eller flera delområden och gå in med den i ett aktuellt projekt/uppdrag. På ett generellt plan så delar man
kompetens om branschen och man bjuder på varandras nätverk. När projektet man gemensamt arbetat med är slut så upplöses partnerskapet men man har kvar kunskapen om varandras kompetens och oftast ett utökat nätverk. Till sin form liknar dessa nätverk virala nätverk
där olika noder kopplas samman och byggs vidare på ett organiskt sätt.
När den tekniska utvecklingen är snabb så är det förstås en konkurrensfördel att kunna
agera snabbt och lättfotat. Större företag sitter ofta på stora over-head kostnader som alla i
företaget måste vara med och täcka. Det innebär i sin tur att man gärna prioriterar stora kunder framför små. De mindre företagen kan ta på sig jobb mot mindre kunder men kan också
genom att samverka i nätverk, gemensamt ta sig an större kunder. Mindre företag har också,
beroende på att de har färre anställda, en möjlighet att snabbt anpassa metoder och arbetssätt
mot nya idéer och influenser. Å andra sidan kan en liten organisation ha fullt upp med att
”överleva” och inte alls ha möjlighet att arbeta med utveckling och omvärldsanalys.
Många av de mindre företag som intervjuats under detta arbete har vittnat om bristen på tid
för att hinna arbeta med utveckling och research. Många har uttryckt att de vill bli bättre på att
nätverka och utbyta kompetenser.
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Under det sista året har nya samarbeten växt fram, dels mellan bolag i Luleå och Piteå men
även nya branschöverskridande samarbeten där bolag inom KKN skapat nya affärer tillsammans med data/IT bolag, kring utveckling av appar och kommunikation via sociala medier.
Det mest signifikanta med dessa bolag är deras förmåga att sälja in nya tjänster som de kan
föreslå beroende på att de ligger i teknisk framkant och ser möjligheter som den enskilda
kunden ännu inte kunnat se. Fortfarande levererar många bolag bara det som kunden efterfrågar. Det beror på att bolagen inte har spetskompetens inom den digitala utvecklingen som
innefattar inte bara teknik utan även olika medieplattformar/kanaler samt en pedagogisk och
kommunikativ förmåga.
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MEDIA

Kartläggningen
Statistik är en utmaning att avläsa och tolka så korrekt som möjligt. Ambitionen har varit att
genom statistik och siffror kunna visa upp en tydlig bild av hur de olika branschområdena
inom KKN ser ut. Dessa siffror kan dock bli missvisande om man inte kompletterar presentationen med fakta baserad på branschkunskap och research samt samtal med branschverksamma.
Uppdelningen i olika branschområden blir ibland lite konstruerad men är nödvändig för
att man överhuvudtaget ska kunna få ett grepp om branschen. Ambitionen har varit att ge en
slags ”ögonblicksbild” för hur KKN i Luleå och Piteå såg ut i juli 2012. Bilden beskriver verksamma bolag och beskriver inte hur många bolag som startas och inte längre är verksamma
eller nedlagda. Förhoppningen är att denna kartläggning ska ge en slags utgångsläge för fortsatta satsningar och en bild att kunna följa upp om några år. Analys och slutsatser är slutligen
rapportförfattarens.

Metod
Den använda metoden kan liknas vid en slags kvantitativ och kvalitativ grundforskning inspirerad av metoden Cultural Planning46. Arbetet har innefattat en kartläggning av branschens
aktörer genom att dessa själva involveras i processen, i det här fallet genom dialoger. Målet
har varit att få fram faktiska siffror för branschen samt att kunna ge ett kvalitativt underlag för
framtida satsningar. Arbetet har bedrivits ur ett näringslivsfokus, där kartläggningen baserats
på bolag registrerade i SCB:s register (Statistiska centralbyrån) och har bestått av följande
moment:
www.2010legaciesnow.com/fileadmin/user_upload/ExploreArts/Toolkits/CulturalPlanning_Toolkit.pdf
Arbetet har skett genom inspiration av metoden CULTURAL PLANNING. Enligt den candensiska modellen så har
arbetet bedrivits inom fältet Community cultural assessment of cultural mapping; A comprehensive identification
and analysis of a community´s cultural resources and needs gathered through a broadly based consultative/collaborative process. It is a critical early phase of any cultural planning process. Samt inom fältet Specialized arts or
cultural assesment; assesment with a specific focus. I det här fallet är det med fokus på KKN i Luleå och Piteå ur ett
ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv
46
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1. Under våren 2012 intervjuades ett urval av företagare från olika branschområden inom
KKN. Syftet var att få fram en bild av hur dessa såg på sitt eget företagande, branschen och
framtiden. Intervjuerna har utgjort en del av rapportens arbetsmaterial, några har publicerats på projektets blogg www.creativenodes.se.
2. Parallellt med intervjuerna genomfördes en kvantitativ kartläggning av ”alla” aktörer inom
KKN, i Luleå och Piteå som hade ett registrerat bolag i juni 2012.
3. Regelbundet (i genomsnitt 1 ggr/vecka) har projektledaren publicerat en blogg baserat
på den pågående processen under titeln ”veckans spaning” där projektledaren reflekterat
kring KKN-näringarna. Varje publicering har i genomsnitt haft 200 träffar.
4. Kompletterande research och besök nationellt för att lära av andra inom KKN.
5. Kompletterande studier av litteratur/forskning/föreläsningar som berör KKN.

Begränsningar
En stor utmaning och olöst problem är den sk klassificieringen av branschkoder. En del
av branschsegmentenområden inom KKN har inte anpassade koder efter sin verksamhet.
I denna förstudies kartläggning är det t ex markant att företag registrerade för tio år sedan
återfinns under en branschkod medan företag idag tenderar att bedrivas under flera affärsben och därför återfinns under flera branschkoder. Följden blir en nästan ogenomtränglig
massa av koder och otillförlitliga klassificeringar.

Statistikbearbetning
För att få en så sann bild som möjligt av KKN-branschen i Luleå och Piteå, gjordes en kartlägg1ning i nio steg.
1. På basis av branschkännedom och med kompletterande research valdes ett 50-tal bolag ut,
spridda i olika branschområden inom KKN.
2. Dessa 50 företag klassificerades utifrån SSC, Statistiska Centralbyråns register för
SNI-koder, viket i sin tur gav 19 olika SNI/huvudkoder.
3. Därefter beställdes ett registerutdrag från SSC på dessa 19 SNI/huvudkoder för Luleå och
Piteå. Det gav i sin tur ett registerutdrag på 1 800 poster. Ett bolag per post. De flesta av de
19 SNI-koderna innehåller underkategoriseringar. Det innebar totalt 36 olika SNI-koder.
Varje bolag kontrollerades individuellt i företagsregister för att få grepp om bolagets ekonomi. Ibland gjordes kompletterande research på hemsidor.
5. Därefter skapades egna kategorier för att få en mer korrekt indelning som passar KKN
i Luleå och Piteå bättre.
6. Företagen från SSC-kategoriseringen lyftes ut och lades in i den nya kategoriindelningen.
I bilagor finns en överskådlig bild över vad SSC kontra Creatives Nodes klassificeringen
innebär.
7. Längs vägen plockades bolag bort av olika anledningar, t ex avregistrerade bolag eller bolag
som inte varit verksamma de senaste två åren. En del aktörer kan ha sitt bolag skrivet på
annan ort än Luleå och Piteå eller så kan bolaget vara registrerat i annat namn än det man
kommunicerar och kan av den anledningen inte ha blivit kartlagt. Den slutgiltiga kartläggningen består av ca 900 aktiva bolag.
8. Därefter sammanställdes följande faktorer: omsättning, antal aktörer/branschområde,
könsfördelning på ägandet, företagsform, verksamhetsort, när företagen startats samt
ålder på dem som driver företagen. I bolagsregistret är de enskilda firmornas omsättning
angiven til 1-499 000 SEK. Dessa bolags omsättning redovisas här till ett genomsnitt av
250 000 SEK.
9. Slutligen gjordes en analys och beskrivning av den sammanlagda bilden.
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KKN i Luleå och Piteå
Kring de verksamma bolagen inom KKN i Luleå och Piteå finns organisationer och myndigheter som har till uppgift att stödja den regionala utvecklingen. En del av dem har ett speciellt
fokus på KKN medan andra har KKN som ett av flera områden de arbetar mot.

Sveriges radio

Piteå
Acusticum47 är en företagsby/kluster som ligger vägg i vägg med Luleå tekniska universitets
campus i Piteå. 1980 startades musikutbildningar, senare har dessa kompletterats med utbildningar inom ljud, media, upplevelseproduktion och senast danspedagogutbildning. 2002
stod Acusticumhuset färdigt och fungerar
som en central nod och koordinator för utvecklingen inom KKN i Piteå. 2007 invigdes
en ny konsertsal, Studio Acusticum. Idag
finns det cirka 1200 personer som studerar,
arbetar eller forskar inom KKN på Acusticumområdet. I Piteå finns det även noder
på andra ställen som på Noliaområdet, Furunäsets företagsby, Solander Science Park
och i centrum. Sedan 2012 finns nätverket
”Viral” som drivs av bolagen inom KKN,
som regelbundet arrangerar träffar av olika slag. Under 2012 anställdes en verksamhetsledare
för Acusticums fortsatta utveckling. I huset ligger nyföretagarinkubatorn Go Business, via
den har 69 entreprenörer startat företag inom KKN, sedan 2008. Över tid har man arbetat
medvetet med att skapa gräns och branschöverskridande samarbeten mellan KKN och andra
näringar som t.ex. pappersindustrin i Piteå. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningssatsningarna och nyföretagarstarter inom KKN i Piteå. Satsningarna i Piteå har möjliggjorts
genom ett långsiktigt samarbete mellan Piteå Kommun, Piteå näringslivsfastigheter och Luleå
tekniska universitet.
• Det finns cirka 270 verksamma bolag inom KKN i Piteå.
• Kommunen hade 37 000 invånare 2012.
• Inom Piteå kommun finns förvaltningen för Kultur och Fritid som delvis berör KKN.
• I Piteå kommun finns även Piteå musik- och dansskola.
• Näringslivsenheten på kommunen arbetar delvis med KKN, bl.a. genom företagarcentrum,
turistbyrån och inkubatorn Go Business.

47

www.acusticum.se
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marcobertoni

Luleå
Luleå har inte som Piteå haft en central aktör/nod för utvecklingen inom KKN. De verksamma
bolagen är spridda över staden i olika lokaler. Aurorum
Science Park är en företagspark byggd i anslutning till
Luleå tekniska universitet. Här finns 1 000 anställda i
cirka 80 företag, de flesta med verksamhet inom data/
IT sektorn.
Det senaste året har en inflyttning skett till parken
av företag som arbetar med film, marknadskommunikation, webb, spel och apputveckling. På området
Kronan finns en stor inspelningsstudio för långfilm/tv
drama och ett företagskluster kring film och ljud. Se-
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dan 2012 finns det i centrala stan huset Stationsgatan 36 som innefattar inkubatorn Krenova,
Almi Nord /Entreprenörscentrum, Filmpool Nord, BD POP samt andra aktörer.
I gamla sjöfartskontoret i södra hamn finns ett företagshotell med flera verksamma bolag
inom KKN. Kulturens Hus48 i centrum är en viktig nod i Luleås kulturliv med bibliotek, konsthall, konsertsalar, konferesrum samt café och restauranger.
• Det finns cirka 630 bolag inom KKN i Luleå.
• Kommunen hade 74 000 invånare 2012.
• Inom Luleå kommun finns Kulturförvaltningen som berör KKN
och Fritidsförvaltningen som delvis berör KKN.
• Inom Luleå kommun finns Kulturskolan Kotten som vänder sig till elever i grundskolan
• Luleå Kommun är även delägare i Filmpool Nord och BD Pop
• Luleå Näringsliv AB arbetar delvis med frågor som berör KKN och har beslutat
att spel/casual games mot mobila plattformar ska vara en prioriterad satsning framöver.
En viktig aktör för den regionala utvecklingen och utbildningar inom KKN är Luleå tekniska universitet. 1972 startade man som högskola och 1997 blev man Sveriges första tekniska
universitet och har idag 1500 anställda och 16 000 studenter. Inom det tekniska vetenskapsområdet finns 54 forskningsämnen och inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga finns
16 forskningsämnen. Forskningen är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter
mer än 800 miljoner kronor. Universitet har campus i Luleå, Piteå, Kiruna, Skellefteå och
Filipstad.
Offentligt stödda kulturaktörer
Norrbotten har en stark offentlig satsning på olika kulturaktörer;
• Filmpool Nord AB ägs av NLL samt 12 av länets kommuner
• BD Pop ägs av NLL samt Boden, Luleå, Pajala, Älsbyn, Överkalix och Övertorneå
kommuner
• Design LabLand är ett projekt med finansiering från Luleå kommun,
NLL och Länsstyrelsen.
• Norrbottens Teatern är en stiftelse med NLL och Luleå Kommun som stiftare
• Dans i Nord är ett projekt med finansiering av NLL och Piteå Kommun
• Norrbottens Läns Bibliotek är ett arbetsställe under NLL
• Norrbottens Musiken är ett arbetsställe under NLL
• Norrbottens Läns Museum är ett arbetsställe under NLL
• Hemslöjdskonsulenter har Hushållningssällskapet som huvudman med finansiellt stöd av
NLL och Luleå Kommun.
• Skådebanan är en ideell förening med ett regionalt uppdrag att utveckla möten mellan
kultur och människor.
Stödaktörer mot flera branschområden men även mot KKN
Ett urval av andra viktiga stödaktörer:
• Almi Nord AB arbetar med lån, riskkapital och rådgivning och bedriver inkubatorn Krenova
i Luleå samt entreprenörscentrum med stor rådgivningsverksamhet. Från och med 2013
slås Almi och Innovationsbron ihop.

48

www.kulturenshus.com
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• Centek ägs av LTU holding och arbetar med innovationsutveckling, entreprenörskap,
kommersialisering inom bl a design, måltider och turism/besöksnäring, både med ett
regionalt och internationellt perspektiv.
• Connect Norr utvecklar tillväxtföretag och sammanför entreprenörer med kompetens
och kapital.
• Coompanion arbetar med att stimulera kooperativ/ekonomiska föreningar och har stöttat ett antal inom KKN området.
• Längmanska Företagarfonden finansierar projekt där företag samverkar för att utveckla
affärer.
• Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och
tjänsteproducerande företag.
• Norrbottens handelskammare driver projektet Greenhouse som är ett mentor/adept
projekt samt Erasmus for Young Entrepreneurs, som är ett kunskapsutbyte inom Europa.
• North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.
Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi
och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.
• Föreningen Kultur och näringsliv har nyligen öppnat lokalkontor i Luleå och ska stimulera samarbetet mellan kultur och näringsliv bl a genom sponsring. Föreningen har
stöd av NLL och Luleå Kommun.
Utöver ovan nämnda verksamheter så finns det en mängd regionala och nationella aktörer
som ger sponsring, stipendier osv.

