
KKN – KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I  JÖNKÖPINGS LÄN



[2]



[3]

Den ku l ture l la  och kreat iva sektorn (KKN) har  ha lkat   e f ter  i 

Jönköpings län jämför t  med  andra  reg ioner av samma stor lek. 

När ings l iv  och  of fent l iga sektorn är  t rad i t ione l l t  förs ik t iga med 

at t  an l i ta ku l turent reprenörer. 

Sektorn har kopplats ihop med v ik t iga ledord som t i l l växt , kre-

at iv i te t , a t t rakt ion och nya jobb. Ledord som ger oss en bra för-

k lar ing t i l l  var för  v i  behöver fö l ja  och syn l iggöra just  denna sektor. 

Et t  förs ta s teg i  u tveck l ingen kr ing KKN i  Jönköpings län var a t t 

 rappor ten Strateg i  för  ku l ture l la  och kreat iva när ingar i   Jönköpings län 

skrevs 2011 av företaget Samhäl lsnyt ta AB i  samarbete med  Regionförbundet 

Jönköpings län och Ti l l växtverket . I  s t ra teg in beskrevs en he lhetssatsn ing på 

 utveck l ingen av KKN i  Jönköpings län som bygger på 12 o l ika pusse lb i tar  i  e t t  ekosystem. 

Där de o l ika de larna är beroende av varandra för  t i l l växt  och över levnad. En pro jekt ledare 

 anstä l ldes hösten 2012 på del t id på  Regionförbudet  Jönköpings län för  a t t  kar t lägga och 

 utveck la begreppet KKN som  st ra teg in ger upps lag för.

Workshops, före läsn ingar och nätverkande påbör jades och sedan  oktober 2013 har det  på 

he l t id arbetats med at t  ta f ram mater ia l  t i l l  denna SWOT-analys. In ter v juer med ku l tur- och 

när ings l ivsrepresentanter f rån länets 13  kommuner har g jor ts för  a t t  se på utveck l ingen i  var je 

 kommun (b i laga 1). Även e lds jä lar  och verksamma kreatörer inom KKN har in ter v juats. En 

 s tyrgrupp och referensgrupp har b i ldats för  a t t  fö l ja   processen kr ing SWOT- ana lysen. (B i laga 2)

Ti l lväxt  och vä ls tånd i  f ramgångsr ika reg ioner dr ivs av god t i l lgång på vä lutb i ldad arbetskraf t , en mångfa ld av 

 specia l iserade t jänster  för  både människor och företag samt goda förutsät tn ingar för  nyföretagande.  

Regionens  ekonomiska t i l l växt  bygger på företagens dynamik och in terakt ion. Et t  breddat när ings l iv  b idrar  t i l l  det ta 

och där för  är  exempelv is en s tärkt  ku l ture l l  och kreat iv  sektor och en utveck lad t jänstesektor med beton ing på 

 kunskaps in tens iva företag en avgörande förutsät tn ing. (ur  Regiona l  utveck l ingsst ra teg i  för  Region Jönköping).

  
Bengt Dahlqvist - Ordförande, Regionförbundet Jönköpings Län

FÖRORD
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Vilka känner till KKN? Vilka anser sig tillhöra KKN? Hur ska vi 
förklara kulturella och kreativa näringar? Frågorna är många och 
det är inte enkelt att  besvara dem. Det är inte helt säkert att någon 
kan göra det i nuläget. En av de största svagheterna kring kulturella 
och kreativa  näringar är att det är ett svårdefinierat begrepp. Av 
denna anledning finns det en låg förståelse generellt inom samtliga 
förvaltningar på  kommunal nivå samt hos näringslivet, stödsyste-
men och  allmänheten för begreppet.

Vi måste börja synliggöra och visa på förebilder. Med en  kreativ och 
kulturell bas ökar möjligheterna att utveckla bärkraftiga  näringar 
och  innovativa företagare. 

När vi går vidare i denna SWOT-analys är det viktigt att vi 
har samma definition. Regionförbundet har valt att använda 
 Tillväxtverkets definition av vilka företag som räknas till KKN: 

• Arkitektur
• Dataspel
• Design och formgivning
• Film och foto
• Konst
• Kulturarv
• Litteratur
• Media
• Mode
• Musik
• Måltid
• Scenkonst
• Slöjd och hantverk
• Upplevelsebaserat lärande  

Turism- och besöksnäringen har tagits bort från Tillväxtverkets lista 
öven definitionen av KKN då de ansåg att den gruppen stod stark 
i sig själv. Det bör även omnämnas att i vissa länder kopplas idrott 
till sektorn men inte i Sverige. 

Enligt Tillväxtverket är kulturella och kreativa näringar ett stort 
nätverkssystem av företag. I nätverkets mitt finns en kärna där en 
ny, självständig kultur hela tiden skapas. Nätverkssystemet kan 
exemplifieras med Astrid Lindgren. I mitten finns författaren som 
skapar konstnärliga litterära värden och i nästa del av nätverket 
uppstår en rad nya värden, kulturella, ekonomiska och sociala. 
Astrids böcker publiceras och översätts, vilket leder till syssel-
sättning i förlagsbranschen och exportintäkter. Längre ut i nätverks-
systemet finns företaget Astrid Lindgrens värld. Företaget drar en 
internationell storpublik till svensk besöksnäring. 

KAN INTE ALLA BRANSCHER RÄKNAS SOM KREATIVA?

Här svarar Tillväxtverket att vi behöver skilja på människor och 
företag. Alla människor är kreativa. Kreativitet är en  mänsklig 
förmåga som vi har i olika grad. När Tillväxtverket pratar om 
 kulturella och kreativa branscher så syftar de på grupper av 
företag som har kultur och mänsklig kreativitet som bärande del 
av sin affärsidé eller som råvara. Detta jämfört med företag inom 
gruv näringen eller livsmedelsindustrin, som istället baserar sina 
 erbjudanden till marknaden på gruvor och livsmedel. Det finns 
självklart kreativa människor i gruvnäringen och livsmedelsindu-
strin, men de  branscherna definieras inte som kreativa eftersom det 
inte är kreativitet de försörjer sig igenom i första hand.

VAD ÄR EGENTLIGEN KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR (KKN) 

OCH VILKA BRANSCHER INGÅR?

INLEDNING.
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VAD VET VI  OM DEN KREATIVA SEKTORN? 

Kulturella och kreativa näringar bidrar med allt från nytänkande 
och innovationer till bland annat utveckling av produkter och 
tjänster, både inom det privata näringslivet och den offentliga 
 sektorn. Studier visar att de kulturella och kreativa näringarna 
tillhör de branscher med störst tillväxtpotential. Samspelet mellan 
KKN och näringslivet är därför viktigt för den regionala och lokal 
utvecklingen. Attraktionskraften i att KKN och det övriga sam-
hället möts är enorm. Dels för att skapa tillväxt, dels för att skapa 
god livsmiljö och fler arbetstillfällen. 

Inom kulturella och kreativa näringar finns företag med olika roller 
och funktioner. Gemensamt utgår de dock från samma kärna, där 
ett kulturellt och konstnärligt värde skapas. Kulturella och kreativa 
näringar har sin största bäringskraft när vi kopplar dem till övriga 
näringslivet och samhället. 

SEKTORNS BETYDELSE

Forskning framhäver ofta att de kulturella och kreativa näringarna 
kommer att ha en avgörande betydelse för städernas framtid. 
De städer som är attraktiva nog att locka till sig dessa personer, 
kommer också att vara de städer som växer, när det gäller så-
väl befolkning, nyföretagande som kultur. Traditionellt starka 
 industriregioner, som Jönköpings län, kan snabbt förlora i tillväxt 
vid kommande strukturomvandlingar om vi inte stärker och 
 stimulerar den kreativa sektorn i god tid.

KREATIV MÖTESPLATS

I kommande analys framgår tydligt bristen på mötesplatser och 
nätverk i  Jönköpings län. Många kreatörer efterfrågar en kreativ 
mötesplats, ett kulturkluster. På några ställen runt om i Sverige 
finns före bilder för detta. En kreativ miljö där man ger möjlighet 
till att öka  lönsamheten och sysselsättningen inom kulturella och 
kreativa näringar. Brewhouse i Göteborg är ett exempel på en krea-
tiv  mötesplats som vi kan ta in mer kunskap från. 

BREWHOUSE

”Vi är ett öppet kluster för människor, idéer och verksamheter inom 
kulturella och kreativa näringar. En solklar källa för både besökare och 
deltagare. Vår själ är musiken och vi omger den med alla former av 
konstnärskap och entreprenörskap” 
(Från www.brewhouse.se) 

Brewhouse är en ideell förening som startade på initiativ av 
Business Region Göteborg, som är Göteborgsregionens bolag 
för näringslivsutveckling. De kan erbjuda inkubatorverksamhet, 
talangutveckling, studios, pop-up kontor, mötesplatser, arena, 
konferenslokaler och laborativa nätverk. De riktar sig mest inom 
musik men är på gång med att utöka verksamheten för att täcka 
alla branscher under begreppet KKN. 



