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Inledning 
Regeringen beslutade 2009 om en handlingsplan som syftar till utvecklat entreprenörskap 

och företagande inom kulturella och kreativa näringar samt arbete för ökad samverkan mel-

lan kultur och näringsliv. För arbetet med handlingsplanen avsatte regeringen 73 miljoner 

kronor. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar gäller under perioden 2009-

2012.  

 

Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksarkivet, Nämnden för 

hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet1, har i sina regleringsbrev och riktlinjer 

för 2012 fått i uppgift att i samverkan lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet 

med kulturella och kreativa näringar. Redovisningen, som ska lämnas senast den 1 juni 

2012, ska dels avse resultaten av respektive myndighets genomförda eller pågående insat-

ser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfräm-

jande aktörer. I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur arbetet med att främja kultu-

rella och kreativa näringar kan utvecklas från och med 2013. Rapporten omfattar både in-

satser inom och utom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Riksantikva-

rieämbetet samordnar redovisningen. Samtliga i uppdraget ingående organisationer har, i 

varierande grad, haft uppdrag att samverka inom ramen för handlingsplanen för kulturella 

och kreativa näringar 2009 och framåt.  

 

                                                           
1 I fortsättningen innefattas för enkelhetens skull även Stiftelsen Svenska Filminstitutet i begrepp som 

”myndigheterna” och liknande. 
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Uppskattad tidsåtgång: 

I nedanstående tabell uppskattas den nedlagda arbetstiden per myndighet. 

 

• Riksantikvarieämbetet: 1750 timmar. 

• Statens Kulturråd: 1870 timmar. 

• Konstnärsnämnden: 600 timmar. 

• Riksarkivet: 1000 timmar. 

• Stiftelsen Svenska Filminstitutet: 1500 timmar. 

• Nämnden för hemslöjdsfrågor: 1800 timmar. 

Läsanvisning (disposition) 
Rapportens inledning består av en sammanfattning, där myndighetsgemensamma resultat, 

slutsatser och förslag på framtida inriktning presenteras. Därefter har varje ingående 

myndighet beretts möjlighet att presentera verksamhet relaterad till kulturella och kreativa 

näringar, således även verksamhet utanför handlingsplanens ramverk – i enlighet med 

regeringens uppdrag. 

 

I nästa avsnitt startar redovisningen av arbetet inom handlingsplanen, först med en 

redovisning av myndighetssamverkan och en övergripande redovisning av genomförandet. 

Därefter följer en genomgång av och kommentarer på handlingsplanens deluppdrag. Sist 

redovisas förslag till framtida insatser. Genomgången av handlingsplanearbetet inleds med 

en sammanfattning av myndigheternas synpunkter, frågeställningar som man var för sig 

tagit ställning till samt myndigheternas svar. Detta upplägg gör att redovisningen av varje 

deluppdrag kan läsas självständigt.  

Sammanfattning  
Kulturmyndigheterna har olika kontaktytor. Några vänder sig till enskilda kulturskapare, 

andra till organisationer, regionala, lokala eller privata aktörer. Kulturmyndigheterna är 

mycket olika avseende storlek och uppdrag. Riksarkivets 600 anställda står i kontrast till 

Konstnärsnämndens 20-tal anställda. Skillnaderna visar att ”kulturmyndigheterna” inte är en 

homogen grupp vilket innebär att myndigheterna har medverkat på olika sätt i handlings-

planens insatser.  

 

Myndigheterna som samverkat i arbetet med handlingsplanen för kulturella och kreativa 

näringar lyder under olika departement och arbetar i huvudsak med olika politikområden. I 

återrapporteringen kan utläsas att kulturmyndigheterna i viss mån har upplevt att målkonflik-

ter uppstått i skärningen mellan kulturpolitiken och näringspolitiken. Det framkommer att de 
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samverkande kulturmyndigheternas roll har varit underordnad de för delmomenten huvud-

ansvariga, näringsmyndigheterna. För att uppnå större inflytande efterfrågar kulturmyndig-

heterna en tydligare ansvarsfördelning, ekonomiska resurser och mer inflytande i framtida 

uppdrags genomförande.  

 

Av relevans för detta uppdrag är att flera av kulturmyndigheterna arbetar strategiskt med 

regionala tillväxtfrågor och har i uppdrag att redovisa sina bidrag för att genomföra En nat-

ionell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.  

 

Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram en europeisk definition av begreppet kulturella 

och kreativa näringar. En vedertagen definition av näringarna skulle kunna leda till att olika 

statistiska modeller utvecklas utifrån vilka olika aspekter av näringarnas betydelse skulle 

kunna mätas. Det bör dessutom nationellt tydliggöras vilken myndighet som ska ha huvud-

ansvar för statistik inom Kulturella och kreativa näringar.  

  

Samverkan och genomförande 
Kulturmyndigheternas svar visar att uppdragen har inneburit möjlighet till nya samarbeten. 

Samordning och samarbete framhålls som viktiga metoder för att nå måluppfyllelse. I flera 

fall riktar kulturmyndigheterna kritik mot administrationen inom delmomenten, särskilt fram-

förhållningen vid inbjudningar/kallelser som i många fall har kommit med alltför kort varsel 

vilket har inneburit att myndigheterna tvingats avstå deltagande. Kulturmyndigheterna riktar 

även kritik mot hur deras erfarenheter av arbete i linje med handlingsplanen inte har tagits 

tillvara och utnyttjats i tillräckligt hög grad inom olika delmoment. Dessutom menar kultur-

myndigheterna att de i vissa fall har deltagit i det inledande arbetet men inte efterfrågats i 

genomförandefasen. En förklaring till varför samverkan ibland har fungerat otillfredsställande 

skulle kunna vara den strukturella obalans som råder mellan myndigheterna som lyder un-

der Näringsdepartementet och de myndigheter som lyder under Kulturdepartementet vad 

gäller medel för genomförande samt ansvar. 

 

Rådgivning till företag 
Insatsen riktar sig direkt till entreprenören med råd och stöd, vilket faller väl inom handlings-

planens mål. Kulturmyndigheterna har deltagit i olika omfattning, och upplever att samord-

ningsfördelar missats i uppdraget. Dessutom finns oklarheter angående fortsatt förvaltning 

av branschguiderna som har tagits fram till www.verksamt.se. 
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Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar 

De insatser som prioriterats inom detta deluppdrag riktades i hög grad till teknikföretag med 

kulturellt innehåll. Detta kan ha inneburit att potentiella innovationer förbigåtts. Information 

och samverkan om uppdraget har varit begränsad. 

 

Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan 

Samtliga myndigheter poängterar insatsens relevans. Flera myndigheter ser fördelar med att 

kultur- och näringsfunktioner förts samman. Flera anser att dialogrundan understödde arbe-

tet med kultursamverkansmodellen. 

 

Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar 
Insatsen stämmer väl överens med handlingsplanens mål, genom att utövare förbereddes 

för entreprenörskap. Kulturarvsmyndigheterna såg dock problem genom att utbildningar 

inom kulturarv och kulturmiljö initialt uteslöts från insatsen. 

 

Innovation och design 
Kulturmyndigheterna har inte varit samverkande i uppdraget. Riksarkivet och Riksantikva-

rieämbetet menar att de mycket väl hade kunnat ta plats i detta uppdrag om deras kompe-

tens hade efterfrågats. 

 

Ledarskap och arbetsorganisation 
Myndighetssamverkan har fungerat sämst inom detta deluppdrag eftersom Vinnova inte på 

ett tillfredsställande sätt informerade om de aktiviteter man planerade eller hur arbetet fort-

skred. 

 
Studie om finansieringsbehov 
Inget samverkansuppdrag är formulerat. Kulturmyndigheterna anser att detta skulle kunna 

vara ett prioriterat uppdrag. 

 

Förbättrad statistik 
Kulturmyndigheterna anser det vara viktigt att förbättra statistiken. För att detta ska ske 

måste regeringen definiera näringarna. Kulturmyndigheterna anser att Kulturanalys bör ingå 

i fortsatta uppdrag på området. 

 

Kompetensutveckling 
Kulturmyndigheterna har varit engagerade i att ta fram utbildningen. Utfallet av deluppdraget 

har hittills varit något sämre än vad kulturmyndigheterna från början förväntade sig. 
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Kulturmyndigheternas utgångsläge 
Riksantikvarieämbetet  

Riksantikvarieämbetet har lång erfarenhet av att arbeta med andra perspektiv på kulturarv 

än de rent kulturpolitiska. Bidrag till kulturmiljövård, digitala tjänster, erfarenhet av arbete 

med besöksmål, stadsutveckling och landskapsfrågor bidrar till att utveckla attraktiva regio-

ner och stödja kreativa affärsidéer. Inom den regionala tillväxtpolitiken och samhällspla-

neringen arbetar myndigheten med kulturarv som resurs för attraktivitet, tillväxt, besöksnär-

ing och hushållning. Myndigheten har flera regeringsuppdrag som tangerar arbetet med 

handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. I arbetet med handlingsplanen ser 

Riksantikvarieämbetet en möjlighet att utveckla nya perspektiv på kulturarv. Deluppdragen 

ställer entreprenören/individen i centrum, vilket är ett annat perspektiv än myndighetens 

traditionella som utgår från kulturmiljön. 

 

Att arbeta med kreativa näringar skulle kunna omfatta allt som människor har skapat över 

tid, men ofta utgör kulturarvet en beståndsdel som entreprenörer använder som resurs för 

att stärka varumärken, i marknadsföring och som värdehöjande komponent för varan, tjäns-

ten eller produkten. Ibland utgör kulturarvet själva produkten som erbjuds vilket ofta är fallet 

inom besöksnäringen. Många företag inom kulturarvssektorn återfinns inom besöksnäring-

en, några i arkivsektorn. Men här finns också dataspelsutvecklare med inriktning mot histo-

riska spel. Riksantikvarieämbetet arbetar för att få fram ett förslag till definition av kulturarvs-

företagare. En utgångspunkt har varit företag i vars affärsidé kulturarv utgör en bärande del.  

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden fungerar stödjande för konstnärerna så att de ges möjlighet att arbeta 

med konstnärlig verksamhet. Oberoende av om de verkar som företagare eller anställda 

ingår de som en central del i de kulturella och kreativa näringarna (jfr. Throsby). Den konst-

närliga verksamheten leder ofta till resultat som kan omsättas i en inkomst, lön, arvode eller 

ett uppdrag (genom anställning eller fakturing). Enligt Konstnärsnämndens utredningar be-

driver nästan varannan konstnär enskild firma. Därutöver bedriver konstnärer närings-

verksamhet i form av handels- och kommanditbolag, ekonomisk- och ideell förening samt 

aktiebolag. På så sätt arbetar Konstnärsnämnden kontinuerligt med kulturella och kreativa 

näringar. Konstnärsnämnden stödjer exempelvis bild- och formkonstnärer som ställer ut i 

gallerier, musiker och komponister som medverkar vid festivaler eller vars produkter ges ut 

av musikförlag, men även filmskapare vars filmer exporteras. Dessutom driver Konstnärs-

nämnden den internetbaserade Konstnärsguiden. 
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Konstnärsnämnden har till uppgift att bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. 