Helhetsbild
Det finns ca 900 företag verksamma inom de olika branschområdena. Ca 620 av dessa
finns i Luleå och 260 i Piteå. Totalt omsätter dessa bolag ca 1,6 miljarder SEK. 345 av dessa
bolag startades 2010-2012. Det är en ny näring som växer fram. Inom varje branschområde finns det utöver de kartlagda bolagen många branschföreningar samt lokala kultur/
ideella föreningar, som inte redovisas i denna rapport.
Creative Nodes kategorisering för KKN i Luleå och Piteå
• Arkitektur
• Bildkonst
• Byråer
• Design (kläder och accesoarer, smycken, grafisk form)
• Event
• Foto
• Film/TV
• Musik/ljud
• Publishing/print (skönlitterär verksamhet, journalister, bokförlag, press
• Events/Scen (teater, performance, dans, event)
• Turism/ Incentive/Resor
• Webb/App (data/IT mobila tjänster)
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Bolagsformer
Denna rapport utgår ifrån en klassificering som Statistiska centralbyrån gjort och som är siffer
indelad enligt antal anställda. EU-kommissionen har gjort en annan indelning med rubriker
och omsättningssiffror. Denna indelning49 är omstridd, då flera länder tycker att skalorna på
antalet anställda och omsättning ligger för högt i förhållande till rubriksättningen. Nedan
redovisas bägge systemen.
Enskilda firmor dominerar
KKN i Luleå och Piteå domineras av enskilda firmor/juridiska personer (som inte har anställda) Det finns ca 600 enskilda firmor i Luleå och Piteå som är verksamma inom samtliga
branschområden. Det område som är störst mätt ur antal bolag är Musik/ljud och det är inom
det området som det finns flest soloföretagare, ca 170 stycken. De område som det finns minst
soloföretag inom är arkitektur. De flesta kvinnliga soloföretagarna finns inom designområdet.
De flesta manliga soloföretagarna finns inom musik/ljud området.
I SCB klassificering kallas denna storleksklass för 1 (0 anställda). Enligt EU-kommissionen
definition kallas det här företagssegmentet för soloföretag, när den anställde är densamma
som ägaren.
Mindre företag
Den vanligaste företagsformen för mindre företag är aktiebolag. Denna bolagsform dominerar
branschområdena: arkitektur, byråer (konsulter, reklam-, pr-, medie- eller digitala byråer), turism (incentive, resor) och webb/app (data/IT mobile tjänster).
I Statistiska centralbyråns klassificering kallas denna storleksklass för antingen 2 (1-4 anställda) eller 3 (5-9 anställda). Enligt EU-kommissionen definition är man ett mikroföretag
när man har färre än 10 anställda och omsätter högst 2 miljoner euro per år (cirka 17 miljoner
enl. kurs Nov 2012).
Medelstora företag
Alla företag inom denna klass är aktiebolag. Dessa företag återfinns främst inom branschområdet webb/app (data/IT, mobile tjänster) Det finns även de som har eller är filialer till större
nationella och/eller nordiska bolag och är av den anledningen inte registrerade i Luleå eller
Piteå.
I Statistiska centralbyråns klassificering kallas denna storleksklass för 4 (10-19 anställda)
eller 5 (20-49 anställda). Enligt EU-kommissionens definition är man ett litet företag om
man har mellan 10-49 anställda och en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år(cirka 86 miljoner SEK, nov 2012).
Stora företag
De största bolagen finns inom branscshområdena webb/app (data/IT, mobile tjänster) samt
inom publishing/print där dags/lokalpressen är de riktigt tunga aktörerna. Dessa tidningar
och de kringliggande annonsföretagen omsatte 2011 418 milj SEK.
Enligt EU:s definition är man ett medelstort företag om man sysselsätter färre än 250 personer och årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro per år (cirka 430 miljoner SEK, nov
2012).

49

europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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KKN-företagens genusperspektiv

88%

75%

66%

Arkitektur

Bildkonst

Publ/Print

Byråer

67%
33%

23%

Design

81%

64%
36%

38%

34%

25%

12%

77%

62%

Foto

Film/TV
95%

78%
52%48%
22%

19%

Musik/Ljud

Event/Scen

Turism

5%

Webb/App

Rapporten har undersökt vilka som äger bolagen och/eller vilket kön som innehar VD-posten.
Branschområdet Event/Scen (teater, performance, dans, event) är det mest jämställda med
52% för bolag ägda eller drivna av kvinnor och 48% för männen. I branschområdena bildkonst och design ägs och driva bolagen av fler kvinnor än män. Manligt ägda och drivna bolag
dominerar inom resterande branschområden men är tydligast inom områdena:Webb/App
(data/IT mobila tjänster), följt av arkitektur och musik/ljud.
Värt att notera är vikten av de senaste fem årens företagsstarter då allt fler unga kvinnor
startat bolag inom samtliga branschområdena.
De har under dessa år skett en viss kvinnlig inbrytning inom tradionellt mansdominerade branschområden som arkitektur, foto och webb/app (data/IT, app-utveckling och mobila
tjänster).
Det finns många aktörer som aktivt arbetar med att stimulera kvinnor och/eller unga att
starta företag. En tydlig tendens man kan se är kopplingen mellan universitetets utbildningar
inom mediedesign, musik/ljud och upplevelseproducent utbildningarna och den nyföretagarverksamhet som inkubatorerna Go Business i Piteå och Krenova i Luleå har bedrivit i samarbete med LTU-karriär, Centek.
Det är dock tydligt att fler insatser behöver göras för att snabbare få in fler kvinnor inom mer
tekniskt dominerande områden. Förebilder behöver lyftas fram och kortare utbildningar inom
webb, app- och spelutveckling borde erbjudas. Detta samarbete borde utvecklas mellan företag
som arbetar med webb/apputveckling och byråer med kompetens inom sociala medier.
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Ekonomisk omsättning per branschområde

Webb/App 19%

Arkitektur 5,6%
Bildkonst 0,4%

Turism 11,6%

Byråer 11,4%
Design 3,6%

Event/Scen 7,2%

Foto 2,5%
Film/TV 5,6%

Musik/Ljud 4,9%
Publ/Print 27,7%

Diagrammet beskriver hur branschen ser ut ur ett finansiellt perspektiv. Den beskriver de
olika branschområdenas omsättning och bilderna bör ses i jämförelse mot varandra. De som
hade samma % uppdelning vad gäller antal bolag har stor skillnad mellan sig ur ett omsättningsperspektiv. Det mest signifikanta för KKN är det stora antalet enskilda firmor som omsätter relativt lite pengar vid sidan av stora koncerndrivna aktiebolag med stor omsättning
främst inom dags/lokalpress. Det är inom området byråer som man ser en god tillväxt med
mindre företag ofta i aktiebolagsform med stabil omsättning. Likaså sker en kraftfull utveckling inom området webb- och apputveckling. Det är också dessa två områden som under 2012
rört sig tydligt mot varandra. Ofta är det traditionella bolag inom data/IT sektorn som börjat
utveckla appar och mindre spel mot mobila plattformar som söker kompetens inom design
och kommunikation via sociala medier.
70 procent av bolagen finns i Luleå och 30 procent finns i Piteå.
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Branschområdenas storlek per antal bolag

Webb/App 6,9%

Arkitektur 3,2%

61 företag varav 52 i Luleå
och 8 i Piteå

28 företag varav 23 i Luleå
och 5 i Piteå

Turism 5,2%

Bildkonst 3,6%

46 företag varav 34 i Luleå
och 12 i Piteå

32 företag varav 27 i Luleå
och 5 i Piteå

Event/Scen 6,0%

Byråer 10,8%

53 företag varav 30 i Luleå
och 23 i Piteå

96 företag varav 66 i Luleå
och 30 i Piteå

Design 12,9%
Musik/Ljud 22,2%
197 företag varav 106 i Luleå
och 91 i Piteå

114 företag varav 89 i Luleå
och 25 i Piteå

Foto 10,6%
94 företag varav 73 i Luleå
och 21 i Piteå

Publ/Print 11%

Film/TV 7,6%

98 företag varav 75 i Luleå
och 23 i Piteå

67 företag varav 48 i Luleå
och 18 i Piteå

Diagrammet beskriver hur branschen ser ut sett till antal bolag. Bilden visar en slags ”tårtbits
eller smörgåsbordsbransch” med många olika aktörer som arbetar under olika marknadsvillkor men som knyts samman av att de alla utgår ifrån en konstnärlig kärna i sitt arbete. Nyföretagandet är spritt över åldrarna. Det är många yngre människor mellan 20 och 30 som startar
företag men även många som gör det vid 60-65 års ålder. En del vill nog fortsätta arbeta vid
sidan av pensioneringen och andra tänker kanske förverkliga sina drömmar.
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Särredovisning av branschområden
Arkitektur
Arkitektur är ett ekonomiskt starkt branschområde som är manligt dominerad,
med hög medelålder och starka nätverk. Många av arkitekterna återfinns i flera
bolag. Flera av bolagen är startade av män i 65 års ålder, som redan har arkitektfirmor. Detta kan tolkas som att man vid sidan av pensionen tänker fortsätta arbeta på deltid genom en ny firma. Flera av de studerade branschområdena domineras
av styrelser med posterna tillsatta av familjemedlemmar. Styrelserna hos arkitekterna är de
mest tydliga på det området. Arbetssättet är projektbaserat och tävlingar för arkitektuppdrag
är vanliga. Som i alla andra branscher förändras världen snabbt. Enligt en branschanalys som
Sveriges arkitekter gjorde 2007 så föreslog man mer kunskaper i marknadsstrategi och processarbete gentemot kunder, så man blir mer än bara en leverantör av ritningar och idéer.
Den ökade internationaliseringen skrev man ger möjlighet att ta nya typer av uppdrag om
man kan bygga allianser och nätverk i andra länder, s.k. nätverksföretagande. Man pekade
även på utvecklingen mot mer integrerade IT-processer. På Malmö högskola startade man
hösten 2012 en utbildning inom Arkitektur, visualisering och kommunikation. En kvinnlig
inbrytning i branschen har skett sedan 2010. Bolagen arbetar med arkitektverksamhet, projektering, samhällsplanering, projektledning och forskning. Vissa bolag kombinerar traditionella
arkitektuppdrag med formgivning av möbler och belysning, inredning, scenografi, trädgårdsinredning och utbildning. En del inredningsarkitekter återfinns under området design då de
registrerat sig under den rubriken samt har sin huvudsakliga inkomst från annan verksamhet
inom designområdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Antal bolag: 29 st. (23 i Luleå och 5 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 90 MSEK
Antal AB: 20 st. Två av bolagen står för en omsättning på cirka 60 MSEK.
Antal HB: 2 st.
Enskilda firmor: 10 st.
Antal kvinnligt ägda företag: 4 st. i åldersspannet 24-60 år (12%)
Antal manligt ägda företag: 30 st. i åldersspannet 50 – 74 år (88 %)
Bolagsstarter 2010-2012: 12 st. (3 kvinnor och 9 män)
(Handelsbolaget har fler än en ägare)

Daniel och Frida (Muskot Media)
klipper reklamfilm
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Tomas (Konfaktiv) och Josefina (Nordmark &
Nordmark Arkitekter) i diskussion om KKN.
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Bildkonst
Majoriteten av gruppen är verksamma som bildkonstnärer. Några är också konsulter och bildterapeuter. Det finns fyra ekonomiska föreningar med många
medlemmar som gemensamt driver butik där de säljer bildkonst och hantverk
och/eller driver gallerier verksamhet som kurser/workshops. Branschområdet
domineras av kvinnor. Det finns också gallerier som inte är registrerade som företag eller
ekonomiska förening utan är intresseföreningar och ingår därför inte i denna kartläggning.
Bildkonstnärerna är som helhet en ekonomiskt svag grupp. En del har firmor vid sidan av
andra arbeten. Intressant att notera är att av de totalt trettio verksamma bolagen 2012 så har
sexton företag startats 2010-12 . Företagsstarterna har skett i två åldersspann. Åtta är i åldrarna
21 till 36 år och sju mellan 54 till 76 år. Till skillnad från arkitekterna har den äldre gruppen
av bildkonstnärer inte gått att hitta i tidigare drivna bolag. Enligt konstnärsnämnden varvas
arbete i egen regi oftast med anställningar och fasta uppdrag. Många söker stipendier och
bidrag. I jämförelse med övriga befolkningen är konstnärer högutbildade, medan deras medianinkomst är lägre än vad som gäller för befolkningen i dess helhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Antal bolag: 32 st. (27 i Luleå och 5 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 6 MSEK
Antal handelsbolag: 1 st.
Antal enskilda firmor: 30 st.
Antal ekonomiska föreningar: 3 st.
Två av bolagen omsätter mellan 0,5 – 1 MSEK, resterande
27 st. omsätter mellan 1-499 000 SEK
Antal kvinnligt ägda företag: 39 st. i åldersspannet 27-75 år (75%)
Antal manligt ägda företag: 13 st. i åldersspannet 27-76 år (25%)
(De ekonomiska föreningarna och handelsbolaget har fler än en ägare)
Bolagsstarter: 2010–2012: 14 st. (13 kvinnor och en man)

Byråer
Byråerna är den branschgrupp som tydligt påverkas av nya rön inom kommunikation, design och teknisk utveckling. Den klassiska benämningen reklambyrå samsas med begrepp som PR-byrå och digital byrå. I denna grupp
finns även konsulter som gör utredningar och ansökningar mot KKN. En
del har sin huvudverksamhet mot trycksaker ofta kombinerat med webb, andra har profilerat
sig mer mot sociala medier och digital teknik. Inom detta branschområde finns stora byråer
som producerar det mesta av arbetet ”inhouse” på byrån och så mindre byråer som arbetar i
Peter (PS Design) och Ricky (Kilen)
pratar utställningar

Markus (Oh My i Piteå ) pratar formell utbildning
kontra självlärd kompetens
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 ätverk med olika typer av samarbeten. Flera byråer har filialer på andra orter i Sverige och
n
några samarbetar mellan Luleå och Piteå. Några byråer har under det senaste året byggt nätverk och samarbeten med traditionella data/IT-bolag, som börjat arbeta med app.utveckling
och systemlösningar mot mobila tjänster.
I en rapport från konsumentverket 2011 skriver man om förändringar och rådande trender
inom byråsegmentet som: *Ökad andel ”online-advertising” (konsumentdriven migration
från tryckta medier till internet) *Ökad riktad kommunikation *Ökat fokus på effekt *Mer fokus på pris *Ökad ryckighet/kortare framförhållning *Ökad andel rörlig bild *Ökad andel mobil kommunikation *Mer dialog/interaktivitet *Mer kommunikation i sociala medier *Större
andel icke-betalt medieutrymme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Antal bolag: 96 st (66 st i Luleå och 30 st i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 182 MSEK
Antal aktiebolag: 48 st
Antal handelsbolag: 3 st
Antal enskilda firmor: 41 st
Antal ekonomiska föreningar: 4 st
2 av bolagen omsatte 31 och 36 MSEK
2 av bolagen omsatte 11 och 16 MSEK
2 av bolagen omsatte 6 och 8 MSEK
36 bolag omsatte mellan 500 000 till 3 miljoner MSEK
54 bolag omsatte mellan 1-499 000 MSEK
Antal kvinnligt ägda företag: 36 st i åldersspannet 27-61år (34%)
Antal manligt ägda företag: 67 st i åldersspannet 24-80 år (66%)
(Handelsbolagen och de ekonomiska föreningarna har fler än en ägare)
Bolagsstarter 2010-2012: 25 st (20 st män och 10 st kvinnor)