”En SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel,  
där man försöker finna styrkor (strenghts),  
svagheter  (weaknesses), möjligheter (opportunities) 
och hot  (threats) vid en strategisk översikt.”

Detta underlag har tagits fram i samarbete med 
 referensgruppen (se bilaga 2) under en workshop. 
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STYRKOR

• Geografiskt läge
• Entreprenörstark region 
• Mötesplatser och befintliga nätverk
• Eldsjälar, spetskompetenser, talanger
• Kultur, kulturarv och kulturinstitutioner
• Högskolan 
• Digitalkultur 
• Besöksnäringen skapar attraktionskraft
• Möbel- och inredningsindustrin
• Tillverkningsindustrin

MÖJLIGHETER

• Skapa plattform, inkubator, företagarskola för  
 kulturaktörer och kreatörer
• Eldsjälar, spetskompetens, talanger
• Generationsbyte
• Geografiskt läge
• Kompetensen finns – gör den synlig
• Bygga mer kring stora event
• Landsbygden lockar
• Frågan finns på den politiska dagordningen
• Konstnärer och kreatörer kan och vill undervisa
• Att offentliga sektorn köper mer tjänster av kulturella  
 och kreativa näringar
• Samverkan mellan kommuner
• Digitalkulturen på frammarsch 

SVAGHETER

• Låg kunskap och förståelse hos allmänhet, 
 förvaltningar, näringsliv och politiker
• Attitydfrågan 
• Dåligt med nätverk för kreatörer samt kreatörer  
 ihop med näringsliv
• Brist på mötesplatser
• Saknas förståelse för KKN:s betydelse för  
 samhällsutveckling
• Byråkratin tar för lång tid
• Finns inte tillräckligt regionalt samarbete
• Finns få fria utövare på professionell nivå 
• Svagt kulturintresse 
• Låg kunskapsnivå för digitalkultur

HOT

• Låg betalningsvilja – Svag hemmamarknad
• Politisk okunskap
• Unga flyttar härifrån
• Att den enskilda ”eldsjälen” inte orkar eller 
 vågar utan flyttar
• Långa beslutsprocesser
• Låg konstnärlig utbildningsnivå
• Samverkan/samarbete mellan institutioner 
 och organisationer
• Kunder köper tjänster utanför länet
• Identitetslöst län utan kultur och kreativitet

FRÅGESTÄLLNINGEN SOM LIGGER TILL GRUND FÖR ANALYSEN LYDER; 

HUR SER FÖRUTSÄTTNINGARNA UT KRING KULTURELLA 

OCH KREATIVA NÄRINGAR (KKN) I  JÖNKÖPINGS LÄN?
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FÖRDJUPNING AV SWOT-ANALYS

STYRKOR.
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GEOGRAFISKT LÄGE 

Jönköpings län har närhet till Malmö/Köpenhamnregionen, 
Göteborg och Stockholm. Det ger oss en stor möjlighet att locka 
intressanta och kompetenta personer till vårt län. 

ENTREPRENÖRSTARK REGION

Vi är en entreprenörstark region mycket tack vare uttrycket 
”Gnosjöandan”. Ett uttryck som bygger på att vi är ett framgångs-
rikt småföretagarområde. Det är en enorm styrka att vi har drivna 
entreprenörer i länet som vågar och kan.
 
MÖTESPLATSER OCH BEFINTLIGA NÄTVERK 

Platser där enskilda kreatörer eller kreatörer ihop med näringslivet 
kan träffas för att samverka. I Jönköpings län finns vissa etablerade 
och några möjligt tänkbara mötesplatser bland annat Vandalo-
rum och Gummifabriken i Värnamo, High Chaparall, Spira i 
 Jönköping, Spinnet i Habo, Dreamhack, I12 i Eksjö, kommande 
Barnfilmbyn Mariannelund och en utveckling av Tändsticks-
området samt Munksjöområdet i Jönköpings kommun. Även 
några enstaka nätverk finns, till exempel näringslivsträffar i varje 
 kommun, turismnätverk och ett enskilt för kvinnliga kreatörer 
(Jane Jkpg) i Jönköpings kommun. 

Elmia i Jönköping lockar till sig tusentals personer vid varje mässa 
och gör staden till Sveriges tredje största konferensstad. Elmia är en 
bra tänkbar mötesplats för träffar mellan näringsliv och KKN.

Jönköpings län är präglat av industri, religiösa samfund och ett 
starkt föreningsliv och de tre punktern står som en stark grund 
för att utveckla KKN i länet. Kyrkan är en viktig mötesplats, en 
öppen scen. Här skapas en grund för många barn och ungdomar 
inom de kulturella och kreativa näringarna. Jönköpings län har 
ett starkt föreningsliv, både inom idrott och inom kultur. Det är 
något vi bör ta tillvara på i utvecklingen kring de kulturella och 
kreativa näringarna. Idrottsförening kan behöva utvecklas, idrotts-
evenemang behöver designas och utvecklas till upplevelser, vilket i 
sin tur kräver kreatörer. 

ELDSJÄLAR, SPETSKOMPETENS OCH TALANGER

Vi har folk som står ut! Folk som är drivna och oftast har ett bra 
nätverk och forum. Några som brinner för sin sak och inte ger 
upp. Några som är duktiga på att driva evenemang. Vi har vissa 
 professionella utövare och dessa måste vi lyfta och ta vara på. 

KULTUR, KULTURARV OCH KULTURINSTITUTIONER

I länets kommuner finns kulturskolor, en viktig bas för de 
 kultur ella och kreativa näringarna. Här föds intresset och skapar 
förutsättningar för framtiden. Jönköpings län och framför allt 
Jönköping blir ofta kallad ”Smålands Jerusalem” med alla våra 
kyrkor. Vare sig vi vill eller inte så skapar de en viktig plantskola 
och grogrund för framtidens KKN-aktörer då de fungerar som både 
konsert  arr angörer och replokaler. 

HÖGSKOLAN

Högskolan lockar till sig kompetenta och intressanta personer till 
länet. De skapar samarbeten inom näringsliv och övriga samhället. 
I dagsläget har vi forskare på Högskolan i Jönköping som kreatörer 
skulle kunna arbeta med och använda sig mer av. 

DIGITALKULTUR 

Med projektet SpelArena utvecklas och påverkas digitalkulturen 
i Jönköpings län. De sprider sin kunskap till kommunerna och 
utvecklar nya system som är hållbara för att skapa tillväxt inom 
digitalkulturen. 

BESÖKSNÄRINGEN SKAPAR ATTRAKTIONSKRAFT

Turism- och besöksnäringen fanns med inom definitionen av KKN 
fram till hösten 2012. De ströks ur listan på Tillväxtverket då den 
ansågs som en egen starkt växande bransch. Det är däremot viktigt 
att påtala att med bland annat projektet Partnerskap Småland och 
andra dragplåster har Jönköpings län en stark besöksnäring. Det 
i sin tur skapar ett underlag för att få de kulturella och kreativa 
näringarna att växa. De behöver varandra. Det är ofta kulturen i ett 
besöksmål som lockar turismen. 

MÖBEL- OCH INREDNINGSINDUSTRIN  
Småland står stadigt i att ha en stark möbel- och inredningsindustri 
med många kreativa entreprenörer. Möbelriket, som är en arena för 
gemensam utveckling inom branschen, har stor betydelse för att 
skapa förutsättningar för området. 

TILLVERKNINGSINDUSTRIN 

En av de största tillväxtsektorerna i Jönköpings län är tillverknings-
industrin. Den största potentialen till att skapa tillväxt i länet är att 
blanda den med de kulturella och kreativa näringarna. 
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ATT SKAPA UTAN ATT SPRIDA DET VIDARE ÄR LIKA MENINGSLÖST

SOM ATT TALA UTAN ATT NÅGON HÖR.

Anne Grete Preus

SVAGHETER.
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LÅG KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE HOS ALLMÄNHETEN, 

 FÖRVALTNINGAR, NÄRINGSLIVET OCH POLIT IKER 

Jönköpings län har sedan länge präglats av en stark tillverknings-
industri vilket har gjort att de kulturella och kreativa näringarna 
har kommit i skymundan. Frågor som rör KKN har inte varit 
prioriterade vilket har resulterat i att kunskapsnivån kring dessa 
branscher blivit låg. 