De kulturella och kreativa näringarna utgörs bland annat av enskilda konstnärer i samspel 

med andra yrkesgrupper. Därför omfattas näringarna av Konstnärsnämndens grund-

uppdrag. Konstnärsnämndens utredningar har fokuserat på hur konstnärer ska kunna för-

sörja sig, vilket är i linje med både handlingsplanens övergripande syfte och de kultur- och 

konstnärspolitiska målen. Konstnärsnämnden har under arbetet med handlingsplanen upp-

täckt att konstnärernas betydelse för de kulturella och kreativa näringarna är ett relativt out-

forskat område, därför har en antologi tagits fram i vilken internationella forskare och konst-

närer belyser frågan.  

 
Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd har regeringens uppdrag att som en fortsättning på den fördjupade sam-

verkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken delta som 

samverkanspart i arbetet med att utveckla insatser för att främja kulturella och kreativa nä-

ringar.  

 

Statens Kulturråd har sedan tidigare erfarenhet av att agera som myndighet i gränsområdet 

mellan kultur och näring. Verksamheten medför många kontakter med enskilda aktörer och 

branschorganisationer verksamma inom kulturella och kreativa näringar varpå myndigheten 

har bred kunskap om näringarnas behov och villkor. Statens Kulturråds långa erfarenhet av 

utlysningar inom konst- och kulturområdet, i synnerhet de olika branschstöd som Statens 

Kulturråd fördelar, utgör också en fördel i uppdraget. Myndigheten arbetar även med stöd till 

centrumbildningar vars funktion inom arbetsförmedling och kompetensförsörjning direkt 

syftar till att främja entreprenörskap och företagande inom konst- och kultursektorn, samt till 

ökad samverkan mellan kultur och näringsliv, i något fall har Statens Kulturråd och Tillväxt-

verket gemensamt stöttat verksamheter. Statens Kulturråd är även den myndighet som 

stödjer och synliggör svensk litteratur i utlandet. Statens Kulturråd har stor erfarenhet av 

myndighetsövergripande arbete, särskilt kring frågor om regional tillväxt och utveckling samt 

kulturella och kreativa näringar. 

 

Myndigheten har ett brett internationellt kontaktnät där stöd till kulturella och kreativa näring-

ar, bland annat inom strukturfondssystemet, kan utvecklas. Vidare arbetar myndigheten med 

icke-offentliga finansieringsformer, både nationellt och internationellt.  

  

Statens Kulturråd har redan tidigare uppmärksammat att arbete som liknar handlingspla-

nens insats Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan, har stort utvecklingspotential 

inom konst- och kulturområdet. Mot bakgrund av detta såg Statens Kulturråd initialt en rad 
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möjligheter att genom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar utveckla samver-

kan mellan kultur- och näringsfrågor.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivets ingång i handlingsplanen är det gemensamma utvecklingsarbetet för kultursek-

torn. Det omfattar kulturföretagande och entreprenörskap, kultur i skolan, högre utbildning 

och forskning, regional tillväxt, kultur och hälsa samt kultur och miljö.  

 

Riksarkivet fungerar både som kulturarvsinstitution och förvaltningsmyndighet, med överin-

seende över arkivverksamheten i landet. Myndigheten har ansvar för att bevara, tillgänglig-

göra och främja användningen av det arkivaliska kulturarvet samt för att säkerställa att den 

information och dokumentation som skapas idag bevaras för framtiden. Rollen att synliggöra 

och utveckla arkivens användbarhet, som en resurs för tillväxt, genom samarbete med kul-

turområdets sektors- och tillväxtmyndigheter, är en viktig del av arbetet. Riksarkivet har ett 

särskilt fokus på den regionala nivån genom landsarkiven samt specialavdelningar för digita-

lisering och digitalt tillhandahållande av arkivinformation. 

 

Arkivinstitutionernas kompetens bygger på statens uppgift att bevara, bruka och berika kul-

turarvet. Det finns en utvecklingspotential för digitala produkter och tjänster med arkiv-

material som bas. Den utvecklingen bör ske i samverkan med näringslivet. Arkiven bidrar 

redan till utvecklingen av produkter och tjänster genom att tillmötesgå intresset för exempel-

vis person- och lokalhistoria. Arkiven fungerar även som innehållsleverantörer i t ex forsk-

ning, litterära framställningar, programinnehåll för film, radio, TV, utställningar, formgivning, 

dataspel och upplevelsebaserat lärande. Arkiven kan erbjuda kunskap och information som 

berikar marknadsföring av t ex platser och företag. Utöver det står arkivsektorn för kompe-

tensuppbyggnad inom digitaliseringsområdet. Hos Riksarkivet finns Samordningssekretaria-

tet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Digisam, 

som ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitaliseringsområ-

det samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och 

institutionerna. 

 

Bredden skapar goda förutsättningar för en verksamhet med användarna och användbar-

heten i fokus. Det finns även en god potential för att vidareutveckla verksamheten med 

större fokus på näringslivsutveckling och tillväxtstimulerande tjänster. 

 



                                                                                      Kulturella och kreativa näringar  

  

 

11 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har det nationella ansvaret för genomförandet av filmpoliti-

ken. Delar av verksamheten styrs och finansieras via ett avtal mellan filmbranschen och 

staten. Filmavtalets övergripande mål är att stödja och stimulera förnyelse och utveckling av 

värdefull svensk filmproduktion samt distribution och visning av film i hela landet. Filmavta-

lets syfte är också att verka för att svensk filmproduktion ska utgöra en dynamisk tillväxt-

bransch, att svensk film ska nå en större publik i alla visningsformer både i Sverige och 

internationellt samt att verka för att antalet biobesök i Sverige ska öka. Därutöver har stiftel-

sen i uppdrag av regeringen att stötta filmkulturell verksamhet. Dit hör bland annat stöd till 

film i skolan, till import och lansering av utländsk kvalitetsfilm och att bevara och tillgänglig-

göra filmarvet.  Stiftelsen Svenska Filminstitutet har allt sedan sin tillkomst bedrivit bransch-

främjande insatser i samverkan med entreprenörer såsom filmproducenter, filmdistributörer 

och biografägare. För att ytterligare stärka svensk filmproduktion fördelar Stiftelsen Svenska 

Filminstitutet stöd till fyra regionala produktionscentrum.   

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har som uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra 

insatser för att främja hemslöjden. Detta gör myndigheten genom att stärka förnyelsen och 

utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv. 

På så sätt tas hemslöjdsutövarnas materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, traditioner 

och kvalitet tillvara. 

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor hade i regleringsbrevet 2009-2011 följande uppdrag: ”Nämn-

den för hemslöjdfrågor ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kul-

turpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i 

insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.” Först i 2012 års regleringsbrev, fick 

Nämnden för hemslöjdsfrågor i uppdrag att i samverkan med andra myndigheter, delta i 

arbetet med de kulturella och kreativa näringarna. Uppdraget innebär att Nämnden för hem-

slöjdsfrågor ska bidra till den gemensamma resultatbedömningen av arbetet för att främja 

kulturella och kreativa näringar.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har ett nära samarbete med Tillväxtverket, vilket har förstärkts 

genom det tvååriga projektet Näringskonsulent. Nämnden för hemslöjdsfrågor äger projektet 

som finansieras av Tillväxtverket och Jordbruksverket via jordbruksfonden. Projektet star-

tade hösten 2011 och är tvåårigt. Projektledaren har deltagit i regionala möten inom insat-

sen Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan och vid myndighetsgruppens möten. 

På regional nivå vill myndigheten framhålla hemslöjdskonsulenterna, som har en avgörande 

roll genom sina kontakter med företag inom branschen. 
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Mot denna bakgrund kan konstateras att Nämnden för hemslöjdsfrågor har en något an-

norlunda ingång i arbetet i förhållande till de andra kulturmyndigheterna, vilket också påver-

kar redovisningen. 
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Bedömning av samverkan  
och genomförande 
I handlingsplanen har vissa myndigheter fått utpekade uppdrag att genomföra i samverkan. 

Efterhand har även andra organisationer och myndigheter som inte nämns i handlingspla-

nen, ingått. Nämnden för hemslöjdsfrågor har deltagit i vissa insatser, uppdraget att sam-

verka i arbetet med återrapporteringen gavs 2012. 

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• Beskriv hur myndigheten upplever att samverkan har fungerat. Ge gärna exempel 

utifrån särskilda aktiviteter.  

 

Sammanfattning Bedömning av samverkan och genomförande 

Kulturmyndigheterna har något delade uppfattningar om samverkans relevans och bety-

delse. Samverkan genom regeringsuppdrag ger myndigheter som annars inte verkar inom 

samma område en ny arena att mötas på, varpå oväntade samordningsvinster kan uppstå. 

Myndigheterna uttrycker i detta fall att den strukturella obalansen mellan kultur- och nä-

ringsmyndigheterna har inverkat negativt på samverkan.  

 
Riksantikvarieämbetet 

Om samverkan ska ge resultat bör den innebära att nya mål bestäms och att nya perspektiv 

och problemformuleringar utvecklas. Oavsett uppdragsgivarens intentioner kan det konsta-

teras att kulturmyndigheterna haft mindre möjlighet att påverka arbetet inom handlingspla-

nen än vad näringsmyndigheterna har haft. Huvudansvaret för de flesta uppdrag samt tillhö-

rande ekonomiska medel, har konsekvent riktats till näringsdepartementets myndigheter. I 

några fall har näringsmyndigheterna avstått från att samverka med kulturmyndigheterna 

trots att dessa har utpekats som samverkanspart i regeringsuppdragen. I de deluppdrag där 

Riksantikvarieämbetet har nämnts som samverkanspart har myndighetens kompetens end-

ast efterfrågats av Tillväxtverket. De övriga huvudansvariga myndigheterna har inte efterfrå-

gat Riksantikvarieämbetets delaktighet. Detta förfarande har tvingat Riksantikvarieämbetet 

till en reaktiv position i stora delar av handlingsplanens genomförande.  

 

Riksantikvarieämbetets bedömning är att ansvarsfördelningen mellan departementen kan 

signalera att arbetet med kulturella och kreativa näringar bäst leds av myndigheter som inte 

har sina huvuduppdrag inom kulturområdet.  
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Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd ställer sig frågande till om syftet med handlingsplanen har uppnåtts. Myn-

digheten förordar en särskild utvärdering som undersöker om uppdraget har skapat tillräck-

ligt goda möjligheter till utveckling för entreprenörer inom kreativa och kulturella näringar. 

Frågor som en sådan utvärdering kan belysa är om insatserna har utgått från entreprenö-

rernas behov och möjligheter och om en förbättrad samverkan mellan kultur och näringsliv 

har uppnåtts.  

 

Vidare menar Statens Kulturråd att den sakkunskap och erfarenhet som myndigheten har 

gällande konst- och kulturbranschernas villkor och behov inte i tillräckligt hög grad har efter-

frågats och utnyttjats.  

 

Statens Kulturråd vill understryka att myndigheten upplevt en brist på inflytande som en följd 

av att det uppstått en obalans i samverkansgruppen i och med att ansvaret för uppdragen 

tilldelats näringsmyndigheterna. Som en konsekvens där av kompletterades inte i någon 

större utsträckning näringsperspektivet med kulturmyndigheternas kunskap om förutsätt-

ningarna för kulturskapare. Om uppdrag även getts till kulturmyndigheterna hade insatserna 

riktats mot avgränsade målgrupper och fått ett större genomslag.  