Design (kläder och accessoarer, smycken, produkter, grafisk form)
Det här branschområdet är svårt att avgränsa, för att ordet design är så brett använt. Det finns
destinationsdesign som är ett brett samlingsnamn för alla de faktorer som
kan göra en ort attraktiv men det är också uttryck för en specifik form och
funktion. Inom spelproduktion, webb-och app.utveckling pratar man om interaktionsdesign. Byråerna har många anställda inom grafisk design. På Campus
i Piteå, Luleå tekniska universitet har man sedan ett par år tillbaks utbildning i medieproduktion. Flera studenter som gått denna utbildning har startat egna företag i inkubatorn Go
Gunilla (Länsstyrelsen och Johanna
(Generator) diskuterar KKN strategier
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Ann-Katrin (Arctic Trend) designar
solglasögon och trendspanar
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Business i Piteå eller hos inkubatorn Krenova i Luleå. På campus i Luleå finns utbildningen
Industriell design. Centek bedriver projekt inom destinationsdesign och industridesign dels
genom Designarena Nord och dels genom Designpoolen. Projektet design LabLand arbetar
med grafisk design, produktdesign, interiördesign och fashiondesign. Eftersom så många
verksamheter döljer sig under samlingsbegreppet följer här en uppdelning i olika områden.
• Grafisk design
85 st av bolagen arbetar med grafisk design och omsätter 39 miljoner SEK. 65 bolag av dessa
bolag finns i Luleå och 20 st i Piteå. Kvinnorna dominerar vad gäller antal bolag med 58 stycken medan männen äger 35 stycken. 37 av bolagen startades mellan 2010 – 2012.
Inom gruppen arbetar man med: serier, illustrationer, klädtryck, kursverksamhet i grafisk
form, logotyper, webbdesign, 3D illustration, och bildbehandling av olika slag. Många av firmorna är kombinationsföretag där man utöver grafisk formgivning även arbetar med; foto,
litteratur, inredningsuppdrag, scenografi, protoypframtagning i plast/komposit, skylttillverkning, utställningsverksamhet, produktkonceptualisering, belysningsarmaturer/ industriell
produktdesign. Det här är en grupp där flera har verksamhet horisontellt över olika branscher.
Ett bolag omsatte 7 miljoner, fyra omsatte mellan 1-2,5 miljoner, fem mellan 500-999 000
och resterande mellan 1-499 000 SEK.
• Design av smycken
13 st av bolagen arbetar med design av smycken och omsätter 9 miljoner SEK. 12 bolag finns
i Luleå och ett i Piteå. Vad gäller ägandet så råder det ett jämlikt förhållande. Sex stycken
av bolagen ägs av kvinnor och sex stycken av män. Inom gruppen arbetar man med gravyr,
smycketillverkning i sten, tenn, silver och guld. En exporterar tennarmband.
2 av bolagen omsätter mellan 2,4 – 4,5 miljon, resterande omsätter mellan 1000-499 000
SEK. 5 st av företagen har startats mellan 2010 och 2012.
• Klädtillverkning och accesoarer
16 av bolagen arbetar med klädtillverkning och accesoarer. Omsättningen 2011 var på cirka 10
MSEK. Tolv av bolagen finns i Luleå och fyra i Piteå. I denna grupp dominerar det kvinnliga
ägandet med 14 st bolag medan bolag ägda av män är två.
Inom gruppen arbetar man med; Design, formgivning och tillverkning av kläder och möbler
men även inom garvning av läder samt sadelmakeri. Några tillverkar presentartiklar. Ett bolag
omsätter cirka 4 MSEK och ett cirka 1 MSEK resterande ligger mellan 1-499 000 SEK.

Mats Långström (Helikopter)
berättar om sin syn på design

Li Scarin (Massa Media) har
landat det nya tv-programmet

Kajsa Bengtsson
(Minc) berättar om
inkubatorn i Malmö
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Det finns 18 Hushållningssällskap runt om i hela landet med ca 710 anställda. I Norrbotten är
två konsulenter anställda med varsin huvudsaklig inriktning. En arbetar med näringsinriktat
perspektiv på slöjd och en arbetar med slöjd ur ett kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Antal bolag totalt för designområdet: 114 st (89 st i Luleå och 25 st i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 58 MSEK
Antal aktiebolag: 30 st
Antal handelsbolag: 2 st
Antal enskilda firmor: 75 st
Antal ekonomiska föreningar: 2 st
Antal kommanditbolag: 4 st
Antal kvinnligt ägda företag: 80 st i ålderspannet 23-64 år (62 %)
Antal manligt ägda företag: 43 st i ålderspannet 23-70 år (38 %)
Bolagsstarter 2010-2012: 45 st
(Handelsbolagen och ekonomiska föreningar har fler än en ägare)

Foto
Branschområdet foto har funnits länge och har tydliga statistiska uppdelningar
mellan porträtt, reklam eller pressfoto. Det finns 25 verksamma bolag som
startas innan 2003 och endast ett av dem ägs av en kvinna. Foto är det branschområde som verkar stabilast över tid om man ser till antalet verksamma bolag och
när de startat. Bolagen arbetar med: porträttverksamhet, reklamfoto, pressfoto, fotolabbverksamhet kursverksamhet för amatörer och professionella. En del ger ut fotoböcker och en del är
fokuserade på specifika uppdrag inom t ex natur, motorbransch. En del gör dokumentationer
t ex för museer. Några kombinerar arbetet som fotograf med arbete inom andra områden som
grafisk design, turism, event och bildkonst. Många fotografer är anslutna till bildbyråer eller
har skapat egna, som säljer bilder och olika tjänster.
•
•
•
•
•
•

Antal bolag: 94 (73 st i Luleå och 21 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 40 MSEK
Antal aktiebolag: 13 st
Antal handelsbolag: 2 st
Antal enskilda firmor: 80 st Enskilda firmor
Ett bolag omsatte 7 MSEK

Mikael (Think Creative) funderar kring
affärskulturer i Piteå och Peru.
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Håkan (Ltu) beskriver innovationssystem i
olika länder
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3 av bolagen omsatte mellan 1 till 2,5 miljon SEK
9 av bolagen omsatte mellan 500-999 000 SEK
81 av bolagen omsatte mellan 1-499 000 SEK
Antal kvinnligt ägda företag: 21 st i ålderspannet 27-57 år (23%)
Antal manligt ägda företag: 74 st i ålderspannet 21-63 år (77%)
2011-2012 35 företagsstarter av 29 män och 6 kvinnor

Film/TV
Filmbranschen kan delas i två delar. Dels den mer konstnärliga sidan med produktion av långfilm, tv drama, kort och dokumentärfilm, som är offentligt stöttad
och ibland kompletterad med privata medel. Dels den kommersiellt drivna delen
med produktion av beställningsfilm som reklam och informationsfilm. Filmpool
Nord är ett offentligt finansierat aktiebolag som omsatte 37 miljoner av totalt 82 miljoner för
hela branschområdet 2011 och hade 9 anställda. De största ägarna är Norrbottens läns landsting samt 12 av länets 14 kommuner.
Under åren har många projekt finansierats genom strukturfonderna inom EU. Filmpool
Nords verksamhet ger i sin tur sysselsättning åt cirka 20 av 66 bolag genom att det produceras
konstnärlig film i regionen. En del av dessa bolag arbetar även åt den mer kommersiella sidan
av filmproduktion.
Bolagen arbetar med: casting, locationscouting, filmservice av olika slag, regi, scenografi,
dekorbygge, streaming, tv-produktion på utläggsbasis, kostym, manusskrivning, mediekonsultation, kursverksamhet, mediegrafik för film och hemsidor, film och foto, redigering och
3D. Ett tv/mediebolag har verksamhet i Piteå men bolagssätet är i Stockholm, så därför räknas
inte bolagets ekonomi in i kartläggningen.
På TV-sidan finns SVT/Nordnytt samt TV4 i Luleå, båda är s.k. verksamhetsställen åt moderbolagen i Stockholm. Arbetsställena producerar endast nyheter. Sveriges Television AB har
30 arbetsställen i Sverige och äger 148 varumärken. I Norrbotten finns 2 arbetsställen, ett i
Luleå (37 anställda) och ett i Kiruna. Då bolagssätet är skrivet på annan ort än Luleå och Piteå
så räknas inte arbetsställets ekonomi in i kartläggningen.
TV4 Sverige AB har 26 arbetsställen i Sverige. Det i Luleå är TV4 Norrbotten med 10-19
anställda enligt företagsregistret. Sedan 2012 finns även nyhetsbolaget Sverige AB, TV4 Norrbotten med mellan 5-9 anställda med 2 varumärken. Då bolagssätet är skrivet på annan ort än
Luleå och Piteå så räknas inte arbetsställets ekonomi in i kartläggningen. SF Bio Aktiebolag,

Johan (Yellow Agents) tänker
på visuella dataflöden

Per-Erik och Susanne
(Filmpool Nord) pratar
filmavtal

Fredrik (More Media)
diskuterar bolagets
framtidsplaner
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 ilmstaden 1-6 i Luleå är ett arbetsställe till SF Bio AB med mellan 10-19 anställda. SF Bio har
F
totalt 42 arbetsställen i Sverige. Då bolagssätet är skrivet på annan ort än Luleå och Piteå så
räknas inte arbetsställets ekonomi in i kartläggningen.
I Piteå drivs en biograf i privat regi. Det finns även en ideell förening, Folkets Bio i Luleå.
Teknikens Hus är Sveriges nordligaste science center och ett av landets första. Deras utställningar handlar om teknik, innovationer och kommunikation. De har även en tv-studio, där
barn/ungdomar får testa att producera tv.
CMIT i Piteå är en pedagogisk verksamhet inom skolan som arbetar pedagogiskt med olika
medier i grundskolan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal bolag: 68 (49 st i Luleå och 19 st i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 97 MSEK
Antal aktiebolag: 19 st.
Antal handelsbolag: 1 st.
Antal enskilda firmor: 48 st.
Filmpool Nord omsatte 37 MSEK
5 bolag omsatte mellan 4 och 9 MSEK
2 bolag mellan 1,5 till 3 MSEK
4 bolag omsatte mellan 1-2 MSEK
7 bolag omsatte mellan 500-999 000 SEK
48 bolag omsatte mellan 1-499 000 SEK
Antal kvinnligt ägda företag: 22 st i ålderspannet 22-65 år (32%)
Antal manligt ägda företag: 46 st i ålderspannet 22-69 år (68%)
Bolagsstarter 2011-2012 25 st företagsstarter (22 män och 6 kvinnor)

Event/Scen (teater, dans, event)
Branschområdena event och dans tillhör de nyaste inom KKN.
På Campus i Piteå, Luleå tekniska universitet har man sedan ett par år tillbaks
utbildning i upplevelseproduktion och dans. Flera studenter som gått upplevelseproduktion har startat egna företag i inkubatorn Go Business. Piteå Kommun
och Norrbottens Läns Landsting har startat Dans i Nord, vilket bidragit till en utveckling av
nyföretagande inom dansområdet.

Karin (Norrbottensteatern) planerar
ungdomsteater
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Roine och Gunnel (Companion) prisar
kooperativa lösningar
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• Teater/Performance
19 bolag (13 st i Luleå och 6 i Piteå) som omsatte 53 miljoner SEK under 2011.
Norrbottensteatern är en stor aktör inom scenområdet. Det är till formen en stiftelse som är
offentligt finansierad till största delen. Norrbottens Läns Landsting och Luleå Kommun är huvudman för verksamheten. Teatern har även utvecklat samarbete med det privata näringslivet
och på så vis finansierat vissa delar av verksamheten. Teatern omsatte 2011 cirka 47 miljoner
och hade 52 anställda. Utöver teatern finns det tre aktiebolag och femton enskilda firmor som
arbetar som: skådespelare, performanceartister, stand-up comedians, trollkonstnärer, regissörer, dramatiker, pedagoger, coacher. Det finns även ett antal teatrar som drivs som ideella
föreningar. Nio av bolagen ägs av män mellan 32 till 62 år och tio av kvinnor mellan 25 och 73
år. Ett av bolagen omsatte 2,5 miljon och resterande mellan 1-499 000 SEK.
Under 2010-2012 startades sex bolag av två män och fyra kvinnor.
• Dans
6 bolag (2 i Luleå och 4 i Piteå) som omsatte 9 miljoner SEK under 2011.
Dans i Nord är den stora aktören på området, där man uttalat försöker skapa nya företag inom
dansområdet genom en danspoolsverksamhet. Dans i Nord omsätter 7,7 miljoner SEK och
driva som ett projekt av Piteå Kommun och Norrbottens Läns Landsting. Resterande 5 bolag
är enskilda firmor som omsätter mellan 1-499 000 SEK. Fem av bolagen ägs eller drivs av
kvinnor. Tre av dem är startade under 2011 och 2012 av 2 kvinnor och en man.
• Event/Arrangemang
28 bolag (15 i Luleå och 13 i Piteå) som omsatte 53 miljoner SEK under 2011.
Eventbyråer är ett samlingsnamn för olika slags verksamheter. Här finns byråer som arrangerar företagsevent och samtliga delar av ett sådant arrangemang, blandat med byråer som
endast utför vissa delar. En stor aktör är PDOL (Piteå Dansar och Ler) och ett som hyr ut
utrustning för stora festivaler/events.En del arrangerar egna event där de uppträder eller producerar shower, andra gör event i samband med båtresor. Några är specialiserade på specifika
kulturupplevelser. Några gör events baserat på matupplevelser.
Man skulle med andra ord kunna lägga en del under turism eller byråverksamhet men baserat på deras egna hemsidor mm så är de placerade under denna rubrik. Tolv är aktiebolag,
elva enskilda firmor, tre är handelsbolag och två är ekonomiska föreningar. Bolagen ägs av 18
kvinnor mellan 23 och 51 år och av 21 män mellan 21 och 64 år. PDOL omsatte 9 miljoner och

Ann-Sofie (Game Assembly) driver värsta
spelutbildningen i Malmö

Kristin och Frida (Geektown) lovordar
inkubatorer
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ett evenemangsuthyrningsbolag omsatte 13 miljoner. Fem bolag omsatte ungefär två miljoner
och fyra bolag omsatte mellan 1,5 – 3 miljoner. 2011-2012 startades nio bolag av fyra män sju
kvinnor (handelsbolag kan ha flera ägare).
Eftersom event tillhör ett av de nyaste områdena inom KKN är det intressant att se hur det
utvecklats. Enligt en rapport som IRM tagit fram ingår såväl externa som interna event. Enligt
den omsatte eventbyråerna 6,1 miljarder kronor under 2011, vilket är en ökning på 22 procent
jämfört med 2010. Därmed omsatte event precis som sponsring mer än TV-reklam. Man talar
i rapporten om att företagen försöker hitta nya vägar att bryta igenom reklambruset och event
är då ett sätt som har visat sig fungera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal bolag totalt för event/scen området: 53 st bolag (30 st i Luleå och 23 st i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 115 miljoner SEK
Antal aktiebolag: 15 st
Antal handelsbolag: 3 st
Antal enskilda firmor: 24 st
Antal ekonomiska föreningar: 2 st
Antal stiftelser: 2 st
Antal kvinnligt ägda företag: 28 st (52 %)
Antal manligt ägda företag: 23 st (38 %)
Bolagsstarter 2010-2012: 18 st