Kreatörer anses ibland flummiga, onödiga, överflödiga och värdet 
av deras tjänster är för den oinsatte ibland svårt att greppa. Basen 
till att försöka förbättra förståelsen kan därför vara att utbilda de 
instanser som möter nyföretagare inom de kulturella och kreativa 
näringarna. Ett annat viktigt skede är att synliggöra begreppet. Visa 
på goda exempel. Ta in begreppet i nya projekt och få det  offentliga 
att behandla KKN-företag på samma sätt som man behandlar 
andra företag. 

ATTITYDFRÅGAN

Ett stort problem inom den kulturella och kreativa sektorn är 
attitydfrågan. Att till exempel en stylist, musiker, konstnär eller 
dansare kan få frågan ”Vad har du för riktigt arbete” är vanligt 
 förekomm ande. En högutbildad kreatör kan erbjudas att ställa 
upp på  fritiden med sin tjänst eller mot en låg ersättning. Detta 
för att de kulturella och kreativa näringarna inte får den fokus och 
 uppmärksamhet av samhället som behövs för att stärka sektorn.  

Hur gör vi då för att stärka en KKN-aktör och för att förändra 
attitydfrågan – om det ens går? En början kan vara att utgå från 
citatet – Leva som du lär. Att anlita kreatörer och ge dem den 
uppmärksamhet som de förtjänar, då visar vi att de är en viktig del 
i samhällsutvecklingen och att de behövs. Det är också viktigt att vi 
tittar till vårt egna län och gynnar de kreatörer vi har här och inte 
enbart riktar oss till storstäderna. Vi bör gräva där vi står.

Denna punkt och den ovan skrivs båda om i Strategin för kulturella 
och kreativa näringar i Jönköpings län. Det är viktigt att  återkoppla 
till de åtgärder som står under rubriken Attityder och  förståelse i 
rapporten. Där finns bra förslag på hur vi ska öka förståelsen. 

DÅLIGT MED NÄTVERK FÖR KREATÖRER  

SAMT KREATÖRER IHOP MED NÄRINGSLIV

Genom att få kreatörer att mötas, umgås, hitta nya samarbeten och 
inspireras skapas inte bara nya idéer, nya jobba, nya innovationer 
utan också samhällsnytta. De flesta företag inom KKN är så kallade 
mikroföretag med 1–5 anställda, så för att få kreatörerna att mötas 
krävs fler nätverk, fler plattformar och fler tillfällen. 

För att få ”1+1 att bli 3” krävs att kreatörerna samman kopplas 
med det befintliga näringslivet i branschöverskridande forum. 

Genom arbetet med den här SWOT-analysen har vissa befintliga 
nätverk kommit upp till ytan. Dessa kan vara en grund att bygga 
på. Vi bör däremot fortsätta att bygga och starta nätverk i alla 13 
kommuner men även gränsöverskridande. Att ha nätverk enbart 
för kreatörer kan också öka möjligheten att stärka de kreatörer som 
inte heller förstår vikten av att samverka med  näringslivet. De som 
är rädda för att en ökad diskussion av KKN-begreppet leder till en 
kommersialisering av kulturen, där de inte ser fördelarna utan bara 
nackdelarna.

BRIST PÅ MÖTESPLATSER

De flesta som intervjuades till denna SWOT-analys påpekar 
bristen av mötesplatser i länet. Mötesplatser kan vara både fysiska 
platser samt virtuella. Det är viktigt för en kreatör att kunna 
mötas i  kreativa miljöer där de kan utvecklas, inspireras och byta 
 erfarenheter. Särskilt viktigt för KKN-aktörer då de ofta är enmans-
företag och behöver samverka med andra. 

Tillgången till olika typer av mötesplatser ökar sannorlikheten för 
nätverk och att kluster bildas. Det behövs renodlade plattformar för 
den enskilda kreatören men också tillfällen och platser för möten 
mellan kreatörer, tjänstemän, politiker och näringsliv. 

I Jönköpings län har vi embryon till bra mötesplatser och viktigt 
är att beslut tas och att processen inte blir för långdragen. En 
inkubator saknas i Jönköpings län, där KKN-aktörer prioriteras. 
Mentorskap, affärsrådgivning och finansiering är extra viktiga för 
KKN-aktörer då de oftast saknar kunskap om företagsfinansiering. 
Inkubator betyder kuvös på latin, vilket är en gynnsam miljö att 
växa och bli stark i.

Jönköpings län har några mötesplatser som kan ses som förebilder 
och som kan visa vägen för andra kommuner. Gummi f abriken och 
Vandalorum i Värnamo och Spira i Jönköping är bra exempel. 

Dreamhack, som är en av världens största e-sportstävlingar och som 
två gånger om året anordnas på Elmia i Jönköping, kan ses som 
en mötesplats. Här är det viktigt att länet tar ansvar för det tillfälle 
som ges att utveckla Dreamhack till en möteskapande  verksamhet 
med till exempel seminarier, affärsmöten, föreläsningar och 
workshops. Digitalkulturen flödar på mässan och flera samarbeten 
kan skapas om tillfället hanteras rätt. 

I Strategin för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län finns 
en rad bra exempel på vad som bör göras för att skapa mötesplatser 
i Jönköpings län. Strategin nämner till exempel att vi bör fokusera 
på tre mötes platser – en allmän för kreatörer, politiker, tjänstemän, 
näringslivet och föreningslivet. En renodlad mötesplats för KKN 
samt en marknadsplats för business to business. 
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SAKNAS FÖRSTÅELSE FÖR KKN:S  

BETYDELSE FÖR  SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Kulturella och kreativa näringar behöver prioriteras och utvecklas 
för att det ska bli en etablerad näring som alla är medvetna om. Det 
i sin tur skapar en bra samhällsutveckling vilket i sin tur genererar 
i mer arbetstillfällen. För att stärka KKN:s betydelse för samhälls-
utvecklingen behöver vi legitimera branschen, visa att kreatörerna 
finns och stötta dem. 

Det är också viktigt att titta på sitt län och se vad vi kan göra för 
att höja attraktionsvärdet. Kreatörer skapar ett attraktionsvärde för 
andra kreatörer att komma och besöka eller bosätta sig i vårt län. 
Ett rikt kulturliv lockar folk till staden. Ingenting säger så mycket 
om en stad som människorna som lever sina liv där. (Charlotta 
Melander, Högskolan). Vi behöver få en bättre samverkan mellan 
utbildningssystem och arbetsliv för att få en bättre matchning på 
vad som efterfrågas i länet. 

BYRÅKRATIN TAR FÖR LÅNG TID

När vi pratar med kreatörer i länet nämner de flesta att de anser att 
processen från A till Ö tar alldeles för lång tid på politisk nivå. De 
tror att det har med politikernas låga kunskap och förståelse om 
begreppet att göra. En kreatör är ofta en ”doer”. Det de vill genom-
föra tar de tag i direkt. ”Action speaks louder than words”. Snabba 
lösa projektpengar är ett behov för att testa och utveckla sina idéer 
som kreatör och konstnär. Olika fonder med olika ekonomiska 
tak borde skapas för att eldsjälar, kreatörer och konstnärer kan få 
tillgång till kapital lättare och framförallt snabbare. 

FINNS INTE TILLRÄCKLIGT REGIONALT SAMARBETE

Jönköpings län består av 13 kommuner. Det är viktigt att vi 
 använder oss av alla kommuner för att skapa en gemensam 
 utveckling av kulturella och kreativa näringar. Olika kommuner har 
olika förutsättningar och fördelar och om vi synliggör dessa så kan 
vi skapa mer samarbeten. 
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I Småland pratar vi om jantelagen, att vi inte slår oss för bröstet 
och visar upp oss. Det kan vara en anledning till att det är svårt att 
hitta region Jönköpings identitet. Den är splittrad. Det finns alltså 
ingen tydlig bransch inom KKN där länet utmärker sig. Här måste 
vi skaffa oss mer självförtroende för att visa vad vi har och kan. 
Självklart är samarbetet bra mellan vissa kommuner men helt 
 obefintligt mellan andra. Vi måste börja någonstans för att sedan 
arbeta oss vidare. Om hela regionen samarbetar står vi starkast 
och kan skapa mest attraktionsvärde och tillväxt för länet. Ett bra 
exempel på att samverka mellan kommunerna kan vara att skapa 
kluster eller olika noder. De mötesplatser och plattformar som finns 
idag behöver samverka tydligare. 

KKN-företag är små och resurssvaga, de behöver därför bygga sitt 
interna nätverk med olika intressenter i hela länet och då krävs det 
en bra infrastruktur. Det är i nuläget begränsat att kunna röra sig 
mellan orterna i länet med allmänna kommunikations möjligheter 
och det kan försvåra arbetspendling, möjligheten till att skapa 
 naturliga mötesplatser och ett gemensamt fritids- och kulturliv. 
Detta är en utmaning för regionen att förbättra.