 

I december 2010 lämnade Statens Kulturråd tillsammans med Stiftelsen Svenska Filminsti-

tutet in ett förslag om stöd till kulturexport. Detta förslag baserades på ett identifierat behov 

och förslaget lämnades in då Näringsdepartementet och Tillväxtverket uppmanat de sam-

verkande myndigheterna att komma med inspel. I förslaget identifierades en utvecklingsmöj-

lighet som kan göra direkt nytta genom att bidra till ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt 

samt är av direkt nytta för aktörer inom konst- och kulturbranscher. Statens Kulturråd upp-

manades senare under 2011 att lämna in ett omarbetat förslag. Därefter har ingen återkopp-

ling skett om hur förslaget bedömts, hanterats eller om det överhuvudtaget beaktats.   

 
Konstnärsnämnden 

Handlingsplanen har bidragit till uppkomsten av ett nytt myndighetsnätverk. De samver-

kande myndigheterna har fått större kunskap om varandras uppdrag, verksamhetsområden, 

likheter och olikheter. Betydelsen av att representanter med olika erfarenheter möts ska inte 

underskattas eftersom positioner ofta förtydligas i områdesöverskridande diskussioner. Den 

strukturella obalansen mellan kultur- och näringsmyndigheterna har dock påverkat gruppdy-

namiken negativt.  

 

Handlingsplanens syften ligger närmare vissa myndigheters uppdrag än andras. Det har 

varit värdefullt att diskutera uppdraget och gemensamt genomföra tillämpningen. Ibland har 
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samverkan resulterat i kompromisslösningar som hamnat långt ifrån enskilda myndigheters 

egna prioriterade uppdrag och verksamhetsmål. Kulturmyndigheternas roll har dock varit 

underordnat i sammanhanget eftersom huvudansvaret har legat på näringsmyndigheterna. 

De samverkande myndigheternas roll i förhållande till de beslutande myndigheterna har varit 

otydlig. Men inte desto mindre är helhetsbedömningen utan tvekan positiv eftersom samar-

betet har fungerat väl. Samverkan mellan politikområden, myndigheter och regioner är högt 

prioriterat och insikten att samverkan har betydelse har stärkts under arbetet med hand-

lingsplanen.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivet ser samverkan som den största vinsten i arbetet med handlingsplanen, särskilt 

det tvärsektoriella samarbetet om kulturens roll i näringslivsutvecklingen. Riskarkivet skulle 

gärna se ännu mera samverkan. Det är viktigt att olika intressen luftas så att aktörer ges 

möjlighet att samverka och ser varandras potential. Samarbetet med Svid, Innovationsbron, 

Svensk Form, näringsmyndigheterna, universitet och högskolor är delvis nytt för Riksarkivet. 

I arbetet har Riksarkivet också träffat representanter för regionerna och andra organisation-

er. Samverkan upplevs ha fungerat bäst i de delprojekt som Tillväxtverket har ansvarat för.  

 

Riksarkivet vill prioritera aspektpolitiken i det breda perspektiv som kulturutredningen angivit. 

Riksarkivet som arkivsektorsmyndighet, vill fortsätta att bidra till det gemensamma utveckl-

ingsarbetet för kultursektorn. Samarbetet mellan kulturmyndigheterna har ökat förståelsen 

dem emellan vilket skulle kunna innebära att myndigheterna bättre kan företräda varandra 

och på så sätt få större genomslag för gemensamma ståndpunkter. 

 

Riksarkivet ser samverkan med näringslivet som nödvändig för att kulturarv som finns i 

arkiven ska nyttjas i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Riksarkivet skulle gärna 

samverka även med t ex Kungliga Biblioteket och museerna i dessa frågor. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet är positivt inställd till att samverka med olika aktörer. Det är 

positivt att myndigheterna samarbetar och känner till varandras verksamheter men det är 

tveksamt om arbetet inom handlingsplanen bidragit till detta på ett effektivt sätt. Stiftelsen 

framhåller att samverkan med näringsmyndigheterna har försvårats som en följd av att sam-

arbetena har genomförts på ojämlika villkor. Avgörande är att näringsmyndigheterna har 

tilldelats hela ledningsansvaret medan kulturmyndigheterna fått rollen av samverkansparter 

utan inflytande. Stiftelsen pekar på att mycket tid har gått åt till samverkansmöten, vilket bör 

värderas i förhållande till uppnådda resultat.  
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Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Här bör påpekas att Nämnden för hemslöjdsfrågor inte har haft ett utpekat uppdrag att delta 

i samverkan med handlingsplanen. För en liten myndighet är dock samverkan en förutsätt-

ning för att verksamheten ska få genomslag och utvecklas inom ett stort område som kultu-

rella och kreativa näringar.  

 

Myndighetens näringskonsulent har kunnat delta i de regionala projektbesöken inom insat-

sen Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan, varpå nya kontakter knutits och hem-

slöjdens potential inom kulturella och kreativa näringar uppmärksammats på regional nivå. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor bedömer dialogen med den regionala nivån som mycket viktig 

för utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Genom att näringskonsulenten deltagit i 

möten och dialogsamtal i regionerna har Nämnden för hemslöjdsfrågor också fått möjlighet 

att knyta kontakter med andra representanter för myndigheter och tagit del av vad som på-

går hos dem inom kulturella och kreativa näringar.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser positivt på de dialoger som startat på såväl regional som 

central nivå men ser också behovet av att de förstärks och fortsätter att utvecklas för att 

konkreta och långsiktiga resultat ska kunna uppnås. 
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Uppdrag och insatser inom 
handlingsplanen nr 1-10 

1. Rådgivning till företag 
 

Ur handlingsplanen: 

”Regeringen avser ge Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för tillväxt-

politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 

Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden och Stiftelsen Svenska Filminstitutet ta fram en guide 

med inriktning kulturella och kreativa näringar.” 

 

Frågeställningar att förhålla sig till:  

• På vilket sätt har myndigheten bidragit i framtagandet av branschguiden på verk-

samt.se? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå det övergripande målet 

med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer. 

 

Sammanfattning Rådgivning till företag 

Kulturmyndigheterna deltog i varierande grad under utformningen av branschguiderna. 

Många beskriver att de deltog inledningsvis då en pilotguide för musikbranschen formulera-

des. Tillväxtverket hade en hög ambition att engagera kulturmyndigheterna initialt men då 

huvuddelen av guiderna togs fram engagerades myndigheterna inte i lika hög grad. Flera 

myndigheter lyfter fram att det är värdefullt att uppdraget riktar sig direkt till kulturskapare 

och att rådgivningsinsatser, särskilt till enskilda kulturskapare fyller en större funktion än 

branschguiderna på www.verksamt.se. Några myndigheter har egen erfarenhet av liknande 

arbete men anser att dessa erfarenheter inte har tagits tillvara då insatsens branschguider 

togs fram. Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet förklarar att branschindelningen inom 

kulturarvs- och arkivområdet varit svårt och att man därför inte anser att insatsen haft hög 

relevans. För Riksantikvarieämbetet har insatsen fungerat som inspirationskälla till en egen 

studie om kulturarvsföretagare. 

 

Det är oklart om branschguiderna används av målgrupperna, genom vilka forum företagarna 

får kännedom om guiderna samt vem som ska ansvara för att uppdatera och underhålla 
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branschguiderna. Kritik riktas mot insatsen eftersom det inte finns en plan för hur 

branscherna ska förvaltas och bekostas. Kulturmyndigheterna vill ta del av insatsens utvär-

dering och resultat. 

 

Denna insats skapar möjligheter för entreprenörer att växa och utvecklas eftersom den vän-

der sig direkt med råd och stöd till entreprenören. Insatsen, som den är tänkt att fungera, 

stämmer väl överens med handlingsplanens övergripande mål.  

 
Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet deltog initialt i arbetet med att ta fram branschguider men det var 

svårt att definiera branscher för kulturarvsområdet. Riksantikvarieämbetet anlitade därför 

under 2011 en konsult med uppdrag att testa en metod för att identifiera företag verksamma 

inom kulturarvsområdet. Rapporten innefattar ett förslag till branschindelning. Det framgår 

att aktiebolag som till stor del bygger sin verksamhet på kulturarv, historia eller kulturmiljöer, 

i hög utsträckning är verksamma inom besöksnäringen. Uppdraget har haft betydelse för det 

interna arbetet eftersom myndigheten genom det har fått insikt om behovet av att ta reda på 

vilka kulturmiljöområdets aktörer är.  

 

De branschguider som har tagits fram är i första hand riktade till verksamma inom områden 

där kulturarvskopplingen är svag. Det framstår som oklart hur de befintliga guiderna an-

vänds och vilken organisation som ska ansvara för dess innehåll och uppdatering i framti-

den. Riksantikvarieämbetet vill ta del av utvärderingen av insatsen. 

 

Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd bidrog med branschkunskap inledningsvis och senare då branschguider-

nas testades.  

 

Som pilotprojekt togs en branschguide fram för verksamma inom musikområdet, till stora 

delar utgick den från Statens Kulturråds kunskap om musikbranschen. Erfarenheter från 

pilotprojektet togs inte tillvara på bästa sätt i processen när de andra guiderna togs fram. 

Både Konstnärsnämnden och Nordiska oberoende förlags förening har branschguider av 

detta slag på sina webbplatser och erfarenheter därifrån borde ha använts i arbetsproces-

sen. Det är oklart vem som ska ansvara för handlingsplanens branschguider i framtiden, en 

osäkerhet som gör att insatsens värde kan ifrågasättas.  

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden har medverkat vid möten som de samverkande myndigheterna har varit 

inbjudna till. Myndigheterna uppmanades tillföra relevant kunskap utifrån tjänstemännens 
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specifika kompetensområden. Det var ibland svårt för tjänstemännen i de samverkande 

myndigheterna att bedöma innehållet i komplexa, exempelvis juridiska, texter. I vissa fall har 

det behövts experter för att granska innehållet. Konstnärsnämnden har bidragit med sina 

erfarenheter från arbetet med en liknande branschguide; www.konstnarsguiden.se. Myndig-

heten anser dock att det finns risker med förekomsten av flera parallella branschguider, 

såsom ojämn kvalitet samt svårigheter att finansiera dem.  

 

Samarbetet mellan myndigheterna har varit värdefullt och fungerat väl men Konst-

närsnämnden anser att de samverkande myndigheterna inte involverades från början till 

slut. En bidragande orsak kan ha varit brist på kontinuitet eftersom flera kontaktpersoner 

byttes ut. Samverkan som metod upplevdes som diffus eftersom många olika aktörer ingick 

och de strategiska besluten låg utanför samverkansgruppen.   

 
Riksarkivet 

Inledningsvis tog Tillväxtverket på ett bra sätt tillvara de kunskaper som finns hos samver-

kande myndigheter och använde dem när man beslutade om hur arbetet skulle organiseras. 