Musik/Ljud
Det här det största branschområdet sett till antal bolag. Det är också ett område som
har flest antal enskilda firmor som drivs vid sidan av anställningar. Här finns en
hel del studenter och lärare inom musikutbildningar. Norrbottensmusiken är ett
arbetsställe till Norrbottens Läns Landsting som omsatte cirka 15 miljoner SEK och
hade 16 anställda på verksamheter både i Luleå och Piteå under 2011.
BD Pop är också en stor aktör som omsatte cirka 6 miljoner 2011. Bolaget är som Filmpool
Nord ett offentligt finansierat aktiebolag som ska stimulera utvecklingen i länet genom olika
typer av aktiviteter. Bolagen inom musik/ljud området driver verksamhet inom: radioproduktion, musikinspelning, låtskrivare/kompositör, anordnar spelningar och konserter, förmedlar artister, arbetar med närradio, är frilansmusiker, arbetar med turnéverksamhet, ljus och
ljud-design, förlagsverksamhet för musik, är sångare inom olika genrer, musik som friskvård,

Vegard (Captain Norway) klipper
reklamfilm med hunden
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Helena och Gry (Centek) pratar destinationsdesign med föreläsare
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musik inom äldrevården, coaching, pedagogik, är musiker i ett band, är DJ och bloggare.
Musikutbildningar på olika nivåer inom utbildningsväsendet har säkerligen bidragit till området storhet, likaså ljudingenjörsutbildningen vid Campus i Piteå, Luleå tekniska universitet.
Det är ett mansdominerat branschområde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal bolag: 197 (106 st i Luleå och 91 i Piteå)
Omsättning för samtliga bolag 2011: 78 miljoner
Antal aktiebolag: 17 st
Antal handelsbolag: 10 st
Antal enskilda firmor: 168 st
Antal ekonomiska föreningar: 1 st
Ett arbetsställe till Norrbottens Läns Landsting
50 bolag ägs av kvinnor (19%) och 155 av män (81%)
114 bolag startades 2010-2012 av 32 kvinnor och 83 män
Norrbottensmusiken omsatte 15 miljoner SEK
BD pop omsatte cirka 6 miljoner SEK
5 bolag omsatte mellan 1-4 miljoner SEK
7 bolag omsatte 500 – 999 000 SEK
185 bolag omsatte mellan 1000-499 000 SEK

Publishing/Print (skönlitterär verksamhet, journalister, bokförlag, press))
Det här branschområdet är uppdelat på fyra olika områden: skönlitterära författare,
ER
ET
journalistiska skribenter, bokförlag samt press. Nyheter har inte en ”konstnärlig
H
NY
kärna” däremot arbetar många inom dagstidningsutgivning med konstnärliga
uttryck via bild, ljud, grafisk form, redigering, film/foto så därför finns press med här.
• Skönlitterära författare
43 av bolagen arbetar som skönlitterära författare. 33 av dessa bolag finns i Luleå och 10 i Piteå.
Omsättning för dessa bolag var 11 MSEK 2011. Ett av bolagen omsatte och resterande mellan
1-499 000 SEK.
Ett av bolagen är ett aktiebolag och resten enskilda firmor. Det är en jämn grupp sett till
könsfördelning. 24 män i åldrarna 22-75 år och 18 kvinnor i åldrarna 31-73 år äger bolagen.
Mellan 2010 och 2012 startades 17 st bolag. Värt att notera är att fem st av de som startade är
kring 65 år, kanske startar man eget när man går i pension från andra arbeten, för att satsa på

Sten-Anders (Almi) ritar ”det enda man
behöver kunna om ekonomi”

Ella och Lars (Love at Work) startade eget
under 2012.
Maria Åberg
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sitt författarskap. Några av författarna skriver manus för film och/eller teater och opera, någon
ger ut sina egna texter, några arbetar med skönlitteratur och journalistik, några arbetar pedagogiskt och håller kurser/workshops i skrivande. Samtliga ligger i inkomstspannet mellan
1-499 000 SEK.
• Journalistiska skribenter
34 av bolagen arbetar som journalistiska skribenter. 27 av dessa bolag finns i Luleå och 6 i
Piteå. Omsättning för dessa bolag var 9,5 MSEK 2011. Tre av bolagen är aktiebolag ett handelsbolag och 29 st är enskilda firmor. 11 av bolagen ägs av kvinnor i åldersspannet 26-65 år och
24 st av män i åldersspannet 21-68 år. Sju bolag startades mellan 2010 till 2012.
Flertalet är frilansjournalister, några är fastanställda journalister antingen för dags eller
fackpress som har firma vid sidan om det ordinarie arbetet. Några är verksamma både inom
text och ljud/radio och/eller tv.
Ibland kombineras detta arbete med friskvård och guidning eller ett utredaruppdrag. Det
är en relativt hög medelålder på de verksamma, endast tre av trettio är under 32 år. Fyra av
bolagen ligger i inkomstspannet mellan 500 – 999 000 SEK och resterande i inkomstspannet
mellan 1 och 499 000 SEK.
• Bokförlag
10 av bolagen är bokförlag med en omsättning på cirka 3 MSEK. Åtta av bolagen finns i Luleå och 2 i Piteå. Bolagsformerna är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening
och sex enskilda firmor. Bolagen ägs av fyra kvinnor och av nio män. Fem av dem startades
mellan 2010 och 2012. Några av ägarna är själva författare, fotografer eller illustratörer vilket
kombineras med bokutgivning. Ett bolag är specialiserat på växter och håller exkursioner och
föreläsningar i ämnet.
Norrbottens länsbibliotek är en viktig aktör för spridning av litteratur men ingår inte i denna statistiska kartläggning. Under 2011 omsatte den verksamheten cirka 21 MSEK och har 25
filialer i Norrbotten, sex bokbussar och tre specialbibliotek.
• Tidningsutgivare
Nyhetsrapportering hör till mediebranschen men nyheter i sig har inget konstnärlig kärna.
Inom tidningsutgivarna finns dock redigerare, grafiker, film/tv fotografer osv som arbetar
med ett konstnärligt uttryck. Det finns 11 stycken bolag inom press: Två dagstidningar/lokalpressutgivare, sex annonstidningsutgivare och 2 taltidningsutgivare. Den ena av dessa har

Fredagsfika på inkubatorn Go Business
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verksamhet i Piteå men tillhör en koncern med bolagsätet på annan ort. Sex av bolagen finns
i Luleå och 5 stycken finns i Piteå. Tio av dessa är aktiebolag och en enskild firma. Bolagen
omsätter 418 miljoner SEK, vilket är det största branschområdet sett till ekonomisk volym. Det
finns en nystartad enskild firma som enligt uppgift är tidskrifts-utgivare. Lokalpressen är ofta
praktikplats och en ev. framtida arbetsplats för de som går på medieutbildningar i regionen.
En del av de som tidigare arbetade med egna bolag inom film och foto film arbetar nu för
Norrbotten Media AB.
Piteå-Tidningen AB med bolagsätet i Piteå och lokalkontor i Älvsbyn har 45 anställda, 57%
kvinnor och 43 % män och omsatte 74 MSEK 2011. Norrbottens Media AB med 10 lokalkontor
har 127 anställda, 41% kvinnor och 59% män och omsatte 260 miljoner DEK 2011. Taltidningarna omsatte uppskattningsvis cirka 5 miljoner SEK och resterande summa står annonstidningsutgivarna för.
Tittar man till styrelsernas sammansättning på de två stora bolagen så har de manliga VD
och en manlig överrepresentation (nio män och fem kvinnor samt åtta män och två kvinnor).
Norrbotten Media tillhör Sundins stiftelse i Norrköping som i sin tur äger Norrköpings tidningars Media AB som i sin tur har 22 bolag i Sverige, varav Luleå är ett. 24 Norrbotten är
en bifirma som sänder webb-tv. Norrbottens Vision är en fristående text och bildbyrå och 24
Luleå producerar reklamfilm.
•
•
•
•
•

Antal bolag totalt för hela branschområdet: 98 bolag (75 i Luleå och 23 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 442 MSEK
Antal manligt ägda företag: 70 st (67%)
Antal kvinnligt ägda företag: 30 st (33%)
30 bolag startades 2010-2012

Turism/Incentive/Resor
Turism är ett område med både privata bolag och offentligt stöttade verksamheter.
En del av bolagen är arrangörer och eventliknande i sin verksamhet. De kan vara
arrangörer av jakt, fiske, häst, fjällresor t ex. Någon arrangerar resor för funktionshindrade, någon tar emot turister på jordbruk. Andra är mera rena bokningsbolag
och tar in turister och resenärer till regionen, andra arrangerar resor till andra länder. En
del är intresseorganisationer och samordnar olika turism/besöksdestinationer. Det här är det
branschområde där det finns flest ekonomiska föreningar. Swedish Lapland Tourism är en

Daniel (King) berättar om Casual
Games och kvinnors spelvanor

Pia och Stina (Krenova) diskuterar
entreprenörsskap
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ekonomisk förening som omsatte 10 MSEK 2011. Föreningen har 9 registrerade varumärken.
Föreningen hjälper sina medlemmar som i sin tur finns organiserade i olika destinationsorganisationer i regionen, med tjänster och service inom samhälls- och turismplanering, näringslivsutveckling mot turism samt marknadsföring. Både i Luleå och Piteå finns offentligt ägda
bolag och verksamheter som arbetar med att utveckla lokal turism och konferensverksamhet.
Swedish Lapland är som destination den snabbast växande i Europa. Genom branschöverskridande samverkan borde det gå att utveckla nya produkter och tjänster för turism med
tanke på det starka intresse som finns för regionen. Kiruna är en av fem utvalda destinationer
som regeringen, genom Tillväxtverket satsat totalt 60 MSEK på för att utveckla turismen. En
viktig utveckling som skett de sista åren är en stärkt infrastruktur med direkta flygförbindelser
mellan Norrbotten och internationell marknad. Värt att notera är hur en annan bransch som
biltestverksamhet med sina affärsresor lagt grunden för utökade satsningar på privatturism. I
denna kartläggning är inte den renodlade hotellverksamheten inräknad i turistområdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•

Antal bolag: 46 BOLAG (34 i Luleå och 12 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 190 MSEK
Antal aktiebolag: 18 st
Antal handelsbolag: 1 st
Antal enskilda firmor: 17 st
Antal ekonomiska föreningar: 9 st
Antal kommanditbolag: 1 st
Antal manligt ägda företag: 45 st i åldersspannet 29-76 år (72%)
Antal kvinnligt ägda företag: 17 st i åldersspannet 31-62 år (28%)
(De ekonomiska föreningarna har många medlemmar/ägare)
Tio bolag startades 2010-2012
De 4 mer renodlade resebyråer omsatte 2011 totalt 150 MSEK.
3 bolag omsatte 2011 mellan 4 och 8 MSEK
6 bolag omsatte 2011 mellan 1 och 3 MSEK
34 bolag omsatte 2011 mellan 1-499 000 SEK

Webb/App (data/IT, mobila tjänster)
Under Data/IT området finns totalt 320 bolag registrerade i Luleå och Piteå.
96 av dem startades mellan 2010-2012 (69 st i Luleå och 27 st i Piteå). Flerparten av dem arbetar med tjänster inom mer traditionell systemutveckling.

Stina (Creative Nodes) och Niklas (In the Cold)Hos Q-Media (Ingela Lekfalk) pratas det utveckpratar privat kontra offentligt stödd utvecklingling, mentorskap och mera affärer
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För att få en uppfattning om vilka som arbetar med delar som räknas till KKN dvs webb, spel
och apputveckling mot mobila plattformar så gjordes ett urval i samarbete med ett bolag från
data/IT sektorn.
Det är en grov uppskattning som gjorts och det finns säkerligen många fler bolag som borde
räknats in men det här urvalet bör ge en hyfsad bild av utvecklingen på området. Det är kanske
inte oväntat det mest könssegregerade branschområdet med en stor manlig dominans. Man
ska ta i beaktande att det finns ett antal kvinnor som arbetar med webb och app utveckling som
anställda på byråer eller i data/IT företagen.
Det här är också det branschområde som har flest bolag med registrerade varumärken, baserat på framtagna produkter och tjänster. Under 2012 har det utvecklats samarbeten mellan
byråer och data/it bolag som arbetar mot utveckling av appar och systemlösningar för olika
mobila plattformar. Den här typen av samarbeten kommer nog att bli det branschöverskridande som utvecklas snabbast inom de närmaste åren pga av stor efterfrågan på nya digitala
tjänster och produkter.
ABI (Arctic Business Incubator) är inkubator för företag som kommit en bit på väg i sin
utveckling och har en förinkubatorverksamhet samt en inkubator. Under åren har en del bolag verksamma inom KKN varit i ABI:s verksamhet. ABI ägs till lika delar av LTU Holding,
Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå och Skellefteå kommun, samt av Innovationsbrons satsning på Inkubatorer, B.I.G Sweden.
CDT är en centrumbildning för tillämpad IT-forskning vid Luleå tekniska universitet. CDT
finansieras huvudsakligen av institutionella källor, nationellt och internationellt, till exempel EU:s ramprogram och strukturfonder. Vid CDT samverkar Luleå tekniska universitet och
IT-branschen inom fem huvudområden; Future Internet & Testbeds, Intelligent Online Communcation & Analysis Networks, New Business & Technology Transfer, Smart Cities & Energy Efficiency and Smart Service Innovations.
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal bolag: 61 st (53 i Luleå och 9 i Piteå)
Omsättning 2011 för samtliga bolag: 303 MSEK
Antal aktiebolag: 43 st
Antal handelsbolag: 1 st
Antal enskilda firmor: 17 st
Antal manligt ägda företag: 59 st i ålderspannet 25-66 år (5%)
Antal kvinnligt ägda företag: 3 st i ålderspannet 20-40 år (95%)
Fjorton bolag startades 2010-2012 (3 av kvinnor)

Upplevelseproducenterna har knäckt
hisspitchen till slut

Hans (Region Skåne) berättar om resan att
utveckla KKN i Skåne
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Sammanfattning
En ny och växande näring
KKN (Kulturella och kreativa näringar) i Luleå och Piteå är en ny och växande näring som
2011 omsatte ca 1,6 miljarder SEK. En del av branschområdena t ex foto har funnits sedan
länge medan andra som event har tillkommit på senare år. Tillväxten inom KKN består av den
kompetens som efterfrågas inom berättande, design, visualisering osv av andra mer traditionella branscher. Detta beror i sin tur på den digitala och mobila utvecklingen där kunder och
användare ställer allt högre krav på nya produkter och tjänster. Av totalt ca 900 bolag som var
verksamma juni 2012 i Luleå och Piteå, startades 345 stycken mellan 2010 och 2012. Det är
svårt att gissa hur många av de nystartade bolagen som kommer att vara verksamma inom om
ett till två år. Det man dock kan konstatera är att det finns ett stort intresse för att starta företag
inom KKN. Det är också tydligt att branschen domineras av enskilda firmor och fåmansföretag. Tillväxten bland företag runt om i Sverige sker genom etablering av många mindre bolag,
den här kartläggningen stärker den bilden. Enligt SCB är 75% av samtliga företag enmansföretag. 96% av det svenska näringslivet består av företag med mellan 0-9 anställda.