FINNS FÅ FRIA UTÖVARE PÅ PROFESSIONELL NIVÅ

Många kreatörer flyttar från Jönköpings län till storstäderna för att 
de anser att det är lättare att verka inom sitt kreativa yrke där. Det 
gör bland annat att det finns få fria utövare på professionell nivå i 
Jönköpings län. Det är väldigt viktigt att ta vara på dem vi har och 
lyfta fram dem. Visa förebilder, visa att det går att vara verksam 
även utanför storstäderna. Vi bör även reflektera över att mycket av 
de kulturella resurser vi har i länet är ideellt arbetande människor 
organiserade i föreningsliv, samfund eller enskilda utövare på 
 amatör och hobbynivå. Vi behöver visa att vi även har yrkesverk-
samma kreatörer. För att behålla, eller för att få hit  utövarna på 
 professionell nivå måste vi bland annat ha en attraktiv stad med 
ett rikt kulturutbud. Kreatörer behöver influeras och inspireras av 
kultur på sin fritid. 

SVAGT KULTURINTRESSE

Under arbetet med denna rapport framgick från flera håll att det 
finns ett svagt kulturintresse och kunskap om vad kulturen kan 
betyda för människors utveckling i Jönköpings län. Vi har pratat 
om attraktionsvärdet av en stad och att det är en av de viktigaste 
bitarna för att skapa tillväxt och arbete. Vi behöver locka till oss 
verksamma kreatörer och därför behöver staden vara den som 

lockar, till förmån för hela länet. Kulturen betraktas som en viktig 
del i ett övergripande utvecklingsarbete. Det säger sig självt att om 
det finns ett svagt kulturintresse i Jönköpings län är det svårt för 
kulturutövarna att överleva. Kultursatsning skapar kulturintresse – 
och tvärtom. 

LÅG KUNSKAPSNIVÅ FÖR DIGITALKULTUREN

Vad är digitalkultur? Många tänker oftast på ungdomar som lägger 
”för mycket” tid framför datorn istället för att vara ute och spela 
fotboll! Det som inte många då tänker på är att dessa ungdomar 
förmodligen utvecklar egna företag hemma framför datorn, inom 
exempelvis animation, fotografering, dataspel eller bloggar.  Hjärnan 
utvecklas och det finns stor potential för att jobba inom bland 
annat industri framöver som programmerare eller grafiker. 

SpelArena är ett treårigt projekt finansierat av Regionförbundet 
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Tillväxtverket 
och Jönköpings kommun. Projektet ska bidra till att utveckla 
 digitalkulturen i Jönköpings län. Morgondagens entreprenörer är 
från digitalkulturen och branschen får inte den uppmärksamhet 
som den borde. En stor fördel är ett generationsbyte då våra barn 
är födda i detta. Det betyder att de har det lättillgängligt och be-
höver inte bli beroende av det nyhetsbehag som finns. Däremot är 
 generationen som sitter på ledande positioner i nuläget mycket oin-
satta i digitalkulturen vilket försvårar utvecklingen. Företrädare för 
SpelArena är ute och föreläser om digitalkultur i varje kommun och 
många visar intresse men inte alla förstår vikten av det. De besöker 
många fritidsgårdar och skolor för att prata med  pedagoger och 
föräldrar. Projektet SpelArena har som mål att skapa ett digitalkul-
turellt kluster där samverkan sker mellan civil samhälle, näringsliv 
och affärsstödsnätverk. 

Sävsjö har lyft på hatten för digitalkulturen genom att starta två 
projekt där ett är i samarbete med SpelArena. De har skapat en 
App- akademi på Aleholmskolan och ett Bootcamp för e-sportsdel-
tagare inför stora tävlingar. 

Visualiseringscenter i Eksjö, som är en del av Science Park-systemet 
med en kraftsamling inom digital visualiseringsteknik, har en stor 
betydelse för utvecklingen. Den kunskap och teknik som byggs upp 
där har visat sig vara till stort värde för befintligt näringsliv, inte 
minst den tillverkande industrin. 
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SKAPA PLATTFORM, INKUBATOR,FÖRETAGARSKOLA  

FÖR KULTURAKTÖRER OCH KREATÖRER

Vi har tidigare pratat om att Jönköpings län har några befintliga 
och möjliga mötesplatser och nätverk som länet ska ta mer vara 
på och utveckla. Därför kan vi i en befintlig eller i en ny arena 
och mötesplats skapa inkubator eller företagskola för konstnärer 
och kreatörer. Mentorskap, affärsrådgivning och finansierin g är 
extra viktiga för KKN-aktörer då de oftast saknar kunskap om 
 företagsfinansiering. 

Science Park-systemen finns i varje kommun och trots att några 
kreatörer inte känner sig ”hemma” där, finns en affärs kunskap som 
man kan bygga vidare på. KKN-kompetensen hos  affärsutvecklarna 
i stödsystemen i hela Jönköpings län måste dock höjas genom 
bland annat  utbildningar för att kunna ge KKN-aktörer de rätta 
 förutsättningarna. 

För konstnärer och kreatörer är det viktigt att befinna sig i en miljö 
som uppfattas kreativ. Det är också otroligt viktigt att inte enbart 
samtala med sin egen bransch utan behöver influeras av andra. 

ELDSJÄLAR, SPETSKOMPETENSER, TALANGER

Jönköpings län har en del tydliga eldsjälar, spetskompetenser och 
talanger. Det är viktigt att ta vara på. Vi får dock inte vila stadigt 
på dem utan behöver hjälpa dem framåt. De kan behöva stöd med 
kapital och bidrag för verksamheter, marknadsföring men också 
mycket positiv attityd för att orka med. 

GENERATIONSBYTE

In med det nya ut med det gamla! KKN-företagen gynnas av att vi 
går in i ett genrationsbyte. De kulturella och kreativa yrkena lockar 
många unga människor. De vill leva på sin hobby och satsar stort 
på att genomföra det. 

Generellt inom politiken är de flesta aktiva i övre medelåldern. Det 
kan vara till fördel att ta in yngre som har vuxit upp i ett samhäl-
le som präglas av mer än tillverkningsindustrin, och som förstår 
 digitalkultur och andra KKN-yrken på andra sätt. 

GEOGRAFISKT LÄGE

Att vi i Jönköpings län bildar ett centrum mellan Malmö, 
Stockholm och Göteborg är till stor fördel. Det ger oss möjlig-
heten att kunna satsa på att få unga att vilja bosätta sig här med 
närhet till storstäderna. Det ger oss också möjlighet att locka 
till oss  kompetenta och intressanta personer inom KKN. Att 
det diskuteras en Götalandsbana, som är tänkt att gå mellan 
Göteborg,  Jönköping, Linköping och Stockholm, skulle göra 
 kommunikationen mellan städerna enklare och bli en enorm fördel 
för Jönköpings läns framtid. 

KOMPETENSEN FINNS – GÖR DEN SYNLIG

Jönköpings län har spetskompetens, eldsjälar och talanger och det 
är därför den viktigaste biten att synliggöra dem. Visa att de finns 
och stötta dem. Låt inte kulturen alltid vara gratis. Du får oftast 
vad du betalar för. Visa på att vi har duktig kompetens i länet och 
betala dem därefter. Då kommer vi att sätta regionen på kartan. 

BYGGA MER KRING STORA EVENT

E-sportsfestivalen Dreamhack har två event i Jönköping per år och 
drar en enorm stor massa. Förra gången besöktes Elmia av  
20 984 besökare. Detta innebär självklart en stor turismintäckt till 
Jönköpings kommun då ca: 90 % av besökarna är tillresta. Vi måste 
förstå värdet av detta stora kulturella evenemang och bygga mer 
kring. Här kan man anordna bland annat seminarier, workshops 
och föreläsningar. Vi behöver visa upp oss och ta till vara på 
tillfället som ges. Landstinget har bland annat rekryterat folk till 
medicinsk diagnostik på  mässan då de efterfrågar personer med hög 
datakunskap. Detta är något som fler industri- och tjänsteföretag 
bör ta efter. Destination Jönköping arbetar aktivt med att bygga 
mer kring Dreamhack, och ett led i  detta är ”Best Gamer Job” 
som  utlystes i november 2013 och  kommer genomföras i maj-juni 
2014, där två personer ska få gamifiera Jönköping. 

LANDSBYGDEN LOCKAR

Storstäderna kommer alltid att locka människor, särskilt unga som 
studerar och vill testa olika utmaningar i livet. Däremot ska vi inte 
räkna bort den tätortsnära landsbygden. Där vill fler och fler bo. 

MÖJLIGHETER.
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De vill ha närhet till dagis, skola, familj och arbete. Utvecklingen 
av cybervärlden hjälper vissa företag att verka i små städer när deras 
kunder sitter i storstäderna. För att bosätta sig på landsbygden med 
sitt företag är det en förutsättning att god bredbands uppkoppling 
finns. Däremot behöver de inte så mycket mer än dator och 
 hemmakontor. Landsbygden lockar för många kreatörer då de här 
oftast kan hitta de ytor de efterfrågar till en rimligare peng än i 
storstäderna och att de här kan hämta inspiration och kraft. 