Arbetet inför pilotprojektet var intensivt och gav ett bra resultat. Riksarkivet bidrog aktivt med 

texter och i möten. I de följande branschguiderna har samarbetet inte varit lika intensivt, och 

intrycket är att resultatet har varit ojämnt. Det är emellertid svårt att ha konkreta synpunkter 

på hur branschguiderna kom att utformas, eftersom de har liten anknytning till Riksarkivets 

verksamhet. 

 

Deluppdraget, så som det var utformat och så som det genomfördes, har låg relevans för 

Riksarkivet. Ett uppdrag med rådgivning i fokus skulle däremot Riksarkivet kunna prioritera 

högre, eftersom företag vänder sig till Riksarkivet med frågor. Trots att insatsen har låg 

relevans framstår samarbetet inom deluppdraget som konstruktivt. Riksarkivet understryker 

att eftersom man inte har avsatt medel till att underhålla branschguiderna i framtiden är 

risken stor att de snabbt blir inaktuella. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram underlag 

och önskemål angående utveckling av olika branschguider inom musik, scenkonst, litteratur, 

film samt bild och form på företagarsajten www.verksamt.se. Stiftelsen har också medverkat 

i en utvärdering av innehållet i branschguiden för film.  

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet bedömer att branschguiden för film inte tillgodoser nödvän-

diga behov och framhåller att guiden skulle få större nytta om den istället fokuserat på att 

synliggöra/samla redan befintliga tjänster som svarar mot kulturföretagens intressen och 

http://www.konstnarsguiden.se/
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behov. Stiftelsen konstaterar att den allmänna och övergripande information som publiceras 

på www.verksamt.se finns tillgänglig inom andra redan befintliga tjänster.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

I samband med att arbetet startade tog Nämnden för hemslöjdsfrågor initiativ till bildandet av 

en näringsgrupp som består av sex hemslöjdskonsulenter från olika delar av landet. Grup-

pen deltog i en dialog med Tillväxtverket för att ta fram en branschguide för bild- och form-

området men arbetet försenades. Mot denna bakgrund har Nämnden för hemslöjdsfrågor nu 

inlett ett eget arbete med att ta fram en branschguide för slöjdare/hantverkare som kommer 

att publiceras på den egna webbplatsen. Nämnden för hemslöjdsfrågor prioriterar aktiviteter 

som sker i linje med insatsen Rådgivning till företag högt i framtida arbete.  

2. Programsatsning på inkubatorer för kulturella och 
kreativa näringar 

Ur handlingsplanen: 

”Regeringen avser ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att i samverkan 

med Innovationsbron och Tillväxtverket främja utvecklingen av inkubatorer, företagshotell 

och liknande som är anpassade även för kulturella och kreativa näringar. I uppdraget bör det 

ingå ett kunskapsutbyte mellan olika inkubatorer så att idéer från de kulturella och kreativa 

näringarna kan kopplas samman med idéer i inkubatorer med t ex teknik- eller tjänsteinrikt-

ning. Uppdraget bör genomföras i samråd med Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet.”  

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till att främja utvecklingen av inkubatorer, fö-

retagshotell och liknande? 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till att stimulera kunskapsutbytet mellan in-

kubatorer inom samt utom de kulturella och kreativa näringarna? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå det övergripande målet 

med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer.  

 

Sammanfattning Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar 

Den sammanlagda bedömningen är att informationsspridningen och samverkan inom detta 

uppdrag varit begränsad. De inkubatorer som prioriterades inom ramen för deluppdraget 

riktades till teknikföretag med kreativt innehåll. Satsningen kan ha gått miste om verkliga 

innovationer och ny kunskap då förutsättningarna för och potentialen hos företag inom 
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konst- och kultursektorn inte influerat inkubationsverksamheten i tillräckligt hög grad. Kul-

turmyndigheternas bild av vilka företag som är så kallade kulturföretag eller företag med 

kreativt kulturellt innehåll, tycks inte sammanfalla med den bild som näringsmyndigheterna 

(Vinnova) har. Det finns ett visst intresse hos kulturmyndigheterna av att ta del av insatsens 

utvärdering och resultat. 

 
Riksantikvarieämbetet 

Vinnova beskrev initialt att en av inkubatorssatsningarna skulle utformas så att de inbjöd 

verksamma inom kulturarvsområdet att ingå, vilket inte infriades. Varken Riksantikvarieäm-

betet eller Vinnova förmådde att definiera hur en sådan inkubator skulle bli verklighet. Detta 

illustrerar svårigheten att i verklig mening tänka nytt. 

Kulturmiljöer, historiska landskap och andra historiska företeelser utgör viktiga beståndsde-

lar i den kulturella ekonomin, inom t ex besöksnäring, hantverk, design och gastronomi, 

vilket i sig kan leda till utveckling och tillväxt. Kulturmiljön kan även relatera till frågor om 

livskvalitet, platstillhörighet och social integration. Här finns en potential att möta ekono-

miska, demografiska och sociala utmaningar genom innovativa lösningar och nya sätt att se 

på kulturmiljöområdets potential. 

Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd bedömer att informationen och samverkan inom detta uppdrag har varit 

begränsad. Inbjudningar till informationstillfällen har skickats ut med kort varsel. Om en 

verklig samverkan mellan kultur och näringsliv ska komma till stånd bör inkubatorerna även 

ha innehållit kulturföretag, inte enbart teknikföretag med kreativt innehåll. Utgångspunkten 

tycks ha varit att söka igenom marknaden för företag som har potential att bli stora företag, 

vilket tyvärr och felaktigt medfört att konst- och kulturföretag inte varit aktuella. Statens Kul-

turråd bedömer att satsningen kan ha gått miste om verkliga innovationer i och med att 

kännedom om företag inom konst- och kultursektorn och deras potential saknats.  

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämndens har inte bidragit nämnvärt till arbetet med inkubatorer. Informationen 

om samverkan har varit knapphändig. Konstnärsnämnden var inte varit delaktig i bedöm-

ningsprocessen av ansökningarna.  

 

Beviljade medel har med undantag av Transit inte gått direkt till kulturinkubatorer, utan till 

inkubatorer verksamma inom upplevelseindustrin, innovationsområdet och den kreativa 

sektorn. Däremot har vissa av dessa riktat utlysningar till småföretagare och kultursektorn. 

Eftersom de kulturella näringarna verkar ha ett begränsat utrymme i fördelningen vore det 
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intressant att utvärdera hur samarbeten där de kulturella näringarna ingick, fungerade. Till-

växtverkets utlysning av bidrag inom området har distribuerats till de samverkande myndig-

heterna, vilket gett Konstnärsnämnden möjligheten att sprida information om utlysningen i 

myndighetens nyhetsbrev och informera om den i sina nätverk.  

 

Konstnärsnämnden har varit positiv till arbetet i deluppdraget, men vill inte prioritera insat-

sen högt eftersom det inte ligger nämndens direkta verksamhetsområde.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivet har inte bidragit aktivt i arbetet med deluppdraget. Information om arbetet har 

förmedlats av Vinnova på nätverksmöten ett par gånger per termin. Vinnova har inte efter-

frågat Riksarkivets expertis. 

 

Potentiellt skulle Riksarkivet kunna bidra med underlag för nya innovationer i en rad sam-

manhang. Huruvida Riksarkivet skulle prioritera ett framtida inkubatorsuppdrag beror på 

dess utformning. Om insatsen skulle innebära en utveckling av tjänster där arkiven står som 

innehållsleverantör vore det högt prioriterat, annars inte. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har inte involverats i något större omfattning och har därför 

haft ringa förutsättningar att bidra med synpunkter. Därtill har kallelser till möten och un-

derlag skickats ut med kort varsel och lämnat allt för litet utrymme åt förberedelser och möj-

ligheter att ge respons i tid.  

 

Stiftelsen anser att satsningar på inkubatorer är viktiga och har viss erfarenhet av att arbeta 

med liknande verksamheter. Bland annat har myndigheten medverkat till att bygga upp en 

regional struktur med 19 resurscentrum och fyra produktionscentrum fördelade över hela 

landet. Vid regionala resurscentrum är arbetet inriktat på att främja växthusverksamhet och 

talangutveckling. Vid regionala produktionscentrum är arbetet inriktat på att utveckla en 

långsiktig långfilmsproduktion. Många studier visar positiva resultat också för näraliggande 

branscher.   

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har bidragit till utvecklingen av inkubatorer samt kunskapsut-

byte mellan inkubatorer och de kulturella och kreativa näringarna, indirekt samt genom råd-

givande insatser, i arbete utanför handlingsplanen. Ett exempel är projektet ”Nya vägar” som 

drivs av Hemslöjden i Östergötland och syftar till att skapa ett resurscentrum med profil mot 

design, form, slöjd och konsthantverk. Där finns planer på att tillsammans med hemslöjds-
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konsulenten och ALMI på Gotland utveckla en kulturinkubator samt att starta en inkubators-

verksamhet. Inom projektet ”Näringskonsulent” planeras under hösten 2012 företagsutveck-

lingsaktiviteter på minst fyra platser i landet där slöjdare möter företagsrådgivare/inkubatorer 

inom de kulturella och kreativa näringarna.  

3. Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan 
Ur handlingsplanen: 

”Regeringen avser ge Tillväxtverket i uppdrag att, i samverkan med Tillväxtanalys, Statens 

Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet och efter 

samråd med Vinnova, stödja, följa och analysera tillväxtinriktade kreativa och innovativa 

verksamheter i form av pilotprojekt på lokal, regional, nationell eller internationell nivå som 

bygger på samverkan mellan kultur och näringsliv, exempelvis på insatser som genomförs 

inom det regionala tillväxtarbetet. Utifrån detta arbete bör modeller och metoder kunna ut-

vecklas för och sprida goda exempel på nätverkande och samverkan. [...] Möjligheten till 

spridning av de modeller och erfarenheter som skapas ska vara i fokus för insatserna.” 

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• Hur har organisationen deltagit i dialogen? 

• Vilka resultat har uppnåtts genom att myndigheten har deltagit i dialogmöten? 

• På vilket sätt har myndigheten ingått i arbetet med att stödja, följa och analysera pi-

lotprojekten? 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till att utveckla modeller och metoder som är 

möjliga att förmedla vidare i enlighet med handlingsplanen? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå det övergripande målet 

med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer. 

 
Sammanfattning Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan 

Samtliga myndigheter har deltagit i dialogmöten och i regionala möten med projekten, och 

alla poängterar insatsens relevans. Kulturmyndigheterna anser att den regionala dialogrun-

dan var värdefull då den sammanförde kultur- och näringsfunktionerna i regionerna på ett 

fokuserat sätt. Dialogrundan understödde kultursamverkansmodellen och dess koppling till 

de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna. Det framstår dock som oklart om processerna 

i regionerna med att ta fram kulturplanerna respektive planerna för de kulturella och kreativa 

näringarna har skett i samspel eller i olika spår.  
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Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet deltog vid flertalet regionala dialogrundor som leddes av Tillväxtver-

ket. Målet var att få regionerna att ta fram planer för kulturella och kreativa näringar. Vid 

mötena har länsstyrelsernas kulturmiljöfunktion beretts tillfälle att delta i tillväxtinriktade 

samtal med regionförbund och andra näringslivsfrämjande aktörer. I nästa steg fördelades 

projektmedel från Tillväxtverket efter en myndighetsgemensam genomgång av ansökning-

arna. Tillväxtverket har även ordnat regionala projektuppföljningsmöten då Riksantikva-

rieämbetet medverkat i hög grad.  