Likheter och olikheter
Den gemensamma faktorn inom KKN är att alla branschområdena utgår från en konstnärlig
kärna. Det som skiljer dem åt är de olika marknadsvillkoren man arbetar under. Det här är en
viktig kunskap att ta till sig för att branschen ska utvecklas ytterligare. Man bör titta mer individuellt till vad olika aktörer efterfrågar och behöver för fortsatt utveckling. Som i nästan alla
andra branscher är mycket under förändring och en generell rörelse är att man går från att ha
levererat endast vad kunder efterfrågat till att vara mer pro-aktiv och på så vis försöka leverera
mer av helhetslösningar och på så vis ta hem fler tjänster och uppdrag.

Upphovsrätt, registrerade varumärken och skalbarhet
Utöver att äga sin konstnärliga upphovsrätt så utvecklar samt äger/registrerar vissa branschområden sina egna format, spelmotorer och varumärken. Tydligast sker detta inom utvecklingen av appar, webb, system, spel och tv-format. Det innebär en skalbarhet som gör att
man kan kommersialisera sin tjänst/produkt samt att det finns ett bestående värde i det man
producerat.

Katarina Delsing (Interactive Institut) pratar ljud Gunnel och Janne (Plan 7) snackar underskott av
och gränsöverskridande samarbeten
unga kvinnor och offentlig upphandling
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Ålder och företagsstart
Att starta företag är enligt denna kartläggning inte styrd till vissa åldersgrupper. Det är både
unga samt människor i 60 års ålder som startar företag. Inkubatorsverksamhet och nyföretagarrådgivning av olika slag har också varit en viktig tillväxtfaktor för dessa näringar och kopplingen till befintliga utbildningar är speciellt tydlig. De studenter som under sin utbildningstid
har träffat aktörer som pratat entreprenörskap och företagande, är ofta de som sedan tagit
steget till nyföretagande, ofta via en inkubatorverksamhet.

Ägande, ledning och genus
Vad gäller genusaspekten på företagandet i form av ägande eller styrning av bolagen, så står
kvinnorna för ungefär 1/3 och männen för 2/3. Inom bildkonst och design dominerar kvinnligt ägande. I den motsatta änden dominerar branschområdena webb/app, musik/ljud och
arkitektur med den starkaste manliga dominansen.
Värt att notera är att en kvinnlig inbrytning skett på dessa områden under de sista åren.
Ska man få till en jämlikare fördelning bör särskilda satsningar göras mot kvinnor, unga och
teknik.

Homogen kultur
De verksamma inom dessa näringar samt beslutsfattarna i stödorganisationerna inom KKN
utgörs till största delen av en homogen grupp. Majoriteten är infödda svenskar och de med
annan kulturell bakgrund är få. Särskilda satsningar bör göras mot unga med annan kulturell
bakgrund för att få fler av dem att intressera sig för KKN.

Kompetens
Många bolag efterlyser mer inspiration, stimulans och kunskap, både av allmän men också av
mer specifikt inriktad kunskap inom t ex marknadsföring och sälj. Det finns många mentorskapsprogram och föreläsningar men det behövs mer uppsökande verksamhet från de som erbjuder olika stöd och mer aktivt sökande från bolagen sida för att öka sin kunskap och kännedom om det som erbjuds. Det skulle behövas mer koordinatorer som arbetar med matchning
inom de befintliga strukturerna. Flera av de duktiga byråerna anställer ofta tekniskt självlärda
personer som de ger kompetensutveckling inom bolaget. Det finns en generell önskan om att
universitetsutbildningarna borde bli snabbare och bättre på att anamma den snabba teknikutvecklingen för att kunna erbjuda konkurrenskraftig kompetens.

Peter (Parnes Labb och LTU) gillar
skarpt DN:s I-padapp.

Magnus och Sara (Media Evolution) och Michael
(Foxrain) pratar historia och utveckling av Media
Evolution.
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Finansiering av olika slag
Sett ur ett bolagsperspektiv så är det tydligt att de olika branschområdena rör sig mellan offentlig stöttade till rent kommersiella verksamheter. Huvuddelen av aktörerna inom KKN driver
sina verksamheter utan offentlig stöttning. Tydligast är detta inom områdena arkitektur, byråer, design, foto, event och webb/app. Här återfinns de ekonomiskt starkaste aktörerna, där
man arbetar på heltid inom sin verksamhet, men bilden är komplex. Inom områdena film/tv,
musik, turism finns bolag som är strikt kommersiella vid sidan av bolag som drivs på deltid
med stöttning av offentliga aktörer, som har till uppgift att utveckla olika branschområden.
Inom områden som bildkonst och skribent/litteratur arbetar man ofta på deltid vid sidan av
andra yrken eller så bedriver man sk. levebrödsföretag där man arbetar på heltid men med begränsad ekonomi. Eftersom gränserna mellan privat och offentlig verksamhet ofta är flytande
är det viktigt att de offentligt stödda delarna av systemet inte konkurrerar eller försvårar för de
privata aktörerna.
De ekonomiskt starkaste branschområdet i denna undersökning är publish/print med de
stora tidningarna som starka aktörer och med ett statligt presstöd i ryggen. Men det är också
en bransch stadd under stor förändring med krympande antal läsare och prenumeranter av
papperstidningar till förmån för de digitala plattformarna, som dock inte generar tillräckligt
med intäkter. Det ekonomiskt svagaste branschområdet i denna undersökning är bildkonsten
men även där finns en tilltro med många nystartade aktörer de senaste åren. Många av bolagen verkar inom den sk nätverksekonomin där man producerar delar av en total produkt/
tjänst. Många svarar även på upphandlingar under ett gemensamt paraply, vilket man inte
skulle kunna göra var och en för sig.
Inom branschområdena film/tv, musik/ljud, scenkonst och bild är offentlig finansiering
en förutsättning för det starka utbudet av teater, musik, film och bildkonst. Norrbotten har
genom kommuner, Landsting, Länsstyrelse och andra stödjande aktörer en stark tilltro och
handlingskraft att stötta dessa områden via strategier, handlingsplaner, ägande och projektmedel. I en lågkonjunktur väljer en del regioner och länder att dra ned på den offentligt stöttade kulturen. Det är glädjande att Norrbotten i stället satsar på dessa områden. Ett rikt kulturliv
är en avgörande faktor för en plats attraktivitet. Denna kartläggning visar att de kulturella och
kreativa näringarna är en ny och växande näring. Tillsammans med de mer traditionella näringarna kan KKN fortsatt stärka den regionala utvecklingen.

Tove (Lindco) berättar om resan när
hennes bok ska bli film
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Ola (Acusticum) ritar
”hur allt hänger ihop”

Pär (BD Pop) berättar om samarbetet med USA
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Slutsatser och förslag
Mötesplatser
Det behövs fler fysiska och återkommande mötesplatser. Det har skett en positiv utveckling kring detta både i Luleå och Piteå det senaste året, driven av bolagen själva. Det
som saknas är mötesplatser mellan olika branscher. Många efterlyser fler centralt belägna mötesplatser. Offentliga myndigheter och organisationer kan stötta utvecklingen
genom att stödja olika aktörer som vill arbeta offensivt med gränsöverskridande möten.
Det är lätt att skapa snabba och enstaka möten mellan branscher men eftersom man
ofta har olika affärsmässiga kulturer, språk och villkor, så skulle man behöva arbeta
mer med långsiktiga strategier. Det behövs fysiska hus och strukturer som innefattar
mötesplatser där olika branscher och olika generationer kan mötas återkommande och
över lång tid. Att bygga relationer tar tid och goda relationer är en förutsättning för att
kunna utveckla både offentligt stöttad kultur och de mer näringslivsinriktade delarna
av KKN.

Labb
Det finns ”hål” i strukturen kring KKN. De befintliga inkubatorerna skulle behöva kompletteras med en form av ”speedacceleratorer”, där man under snabbare former får
testa idéer i skarpt läge för nya men även för mer erfarna entreprenörer. Det finns goda
exempel från andra länder och satsningar som visat sig framgångsrika där man arbetat
på olika nivåer t ex från ide´ till prototyp, från prototyp till produkt, från produkt till
marknad osv under kortare tid. Det finns befintliga aktörer som arbetar med innovationsstrategier i olika former och inom olika branscher. Nya satsningar på detta område
bör koordineras mot befintliga så man kompletterar och förstärker varandra.
Labb ska också vända sig till unga men även äldre för att de ska kunna testa idéer, få
stöd, stimulans och hjälp att komma vidare på olika sätt genom olika aktörer. Ungdomar efterlyser en fysisk och centralt belägen plats dit man regelbundet kan komma och
träffa andra, spåna idéer, ha kul, få inspiration och träffa sådana som ”har lyckats” inom
olika slags jobb och själv få hjälp om man vill.
Ett labb bör utöver en koordinerande roll även ha en roll som omvärldbevakare samt
spridare av den kunskapen. Både bolag och tjänstemän har vittnat om behovet av detta.

Bernt (Klikki) pratar sökoptimeringstjänster
och läser Fantomen

Fredrik (Human Spectra) berättar hur man
vänder på en värdekedja
FREDRIK BROMAN
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Utvecklings- och riskpengar
Knutet till labbverksamhet behövs det skapas former för att attrahera utvecklingspengar
och tidigt riskkapital sk såddkapital med syfte att ta fram nya tjänster och produkter
baserat på utvecklingen inom KKN samt andra branscher. Stuprörstänk måste bort och
gränsöverskridande tänk måste stimuleras i större utsträckning framöver.
Flera bolag har påpekat att de har brist på tid för att utveckla sina affärsidéer utan har
fullt upp med att leverera på befintlig efterfrågan. De efterlyser aktörer och metoder
som kan skapa utrymme för dem till fortsatt och snabbare affärsutveckling, genom en
slags test-arena/labb där man kan möta potentiella finansiärer.

Kompetensutveckling
Ungdomsarbetslösheten är en utmaning att lösa. En väg kan vara att hitta lösningar för kurser och utbildningar, som kan vara korta och tätt kopplade mot företag, som komplement till
befintliga utbildningar. Detta kan utvecklas i olika steg med olika utbildningsaktörer som
arbetat fram olika metoder.
Både i Luleå och Piteå anordnas regelbundet föreläsningar av hög kvalité, bl a genom företagsparkerna Acusticum, Piteå och Aurorum Science Park, Luleå. Dessa är högt uppskattade
hos bolag inom KKN och andra branscher och är en fortsatt viktig del för en kontinuerlig
kompetensutveckling.
För att ytterligare stimulera den egna kompetensutvecklingen hos både bolag och offentlighet rekommenderas konferenser inom KKN. Ett axplock av utbudet är de årliga
Webbdagarna (även i Luleå sen två år tillbaks på vårsidan). Creative Summit i Skellefteå
(juni), The Conference i Malmö (augusti) och Generatorkonferensen (november). Andra regioner i Sverige har haft betydligt fler representanter närvarande på dessa konferenser än vad Norrbotten haft. Ett utmärkt sätt att få kunskap och inspiration inom
KKN och andra branscher är att titta på TED. På siten www.ted.com finns 1 400 filmade
föredrag av världens bästa föreläsare.

Mentorskap
Fortsatta satsningar på mentorskap i olika former och nivåer är viktigt. Några av de
verksamma aktörerna är ABI (Arctic Business Incubator), Innovationsbron, Almi Nord
AB, Centek, Green House/Norrbottens Handelskammare och Q.Media.

Camilla, Johan och Irina (Manjak) designar
kvistklänningar och gruvsmycken
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Nodutbyte
Ett sätt att försäkra sig om en kontinuerlig utveckling är att bygga relationer till nationella och internationella noder som kan fungera som affärs, nätverks och utvecklingspartners ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Malmö har varit en nod för kunskap
och inspiration i arbetet med den här rapporten.

Lokomotivsatsningar
Efterfrågan på spel (sk ”casual games”) mot mobila plattformar är ett globalt stort och
växande område. Det finns även en växande efterfrågan på kunskap inom visualisering/
gamification mot stora dataflöden. Det finns spelbolag som visat intresse av att förlägga filialer i norr men för att det ska bli verklighet krävs ett ”pusselarbete” av lämpliga
utbildningar, kompetensrekrytering och kompetensmatchning. En satsning på detta
område borde kunna skapa ett snabbt växande branschområde. Det skulle dessutom
kunna tillföra ny energi i det befintliga KKN-systemet och fungera som ”dragare” åt
redan befintliga branschområden.

Utveckla dialoger
Ibland når olika aktörer inte fram till varandra. Förenklat kan man säga att den all
männa bilden från branschhåll är ”att en del av stödorganisationerna har svårt att förstå
KKN-näringarna” och från andra sidan heter det att ”bolag inom KKN inte har tillräckligt bra idéer som är skalbara och säljbara”. Det finns nog sanningar i bägge dessa
påståenden. Det som krävs är mer individuella möten som man själv kontinuerligt
initierar, genomför och följer upp. Då bygger man både kompetens, relationer, professionalism och pitch/sälj kunskaper från två håll, vilket förstås gagnar alla och hela
utvecklingen inom KKN.

Avslutningsvis
De kulturella och kreativa näringarna i Luleå och Piteå är en ny och växande näring.

Göran (Frekvens) pratar ljudböcker,
tv-transferering och varnar för hyllvärmare/
utredningar.