FRÅGAN FINNS PÅ DEN POLIT ISKA DAGORDNINGEN

Då Tillväxtverket har beslutat att genomföra programmet för 
utvecklingen av kulturella och kreativa näringar har frågan kommit 
in på den politiska dagordningen. Här har vi chans till att se 
en  förändring i utvecklingen med en låg andel KKN-företag i 
 regionen. Det är som vi har pratat om vi ett flertal ställen, viktigast 
att vi synliggör begreppet för att det ska kunna leva vidare av sig 
själv i framtiden. 

KONSTNÄRER OCH KREATÖRER  

KAN OCH VILL UNDERVISA

I Förförstudien kring högre konstnärliga utbildningar som skrevs 
hösten 2013 framgick att många kreatörer och  konstnärer gärna 
undervisar för att sprida sin kunskap till andra kreatörer. Att under-
visa skulle kunna vara en del i att finansiera sitt egna konstnärskap. 
Eleverna i sin tur efterfrågar just detta. Att ha föreläsare och lärare 
direkt från arbetslivet. Om den offentliga sektorn tog vara på dessa 
möjligheter så skulle vi kunna sprida kunskap om yrket och bidra 
till att verksamma kreatörer hjälper nykomlingar in på marknaden. 

ATT OFFENTLIGA SEKTORN KÖPER MER TJÄNSTER  

AV DEN KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGEN 

För att kunna synliggöra den kulturella och kreativa sektorn måste 
den offentliga sektorn köpa mer tjänster av dem. Det offentliga 
behöver föregå med gott exempel. Den offentliga sektorn spelar här 
en viktig roll för att utveckla näringarna och KKN-företag måste 
behandlas på samma sätt som andra företag. 

SAMVERKAN MELLAN KOMMUNER

Vissa kommuner har redan projekt där de samverkar  sinsemellan. 
Kreativt rum är ett sådant exempel med  Gislaved, Gnosjö, 
 Vaggeryd, Värnamo, Jönköping och  Vetlanda. Även Smålands 
kultur festival är ett exempel där några kommuner samverkar. Fler 
projekt och mer kan spridas för att fortsätta samverkan. Nätverk, 
kluster och mötesplatser kan binda ihop kommunerna. 

DIGITALKULTUREN PÅ FRAMMARSCH 

Med Dreamhack och projektet SpelArena framhävs och  påvisas 
digitalkulturen, vilket ger branschen en skjuts åt rätt håll. Vissa 
 kommuner har hakat på och andra har varit avvaktande. En viktig 
del i rätt led är att utbildning följer med, att  pedagoger kan utbildas 
och även nya hungriga kreatörer. 
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LÅG BETALNINGSVILJA – SVAG HEMMAMARKNAD

Efter att ha pratat med många kreatörer framgår att ett av de 
stora hoten är att kreatörer inte anlitas av så många företag inom 
 regionen. De flesta fakturorna går utanför. Det kan bero på att 
många företag som vill anställa en KKN-aktör inte hinner leta rätt 
på de  kreatörer och konstnärer som finns i länet. KKN-företag 
är som vi har nämnt tidigare oftast små och har därför inte alltid 
resurser för bra marknadsföring. Det gör i sin tur att de företag och 
industrier som vill anlita dem inte hittar KKN-aktörerna och då 
vänder de sig till storstäderna där de är mer tydliga och synliga. 

Det som också märks är att betalningsviljan är helt annorlunda än 
om en frilanskreatör anställs, från exempelvis Stockholm. Företagen 
och industrin är konstigt nog inte beredda att betala samma peng 
för en kreatör i regionen som en i storstaden. Även om de besitter 
samma utbildning och kompetens. Att lyssna på en musikakt eller 
teaterföreställning ska nästan vara gratis här men kan vara dyr i 
Stockholm, London eller Köpenhamn och folk går dit ändå.  
Vad kan det bero på? Att vi har fått mycket gratis via föreningar 
och samfund? Eller att vi inte ser till vår egen regions kompetens. 

HOT.
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POLITISK OKUNSKAP

Om de som sitter i ledande befattningar inte förstår, vilka ska då 
göra det? De måste satsa och visa engagemang när eldsjälar tar 
 initiativen. En entreprenör kan vara mer än en komponenttillver-
kare. De behöver stötta och supporta för att utveckla kommunerna 
och deras attraktionsvärde. Politikerna behöver förnya sitt synsätt 
på kultur och företagande. 

UNGA FLYTTAR HÄRIFRÅN

Att unga flyttar är inget hot i sig. Det kan vara bra att skaffa nya in-
fluenser och erfarenheter. Det viktigaste är att de kommer  tillbaka. 
Enligt många man pratar med är så inte fallet. Det finns inte det 
utbud som eftersträvas av en del KKN-aktörer i Jönköpings län. 
Det saknas konstnärliga högre utbildningar och kulturutbudet är 
för lågt. Om vi stärker de som finns och visar på förebilder så ser de 
unga att de kan verka och bo även utanför storstäderna om de vill 
arbeta med yrken inom KKN. 

För att attrahera och tillgängliggöra spetskompetens är det viktigt 
att erbjuda attraktiva miljöer för människor och företag att bo och 
verka i. (Ur Regional utvecklingsstrategi för region Jönköping).

ATT DEN ENSKILDA ELDSJÄLEN  

INTE ORKAR ELLER VÅGAR OCH FLYTTAR

Vi har berört ämnet förut och det är viktigt att påpeka att om 
ingen hjälper och stöttar eldsjälarna så orkar de inte bära allt själva.  
De behöver kapital, positiv attityd och gärna snabba processer för 
att de ska orka dra i flera projekt. Låt inte eldsjälarna göra allt bara 
för att de sitter på driv, känsla och kunskap. Då kommer de inte bli 
långvariga. 

LÅNGA BESLUTSPROCESSER

Enligt KKN-aktörer och även rent allmänt så tycker många att det 
är för långa politiska beslutsprocesser. Många vet att vissa beslut 
och frågor måste ta tid men förstår inte riktigt hur allt måste vändas 
och vridas på så mycket. Under rubriken Byråkratin tar för lång tid 
tidigare i analysen står det att olika fonder med olika ekonomiska 
tak borde skapas för att eldsjälar, kreatörer och konstnärer ska få 
tillgång till riskkapital lättare och framförallt snabbare för att testa 
och utveckla sina idéer. 

LÅG KONSTNÄRLIG UTBILDNINGSNIVÅ

En förförstudie har gjorts angående högre utbildningar i 
 Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa näringar. 
Sammanfattningen i rapporten visar att kreatörer och konstaktörer 
efterfrågar kluster och olika utbildningar i länet. En bred produ-
cent- och curatorutbildning efterfrågas bland annat och även någon 
form av bred KKN-utbildning skulle kunna bli den första i sitt slag 
i Sverige. Det finns en brist på programmerare generellt i hela Sveri-
ge och det skulle man kunna arbeta vidare på inom utbildning. 

SAMVERKAN/SAMARBETE MELLAN  

INSTITUTIONER OCH  O RGANISATIONER

Vi behöver skapa ett mer regionalt samarbete mellan institutio-
ner och organisationer i länet för att se en utveckling inom den 
 kulturella och kreativa sektorn. Vi behöver lära av varandra och 
hjälpas åt sinsemellan. 

KUNDER KÖPER TJÄNSTER UTANFÖR LÄNET

Detta hot kan sammankopplas med första punkten under hot 
nämligen Låg betalningsvilja. Som nämnts tidigare så måste vi 
hjälpa KKN-aktörer att få resurser för att skapa affärsutveckling och 
marknadsföring, annars är det svårt för det regionala näringslivet 
att veta om att kreatörerna finns. Självklart är en orsak till ett lågt 
intresse att industrin och näringslivet inte heller letar i regionen för 
att det är enklare att titta på storstäderna. Här behöver vi hjälpas åt. 

Inkubator, mötesplatser, nätverk, eldsjälar och att synliggöra 
begreppet är ledord i denna utveckling av kulturella och kreativa 
näringar. 

IDENTITETSLÖST LÄN UTAN KULTUR OCH KREATIVITET

Vad vill du göra på din fritid? Vad vill du ta med barnen på? 
Oftast är svaret kultur. Att gå på bio, att gå på en klubb och lyssna 
på musik, se teater, uppleva konstutställningar eller att få delta i 
andra kreativa möten. Det är enkelt. Utan kultur och kreativitet så 
blir länet identitetslöst. Det i sin tur kommer innebära att ingen 
vill besöka eller flytta hit, och det tillför ingen tillväxt. Satsa på 
kulturen och kreativiteten med andra ord. Det är lika viktigt för 
allmänheten som för den enskilda kreatören som behöver kultur för 
att inspireras.