 

Genom insatsen har Riksantikvarieämbetet bidragit med perspektiv på hur kulturarv kan 

användas som resurs för tillväxt. Kunskap om de regionala förutsättningarna kan användas i 

myndighetens övriga arbete med landskapsutvecklingsfrågor, stadsutveckling, besöksnä-

ring, civilsamhället och regional tillväxt.  

 

När projekten har avslutas vill Riksantikvarieämbetet ta del av utvärderingen eftersom myn-

digheten kan vidareförmedla framgångsrika modeller för samverkan till olika nätverk. 

Riksantikvarieämbetets anser att utöver regionala pilotprojekt skulle tematiska projekt inom 

kulturella och kreativa näringar ha kunnat lyftas fram i högre grad. 

 
Statens Kulturråd 

Den regionala dialogrunda som Statens Kulturråd deltog i under hösten 2010 var värdefull i 

myndighetens arbete med kultursamverkansmodellen. Området kulturella och kreativa nä-

ringar finns synliggjort i regionernas arbete med kulturplanerna. Inom ramen för kultursam-

verkansmodellen finns det en koppling till de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna.  

 

Bidragshanteringen inom uppdraget skiljer sig från Statens Kulturråds ordinarie rutiner och 

kriterier för bidragshantering, därför har man upplevt en svårighet i bedömningen av ansök-

ningarna. Under perioden har Tillväxtverket arrangerat myndighetsgemensamma besök hos 

de verksamheter som beviljats stöd. Statens Kulturråd ställer sig frågande till att löpande 

följa upp och besöka verksamheter som beviljats medel.  

 

Under våren 2011 hölls en konferens där regionala projekt redovisades. Statens Kulturråd 

ställer sig frågande till om konferensen bidrog till att nå uppdragets mål, även om den kan 

anses vara nätverksbyggande. Statens Kulturråd har frågat Tillväxtverket om intresse finns 

att hitta en form för att dela innehållet i regionernas kulturplaner och de erfarenheter som 

Statens Kulturråd gör om kulturella och kreativa näringar i arbetet med kultursamverkans-

modellen, men någon dialog kring detta har ännu inte kommit till stånd.  
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Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden är inte samverkande myndighet i detta deluppdrag, men har deltagit 

bland annat på grund av sin roll i kultursamverkansmodellen och uppdraget att belysa 

konstnärernas villkor deltagit. Nämnden deltog därför vid fyra regionala dialogmöten i olika 

delar av landet, en bedömningsomgång och en konferens med regionerna, samt de nät-

verksmöten där mäklarfunktionsuppdraget har getts stort utrymme.  

 

Insatsens arbete har bidragit till såväl intern som extern kompetensutveckling och nya nät-

verk. Internt har Konstnärsnämnden fått möjlighet att följa arbetet med kulturella och krea-

tiva näringar i regionerna. Myndigheten har uppmärksammat att arbetet med kulturella och 

kreativa näringar har kommit långt i en del regioner, och varit komplext i andra. Den inblick 

som har getts i olika sorters projekt och den variationsbredd som ryms inom kulturella och 

kreativa näringar har varit viktig att få kännedom om och bidragit till en mer nyanserad bild 

av området. Erfarenheten har även varit användbar i bedömningen av de regionala kultur-

planerna. Externt har Konstnärsnämndens medverkan bidragit till att fler berörda aktörer 

uppmärksammats på konstnärernas roll och villkor.  

 

De mest betydande resultaten med detta deluppdrag har varit att få i gång dialoger i region-

erna mellan kultur- och näringsrepresentanter för att utveckla gemensamma strategier och 

konkreta projekt samt uppmärksamma de kulturella och kreativa näringarnas potential. Den 

första dialogrundan under hösten 2010 har i detta avseende varit av värde. Den andra dia-

logrundan under våren 2012 har inte uppfattats som lika angelägen. Seminariet våren 2011 

är Konstnärsnämnden kritisk till, eftersom medlen redan hade fördelats och den feedback 

som erbjöds regionala projektägare var för kortfattad för att kunna utgöra ett konstruktivt 

stöd. 

 

Riksarkivet 

Representanter för Riksarkivets regionala verksamheter har deltagit i dialogmöten runt om i 

landet. Totalt har 15-20 olika medarbetare varit på olika mötena inom deluppdraget. Riksar-

kivet har inte tagit någon aktiv del i uppföljningen i övrigt. 

 

Ett viktigt resultat har varit att sprida kunskapen om kulturella och kreativa näringar internt. I 

vissa regionala projekt har kulturarvsaspekterna inte efterfrågats alls, i andra finns potential 

för samarbete inom det långsiktiga systembygget. Detta är fallet i Jämtland, där kulturarvs-

pedagogik är ett tydligt profilområde, både för regionen och för Riksarkivet. I Jämtland arbe-

tar Riksarkivet behovsinriktat. Där finns Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) 

som har fått del av projektmedlen för att, med kulturarvet som resurs, arbeta för att stärka 

varumärken, inspirera till nya produkter och ny företagsamhet och inte minst utveckla kultur-
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arvspedagogik som ett särskilt profilområde. Företag, kulturarbetare och konstnärer ska 

tillsammans vidareutveckla och nyttja den tillväxtpotential som erbjuds i de kulturella och 

kreativa näringarna för att öka sysselsättningen och skapa goda villkor för företagande.  

 

Även inom andra insatser vill Riksarkivet, som arkivsektorsmyndighet, bidra till det gemen-

samma utvecklingsarbetet för kultursektorn som helhet, gärna tillsammans med de andra 

kulturmyndigheterna i ett nytt uppdrag. Samverkan bör ske med fler myndigheter än de som 

har deltagit i arbetet med handlingsplanen, så som Kungliga biblioteket, Nämnden för hem-

slöjdsfrågor, Statens musikverk, museerna och regionerna.  

 

Mäklarfunktionsuppdraget är den insats inom handlingsplanen som har haft störst värde för 

Riksarkivet. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet  

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har deltagit vid flertalet inledande dialogmöten samt vid 

uppföljande möten där film och/eller crossmedia funnits med i regionala satsningar. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har fått ökad kunskap om regionala förutsättningar för kultu-

rella och kreativa näringar i allmänhet och kunnat bidra med kunskap om specifika bransch-

förutsättningar inom filmområdet. Ur ett nationellt perspektiv har Stiftelsen noterat likheter 

och överensstämmelser mellan verksamheter i olika delar av landet och förmedlat dessa 

iakttagelser till berörda aktörer för att underlätta eventuella interregionala samarbeten och 

erfarenhetsutbyten. Ett exempel är digitala aktiviteter i Västernorrland och Skåne. I Västern-

orrland experimenterar man med digitala verktyg för att genomföra film och teaterföreställ-

ningar, workshops och seminarium på distans. Denna verksamhet har många likheter med 

ett projekt i Skåne där man arbetar fram nya digitala strategier för att arrangera filmvisningar 

och samtal i realtid på olika platser i regionen. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har deltagit i bedömningen av regionernas ansökningar och 

kan utifrån kvaliteten på ansökningarna konstatera att kunskapsnivån om kulturella och 

kreativa näringar varierar stort. 

 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Inledningsvis deltog myndigheten främst i dialogen genom Tillväxtverket. Detta resulterade i 

att projektet ”Näringskonsulent” kunde starta genom ett samarbete mellan Nämnden för 

hemslöjdsfrågor, Tillväxtverket och Jordbruksverket. Genom projektet har projektledaren 

deltagit i flertalet av myndighetsgruppens dialogmöten på central och regional nivå.  
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Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att dialogmöten är bra forum för att lägga grunden för 

samverkan, nya nätverk och nya samarbetskonstellationer. Insatsen har fungerat som ett 

nytt sätt att synliggöra hemslöjdens resurser och hemslöjden som näring. Nämnden för 

hemslöjdsfrågor har 2009-2012 ekonomiskt stöttat ett stort antal projekt som utvecklat nya 

modeller och metoder vilka är helt i linje med handlingsplanen. 

4. Entreprenörskap i kulturella och kreativa  
utbildningar 

 

Ur handlingsplanen: 

”Regeringen anser att det är viktigt med projekt och utbyte av goda exempel vid universitet 

och högskolor som syftar till att entreprenörskap och företagande blir ett naturligt inslag i 

kulturutbildningarnas undervisning. […] Regeringen avser att uppdra åt Tillväxtverket att, 

inom ramen för sitt befintliga uppdrag om att främja entreprenörskap på universitet och hög-

skolor, särskilt uppmärksamma insatser för konstnärliga utbildningar. Denna del av uppdra-

get bör ske i samverkan med Tillväxtanalys, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksan-

tikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt med berörda lärosä-

ten och Högskoleverket.” 

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till att uppmärksamma och främja entrepre-

nörskap inom kulturella och kreativa näringar- utbildningar2? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå det övergripande målet 

med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer. 

 

Sammanfattning Entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar 

Det genomfördes två utlysningsomgångar. Den första utlysningen riktades till högskolor med 

konstnärlig examen. Den andra omgången riktades till en bredare målgrupp som inklude-

rade högskolor med andra utbildningar inom området kulturella och kreativa näringar. Totalt 

har ca tre miljoner kronor fördelats.  

 

Kulturmyndigheterna har olika syn på insatsens relevans. Det anses vara viktigt att erbjuda 

kunskap om entreprenörskap i utbildningar inom kultur- och kulturarvsområdet men på 

                                                           
2 Uppdraget har breddats till att även gälla utbildningar utan konstnärlig examen inom kulturella och 

kreativa näringar.  
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samma gång efterfrågas ökad kulturell bildning inom ekonomiska utbildningar samt inom 

utbildningar som täcker även kulturmiljö- och arkivsektorn. I redovisningen märks kultur-

myndigheternas olika sektorsansvar där konstnärligt inriktade myndigheter inte nämner 

breddningen av utbildningsområdet, medan kulturarvsmyndigheterna poängterar breddning-

en som avgörande för deras engagemang. 

 

Uppdraget bidrar till att höja konstnärernas och kulturskaparnas kompetens inom områden 

av betydelse för deras verksamhet och i professionell yrkesutövning. 

 
Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet lade initialt ned ringa arbete inom detta uppdrag, eftersom det uteslu-

tande vände sig till lärosäten som utfärdar konstnärlig examen. Efter att snävt fokus påtala-

des som en brist, kom uppdraget att breddas till att vid senare utlysning även omfatta utbild-

ningar inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetet spred efter bästa 

förmåga information om utlysningen i de egna nätverken och deltog aktivt i urvalsprocessen 

utav ansökningar om projektstöd. 

 

Riksantikvarieämbetet anser att denna insats skulle kunna utvecklas, så att fokus blir att 

hitta intressanta brytningar mellan olika utbildningar 

 
Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd har bidragit i inledningsskedet samt under uppdragets gång. Information 

om utlysningen presenterades på myndighetens webbplats och spreds i nätverk. Informat-

ionstillfällen om insatsen har av Tillväxtverket annonserats med kort framförhållning vilket 

gjort det svårt att prioritera medverkan. 