Stina och Annika (Swedish Lapland) har besök
av Big Steve, Skellefteå
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Arkitektur
ABM ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
ARBOL AKTIEBOLAG
ARNQVIST & SIVENBRING AB
BJÖRKÉN ARKITEKTER AB
BLAD I NORR
BO FJELDSTAD ARKITEKT
COLLIN & ÖHULT KONSULT HANDELSBOLAG
FÄLLGREN, TORE ÖSTEN
GG ARKITEKTER
HANS TIRSÉN ARKITEKTUR AB
HÄGGMARK & HÄGGMARK ARKITEKTUR & BYGGTEKNIK AB
HÖÖKS ARKITEKTBYRÅ AKTIEBOLAG
ISAKSSONS ARKITEKTKONTOR
JOJ AB
KEESO AB
LARSSON,BO GÖSTA
NORDBERG ARKITEKTKONTOR
M.A.F ARKITEKTKONTOR AB
M.A.F STOCKHOLM AB
MATS JAKOBSSON MANAGEMENT AB
NILSSON, LINDA
NORDMARK & NORDMARK ARKITEKTER AB
R. LUNDGRENS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
TAGE ISAKSSON ARKITEKTKONTOR AB
TIRSÉN & AILI ARKITEKTER AB
TIRSÉN & AILI ARKITEKTER HANDELSBOLAG
VIKSTRÖM, JAN ROLAND
ÅKE FRANZÉN ARKITEKTKONTOR AB

WEGLIN ELENIUS, BRITA
WESTIN, KERSTIN
WIKSTRÖM, MATS ERIK
WINBJÖRK, MARIA

Byråer
A JOHANSSON CONSULTING AB	
A. JOHANSSON DESIGN
AHA MEDIABYRÅ
AHYT INFORMATION AB	
AKTIEBOLAGET BONITET MEDIA
ANDERS WESTERGREN AB	
ARRA AKTIEBOLAG	
AUTUMN LEAVES COMMUNICATION AB	
AVANDA MARKETING AB	
B-STATION GRAPHICS	
BERG PROJEKT AB	
BERGER KOMMUNIKATION AB	
BERIT TILLY HANDELSBOLAG	
BJÖRN KARLSSON CONSULT	
BRÄNNARE, KRISTINA
BRÄNNSTRÖM CONSULTING AB	
CMG MANAGEMENT AB	
CREATIVE CONSULTING ALMKVIST AB	
DRIVA PRODUKTION I LULEÅ EKONOMISK FÖRENING	
EKBERG, ERIK BRUNO
ERIK SVANBERG ENTERPRISE AB	
EXET ILLUSTRATION & REKLAM I LULEÅ	
FANFAR GRAFISK FORM OCH KOMMUNIKATION AB	
FAVÖR REKLAMBYRÅ AB	

Bildkonstnärer
BERGSTRÖM, DÉSIRÉE
BJÖRK, EVA
EDSTRÖM, SARA
FIRMA INGER THURFJELL
FRANK, BENGT GÖRAN
HEDSTRÖM, KERSTIN
HOLMBOM, LENNART
JOHAN RENSFELDT KULTURARBETARE
JOHANSSON BERG, CATHARINA
JOHANSSON, EVELINA
KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD
I LULEÅ EKONOMISKA FÖRENING
KONSTNÄRSGRUPPEN I LULEÅ EKONOMISK FÖRENING
KOSTENIUS, CATRINE
KULTURKRAFT HANDELSBOLAG
KUMLIN, BERNT
LANDFORS, BRITT-LOUISE
LINHART, BIRGITTA
LUNDQVIST, LARS
LÖFSTEDT, KAJSA
MARIE KONST & HANTVERK
NILSSON, BARBRO KARIN AGNETA
PERSSON, ELISABETH
PHOTOART BY SEGER
RABARBER
STENBERG, LISA
SUNDSTEDT, PER BERTIL
WAARA, ANNIKA

FORMADA AB	
FOSTER INTERNATIONAL
FÖRETAGSUTVECKLING NORR, CHRISTER SUNDQVIST	
GEEKTOWN KOMMUNIKATIONSBYRÅ	
GRAFERA
HELIKOPTER BRAND DESIGN PITEÅ AB	
HH REKLAM & MOTOR HANDELSBOLAG	
HJÄLP REKLAMBYRÅ	
HÄGGKVIST, PETTER
IDÉGRUPPEN ALSTERLIND ALMERS HANDELSBOLAG	
IN THE COLD AB	
INFONORD I LULEÅ AB	
JÖNSSON, HELÉNA
KALASBRA REKLAM I STOCKHOLM	
KAPTEN K. MEDIA OCH KOMMUNIKATION AB	
KIBLI	
KONNECTA
LIDBERG, KRISTOFFER
LIDSTRÖM CONSULTING AKTIEBOLAG	
LIONSTYLE
LOVE AT WORK AB	
LULEÅ & CO UTVECKLING AB	
LULEÅ HOCKEY FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG	
MAGNUS CONSULTING	
MARIANN - DESIGN
Masoko AB	
MATPRODUCENTERNA I NORR, EK. FÖR.
MEDIACENTER I PITEÅ AB	
MO MARKETING	
MÄRKVÄRDIG KOMMUNIKATION AB	
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NETIX AB	

FORSLUND, GUNNAR

NORDLUND, HANS HENRIK

FREDFORS HANDELSBOLAG

NORRBOTNIABANAN AB	

FRYKBERG OF SWEDEN

NORRBOTTENS PRESENTREKLAM	

GRAFIKBYRÅN I LULEÅ AKTIEBOLAG

OH MY INTERACTIVE AB	

GRAPE, ANNA

OLLE LUNDQUIST AB	

HANDELSBOLAGET D3FACTORY

ORDFLÖDET ELLA JONSSON

HIMLAKATTEN HOLDING AB

PERNILLA TAAVOLA ART AND DESIGN

HOLMGREN, MARIA

PERORS AB	

HOMESTAGING BY INREDNINGSMOOD

PITEÅ REKLAMKONSULT	

ILLUSTRATION & ORIGINAL, KARIN E.E LARSSON

PLAN SJU KOMMUNIKATION AB	

ISAFORM AB

PRESIDENT PLEASE

JONSSON LINDMARK, SARA

PROJEKTMEDIA SOLVEIG BERGGREN

KA-POW SERIER OCH ILLUSTRATIONER

RAM & REKLAM I PITEÅ AB	

KAMMENSJÖ, KRISTIN

REKLAM 365 I SVERIGE AB	

KAROLINE PETTERSSON

REKLAMBOLAGET 2D AB	

KITCHENBLOOM

REKLAMTEAM I PITEÅ AB	

KONTRAST & BALANS

REKLAMTRION I LULEÅ AB	

KONTUR DESIGN

REKLAMVIS AB	

LAHTI SANDBERG, KASPER

RINMAN, Johan

LARSSON, JOHAN

RUUS PRINTBYRÅ AB	

LIKOLO AB

SAHLÉN REKLAM	

LULEÅ DESIGN & SPECIALSNICKERIER AB

SMEDER ORD & TANKE AB	

MAGNUS JOHANSSON INREDARE LULEÅ

SMÅSTADENS EKONOMISKA FÖRENING	

MANJAK

SONNENSCHEIN MEDIA

MATS ÖHMAN AB

STILETT	

MAWIX ART

STUDIO DEKOR, PETER DOPPELSTEIN

MEDIAGRAFIK & ILLUSTRATION GUNVOR EKSTRÖM

TG NETWORK

MERILÄ, LEIF JOAKIM

THE SOCIAL GENERATION (EJ PÅ 121.SE under det namnet)

MISTLUR MEDIA

THINKCREATIVE INTERNATIONAL SWEDEN

MOE MEDIA AB

TOMAS ANDERSSON FÖRSÄLJNING AB	

NORDESIGN

TOMAS RIKLUND AB	

NORDIC INNPRO AB

TONSON MEDIA AB	

NORDQVIST KREATIV DESIGN & FOTOGRAFERING

TRETTIOETT DESIGN OCH KOMMUNIKATION

NORDQVIST, EVELIN

UTTRYCK I TEXT, BILD & FORM ÅBERG AB	

NORDQVIST, KATARINA

VIDÉN INFORMATION AB	

PETERS FORM & DESIGN

VINTER AB	

PETTERSSON, VICTORIA

VISUAL IT SWEDEN

PONDERA AB

VÄSSA

PS. DESIGN & ILLUSTRATION I LULEÅ AKTIEBOLAG

WALLIN BILD & MEDIA

QILINE DESIGN

YOURS KOMMUNIKATIONSBYRÅ I LULEÅ AB	

SANDRA FIXAR

ÅSTRÖM, MAUD GUN BRITT-INGER

SANDRA LEIERTH DESIGN

ÖVERBY ORD OCH FORM

SANDSTRÖM, JENNY

Design

SARA LINDQVIST ART & DESIGN, konst.
SCANDINAVIANDOLLY AB

Grafisk form

SIDMIX HANDELSBOLAG

ANDERSSON, PERNILLA

SJÖÖ ÅKEBLOM, KARIN

ANDRÉ STRAY PRINT

SKARIN, KATARINA

BACKMAN, LINDA

SKYLTTEKNIK NORDIC AB

BERGMAN, MARINA

SQUIDPIX AB

BILLS PROJEKTLEDNING

STRÖM FURLAN, SANDRA

BLYBLOD, JOHANNA

SÖTNÖTEN

BLÅ TRÅDEN AKTIEBOLAG

TORBJÖRN ANDERSSON INREDNINGSARKITEKT

CATRINE BACKMAN IDÉ OCH FORM AKTIEBOLAG

TRIROOM INNOVATION AB

COMMON SENSE FACTORY

TWICE AROUND HANDELSBOLAG

DESIGNAT LJUS EUROPA

TYPISKT MÖRTZELL

DESIGNING PITEÅ

VIVID DIGITAL MEDIA AB

DESIGNLABLAND EKONOMISK FÖRENING

WAHLBERG KOMMUNIKATION AB

DESKTOP DESIGN PERÅCE ERSHAG

WALLENBERG DESIGN

EDMAN, TANYA

WEATHER STATION TREND AB

ELIASSON, PETER

WEINZ AT WORK

FASAD - TEXTIL

WHITEPEAK CONSULTING

FILURI FORM

ÖSTERGREN, THÉRÉSE

FORMIDABEL

ÖVERBY ORD & FORM AB
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FOTOJOURNALIST TOMAS BERGMAN

Kläder/Accesoarer

FOTOGRAF ANDERS ALM AKTIEBOLAG

A.H KLÄDER & FORM

FOTOGRAF EIVON CARLSON AKTIEBOLAG

ARCTIC COLLECTION AB

FOTOGRAF ERIK HOLMSTEDT

ARCTIC TREND

FOTOGRAF HANS GRANQVIST

BÖLEBYNS GARVERI

FOTOGRAF HENRIK BRUNDIN

COLOUR BEAM DESIGN AKTIEBOLAG

FOTOGRAF LARS-GÖRAN NORLIN

EKLUND, MARIA

FOTOGRAF PERNILLA KARSTRÖM

ETHEL

FOTOGRAF RAVI KAPPEL

HUSHÅLLNINGSSÄLLKAPET

FOTOGRAF ROLF LIND

MARIA SKRÄDDARE

FOTOGRAF ULF B. JONSSON AKTIEBOLAG

MYS I ULL

FOTOGRAF VIVEKA ÖSTERMAN

RE-COVER ORIGINAL AB

FOTOGRAFIET I PITEÅ

RE-COVER, PAULA DESIGN SKINNATELJEN VILLA HEDE

FOTOFIXAR’N, PETER BRYNOLFSSON

STRAND, INGEGERD

FOTOINORR33

SYKÄLLAR’N I LULEÅ

FOTO TJÄNST I PITEÅ AKTIEBOLAG

UNICORNS SADELMAKERI NOTVIKEN

FREDRIKSSON, STIG

WALLMARK, EVA KRISTINA

GITZ-JOHANSEN, RANDI

		

G.W. BILDBYRÅ PRESSBILD

Smycken

GULP REKLAMBYRÅ

ADAMANTUS

HANSSON, MICHAEL

ARKTIS-SMEDJAN AKTIEBOLAG

HEMPHÄLÄ, KEVIN

CAJEN DESIGN

HERMAN SUNDKVIST NATURFOTO

DE DESIGN AB

IRINA NILSSON PHOTOGRAPHY

E.WALLMARK DESIGN

ISAKSSON, PATRIK

GRENEVALL, ULLA

JENNIE PETTERSSON PHOTOGRAPHY

KM OF BJÖRKA DESIGN HANDELSBOLAG

JOHANSSON, KENNY PER-OVE

MOBERGS SMYCKESTENAR

JOHANSSON, TOM DAVID KRISTIAN

NORDIC SMEDJAN

JONSSON, LINUS

O & CO AB		

JÖNSSON, LENNART

ROLW SMYCKEN

JUO AB

SANDIN, EMILIA

KARLSSON, AMANDA

SVENSSON, ANDERS GREGER TORSTEN

KONTRAST

Fotografer

LINDHOLM, ROBERT
LINDHOLM, SUSANNE BIRGITTA

ALI:S FOTO

LUND, ANN-SOFIE

AKTIEBOLAGET LULE-BILD

LUNDBÄCK, LISA

AKTIEBOLAGET SPORTBILDER NORR

LUNDGREN, ANDREAS

ATELJÉN KATARINA NILSSON

MOTORMEDIA SWEDEN

BAGGSTRÖM, JOHAN

MÅRTENSSON, MATS ALVAR STEFAN

BERGLUND BILD I LULEÅ AKTIEBOLAG

NEW FACES AB

BERGMAN LAHTI, HAMPUS

NILSÉN, TOMAS IVAR EUGÉN

BILDFORM FOTOGRAF MIKAEL VIKMAN

NILSSON, LUCAS

BIPLANE GROUP AB

NYGREN, STAFFAN

BLUECAT FILM AB

P BILD & REKLAM

BOSTRÖM, ÅSA

PER PETTERSSON O CO MEDIA HANDELSBOLAG

BRINGSLIMARK, LEIF

PERSSON, MAGNUS

BUBO BILDPRODUKTION

PHOTO BY SVEDENBACK

CATCH-THAT

PHOTO BY MARIA

CLMEDIA

PR FOTO - FOTOGRAF PIER RYNBÄCK

CHRISTER ÖSTENSSON MUSICPHOTO

SKAUGVOLD, PETER

DANIEL PHOTOGRAPHY

SVANBERG, JENS EMANUEL

DIFFERENT VIEW HANDELSBOLAG

SEBILD

DOMEIJFOTOGRAF

TEJANO AB

ECOCINCLUS

THORD LARSSON FOTO AB

EKMAN, MARIA

TOUCH PHOTO

EKLUND, MAGNUS

WELLBORG, SOFIA

EMAN, ANNA

WESTERBERGS NATURINVENTERINGAR

ERIKSSON, SUSANNE

VNUK PHOTOGRAPHY

FAGERKULL FOTO

ÅHL, ELIN

FIROUZFAR, ELINA

ÅKEBLOM, TOBIAS

FLYGFOTOGRAFERNA VYEK HANDELSBOLAG

WIKSTRÖM, LINDA
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WANDE, OLLE

SALMONFOX AB		

NYGREN, STAFFAN

SANDBERG GUSTAFSSON, MATTIAS		

UFOTO

SANDSTRÖM, AUGUST		

ÖBERG, KJELL

SJUSON MEDIA AB		

ÖSTLING, MATTI

STEFAN G IT-KONSULT AB (BIO 3:AN i PITEÅ)

B ilagor

STENLUND, OLOV		

Film/TV

STREAMING SOLUTION

AC HAUPT PRODUKTION
ADVENTURE MEDIA PRODUCTION		
ALFA & OMEGA PRODUKTION		
AV-PRODUKTION, HÅKAN HARNESK
ATTRIBUTVERKSTAN

STRÅHLE, ERIK ANDREAS JOAKIM
SVERIGES TELEVISION AB, NORRBOTTENS DISTRIKT	
SWEDISH LAPLAND PRODUCTION & LOCATIONSERVICE
TV 4 SVERIGE/ TV 4 NORRBOTTEN
VALKYRIA C/O CEDERLUNDSKANS FILMSERVICE AB	
VESTERBERG, HENRIK		