• Skapa och utveckla breda mötesplatser och nätverk. Där aktörer  
 från olika branscher kan mötas för att skapa affärsmöjligheter och  
 samarbeten. 

• Bilda inkubatorer för att hjälpa KKN-aktörer med utvecklingen  
 av sin kreativa näring. Mentorskap, affärsrådgivning och 
 finansiering är extra viktigt för KKN-aktörer då de oftast saknar  
 kunskap om företagsfinansiering.

• Verka för att KKN-aktörer utvecklar sitt företagande

• Sprid kunskap kring värdet av KKN till politiker, tjänstemän,  
 näringslivet och övriga samhället. 

• Anpassa stöd och rådgivning till KKN-aktörer. Kompetensutbilda  
 de som möter nyföretagare inom KKN om sektorns villkor för att  
 öka deras förståelse för det kreativa yrket. 

• Konstnärliga utbilningar behöver prioriteras och skapas i länet.  
 Alternativt olika noder för konstnärlig och kulturell utveckling. 

• Samverka mer mellan kommunerna, hjälp och inspirera varandra.

• Öppna upp för morgonsdagens entreprenörer 
 inom digitalkulturen.

• Börja betala för kulturen, bryt trenden och påverka attitydfrågan. 

• Skapa fonder i olika nivåer så kreatörerna snabbare 
 kan söka kapital

• Vårda våra eldsjälar och ge dem stöd att fortsätta agera 

• Skapa en mer angelägen utveckling och bas för befintligt 
 och framtida kulturutövande och dess utövare. 

• Rapporten Strategi för kulturella och kreativa näringar 
 i Jönköpings län bör uppdateras efter nuläget. 

EN SAMMANFATTNING AV VILKA BEHOV SOM BÖR ÅTGÄRDAS 

I  JÖNKÖPINGS LÄN UT EFTER DENNA SWOT-ANALYS:

[20]

SLUTSATSER OCH 

BEHOVSOMRÅDEN.
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I  JÖNKÖPINGS LÄN UT EFTER DENNA SWOT-ANALYS:

ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS.

Unknown
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ANEBY

• Utvecklingsprojekt på Åsens by med bland annat 
 tidsanpassade guideturer.
• Planering för införande av kulturskola (efter modell idrottsskola).

EKSJÖ

• Barnfilmbyn Mariannelund
• Kreativa kvinnor 
• Agenda Visuella Effekter – kopplat till Visualiseringscenter
• Starta företag-utbildingar inom film, arkitektur och 
 produktutveckling
• Swedish Surface Designers Network - kopplat till 
 Visualiseringscenter
• Smålands kulturfestival

GISLAVED

• Mötesplats Gisle
• Kreativt rum

GNOSJÖ

• Kreativt rum

HABO

• Besökscentrum Vätterbäckar
• Industrimuseum
• Konstfesten
• Habo – händelsernas kommun
• Qulidé

JÖNKÖPING

• SpelArena - digitalkultur
• Best Gamer job 
• Kreativt rum
• Kartläggning av kreativa krafter i kommunen
• Brightmind – mötesplats, nätverk, scen, inkubator och kluster
• Kalasstart med kulturkrock
• Smålands kulturfestival

Det finns flera pågående projekt inom den kulturella och kreativa sektorn i Jönköpings 
län. Här nedan är några exempel på projekt från varje enskild kommun.

PÅGÅENDE 

PROJEKT I  LÄNET.



[23]

MULLSJÖ

• Konstrundan 
• Pågår försöksverksamhet med  
 ett galleri i kommunal drift. 

NÄSSJÖ

• Kontorlandskapet
• Nässjö Businesspark

SÄVSJÖ

• Häradsvägen
• Bootcamp
• Smålands kulturfestival
• Matkluster
• Husriket Småland
• App-akademin

TRANÅS

• Kulturresidens (litteratur och konst)
• Rövarstråt i Sommenbygd
• Konst i Sommenbygd
• Pop i gapet
• Musiksafari
• Konstrakan

VAGGERYD

• Makerspace
• Rundvandring 
• Möbelriksdagen
• Kreativt rum
• Smålands kulturfestival

VETLANDA

• Kreativt rum
• Smålands kulturfestival

VÄRNAMO

• Nya tider, nya näringar
• V-art live
• Älska resan
• Kreativt rum
• Wernamaten
• Gummifabriken
• Vandalorum
• Smålands kulturfestival

SMÅLAND:

• Partnerskap Småland

JÖNKÖPINGS LÄN:

• Kulturella och kreativa näringar 
 – utvecklingsprojekt från Regionförbundet
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Ambitioner finns att verksamhetsområdet kulturella och  kreativa 
näringar blir en del i Regionförbundets strategiska områden 
tillsammans med näringsliv, livsmiljö och attraktivitet, infrastruk-
tur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt internationell 
samverkan.

SWOT-analysen tillsammans med andra strategiska dokument 
kommer ligga till grund för fortsatt arbete med konkretisering av 
handlingsplaner. 

Referensgrupp liksom styrgrupp bör fortsätta att ha kontinuerliga 
möten för att begreppet KKN ska hållas uppdaterat. 

I analysen finns slutsatser och behovsområden samt en vilja och 
ambition att så snart som möjligt börja arbeta med de fyra första 
punkterna. 
• Skapa och utveckla breda mötesplatser och nätverk. Ett exempel  
 kan vara att låta KKN bli en del av underleverantörsmässan på  
 Elmia varje år. 
• Verka för att KKN-aktörer utvecklar sitt företagande
• Bilda inkubator för att hjälpa KKN-aktörer med utvecklingen av  
 sin kreativa näring.
• Sprid kunskap kring värdet av KKN till politiker, tjänstemän,  
 näringslivet och övriga samhället. 

I den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) lyfts två specifika 
målområden fram som viktiga delar. Det handlar om näringsliv och 
livsmiljö. För att attrahera såväl kompetent arbetskraft som företag 

krävs ett strategiskt arbete för en god livsmiljö. I framtiden handlar 
det om att stärka utvecklingen av en attraktiv livsmiljö, som inte 
enbart erbjuder arbete och boende utan också kultur och mötes-
platser som inbjuder till kreativitet och social gemenskap. Den 
Regionala utvecklingsstrategin framhåller att attraktiva livsmiljöer 
är av stor vikt för att attrahera och tillgängliggöra spetskompetens.
Inom industrin ställs allt större krav på innovativa produkter, 
lösningar och tjänster. Enligt den Regionala utvecklingsstrategin 
går utvecklingen mot att kunna möta kunders individuella behov, 
vilket ställer stora krav på kreativitet och innovationskraft även 
inom industrin.

Regionens ekonomiska tillväxt förutsätter ett breddat näringsliv. 
Med det menas att en mångfald av företag kräver en mångfald av 
entreprenörer. I den Regionala utvecklingsstrategin påpekas det att 
en stärkt kulturell och kreativ sektor kan komma att vara en stor 
bidragande faktor till tillväxt i framtiden. Några exempel inom 
den kreativa näringen som RUS:en nämner är design, programvara 
och onlinespel. Den regionala utvecklingsstrategin betonar att det 
finns tunga argument för att kreativitet och entreprenörskap hänger 
samman med lokalsamhällets öppenhet. Denna öppenhet sägs 
också vara avgörande för nyskapande, vilket ligger till grund för 
innovation. 

En av de stora utmaningarna för regionen är att förädla och skapa 
fler kunskaps- och idébaserade företag. Här kan satsningar på 
KKN innebära ett ökat nyföretagande och även utveckla befintligt 
näringsliv. 

FRAMTIDEN.
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KÄLLFÖRTECKNING 

• Strategin för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län. Samhällsnytta AB
• Kulturkartläggningen Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län
• Regional kulturplan 2012-2014, Landstinget i Jönköpings län
• Förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella  
 och kreativa bäringar. Sandwall Kulturproduktion 
•  Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS)
• KRUT Kreativ utveckling
• Diskussionsunderlag ”Kulturella Kreativa Näringar Jönköping” Jönköpings kommun
• Aktivitetsstrategin 2.0 2014-2016, Jönköpings kommun
• Stadens kultur och tillväxt, Rudolf Antoni och Charlotta Mellander
• Boken om möbelriket
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GISLAVED

GNOSJÖ

MULLSJÖ

Under arbetet med denna SWOT-analys har intervjuer gjorts med kultur- och 
 näringslivsrepresentanter. Här följer deras åsikter och funderingar kring utvecklingen inom 
kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län samt i de enskilda kommunerna. (Bilaga 1)  

JÖNKÖPINGS LÄN



VÄRNAM0

GNOSJÖ SÄVSJÖ VETLANDA

EKSJÖNÄSSJÖ

VAGGERYD

JÖNKÖPING

ANEBY

TRANÅS

MULLSJÖ HABO
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Ola Gustafsson – Näringslivschef

Aneby är enligt Ola Gustafsson en musikkommun. Dels då de 
 aktivt har satsat mycket på området (musikskolan och privata 
aktörer) och för att det finns en stark tradition. Aneby har Sveriges 
andra konserthus som i dagsläget ägs av kommunen och används 
flitigt. Dessutom har Aneby Jazzklubb en lång tradition och mycket 
gott renommé.