 

Statens Kulturråd bedömer att en motsvarande satsning för ekonomiutbildningar på kultu-

rella och kreativa näringars potential vid ekonomiutbildningar vore värdefull.  

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden har deltagit i möten mellan de samverkande myndigheterna, skrivit en 

PM, deltagit aktivt i diskussioner kring upplägg och deltagit i möten med representanterna 

för de konstnärliga högskolorna. Konstnärsnämnden har spridit ansökningarna i sina inform-

ationskanaler. Konstnärsnämnden har också deltagit i de bedömningsomgångar som har 

genomförts. Bedömningskriterierna har definierats av Tillväxtverket utifrån handlingsplanens 

syfte. Det kan konstateras att de samverkande myndigheterna visade sig vara överens när 

det gäller värderingen av projekten.    
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Den andra delen i deluppdraget har varit att initiera och bygga upp ett nationellt nätverk för 

ansvariga på de konstnärliga lärosätena med målet att verkar för större kunskap om kultur-

företagande på konstnärliga högskolor. Esbri, Institutet för entreprenörskap och småföre-

tagsforskning, är koordinator för detta nätverk. De samverkande myndigheternas roll har 

varit låg, eftersom deras roll i det här fallet har varit att bidra till att skapa strukturer för ett 

nätverk snarare än att informera om sin verksamhet. Två inbjudningar skickades ut med kort 

framförhållning vilket bidrog till att Konstnärsnämnden inte kunde delta.  

 

Konstnärsnämnden har i ett tidigt skede i mars 2011 tagit upp en ”teoretisk” för-

klaringsmodell över kulturella och kreativa näringar som ges en systematisk överblick i en 

PM. Denna har sedan delvis använts vid dialogmötena i regionerna.  

 

Konstnärsnämnden anser att en kompetensförstärkning inom området gynnar konstnärerna 

och kulturskaparna. Eftersom en majoritet av de högskoleutbildade konstnärerna blir företa-

gare är det viktigt att få tillräckligt stora baskunskaper om området så att de vet vilka rättig- 

och skyldigheter de har. Samtidigt anser Konstnärsnämnden att stöd för denna sorts upp-

drag bör ges inom ramen för ordinarie arbete vid högskolor med konstnärlig inriktning.  

 

Riksarkivet 

Den första utlysningen, som riktade sig till utbildningar med konstnärlig examen, hade låg 

relevans för Riksarkivet. Även den andra utlysningen, där inriktningen var bredare, kom att 

utformas så att den hade låg relevans för arkivsektorn. Trots detta deltog Riksarkivet i arbe-

tet med deluppdraget och i bedömningen av ansökningarna.  

 

Det finns behov av kunskaper om företagande och entreprenörskap även i arkivutbildningen. 

Arkivsektorn är en kunskapsbransch och det finns en utvecklingspotential, inte minst för 

digitala produkter och tjänster med arkivmaterial som bas. I sammanhanget kan också näm-

nas att Riksarkivet har ett regeringsuppdrag att utreda möjligheten att inom sina fastställda 

ekonomiska ramar ta bort abonnemangsavgiften och skapa fri tillgång till sitt digitaliserade 

arkivmaterial. Potentiellt kan det underlätta för utvecklingen av produkter och tjänster som 

tillmötesgår intresset för t ex person- och lokalhistoria. Arkivsektorn kan också erbjuda kun-

skap och information som berikar marknadsföring av platser, företag och andra verksamhet-

er, då inte minst arkivkonsulter, egenföretagare och arkivarier som är anställda i näringslivet. 

Riksarkivet skulle prioritera en insats som även omfattar arkiv, högre än den aktuella insat-

sen. 
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Stiftelsen Svenska filminstitutet 

Stiftelsen har bidragit till att sprida information om stödutlysningarna till relevanta institution-

er. Inbjudningar till möten och underlag har dessvärre skickats till stiftelsen med kort  

framförhållning vilket har begränsat möjligheterna att hinna bidra till bedömningar av ansök-

ningar. Stiftelsen Svenska Filminstitutet framhåller värdet av att kunskap om entreprenör-

skap bör vara en självklar del i konstnärliga utbildningar samt att kunskap om kulturnäringar 

bör vara en del av utbildningar inom ekonomi.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har initierat och lagt grunden för en treårig kandidatutbildning, 

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. 

Utbildningen lägger stor tonvikt vid entreprenörskap och företagsekonomi utifrån perspekti-

vet kulturella och kreativa näringar. Nämnden för hemslöjdsfrågor prioriterar denna typ av 

utbildningar högt. 

5. Innovation och design 
 

Ur handlingsplanen: 

”För att möta framtidens utmaningar måste både näringsliv och offentlig sektor utveckla 

innovativa produkter, tjänster och samarbetsformer som leder till ett långsiktigt hållbart sam-

hälle. […] Regeringen avser ge Tillväxtverket och Vinnova i uppdrag att i samverkan med 

Föreningen Svensk Form och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) vidareutveckla design 

som verktyg för behovsbaserad innovation, nätverk, forskning, samarbete kring utbildning 

och kompetensutveckling med mera. Att utveckla hållbar design som ett verktyg för tillväxt i 

små och medelstora företag liksom inom områden där de miljömässiga utmaningarna är 

särskilt stora ska prioriteras. Uppdraget ska också ge förutsättningar för att realisera miljö-

vänliga innovationer och ny design som kan bidra till ett hållbart samhälle. 

 

Kommentar Innovation och design 

Kulturmyndigheterna har inte varit samverkansparter i uppdraget. Riksarkivet och Riksantik-

varieämbetet hade dock gärna varit delaktiga inom ramen för uppdraget. Arkiv- och kultur-

arvsorganisationer borde kunna bidra till innovation och design, genom att material som 

finns i samlingar och arkiv kan tjäna som inspiration och utgångspunkt för nya innovativa 

produkter. Under Designåret 2005 arbetade t ex Riksantikvarieämbetet i ett projekt där ar-

betslivsmuseer, designers och formgivare samarbetade för att utveckla produkter utifrån ny 

design och äldre hantverk. 
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6. Ledarskap och arbetsorganisation 

 

Ur handlingsplanen:  

”Regeringen avser ge Vinnova i uppdrag att utifrån sitt verksamhetsområde Arbetslivsut-

veckling lämna förslag på hur och i vilken form myndigheten kan bidra i det fortsatta nation-

ella arbetet med kulturella och kreativa näringar. Uppdraget bör genomföras i samverkan 

med Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet.” 

 

Kommentarer Ledarskap och arbetsorganisation 

Kulturmyndigheternas kompetens har trots uppdragets formulering om samverkan, inte 

efterfrågats vid genomförandet av denna insats. Myndigheterna anser därför att det är svårt 

att göra en bedömning av insatsens betydelse. Orsaken till varför kulturmyndigheternas 

kompetens inte har efterfrågats är oklar. Vinnova har inte informerat kulturmyndigheterna 

om vad man planerade att göra inom insatsen eller om resultatet av arbetet. I Vinnovas 

programkatalog summeras arbetet genom en (april 2012) presentation med fallstudier från 

22 olika områden. I rapporten visas myndighetens samarbete med väletablerade forskare 

inom området, vilket kulturmyndigheterna bedömer är positivt 

7. Studie om finansieringsbehov 
 

Ur handlingsplanen: 

”Regeringen avser ge Tillväxtanalys i uppdrag att redovisa finansieringsbehov och -

möjligheter i samband med start och utvecklingsfaser för kulturella och kreativa näringar. 

Vidare ska geografiska och andra skillnader för finansieringssituationen beskrivas, inklusive 

möjligheterna till medfinansiering från EU:s strukturfonder. En del av uppdraget bör omfatta 

en sammanfattning och analys av tidigare studier på området om finansieringsmöjligheterna 

i samband med start och utvecklingsfaser för det aktuella området. Kartläggningen bör även 

omfatta en mindre intervjustudie med både entreprenörer och rådgivare på området samt 

med företrädare från Almi, banker samt kommuner. Utifrån underlaget bör förslag på lämp-

liga insatser lämnas. Uppdraget ska ske i samverkan med Tillväxtverket, Statens Kulturråd, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet.” 
 
Kommentar Studie om finansieringsbehov 

Inget uppdrag har formulerats som kulturmyndigheterna uppmanats delta i. Generellt anser 

kulturmyndigheterna dock att kartläggningar av den här typen är viktig och bör genomföras 

även om det inte är aktuellt inom denna handlingsplans tidsperiod. Kulturmyndigheterna har 
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sedan länge gjort en årlig rapport om finansiering från EU:s fonder och program till projekt 

med kulturanknytning. Detta och andra arbeten skulle kunna nyttjas vid arbete i den här 

föreslagna inriktningen. 

8. Förbättrad statistik 
 

Ur handlingsplanen: 

”Tillväxtanalys ska enligt regleringsbrev för 2009 delta i EU-arbetet med att utarbeta en 

gemensam definition av kreativa näringar. Även Statens Kulturråd deltar i detta arbete.”  

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till en definition av kreativa näringar? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå det övergripande målet 

med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer. 

 

Sammanfattning Förbättrad statistik 

Kulturmyndigheterna anser generellt att det är viktigt att få fram mer detaljerad statistik och 

för att detta skall kunna uppnås behövs en vedertagen definition av kulturella och kreativa 

näringar. Vilken statistik som kulturmyndigheterna efterfrågar är oklart men att den ska visa 

den samhällsekonomiska betydelsen av kulturella och kreativa näringar framkommer i un-

derlagen. För att definiera företag och aktörer inom kulturarvssektorn måste kulturarvsmyn-

digheterna delta i arbetet med en definition. Kulturmyndigheterna uttrycker önskemål om att 

Myndigheten för Kulturanalys får ett uppdrag att medverka i det fortsatta arbetet inom hand-

lingsplanen och därefter.  

 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet har inte deltagit i detta deluppdrag men hade gärna ingått i arbetet 

med att ta fram en definition. Statistik som idag finns upplevs som otillfredsställande och 

oanvändbar för kulturarvsmyndigheter eftersom definitioner av vad som omfattas inom om-

rådet kulturarv är inkonsekventa. I arbetet med att ta fram en definition av vad som innefat-

tas i begreppet kulturarv bör Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och eventuellt andra kultur-

arvsinstitutioner ingå. Det är betydelsefullt att utifrån statistik kunna belysa samhällelig och 

ekonomisk betydelse av ett tillgängligt och bevarat kulturarv. 
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Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd har deltagit i det uppdrag som gavs till Tillväxtanalys om att ta fram en 

förbättrad statistik inom kulturella och kreativa näringar, främst genom arbetet i 

Eurostatsamarbetet. Samarbetet med Tillväxtanalys har fungerat väl. Enligt Statens Kultur-

råds mening borde därför Tillväxtanalys rapport om kulturnäringar ha getts ett större genom-

slag inom arbetet med handlingsplanen.  

 

Statens Kulturråd följer fortfarande statistikområdet även om ansvaret för mycket av den 

officiella statistiken har överförts till bland andra Myndigheten för kulturanalys. Kulturrådet 

deltar vid Eurostats möten även avseende kulturella och kreativa näringar. Statens Kulturråd 

har även deltagit vid möten i samband med arbetet med den nya statistik på musikområdet 

som Tillväxtverket och Musiksverige tagit fram i samarbete med företaget Volante.   

