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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 traditio-
nella 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 fåmansföre-
tag. 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 enmansfö-
retag. 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 indi-
viduellt 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 bransch-
områden sina egna format, spelmotorer och varumärken. Tydligast sker detta inom utveck-
lingen 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 
och gränsöverskridande samarbeten

Gunnel och Janne (Plan 7) snackar underskott av 
unga kvinnor och offentlig upphandling

2



3

Förord	 Åtta	skäl	att	 kkN	–	kultur	 EN	Ny		 kart-	 sammaN-	 slutstsEr	 Bilagor
	 satsa	pÅ	kkN	 och	NäriNgspolitik	 NäriNg	 läggNiNg	 FattNiNg	 och	Förslag

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 nyföreta-
garrådgivning av olika slag har också varit en viktig tillväxtfaktor för dessa näringar och kopp-
lingen 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 kvinn-
ligt 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 mentor-
skapsprogram och föreläsningar men det behövs mer uppsökande verksamhet från de som er-
bjuder olika stöd och mer aktivt sökande från bolagen sida för att öka sin kunskap och känne-
dom 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 teknikut-
vecklingen för att kunna erbjuda konkurrenskraftig kompetens.

Peter (Parnes Labb och LTU) gillar  
skarpt DN:s I-padapp.
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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 offent-
lig stöttade till rent kommersiella verksamheter. Huvuddelen av aktörerna inom KKN driver 
sina verksamheter utan offentlig stöttning. Tydligast är detta inom områdena arkitektur, by-
råer, 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 be-
gränsad 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 bo-
lagen 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 projekt-
medel. I en lågkonjunktur väljer en del regioner och länder att dra ned på den offentligt stötta-
de 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 nä-
ringarna kan KKN fortsatt stärka den regionala utvecklingen.

Tove (Lindco) berättar om resan när 
hennes bok ska bli film

Ola (Acusticum) ritar 
”hur allt hänger ihop”

Pär (BD Pop) be-
rättar om samarbe-
tet med USA
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Slutsatser och förslag

Mötesplatser
Det behövs fler fysiska och återkommande mötesplatser. Det har skett en positiv ut-
veckling 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 be-
lägna 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 kom-
pletteras 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 innova-
tionsstrategier 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. Ungdo-
mar 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
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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 affärs idéer 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 kur-
ser 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 före-
tagsparkerna 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 of-
fentlighet 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). An-
dra regioner i Sverige har haft betydligt fler representanter närvarande på dessa kon-
ferenser 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

Kreativt Styrgruppsmöte med finansiärer för 
Creative Nodes
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Nodutbyte
Ett sätt att försäkra sig om en kontinuerlig utveckling är att bygga relationer till natio-
nella och internationella noder som kan fungera som affärs, nätverks och utvecklings-
partners 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 förläg-
ga 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 till-
räckligt 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, pro-
fessionalism 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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