ATTRIBUTISSAN
BACK-UP MEDIAPRODUKTER, LARS NORDSTRÖM	
BERGSTRÖM, ROBERT	

VINBLAD VON VALTER, ANETTE		
ZETTERFALK, PER		
ÖBERG, ROBERT		

BLEMMA DESIGN
BORTBYTING AB		
BRA VIBBAR MUSIK

Musik/Ljud

BLÅFILM	

6 STRINGS MUSIC

CAPTAIN NORWAY

AASA BYGDELL, CHRISTINA

COMPODIUM INTERNATIONAL AB	

AB SVENSKA LJUD AUDIOFÖRLAG	

DALBÄCK, CHRISTER		

AFSAHI MUSIC

DAVAJ FILM AB

AH HEDMAN ENTERTAINMENT	

DLA DIGITAL LIVE ARENA

AHLSTRÖM, JONATHAN

EDIT MEDIA LULEÅ		

ALATALO, YRJÖ HANS-ERIK

EGERUP PRODUKTION AB		

ANDERSSON, HAMPUS	

EK, TOMAS		

ANDERSSON, JONAS	

ELKE MEDIA		

ANDÖ, ISABELLE

ENGSTRÖM, HANS PAUL TORBJÖRN		

AV OCH PÅ PRODUKTION

ERSSON, BORIS		

BADABING INDUSTRIES	

FILMGÅRDEN HANDELSBOLAG		

BD POP AB	

FILMPOOL NORD AB

BERGSTRÖM, FREDRIK

FIRTS STEP FILM	

BLENDER AB	

FREKVENS PRODUKTON AB		

BLENDER PRODUKTION AB	

FUSION MEDIA		

BOSTRÖM, DANIEL

JANOLOF FILM	

BRA VIBBAR MUSIK

GUSTAFSSON, ALF MARTIN		

BRICK WALL

HAMMERIN, MARKUS		

BURNED ISLAND PRODUCTION

Holmberg, Anna

BYSTRÖM, JOHAN

HUMAN STONE GRAPHICS		

BÄCKLUND, TOMAS	

HÖGLUND, AMANDA		

BÖRLIN, JOHAN

IMPROVISERA		

BÖRLIN, KRISTOFER

JOHANSSON, ANDREAS		

CARLMAN, PATRIK

KVIST, ALEXANDER		

CONTRAMP MUSIC PRODUCTION I LULEÅ	

LEKFALK PRODUKTION AB

CORN DOG MUSIC

LEVAIN FILM DEVELOPMENT LTD UK FILIAL		

CREATION OF SWEDISH LAPLAND HANDELSBOLAG	

LI SKARIN AB		

DAHLGREN, PETER

LJUDBANG AB		

DANIELSSON HANNUS, LINDA

MASSA MEDIA I PITEÅ AB		

DARUNB AB	

MATTILA, VIKTORIA		

DARUB NÄRRADIO

MERA FILM I LULEÅ AB		

DAVID SAULESCO

MORE MEDIA SVERIGE AB		

DIGIWALL TECHNOLOGY AB	

MUSKOT MEDIA AB		

DUST PRODUCTION

NILSSON, CRISTINA

EDIN MANAGMENT

CN MEDIA

ACREATIVE

EKHOLM, MAGNUS	

NICKEMEDIA

EKMAN, HÅKAN

NORDSTRÖM, ERIK	BRICK WALL

ELIASSON, TOMMY

NULLES BYGG & DEKOR

ELMEGREN, SANNA

PIERRE FILMARE		

ENGLUND, JOHAN

ROBERT BERGMAN TV-PRODUCENT		

ERIK ZETTERVALL PRODUKTION

ROSDAHL, DANIEL		

ERIKSSON, ANDREAS	

RÄTT STUK AB		

ERIKSSON, KRISTIAN

RÖDA LÄPPAR		

ERIKSSON, NINA
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EWA KARLSSON-MUSIKMETODER I ÄLDREOMSORG AB	

LUNDSTEDT, MATS	

EXPANDERS DANS & NÖJEN AB	

LYD PRODUCTIONS	

FAGERLUND, VIKTOR

LÅNGS, STEVEN

FREDMUSIC

LÖF, SIGURD

FÅHRAEUS, ANITA

LÖFGREN, LISA
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GEKI HANDELSBOLAG	

MACHINAE SUPREMACY HANDELSBOLAG	

GLOBAL PERCUSSION NETWORK PUBLISHING	

Marklund, Mariella	

GOOSSENS, FRANCISCUS	

MAT-STAT-KONSULT	

GRAHN, HENRIK

MOLLY M AKTIEBOLAG	

GRAHN, LINDA

MOLLY MUSIK AB	

GRUNDITZ, ELIN

MONICA MUSIC

GSON MUSIC

MONICA ÅSLUND MUSIK

GULLIKSSON, BÖRJE STEFAN

MUSIKDRAGET I NORR HANDELSBOLAG	

HANSSON, ANDRÉ

MYRSTRÖM, JONAS	

HANSSON, CARL JOHAN

NIGUFFAR MUSIC

HANSSON, OVE

NINO BISORI	

HELLES, PEKKA

NITSCHE, MIKAEL

HELSING&STRING	

NORBERG LJUDPRODUKTION

HENCES LJUD AB	

NORDBLAD, GUSTAV	

HERTZ ISLAND ADVENTURES AB	

NORDSTRAND, ALEXANDER

HÄLLERSTRAND, KLAS	

NORDSTRÖM, REGINE

HÄLLIS MUSIK

NORLÉN, KARL-BERTIL

I.P MUSIC PRODUCTION (IP.MP)

NORRBOTTENSMUSIKEN

ISAKSSON, PER

NYMAN, OLOV	

ISAKSSON, TOMAS	

OLOFSSON, FREDRIK

Jacobson, Sebastian	

OLOFSSON, PETTER

JAKOBSSON GARBOM, MARCUS	

PARKSIDE PRODUCTIONS	

JAN SANDSTRÖM MUSIKPRODUKTION AKTIEBOLAG	

PAVA ALVAREZ, ALEXANDER

JOHAN RINMAN KONSULT	

PETTER SUNDKVIST MUSIK AKTIEBOLAG	

JOHAN SUNDSTRÖM I PITEÅ AB	

PF LJUDDESIGN

JOHANSSON MORIN MUSIK HANDELSBOLAG	

PROUD CONSULTING	

JOHANSSON, FREDRIK

PUNKTNUMUSIK

JOHANSSON, JAN PIERRE

RAILSIDE PRODUCTIONS EKONOMISK FÖRENING	

JOHANSSON, NICKLAS	

RAUTIO, BJÖRN

JONSSON, ROBIN

REA, ANDREA

JUUSO ENGSTRÖM, MARIA

REINIKAINEN, SIMON WILHELM ELIAS	

KARDELL, DICK

RENSFELDT, ANDERS	

KARLSSON, BJÖRN

RINKSIDE PRODUCTIONS KOMMANDITBOLAG	

KARLSSONAE

RUUSKANEN, JANI KRISTIAN

Karoline Pettersson	

RÅBERG, EMIL

KASTBERG, LARS	

RÖNNLUND, EMMA

KATRIN GRÖNLUND MUSIK

RÖSTCENTER, (PITEÅ OCH STOCKHOLM)

KEKKES MUSIKPRODUKTION

SANDELL, NINA

KELLING, DANIELA

SANDSTRÖM, ELIN ANN-CHRISTIN

KING DAVID MUSIC

SAULESCO, DAVID

KJEKSHUS PIANO

SCEN&LJUSTEKNIK I NORR

KNEVEL, JOSEPH

SCRAP YARD

KONRADSSON, ROGER

SELINDER, BO

larsdotter, Lina

SELLÉN WESTERBERG, ANNA

LARSSON, MALIN

SIBBEL BECKER, HANS-JASCHA

LAUDAMUS PRODUKTION HANDELSBOLAG	

SIWEK, MIROSLAWA

LEKBERG, ZAKARIAS	

SJÖSTEDT, HAMPUS	

LEO & ANNA MUSIK HANDELSBOLAG	

SJÖSTEDT, LARS	

LEVANDER, LISA

SJÖSTEDT, MARIIA

LIDMAN, HANS GABRIEL

SNELL, FRIDA

LINDBERG, DAG	

SOINI, PÄR

LINDBÄCK, KJELL OVE

SOUND IMAGE NORD

LINDGREN, KAJSA

SOUNDBEAM PRODUKTION

LINDSTRÖM, MARTIN

SOUNDSPACE WMP HANDELSBOLAG	

LOUISE PRODUKTION

SOYNE

LOVE, PEACE AND ROCK N ROLL AB	

SPENCER, MAUD

LUNDBERG, JONATAN

STENLUND, PETER

LUNDBERG, ROBERT	

STORELV, ANJA KATHRIN

Lundqvist, Mona

STRANDBERG, BO
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STRANDGÅRD, URBAN

NTIBANYITESHA, SAKINA

SUBKONTRA MUSIKPRODUKTION

NOTELID, JOHANNA

SUNDBERG, EMILIE

BJÖRKLUND, MAGNUS

SUNDQVIST, PER

OLLE SJÖGREN TEXT & BILD

SVENSKA LJUD CLASSICA

ERIKSSON, JOHAN

SVENSKA TURNÉLJUD

LUNDGREN, EMMA

SVENSSON, ROBERT	

LINDBERG, JONATHAN

TARKKONEN, MARIANNE

AGE, RICKARD

TEXT OCH MUSIK, LENNART JOHANSSON

TEXT & MUSIK AB

the trip records

Slutstser
och förslag

TIMELAB SYSTEM DEVELOPMENT AB	

Journalister

TJERNLUND, RICKARD

ALMMEDIA

TOYMAKER AB	

ANN-KATHRIN ÖHMAN

TRACKS ON PEAK MUSIC SWEDEN HANDELSBOLAG	

BJÖRNSTRÖM, JONAS

TRACKTOUR MUSIC

CARL-MAGNUS HELGEGREN LJUD & TEXT

traneborn, Emilia

EXPRESSUM

ULF NYGÅRD ENSKILD FIRMA

FRILANSJOURNALIST ULRIKA VALLGÅRDA

UP SWEDEN Luleå och PITEÅ	

HANTIS

UVÉN, PETER

HÅKAN SVENSSON MEDIA

VIKLUND, JOHANNA MARIA

J.A.N REPORT - JOURNALIST ARCTIC NEWS

VILHELMSSON, TORE

JANEMAR, KERSTIN

VIRGA PRODUKTION NORRBOTTEN

JOURNALISTEN PELLE LINDBLOM

VÄRLDSBILD HANDELSBOLAG I LULEÅ	

LINDVALL WIIK, BIRGITTA

WAHLÉN, DAVID KARL-OLOV	

MARIANNE SÖDERBERG PRODUKTION

WENNSTRÖM, NICLAS	

NORTHERN LIGHT PRODUCTION

WILLEY, ABRAHAM	

MSVIN

WINTERSTAM, ANDERS	

PALO, ISABELLE

WÅHLSTRÖM, ANDREAS	

PRESSPRO MEDIA

ZAKRISSON, CHRISTOFFER

REPORTAGE NORDKALOTTEN

B ilagor

SARA SÄLLSTRÖM MEDIA

Författare/Skribenter

7-SON FRISKVÅRD & FRILANS

FÖRFATTARE/SKRIBENTER

SJÖBERG, KARIN BIRGITTA

ARKTISK CIRKUS AB

SKRIBENTEN I PITEÅ AKTIEBOLAG

ANDERSSON, INGER MARIA

SPORT, TROT & MEDIA PRODUKTION (STMP)

BERGMAN, KAJ

WESTRIN PRODUKTION GÖRAN WIKSTRÖM TEXT & FOTO

ELENIUS, LARS

ÅSA PETERSEN

EMO VENDO

ÖDEMARKSORD

HANSSON, MARIKA
HEDSTRÖMS SKRIVERIER

Bokförlag

KIHLBERG, KURT LENNART

BLACK ISLAND BOOKS EK. FÖR.

LARSSON, LEIF

DIVERSEKULTUR I LULEÅ HANDELSBOLAG

LINDBERG, BARBRO

ERIKSSON, KARIN IRENE

LUNDHOLM, KJELL OLOF

FOTOGRAF RAVI KAPPEL

MÖRTLUND, MONA

FÖRLAG LAILA WIKSTRÖM

NATUR I NORR, THOMAS ÖBERG

KUNSKAPSKIOSKEN

NILSSON, ANITA BIRGITTA

LWT:S FLORA HANDELSBOLAG

NORIN, TOMMY

PUF-FÖRLAG OCH CONSULTING AB

NYMAN, KERSTIN CHARLOTTE

THAIBOOK LULEÅ

NÄSLUND, KURT ERIK REINHOLD

VON SCHMIDT-LAUSSITZ, LINNÉA

RENBERG, BO CHRISTER GÖRAN
VIITA SKRIBENT-JOURNALIST
WIKLUND, TORSTEN MARTIN

Press
ANNONSTIDNINGEN I NORRBOTTEN AB	

WIXE TEXT OCH TAL

BERGLUND, EMELIE

ÖLUND, RIGMOR

DARUB RADIOTIDNINGAR AB	

LINHART, TIMOTHY

FLEXICOMP COMPANY AB	

SKRIVARHUSET INGER BYSTRÖM

IRIS MEDIA AB	

BURMAN, ELLEN INGRID KATARINA

NORRBOTTENS MEDIA AB	

LARSSON, KARIN

NORRBOTTENS MEDIA FÖRSÄLJNING AB	

LARSSON, MARIA

NORRBOTTENS MEDIA FÖRVALTNING AB	

SUNDBOM, ANNELI

PITEÅ-TIDNINGEN AKTIEBOLAG	

GYLLENHAAL, LARS

PITEÅ-TIDNINGEN ANNONS AB	

NORDLUND, MAGNUS

SPORT I NORR I SVERIGE AB	

Öhrn Markus
VIKSTRÖM, ANNA
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Event/Scen

Turism

Teater/Scenkonst

ABIRIA AB		

A DOUBLE A

ADEPTEN AB				

BREIMO, SOFIA

ALTAPPENS TURISM KOMMANDITBOLAG		

CHARLOTTE LINDMARK

DEE DEE TRAVEL		

DQ KOMPETENS I SVERIGE

DIVING TRAVEL NETWORK I LULEÅ AB		

FABRICIUS, PETER

EBBENJARKA		

KJELLKLART	

ERIKSSON, EVA		

LINDBERG, RASMUS	

FRANSSON, ANDREAS		

Lule Stassteater

GINDIKON AB		

MAGGIE MAY PRODUKTION AKTIEBOLAG	

GLAD, ANETTE		

MARKSTRÖM I LIVE ART	

GODTUR		

MATS PONTÉN SCEN OCH SALONG	

GUIDE NATURA		

NorrbottensTeatern

HÄLLBERGETS ÄVENTYR AB		

RASMUS LINDBERG AB	

KONFAKTIV		

ROWLIT I PITEÅ	

LAPLAND KONFAKTIV INCENTIVES & MEETINGS AB	

SATU TAKKINEN PRODUCTIONS	

LAPLAND OFFTRAIL		

Skådebanan

LAPLAND SWEDEN HOLIDAY AND TRAVEL

STINA ENGMAN

HANDELSBOLAG	

TEATER

LAPLAND TRAVEL SERVICES		

TEATER 2

LULEÅ BUSS AB

Teater Scratch

LULEBUSS RESEBYRÅ AB

VARG MAGIC AB	

LULEÅ & CO UTVECKLING AB

ÖLUND RIGMOR

LULEÅ RESEBYRÅ AB				
MA FÖRSÄLJNINGSKONSULTEN I LULEÅ AB		

Event(Scen)

MAD MIKES ADWENTURES			

ANDUNCE ROMAN, EVELYN

NEX RESEBYRÅ AKTIEBOLAG		

BERG, LARS	

NORDISK NATURKRAFT		

BERGLUND, CAMILLA

NORRBOTTENS RESEBYRÅ AKTIEBOLAG		

BO ERIKSSON EVENTKONSULT AB	

NYBERG, EVA ULRICA		

BRUSEWITZ, MARTIN

OPTIMERA TRAVEL		

CREATION OF SWEDISH LAPLAND

PAJALA RESEBYRÅ AKTIEBOLAG		

EVENT EVE

PITEFLOTTEN		

EVENT & DESIGN LIMITED UK FILIAL

PITEUNIKA EKONOMISK FÖRENING		

EVENT OCH NÖJE

PITEÅ PRESENTERAR EKONOMISK FÖRENING		

GREAT GIG I PITEÅ EK. FÖR.