 
Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden har inte deltagit i detta deluppdrag. Myndigheten framhåller det positiva 

med att insatsen har synliggjort behovet av en definition av de kulturella och kreativa nä-

ringarna där mat och turism inte ingår. Myndigheten anser att det är av stor vikt att statistiskt 

material tas fram som dokumenterar de kulturella näringarnas betydelse för svensk eko-

nomi.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivet har inte varit samverkanspart i detta uppdrag men anser det vara angeläget med 

en gemensam definition. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen framhåller att åtgärder för att förbättra statistiken baserad på gemensamma defi-

nitioner bör ges hög prioritet. Stiftelsen har dock inte deltagit i denna insats.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har inte deltagit i någon formell dialog med Tillväxtanalys eller 

andra myndigheter för att utarbeta en definition av kreativa näringar. Däremot har nämnden 

tagit del av diskussionen och informerat om frågan inom sina nätverk. Den rapport Hemslöj-

den som näringsgren som Nutek (Tillväxtverket) tog fram 2008 visade på stora brister när 

det gäller statistiskt material för hemslöjden. Ett åtgärdsförslag var att hemslöjdskonsulen-

ternas register över yrkesverksamma slöjdare borde förbättras. Nämnden för hemslöjdsfrå-

gor har utifrån detta tagit fram en mall för hur ett register för slöjd, hantverk och konsthant-

verk bör vara utformat. För närvarande pågår en uppföljning av tillämpningen av dessa  

register på regional nivå.  
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9. Kompetensutveckling 
 

Ur handlingsplanen: 

”Regeringen avser ge Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med 

Tillväxtanalys, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd 

samt Stiftelsen Svenska Filminstitutet genomföra en kompetensutvecklingsinsats 

till myndigheter och aktörer inom näringslivsfrämjande och 

kultursektor.” 

 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• På vilket sätt har myndigheten bidragit till att genomföra  

kompetensutvecklingsinsatsen? 

• På vilket sätt har myndighetens insats bidragit till att nå  

det övergripande målet med handlingsplanen? 

• Övriga kommentarer. 

 
Sammanfattning Kompetensutveckling 

Kulturmyndigheterna prioriterar kompetensutveckling inom området kulturella och kreativa 

näringar högt och många deltog därför inledningsvis i utformningen av utbildningen Kreatör-

skaravanen. Utbildningen utformades i enlighet med vad kulturmyndigheterna efterfrågade; 

regionalt fokus och sektorsövergripande inriktning. Utbildningen startade med en pilotom-

gång, därefter har ett par nationella utbildningstillfällen genomförts. Nu är målet att den ska 

arrangeras i regional kontext.  

 

Kulturmyndigheternas svar vittnar om att: 

• Kreatörskaravanen inte har efterfrågats på regional nivå i den utsträckning som 

förväntats.  

• Resultatet i regionerna har inte utvärderats ännu men enskilda deltagare har gett 

utbildningen höga betyg. 

• Utbildningens bredd ledde till otydligt budskap och målgrupp. 

• Behov finns av utbildningsinsatser med smalare målgrupper.  

• Kompetensen inom myndigheterna varierar. Vissa myndigheters målgrupp har varit 

den egna personalen medan andra poängterar externa målgrupper. 
 
Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet deltog i den inledande planeringen, pilotomgången samt vid ett ordi-

narie utbildningstillfälle. Deltagandet från de prioriterade målgrupperna inom Riksantikva-
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rieämbetet har dock varit lågt. Under innevarande år kommer myndigheten att fortsätta 

verka för att nyckelpersonerna bereds tillfälle att delta i utbildningen. Då utbildningen för-

läggs i regionerna blir det dock svårt för myndighetens egna medarbetare att beredas plats. 

Myndigheten ser att det finns ett stort utbildningsbehov för såväl privata, ideella som offent-

liga parter inom detta område. Denna insats skulle ha vunnit på att samköras med insatsen 

Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan eftersom de regionala projekten ofta står 

för en stor del utbildning och kompetenshöjande insatser. 

 

Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd deltog i arbetet under uppstart- och planeringsfas, samt i pilotutbildning 

och vid ordinarie utbildningstillfälle. Statens Kulturråd skulle i en utvärdering gärna under-

söka om utbildningen utformats i enlighet med det ursprungliga syftet. Utbildningssatsningen 

skulle vinna på: 

• Snävare målgrupper och mer riktade utbildningar.  

• Kompletteras med inslag om hur näringskedjan ser ut. Exempelvis vilken samhälle-

lig struktur som möjliggör framgångar.  

• Tydliggöra målgrupp. 

• Tydligare budskap om vilka kunskaper utbildningen ska förmedla. 

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden har inte haft uppdraget att samverka och väljer därför att inte kommen-

tera arbetet. Den introducerande föreläsning som arrangerades inom ramen för Kreatörska-

ravanen, kan möjligtvis vara en bra utgångspunkt för att skapa en gemensam kunskapsbas 

inför arbetet med hela handlingsplanen.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivet deltog aktivt i utformningen av Kreatörskaravanen. Ett fåtal medarbetare från 

Riksarkivet har deltagit i utbildningen. Man anser att den har gett dem ökad förståelse för 

frågorna. Det finns ett behov av kompetensutveckling om de kulturella och kreativa näring-

arna inom Riksarkivet. I valet mellan denna typ av insatser och andra, som ligger närmare 

Riksarkivets kärnverksamhet, har deltagande i Kreatörskaravanen prioriterats lågt. Framtida 

insatser skulle kunna prioriteras högre om de var mera riktade och anpassade för arkivsek-

torn. Riksarkivet tror att det krävs ett långsiktigt arbete för att frågorna ska nå ut i organisat-

ionen.  

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har deltagit i den referensgrupp som haft uppgiften att bidra 

med förslag till utformningen och upplägget av ”Kreatörskaravanen”. Stiftelsen har konstate-
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rat att kunskapsnivån på regional nivå varierar stort och framhåller betydelsen av att tjäns-

temän och politiker från både kultur- och näringsområdet erbjuds utbildning för att utveckla 

ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan de olika områdena. 

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor hade inget uppdrag att samverka under utformningen av 

Kreatörskaravanen. Men myndighetens näringskonsulent har deltagit på utbildningen och 

har även medverkat på Generatorkonferensen, en årlig konferens där regionala företrädare 

för kulturella och kreativa näringar möts. Myndigheten arbetar aktivt med kompetenshöjande 

insatser inom området kulturella och kreativa näringar för sin målgrupp hemslöjdskonsulen-

terna. 

10. Rådet för de kulturella och kreativa näringarna 
 

Frågeställningar att förhålla sig till: 

• Beskriv på vilket sätt myndigheten samverkat med Rådet för de kulturella och krea-

tiva näringarna. 

 

Sammanfattning Rådet för de kulturella och kreativa näringarna3 

Kulturmyndigheterna menar att Rådets funktion som expertgrupp har betydelse och potenti-

al. Bedömningen är att det är av stort värde att samla en grupp som består av yrkesverk-

samma inom området vilka ges möjlighet att följa arbetet inom handlingsplanen utifrån ett 

metaperspektiv. Det framstår som att, med något undantag, de myndighetsgemensamma 

mötena med Rådet för kulturella och kreativa näringar har varit de enda tillfällen då myndig-

heterna haft möjlighet att i tillsammans med Rådet reflektera över samverkansprocessen. 

 
Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet har träffat Rådet i samband med Kulturdepartementets arrangemang. 

Rådet har fyllt en viktig funktion som expertgrupp och skulle kunna delta i fördjupade dis-

kussioner om tillgängliggörande av kulturarv. 
 
Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd har deltagit i samtliga möten som Rådet för de kulturella och kreativa 

näringarna bjudit in till. Statens Kulturråd bjöd även under Almedalen in Rådets ordförande 

att medverka vid ett seminarium om kulturella och kreativa näringar för att diskutera och 

sprida kunskap om området.   

                                                           
3 Rådet för de kulturella och kreativa näringarna förkortas nedan till Rådet. 
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Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden har medverkat aktivt vid de möten Rådet har kallat till. Vid dessa möten 

har Konstnärsnämnden bland annat påtalat behov av fakta och mer övergripande informat-

ion om hela handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar, ett initiativ som har tagits 

upp av ordförande i rådet. Myndigheten har nära relationer till flera ledamöter i Rådet för de 

kulturella och kreativa näringarna. 

 

Eftersom deluppdragen i handlingsplanen har varit fördelade på olika myndigheter har det 

saknats en myndighet som har ansvarat för handlingsplanens övergripande arbete. Denna 

roll har delvis hamnat på Rådets ordförande som har deltagit i en rad offentliga samman-

hang där hela handlingsplanens uppdrag belyses i samspel med kultur- och näringsmi-

nistrarna.  

 

Riksarkivet 

Riksarkivet har träffat representanter från Rådet vid två tillfällen. Rådet har informerat om sitt 

arbete och Riksarkivet har presenterat sin ingång i handlingsplanen. Rådet gav uttryck för 

att de ser en stor tillväxtpotential inom arkivrelaterade tjänster och produkter i och med den 

ökade digitaliseringen av arkivmaterialet. Riksarkivet är den största kulturmyndigheten vad 

gäller antalet anställda, men arkivsektorn finns inte representerad i Rådet. Det är möjligt att 

en ökat samarbete med Rådet skulle ha ett värde genom att synliggöra arkivfrågorna, inte 

minst de som rör digitalisering av kulturarvet. Riksarkivet ser ett värde i att det finns ett råd 

för de kulturella och kreativa näringarna. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har träffat Rådet för de kulturella och kreativa näringarna 

vid ett fåtal tillfällen då Rådet har informerat om sitt arbete.  

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Myndigheten har inte samverkat eller haft kontakt med Rådet för de kulturella och kreativa 

näringarna. 
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Förslag till framtida insatser 
Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet föreslår att myndigheten fortsatt ska ha uppdrag inom kulturella och 

kreativa näringar, turism, regional tillväxt och tillgängliggörande av digitalt material. Eftersom 

dessa områden i genomförandet är näraliggande efterlyser myndigheten samtidigt ökad 

samordning mellan regeringskansliets olika departement, särskilt närings- och kulturdepar-

tementen. Riksantikvarieämbetet ser att insatser liknande handlingsplanen borde organise-

ras så att huvudansvaret för olika delmoment fördelas mellan kultur- och näringsmyndighet-

erna. Detta skulle dramatiskt påverka Riksantikvarieämbetets möjlighet att driva kulturarvs-

frågor kopplade till entreprenörskap och tillväxt. 

 

Riksantikvarieämbetet poängterar att kulturmyndigheterna inte är en homogen grupp, utan 

förutsättningarna skiljer mellan olika organisationer. Riksantikvarieämbetet har till exempel 

en del gemensamt med Riksarkivet eftersom dessa i hög grad arbetar med kulturarv och 

minnen, snarare än direkt med skapande individer. Ett uppdrag till Riksarkivet och Riksan-

tikvarieämbetet med målsättningen att leda till produktutveckling utifrån digitalt material kan 

därför vara tänkbart.  