Ola tycker det är viktigt att framhäva eldsjälar. Det är de personer 
som är innovativa och har drivkraften för att starta upp och driva 
igenom projekt. Han vill speciellt framhäva Mia Jönsson, grund-
aren av den populära musikgruppen Vocal Voices från Aneby och 
tidigare pedagog på musikskolan. Även Jimmy Söderholm från 
möbelakrobaterna är en kille med driv och som får saker att hända. 
Han vill bland annat utveckla möjligheten till återbruk, ett sätt att 
motverka dagens slit-och-släng-samhälle. 

Det Aneby skulle behöva, enligt Ola, är att utveckla musiksko-
lan till en bredare form av kulturskola för att kunna erbjuda fler 
ungdomar möjligheten att utvecklas inom kulturella och kreativa 
områden. 

I Aneby är turism- och besöksnäringen ett prioriterat område. Ola 
har drömmar om ett kulturcentrum i området kring Hullaryd, 

Haurida och Lommaryd. Där finns dockmuseum, moped museum 
och Åsens by. Även enskilda kreatörer är bosatta här. Där är 
attraktionskraften stor. Området har också naturlig koppling mot 
biosfärområdet Östra Vätterbranterna och Gränna. 

Aneby har nätverksbrist. Det finns ett nätverk för turismen men det 
saknas mellan kreatörer och näringslivet. Även mötesplatser behövs. 
De har hantverksföreningen som finns vid Stalpet men fler behövs 
för att också bredda målgruppen. Det är fortfarande brist på unga 
som vänder sig till hantverksföreningen. 

Något som Ola ser som en framtid inom KKN är digitalkulturen. 
Han förstår att det är morgondagens entreprenörer men de jobbar 
inte aktivt med något projekt. Det vill han förbättra. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Det kan vara svårare att ”slå” från landsbygden, svårt för
  specialinriktade konstnärliga ämnen att få acceptans 
• Det saknas kreativa mötesplatser

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Området kring Hullaryd, Haurida och Lommaryd.  
 Här flödar kreativiten och ett kulturcentrum borde prioriteras 
•  Stark tradition kring en musikkommun

ÅSIKTER OCH UTTALANDEN FRÅN KULTUR- 

OCH NÄRINGSLIVSREPRESENTANTER I  LÄNETS 13 KOMMUNER

[29]
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Marcus Axelsson – Näringslivschef 
Marie Brask – Näringslivsutvecklare
Robert Glader – Verksamhetsledare Emilkraften, Barnfilmbyn
Anna Mellergård – Projektledare Barnfilmbyn och kulturentreprenör

I Eksjö utmärker sig arkitektur och 3D visualisering mest inom 
KKN-begreppet. Turism- och besöksnäringen är däremot det 
 område som Eksjö aktivt arbetar med. Film kommer att  utmärka 
sig betydligt mer framöver i och med projektet Barnfilmbyn 
 Mariannelund (läs mer nedan). 

Marie Brask berättar att de inom turism- och besöksnäringen driver 
ett projekt för att öka attraktionsvärdet av Eksjö. De samarbetar 
med forskaren Charlotta Melander för att koppla ihop forskning 
med destinationsutveckling. Hur utvecklar man en mellanstad?

Marcus Axelsson och Marie Brask känner sig insatta i KKN och 
försöker tänka begreppet när nya projekt bildas. Däremot är det 
ont om tydliga mötesplatser och nätverk riktade till KKN, enligt 
Marie. Blandningen mellan näringslivet och kreatörerna måste 
upprätthållas. Den största svagheten över lag som Marie anser är 
attitydfrågan. Denna bransch är inte etablerad som ett riktigt yrke 
ännu. Man måste stärka KKN-begreppet, anser hon. 

Det är viktigt att tänka att kulturella och kreativa näringar är en 
del av både fritid och yrke. Om du är grafiker behöver du kreativa 
fritidsysslor för att hitta och bygga upp din inspiration, det är då 
viktigt att man ser helheten i det som stad. 

Anna Mellergård, projektledare för Barnfilmbyn Mariannelund 
och en viktig eldsjäl för Eksjö, har bland annat lång erfarenhet av 
att driva internationell konst- och kulturprojekt där ett antal har 
 genomförts med Mariannelund som bas. I dag äger hon KKN- 
företaget MaDi Sweden AB (Making Difference Through The 
Arts). Där hon arbetat hårt med att locka med sig driftiga,  kunniga 
kreatörer med kompetens inom området.

Anna tycker, även att hon själv är starkt engagerad i besöks-
näringen och ser turismen som en stark näring att utveckla i 
Eksjö, att när man talar om KKN så är det inom det begrepp man 

 hamnar.  Fantasin – eller kunskap - räcker kanske inte längre än så, 
 konstaterar hon. Hon tror att om vi verkligen vill satsa på KKN 
i Jönköpings län, bör vi avsätta projekt- och investeringsmedel 
som är möjliga att ansöka om för dem som vill satsa. Med en lång 
företagartradition är Jönköpings län Skandinaviens mest industriri-
ka område. En fjärdedel arbetar inom tillverkningsindustrin, högst 
andel i Sverige. Här borde KKN blomstra!

BARNFILMBYN MARIANNELUND:

Barnfilmbyn är ett treårigt projekt som drivs av Emilkraften beläget 
i Mariannelund. Anna Mellergård arbetar som projekt ledare 
och Robert Glader som verksamhetschef och de är  övertygade 
om att detta kommer stärka attraktionskraften för Eksjö och 
 Mariannelund. Barnfilmbyn Mariannelund innefattar besöksmålet 
Filmernas hus, filmpedagogisk verksamhet, kompetensutveckling 
och ett  kunskapscentrum. Enligt Emilkraften är Barnfilmbyn ett 
KKN-projekt ut i fingerspetsarna. De kommer kunna erbjuda:
* Museum, med entréavgift
* Pedagogiskt arbete kring barnfilm. Barn och ungdomar får    
 komma dit och testa att göra en egen film
* Studios där manusförfattare kan hyra in sig för att sitta och skriva
* Utställningar, festivaler, filmvisningar med mera 

Med projektet anser Robert att de knyter ihop säcken med olika 
noder över länet. Kulturhuset Spira i Jönköping står för dans, teater 
och musik. Vandalorum i Värnamo står för form och design.
Eksjö, främst Mariannelund, blir ett centrum för film (en naturlig 
koppling till Visualization Park i Eksjö finns). Anna Mellergård tror 
att en rad olika KKN-företag skulle kunna starta i Eksjö kommun 
för att stärka och marknadsföra Barnfilmbyn Mariannelund. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Begreppet är flummigt
• Attitydfrågan, många tar inte branschen på riktigt
• Begreppet KKN är för brett

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Att denna grupp sätts i fokus
• KKN är avgörande för Sveriges konkurrenskraft
• EU och den svenska regeringen menar att det är  
 här den största ekonomiska tillväxten äger rum i framtiden
• Eksjö kommun har direkt koppling till kulturikonen Astrid 
 Lindgren, en internationellt stark- och hittills outnyttjad   
 KKN-faktor i länet. 
• Ekonomiskt sett växer KKN-sektorn starkare än näringslivet 
  (enl. Tillväxtverket) 
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Anders Ahlström – Näringslivschef 
Camilla Wallin Kupferberg – Näringslivsstrateg 
Magnus Jonsson – Kulturchef 

Musik, dans och turism är det som utmärker sig i Gislaved, enligt 
tillfrågade. Gislaved har en etablerad musikskola som de anser att 
de kan utveckla mer. Vilka musiktjänster kan vi vidareut veckla till 
exempel? Gruppen anser inte att Gislaveds näringsliv och  kommun 
är så insatta i begreppet KKN. Vi tänker inte alltid KKN när nya 
projekt ska startas men vi försöker, säger Anders Ahlström. 

I  Gislaved är industri och tjänstenäringen störst och då fokuserar de 
mest på den. Enligt gruppen behöver Gislaved ha en ordentlig stra-
tegi för kulturella och kreativa näringar där de tittar till de  lokala 
förutsättningarna och skapar en strategi utifrån det. Anders tror 
dock inte att de ska välja alla branscher inom gruppen KKN utan 
prioritera då det sedan kan skapa ringar på vattnet för övriga. 