RETRAVEL AB		

Hemmagastronomi i Luleå AB

SEMESTERKONSULTEN KS		

HJELTES FESTBYRÅ LULEÅ	

STORFORS AIK UTVECKLING AB		

I3ERGET ACTION EVENTS AB	

STORFOT		

JENNIE LINDSTRÖM	

STÄMNINGSRUM I NORR		

JÄRNSPISEN AB

SWEDISH LAPLAND FISHING ASSOCIATION EKONOMISK

KULTURBYRÅ LAPLAND

FÖRENING	

LUNDBÄCK, NILS	

SWEDISH LAPLAND TOURISM EKONOMISK FÖRENING

MAMMA WOLF

SWEDISH LAPLAND DMC AB		

MERA EVENT/MERA MEDIA

SWEDISH LAPLAND HUNTING NETWORK,

MPS EVENT AB	

EKONOMISK FÖRENING		

NAVIGERA EVENT & CREATE

VISIT LULEÅ EKONOMISK FÖRENING		

PANCAKELADY EVENT HANDELSBOLAG

YVONNES RESEKONSULT

PITEÅ DANSAR OCH LER AB	
PREDIKAKA, SOFIE
TWÄIT’N AKTIEBOLAG	

Webb/App/Spel (Data/IT)
0920 MEDIA AB

Untitled brand AB

AGENCY 9 AB

VON BRANA PRODUCTIONS HANDELSBOLAG	

ANOMIC

X-OVER ILLUSIONS AB	

ARCTOSLABS SCANDINAVIA AB

(Å:T KOTYR) AKTIEBOLAG	

ARTICOM

Dans (event)
AFSAHI, LEYLI
BOZZ NÖJE
DANS I NORD
KÅRÉN, EMIL
LARSDOTTER, LINA
LENITHA HEDQWIST

62

ASL MEDIA
BACKFISH AKTIEBOLAG
BEHAVIOMETRICS AB
BLOM, PER
BNEARIT AB
CLOUD CONSULTING SWEDEN AB
COMMUNIQUE AKTIEBOLAG
CONEX

Förord

Åtta

sk äl att
satsa på  KKN

KKN – kultur
och näringspolitik

E n ny
näring

K artläggning

Samman fattning

Slutstser
och förslag

B ilagor

DENACODE AB
DESIGNTECH PROJEKTSAMVERKAN AB
EBUILDER LULEÅ AB
ELECTRONIC PARKING AB
ETTNOLL DESIGN AB
EXAIT AB
EVADO MOBILE SOLUTION
FFFF00 AGENTS AB
HALOWEB
HIDMAN WEBBDEVELOPMENT
ICEMAN MEDIA AB
IJ DATA
INTIME INTERNATIONAL AB
IRONTECH
ISAKSSON, HANS ERLAND
ISANINTERNIT AB
ISMOBILE AB
IT KEY SOLUTIONS
IT-SOLUTION I STÅLSTADEN ABITALIC AB
JOACIM CONSULTING SWEDEN
JÖRGEN ÖMAN KONSULT
LANTTO, ANDREAS
MERAMEDIA HANDELSBOLAG
MILLBOX AB
MINRAY
MINDSPACE LULEÅ AB
MOBILE SOLUTIONS I LULEÅ AB
MOBIZOFT AB
NEAVA AB
NEAVA APPLICATIONS AB
NEAVA SOLUTIONS AB
NEAVA TECHNOLOGIES AB
NORBERG, HENRIK
NORTHRON AB
ODD ROOMSSWEDEN
OH MY VENTURES AB
ORICANE AB
PARNES LABS AB
ROOS TIBBELIN, JOHAN
RUBICO AB
RUBICO CONSULTING AB
SOCIAL GENERATION KOMMUNIKATION AB
SOLITO CONSULTING AB
SOLKLAR WEBB & DESIGNBYRÅN
STAY ELEVEN AB
TELSTAND3 AB
TIM ELAB CONSULTING KOMMANDITBOLAG
TWO STORY SOFTWARE AB

Stina Almkvist
Creative Consulting AB
Projektledare och utredare inom de
kulturella och kreativa näringarna
stina@creativenodes.se
twitter.com/stinaalmqvist
www.creativenodes.se
Creative Consulting 2012Filmpool Nord AB 2002-2011
• Projektledare FILMARC Interregprojekt IV North
A, 2008-2011. (Bransch och affärsutveckling för
film och spelbolag i Norrbotten, Västerbotten,
norra Norge samt norra Finland).
•	Utvecklingschef 2006 -2007
•	Utbildnings och studioansvarig 2002-2005
•	VD Studio Kronan AB 2001-02, inspelningsstudio
för långfilm och tv-drama
Luleå tekniska universitet 1995-2001
• Projektledare, CDM, Centrum för Distans
överbryggande Medier, Piteå
•	Studierektor, Medieutbildningarna i Piteå
•	Utbildningsansvarig samt lärare för Mediepedagog, Multimedia och Projektledarutbildning inom
Kultur & Media
Medieprogrammet, gymnasiet i Luleå 1995-96
• Lärare i textproduktion
Giraff Film AB 1995
•	Inspelningsledare
Stockholms läns landstings mediacentral 1990-94
• Producent av informationsfilm och mediepedagog
Utbildningar
•	Stockholms universitet. examen 1991
Fil. kand, Bachelor of Arts
Huvudämne film samt information, kommunikation och teatervetenskap
• Dramatiska Institutet, Stockholm, 1989-90,
mediepedagogutbildning
• Nya Filmskolan, Stockholm, 1984-86
Styrelseuppdrag
•	Generator, Sverige
• Almi Nord AB

VIEWMILL AB
VIMADA AB
WISEWEB AKTIEBOLAG
YELLOW AGENTS

Foto: Stina Almkvist där inte annat anges.
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Intervjuade personer
Ett särskilt tack till följande personer för intressanta samtal under 2012:
Luleå och Piteå: Ann-Katrin Ekenberg, ARCTIC TREND HANDELSBOLAG * Pär Soini, BD POP * Anders Björkén,
BJÖRKEN ARKITEKTER * Sara J.son Lindmark och Linda Backman, DESIGNLABLAND * Göran Sjöberg, EUROPEAN MINDS * Rickard Hellgren, EVADO * Susanne Jonsson, Per-Erik Svensson, FILMPOOL NORD * Kristin
Lindqvist, Frida Larsson, GEEKTOWN * Carl-Magnus, HELGEGREN LJUD & TEXT * Fredrik Broman, HUMAN
SPECTRA * Ella Jonsson och Lars Huring, LOVE AT WORK * Ricky Sandberg, KONSTNÄRSGRUPPEN KILEN *
Hans Wahlqvist, MOBILARIS * Daniel Elfström, MUSKOT MEDIA * Karin Engberg, NORRBOTTENSTEATERN
* Gunnel Vidén och Jan Nyberg, PLAN SJU KOMMUNIKATION * Peter Sundström, PS DESIGN & ILLUSTRATION * Göran Hedemalm, SVERIGES RADIO * Annika Fredriksson, Stina Jansson och Annica Öhman, SWEDISH
LAPLAND TOURISM * Ingela Lekfalk, LEKFALK PRODUKTION * Jenny Sjunnesson, SJUSON MEDIA * Kajsa Fasth, VISIT LULEÅ * Ulf Johansson, AF/KULTUR * Nina Gotthold, VUX.UTBILDNINGEN, Luleå * Vegard
Skogsheim, CAPTAIN NORWAY * Marie Grundström, DANS I NORD/DANSPOOLEN * Göran Carlsson, FREKVENS PRODUKTION * Mats Långström, HELIKOPTER BRAND DESIGN * Katarina Delsing, THE INTERACTIVE
INSTITUTE, SONIC-PITEÅ * Greta Wimander, GO BUSINESS * Bernt Johansson, KLIKKI * Thomas Olofsson,
KULTURBYRÅ LAPPLAND * Ola Lidström, LIDSTRÖM CONSULTING * Karin Jonsson, MAMA WOLF * Fredrik Högberg, MORE MEDIA * Markus Tiburzi, OH MY * Thomas Riklund, TOMAS RIKLUND * Niklas Berg, IN
THE COLD * Ola Lidström, ACUSTICUM * Per- Åke Pettersson, VUX.UTBILDNINGEN * Nina Gotthold, VUX.
UTBILDNINGEN * Fredrik Kallioniemi, AURORUM SCIENCE PARK * Sten-Anders Gustafsson, ALMI NORD *
Roine Karlsson och Gunnel Mörlund, COMPANION * Pia Ramirez Mård och Stina Berglund, KRENOVA * Marianne Aava, Satu Andersson och Karin Hedström, LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND * Matz Engman och Peter
Larsson, LULEÅ NÄRINGSLIV * Anne Graf, THE NODE POLE * Gunilla Havnesköld, Monica Leijon och Shara
Johansson, LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN * Andreas Lindh, NORRBOTTENS HANDELSKAMMARE *
David Lindgren Zackarias, GREENHOUSE * Satu Norsten-Manninen, Johan Sjökvist, Kurt-Åke Hammarstedt och
Kent Ögren, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING * Gry Holmgren- Hafskjöld, Pär Johansson, Johan Bergström,
Helena Jonsson, Mattias Bergström, CENTEK * Mikael Börjesson och Magdalena Holmberg, CDT * Maria Juhlin,
Fredrik Winnerborn , Ann-Christine Juntti Henriksson, Inst. för konst, kommunikation och lärande, LTU * Håkan
Yllienpää, Inst. för ekonomi, teknik och samhälle, LTU * Malin Lindberg, Inst. för ekonomi, teknik och samhälle,
LTU * Peter Parnes, Institutionen för system- och rymdteknik, LTU samt PARNES LABB * Birgitta Kåreborn, prorektor LTU * Studenter på Upplevelseproduktion och Mediedesign, LTU * Elever på entreprenörsprogrammet, EMP,
LULEÅ KOMMUN * Maud Ån, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET.
Övriga: Åsa Hofring, RIKSANTIKVARIEÄMBETET, Gotland * Craig Dixon och team, BIG STEVE, Skellefteå * Annika Bray, Kubera, Skellefteå * Hans Henecke, Näringsliv REGION SKÅNE * Emma Estborn, Magnus Thure Nilsson,
Sara Ponnert, MEDIA EVOLUTION, Malmö * Camilla Andersson och Anders Hjemdahl, HYPNOSIS, Malmö * Kajsa Bengtsson, MINC, Malmö * Petronella Warg, TEKNOPOL, Malmö * Ann-Sofie Sydow, GAMEASSEMBLY, Malmö
* Ola Holmdahl, JUNEBUD, MALMÖ * Daniel Persson, KING, Malmö * Per Roman, GP BULLHOUND, Stockholm
* Johan Edfeldt, KEYNOTE, Stockholm * Michael Stenmark, FOXRAIN, Stockholm * Eva Moe, REG.LAB, Stockholm
* Tove Alsterdal, LINDCO, Stockholm * Tobias Nilsén och Emma Stenström, VOLANTE, Stockholm * Ann Traber,
KONSTNÄRSNÄMNDEN, Stockholm * Thomas Mai, FESTIVAL DARLING, Sydney * Klas Rabe, Tillväxtverket *
Rasmus Wiinstedt Tscherning, EUROPEAN CREATIVE INDUSTRIES ALLIANCE * Anna Beminge Linde, Magnus
Larsson, Samuel Henningsson, Lars Wiigh, Hans Henecke, Anna Linton, Anna Söderbäck, Ingrid Printz, Joppe
Pihlgren, Anna Ingler och Johanna Skantze, GENERATOR SVERIGE * David Sundström och Helene Röckner, Piteå
Kommun och Fredrik Kallioniemi, Luleå Näringsliv AB, STYRGRUPP CREATIVE NODES.
Tack även till Sara Bäckström och Tina Magito, för ekonomisk redovisning samt Kristina Alatalo och Lisa Holmfrid
på Luleå Näringsliv för lokalbokning mm och ett alldeles speciellt tack till Per-Olof Remmare, handläggare för KKN
på Tillväxtverket för uppmuntran längs vägen.
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område %
av totalen

Antal
Luleå
Piteå
bolag			

Omsättning
MSEK

AB, HB,
Kommandit

Enskilda
firmor

Övriga
Kvinnor
Män
ek, stiftelser			

Start
Kvinnor %
2010-2012

Män %

Åtta

sk äl att
satsa på  KKN

Arkitektur
3,20
28
23
5
90
16
10		
4
30
12
12%
88%
															
Bildkonst
3,60
32
27
5
6
1
30
3
39
12
16
75%
25%
									
Byråer
10,80
96
66
30
182
52
40
4
36
67
26
35%
65%
								
Design
12,90
114
89
25
58
32
76
6
80
43
45
65%
35%
									
Foto
10,60
94
73
21
40
15
80		
21
75
35
22%
78%
									
Film/TV
7,60
67
48
18
90
19
48		
22
44
25
32%
68%
										
Publ/Print
11,00
98
75
23
442
18
79
1
35
70
30
36%
64%
														
Musik/Ljud
22,20
197
106
91
78
27
169
1
35
147
114
19%
81%

Branschområden

Helhetbild statistik

Förord
KKN – kultur
och näringspolitik
E n ny
näring

															
Scen/Event
6,00
53
30
23
115
18
31
4
29
24
18
55%
45%
															
Turism/R
5,20
46
34
12
185
19
17
10
18
47
10
28%
72%
										

K artläggning
fattning

Webb/App
6,90
61
52
8
303
44
17		
3
58
14
5%
95%
							
														
100%
886
623
261
1589
261
597
29
322
617
345				
		
100%
70%
30%

Samman Slutstser
och förslag
B ilagor
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66

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar/ 3 underkategorier

Annan tillverkning / 1 underkategori

Förlagsverksamhet/7 underkategorier

Film, video och tv program verksamhet, ljudinspelningar och

18

32

58

59

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d

Verksamhet som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag

70

Reklam och marknadsundersökning/5 underkategorier

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

73

74

Sport, fritids och nöjesverksamhet/ 2 underkategorier

BILDKONST

DESIGN

FOTO

FOTO

FILM/TV

PUBL/PRINT

MUSIK/LJUD

MUSIK/LJUD

TURISM

TURISM

SCEN/EVENT TURISM

SCEN/EVENT

SCEN/EVENT

SCENKONST

Slutstser
och förslag

93

underhållningsverksamhet/ 3 underkategorier

Kultur, nöje och fritid/ Konstnärlig och kulturell verksamhet samt

90

relaterade tjänster/ 3 underkategorier

DESIGN

PUBL/PRINT

SCEN/EVENT TURISM
inkl teater
och dans

fattning

Resebyrå-och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och

BYRÅER

BYRÅER

FILM/TV

MUSIK/LJUD

MUSIK/LJUD

Samman -

79

ARKITEKTUR

DESIGN

PUBL/PRINT

PUBL/PRINT

PUBL/PRINT

K artläggning

/8 underkategorier

Arkitekt och teknisk konsultverksamhet /1 underkategori

71

BYRÅER

BYRÅER

FILM/TV

FILM/TV

E n ny
näring

/2 underrubriker

Informationstjänster/5 underkategorier
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FOTO
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DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN
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Tillverkning av läder, läder och skinnvaror / 1 underkategori

15

BYRÅER

Åtta

fonogramutgivning/3 underkategrier

Tillverkning av kläder/ 4 underkategorier
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