 

Riksantikvarieämbetet har många kontakter med organisationer verksamma inom kulturella 

och kreativa näringar och förordar ett regeringsuppdrag med medföljande ekonomiska me-

del som syftar till metodutveckling inom entreprenörskap utifrån aktörer som bygger verk-

samhet på kulturarvsgrund. 

 

Riksantikvarieämbetet vill ha ett uppdrag att vara med och utveckla statistiken inom kultu-

rella och kreativa näringar eftersom vi upplever att statistik inom kulturarvsområdet är fram-

tagen utifrån inkonsekventa definitioner. Ett sådant uppdrag skulle kunna genomföras till-

sammans med SCB, Tillväxtanalys, Kulturanalys, Riksarkivet och andra arkiv. Med förbätt-

rad statistik skulle samhälleliga effekter av myndighetens arbete inom olika områden kunna 

mätas. 

 

Genom att ge kulturmyndigheterna ökat ansvar för aspektpolitikens genomförande tillförs 

nya perspektiv i skärningen mellan politikområden. Nuvarande ansvarsfördelning tenderar 

att cementera traditionella synsätt på kultur- och näringssfärerna. Idag fokuserar resultatbe-

dömningarna på hur kulturpolitiken bidrar till näringspolitisk måluppfyllelse, och inte tvärtom. 

Ett hållbart tvärsektoriellt arbete bör även leda till ökad kulturpolitisk måluppfyllelse. Riksan-
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tikvarieämbetet bör därför få uppdrag att redovisa hur näringspolitiken kan bidra till en kul-

turpolitisk måluppfyllelse. 

 
Statens Kulturråd 

Statens Kulturråd förordar;  

• en annan utformning av framtida insatser med uppdrag delade mellan kultur- och 

näringsmyndigheterna för bättre möjligheter till förankring, kunskapsöverföring och 

ömsesidigt lärande.  

• att ett stöd till kulturexport inrättas i enlighet med Statens Kulturråds tidigare för-

slag. Statens Kulturråd kan i sin roll och med den omvärldskunskap och de nätverk 

myndigheten har nationellt och internationellt, med fördel ansvara för administrat-

ion, genomförande och utvärdering. Ett sådant uppdrag skulle innebära att samtliga 

medel skulle göra direkt nytta för aktörerna på området.   

• Inom ramen för den ordinarie verksamheten har Statens Kulturråd samarbetat med 

Tillväxtverket för att stödja olika branschorganisationer inom området. Detta har 

fungerat väl och Statens Kulturråd ser gärna att detta utvecklas. 

• Den samverkan som pågått mellan de nationella myndigheterna samt aktörer inom 

kultur och näring på det regionala planet anser Statens Kulturråd är väl fungerande 

och myndigheten deltar gärna i en dialog kring hur detta kan utvecklas.  

 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden hade, när det gäller förslag till åtgärder i förlängningen av arbetet med 

handlingsplanen, föredragit en gemensam dialog mellan berörda kulturmyndigheter. Nämn-

den hade också sett som ett självklart arbetssätt att samtliga kulturmyndigheter tillsammans 

lägger förslag som kan ge önskade resultat för området. Det är viktigt att handlingsplanen 

inte får reduceras till konstnären som entreprenör inom de kulturella och kreativa näringar-

na, utan att man också ser de konstnärligt anställdas betydelse för att de kulturella och krea-

tiva näringarna, exempelvis verksamma på teatrar eller orkester.   

 

• Skapa ett bättre underlag om konstnärernas roll inom de kulturella och krea-
tiva näringarna Det är viktigt att understryka medvetenheten om konstens roll och 

egenvärde inom kultur och näringsliv. I det sammanhanget är det angeläget att 

skapa ett bättre underlag om konstnärernas roll inom de kulturella och kreativa nä-

ringarna liksom ett bättre underlag om dessa näringars faktiska förhållningssätt till 

berörda konstnärer. I Konstnärsnämndens antologi ”Konstnären och kulturnäring-

arna” (2012) påpekar Raj Isar att det även internationellt saknas en sådan kun-

skap. Först när ett sådant underlag är tillgängligt är det möjligt att prioritera åt-

gärdsförslag fullt ut för att stärka ett efterlyst konstnärsperspektiv i uppdragen. 
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• Det är viktigt att undersöka hur kulturförtagarnas mikroekonomier kan bli 
mer vitala på längre sikt Konstnärernas mikroekonomier är ofta ohållbara på 

längre sikt på grund av bristande tillgång till kapital och andra resurser för att han-

tera export, höga tillverknings- och produktionskostnader, för många mellanhänder 

och en hög risk för att produkter/verken kopieras och således säljs för mycket lägre 

priser av stora företag. Det är viktigt att undersöka hur konstnärernas mikroekono-

mier kan bli mer vitala på längre sikt.   

 

Utöver handlingsplanens insatser för konstnärer under utbildning behövs också ett 

motsvarande paket av kompetensutveckling inom företagande och entreprenör-

skap för redan verksamma konstnärer, inklusive insatser för förbättrad kunskap om 

lagstiftning, finansiering, utvecklingsstöd, beskattning och liknande samt stöd i form 

av coachning och även mentorskap. Konstnärer behöver en infrastruktur bestå-

ende av delade arbetsredskap, arbetslokaler, utbyte av tjänster m.m. samt välfun-

gerande trygghetssystem. 

 

• Insatser för att stärka konstnärers kunskap om och förmåga till självorgani-
sering Vidare behövs insatser för att stärka konstnärernas kunskap om och för-

måga till självorganisering som är angeläget för att konstnärer i högre utsträckning 

ska kunna tillvarata egna verksamhetsintressen och skapa mer ändamålsenliga 

och bättre villkor. Möjligtvis efter förebild av andra professionella grupper i sam-

hället, exempelvis läkarkåren. 

 

• Bygga upp en faktabank för KKN området Uppbyggnad av en faktabank för om-

rådet KKN för såväl konstnärer, kulturutövare, verksamma inom den kreativa sek-

torn samt näringslivet som kan ge översikt över och synliggöra verksamhetsområ-

den och möjligheter i gränssnittet mellan konstnärer och ifrågavarande näringar. 

Handlingsplanen påpekar behovet av aktörer som kan fungera som brobyggare 

och mellanhänder för att stimulera kreativa och innovativa processer i näringslivet, 

samtidigt som kultursektorn behöver öka sin kunskap om företagande, entrepre-

nörskap och förnyelse.    

 

• Inrättandet av en särskild riskfond för formkonstnärers deltagande i ut-
ländska mässor Inrättandet av en särskild riskfond för bild- och formkonstnärers 

deltagande i utländska mässor. För de konsthantverkare som fortsatt arbetar med 

bruksgods har konkurrensen från lågprisproduktionen blivit allt svårare och de har 

nu sämre möjligheter än tidigare att försörja sig inom sitt område. För konsthant-
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verkare och formgivare fyller internationella mässor en viktig roll för deras synlighet 

och möjlighet till framtida inkomster.   

 

Riksarkivet 

Riksarkivet föreslår att myndigheten även fortsatt ska ha uppdrag inom de kulturella och 

kreativa näringarna. Särskilt uppdrag kopplade till regional tillväxt och tillgängliggörande av 

digitalt material i linje med den nationella strategin för digitalt kulturarv4. Detta arbete bör 

inte begränsas till de myndigheter som har varit samverkande i handlingsplanen. Det bör 

också involvera de myndigheter som deltar i Samordningssekretariatet för digitalisering, 

digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Digisam. Utifrån Riksarkivets 

perspektiv bör även hela arkivsektorn, både offentliga och enskilda arkiv, också finnas med i 

en sådan satsning. 

 

Insatser i linje med handlingsplanen bör i framtiden organiseras så att huvudansvaret för 

olika uppdrag fördelas mellan kultur- och näringsmyndigheterna. Riksarkivet ser det som 

angeläget att de nätverk och den kompetens som har skapats genom handlingsplanen inte 

går förlorad, och vill därför ha fortsatta samverkansuppdrag. 

 

Riksarkivets målsättning är att skapa fri tillgång till den nätbaserade informationen. I dagslä-

get saknar Riksarkivet de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra detta, men utre-

der just nu frågan. 

 

Ett uppdrag med fokus på metodutveckling, i direkt samverkan med de aktuella kreatörerna, 

skulle kunna visa på potentialen och skalbarheten för tjänster där det öppet tillgängliga, 

digitaliserade kulturarvet används och återutnyttjas. 

 

Riksarkivet vill betona vikten av att utveckla statistiken inom kulturella och kreativa näringar, 

för att det ska gå att mäta effekterna av satsningar inom området, och deltar gärna i ett 

sådant arbete. 

 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet framhåller att arbete inom området kulturella och kreativa 

näringar har stor utvecklingspotential. Stiftelsen poängterar särskilt betydelsen av: 

• Exportstöd till svensk film inom ramen för arbetet med kulturella och kreativa nä-

ringar.  

                                                           
4 Kulturdepartementets promemoria, Ku 2011:15, Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för arbetet med 

att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 
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• Ett uppdrag åt Stiftelsen Svenska filminstitutet med syfte att utveckla samverkan 

mellan filmbranschen och spelbranschen. Stiftelsen hänvisar till att samarbeten har 

visat på stor utvecklingspotential och framhåller betydelsen av att föra samman 

kreatörer och finansiärer. 

• Att år 2013, då Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet, arrangera ett 

nordiskt möte om kulturnäringarnas betydelse för tillväxt och export. Som centrala 

teman föreslår stiftelsen: goda exempel på exportframgångar, nordiska talanger 

verksamma i utlandet, kreativa produkter som formar bilden av norden ute i värl-

den, samt föra en diskussion om kulturnäringarnas utmaningar och visioner. 

• Utveckling av Tillväxtverkets pilotsatsning på checkar inom kulturella och kreativa 

näringar så att kulturutövare ges möjlighet till både produkt- och affärsverksutveckl-

ing. 

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Nämnden för hemslöjdsfrågor anser det vara viktigt att närings- och kulturfrågorna möts för 

att stuprörstänkande ska undvikas. Fokus bör vara på möjligheterna att utnyttja varandras 

resurser och kunskaper. Det behövs en ömsesidig påverkan och det är viktigt att arbeta 

fram en tydlig definition av kulturella och kreativa näringar för att utifrån den ta fram relevant 

statistik inom området. Kulturella och kreativa näringar måste under ytterligare en period ges 

möjligheter att utvecklas och tillföras resurser för att finna sin form utifrån olika kulturbran-

scher och olika regionala förutsättningar. Forskning behövs för att kunna jämföra och utvär-

dera olika insatser och resultaten måste följas upp och kritiskt granskas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Kulturella och kreativa näringar  

  

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Inledning
	Läsanvisning (disposition)
	Sammanfattning
	Kulturmyndigheternas utgångsläge

	Bedömning av samverkan  och genomförande
	Uppdrag och insatser inom handlingsplanen nr 1-10
	1. Rådgivning till företag
	2. Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar
	3. Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan
	4. Entreprenörskap i kulturella och kreativa  utbildningar
	5. Innovation och design
	6. Ledarskap och arbetsorganisation
	7. Studie om finansieringsbehov
	8. Förbättrad statistik
	9. Kompetensutveckling
	10. Rådet för de kulturella och kreativa näringarna

	Förslag till framtida insatser