En mötesplats för bland annat KKN-aktörer i Gislaved är under 
uppbyggnad och första etappen beräknas stå klar i mars 2014. Den 
är en satsning från kommun, kulturförvaltningen och Gislepar-
kens stiftelse. Här kommer det finnas tillgång till scen, studios 
och ateljéer. Även gymnasieprogrammet inom restaurang kommer 
husera här. Gruppen hoppas på att detta kommer att kunna bli en 
mötesplats för samverkan och att de så småningom kan skapa en 
inkubator.

Gislaved har en konsthall – där några få kan livnära sig på sina 
utställningar, men det finns inte många arenor för konstutställning 
i Gislaved. 

Då det är mycket industri i Gislaved så är det mest de företagen 
som dyker upp på nätverksträffarna. De har ett kvinnligt affär-
snätverk, VINN, i Gislaved. Alla kvinnor som driver eller sitter i 
ledande positioner på företag, eller är sugna på att starta eget är 
välkomna till nätverket. Här samlas en del av KKN-aktörerna.
Potential för flera mötesplatser och nätverk finns i Gislaved då de 
har mycket att erbjuda till exempel;
* Häftiga industrimiljöer – där det går att skapa rum i varje stor  
 industri för kreatörerna. 
* Naturmiljö – ute på landsbygden finns det tomma gårdar eller  
 liknade som kan användas som lokaler.

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Svårt att definiera SNI-koder och begreppet KKN
• Många småföretag som har det svårt med 
 exempelvis marknadsföring.
• Det finns ingen högre konstnärlig utbildning på regional nivå
• Infrastrukturen runt Gislaved. Svårt att pendla till tåg och flyg. 

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Många eldsjälar och intresserade föreningar
• Stor potential då de bland annat kan erbjuda häftiga miljöer
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Karl Lindow – Affärsutvecklare Science Park-systemet
Ingalill Ebbesson – Näringslivsutvecklare

Besöksnäringen är stor i många kommuner och även så i Gnosjö. 
Det är den näring som de fokuserar mest på. Även design utmärker 
sig, med bland annat två stora lampföretag i Gnosjö (Konstsmide 
och By Rydén) där båda bolagen är duktiga på att använda sig av 
externa designers. Fler kulturella och kreativa branscher borde det 
satsas på, enligt Ingalill Ebbesson. De borde tänka KKN-begreppet 
när de startar upp nya projekt. Detta hoppas hon se en utveckling på.

2010 avslutade Gnosjö ett projekt i samarbete med KK-stiftelsen, 
projektnamn ”Drivkrafter för nya näringar”, där utmaningen var 
att förändra attityder så att arbeten inom turism, kultur och design 
får samma status som jobb inom tillverkningsindustrin. En viktig 
del i utvecklingen av Gnosjös satsning på KKN är, enligt Ingalill, 
att det saknas tjänsteföretag. Tillverkningsindustrin tar stor plats 
och tjänstesektorn måste stärkas och utvecklas.

Karl Lindow som arbetar med affärsutveckling på Science Park- 
systemet tror inte att kreatörerna vänder sig i första hand till dem. 
 Däremot har Science Park-systemet enbart funnit i cirka ett år så 
de försöker ständigt nå ut till nya målgrupper och han hoppas på 
en  förändring där snart. De erbjuder KKN-företag samma stöd och 
möjligheter som de andra som vill starta företag men är osäkra på 
om  kreatörerna vet att de hör hemma där. 

När det gäller nätverk har Gnosjö ”Framtid Turism” ett frukost-
nätverk för besöksnäringen. Ett för kreativa människor i 
 marknadsföreningen och nätverket  ”Gnosjöandans näringslivs-
möten”. Det är hit som kreatörerna kan vända sig, men det brukar 
tyvärr inte bli så stor uppslutning från den kulturella och kreativa 
sektorn. 

För att stärka begreppet och för att få dagens ungdomar att våga 
satsa på KKN-baserade yrken är det viktigt att visa på lyckade 
exempel, tycker Karl. Visa förebilderna! Vi måste komma ifrån 
frågeställningen – Vad gör du på riktigt då?

Det vi också behöver satsa på för att förbättra KKN-företagens 
 utveckling i länet är naturliga mötesplatser för branschöverskrid-
ande möten. Det är A och O, enligt både Karl och Ingalill.

High Chaparral är en bra mötesplats för KKN-aktörer. Ingalill 
har en tanke om att de skulle kunna utveckla High Chaparral 
betydligt mer. När det ska rekryteras stuntmän till olika storfilmer 
i landet vänder producenterna sig oftast till dem. Därför skulle en 
 stuntskola i Gnosjö kopplad till High Chaparral vara en god idé. 
Till High Chaparral behövs även sömmerskor och skådespelare 
inför varje säsong. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Den negativa inställningen överlag, det är mer 
 tillverkningsfokuserat i Gnosjö. Inom tillverkningsindustrin  
 har det alltid funnits jobb.
• Det är svårt att hitta kreatörer, de har inte den miljön  
 för dem  och de mötesplatser som behövs i Gnosjö kommun.
  
STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Det är kreativt när det gäller problemlösning  
 och produktutveckling. 
• Gnosjö är känt för tillverkning, så många designer och 
 liknade vet att de kan vända sig till dem för produktion.
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KREATIVITET ÄR UPPFINNA, EXPRIMENTERA, VÄXA, TA RISKER, 

BRYTA REGLER, GÖRA MISSTAG OCH HA ROLIGT.

Mary Lou Cook
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Jan-Åke Johansson – Kommunchef 
Thomas Lundh – Kultur och förvaltningschef 

I Habo läggs mycket fokus på konst och konsthantverk då de 
 årligen arrangerar en konstfest med ca: 3 000-4 000 besökare.
Habo växer även inom området närproducerad mat och väljer 
därför att utveckla och stötta de inblandade företagen.

Thomas Lundh tycker att de i Habo är mycket insatta i KKN- 
begreppet. De tänker ofta på begreppet i nystartade projekt 
och han har en nära dialog med Jan-Åke Johansson och får bra 
gehör  därifrån. I nuläget arbetar Thomas främst med att stötta de 
 småföretag som finns, speciellt inom närproducerat och äventyr 
med att bygga upp deras varumärken och hjälpa dem med mark-
nadsföring och nätverk.

Förhandlingar pågår kring att använda Spinnet, ett gammalt 
spinneri i centrala Habo som i nuläget är privatägt, till en fram-
tida mötesplats för KKN-aktörer. Spinnet används idag som ett 
 kulturcentrum och mötesplats då bland annat kulturföreningar 
har evenemang där. Konstfesten använder deras lokaler, men Habo 
Kommun kan utveckla konceptet mycket mer och Thomas och 
Jan-Åke tänker sig bland annat:

* Industrimuseum
* Restaurang/café
* Galleri
* Besöksmål, då öring finns i Vätterbäckarna som rinner utanför 
* Musik och teaterarrangemang
* Ett förslag har även uppkommit att flytta 
 nuvarande kulturskola till lokalerna

Nätverket ”Upplev Habo handel och turism” är ett turismnätverk 
och här deltar flertal hantverkare-kreatörer. Jan-Åke berättar att de 
försöker presentera olika KKN-aktörer på frukostmöten för företa-
gare för att visa att de finns och vill  
samararbeta.  

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Svårigheter att få verksamheter att gå runt i Habo 
 (det är få som handlar i små kommuner)
• Avsaknad av tydlig mötesplats
• Enskilda kommuner som driver det mesta, det måste  
 upp på regional nivå

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Intresse finns att omvandla Spinnet till en kreativ mötesplats 
• Att de stöttar de små företagen med marknadsföring och  
 uppbyggnad av nätverk



ALLA BARN ÄR KONSTNÄRER – SVÅRIGHETEN ÄR ATT 

FORTSÄTTA VARA KONSTNÄR EFTER ATT MAN BLIVIT VUXEN.

Pablo Picasso
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Camilla Littorin – Näringslivschef 
Patrik Holst – Näringslivskoordinator

I Jönköping bedömer Camilla och Patrik att trä-, design- och 
gjuteribranscherna utmärker sig mest. Musiklivet är även en viktig 
del med bland annat musikfesten Popadelica och några nystartade 
klubbar så som Hush hush club, Zaragon och Club orange. Det 
finns även många etablerade reklam och kommunikationsbyråer i 
Jönköping. 

Camilla känner att de är mycket insatta i KKN-begreppet och 
tänker det i varje nystartat projekt. Det de gör för att förbättre och 
utveckla KKN begreppet är att bland annat identifierar kraftplatser, 
de gräver där de står för att hitta och utveckla vad Jönköping har.
Kommunstyrelsen och kulturnämnden hade i uppdrag att senast 
2013-12-31 ta fram ett handlingsprogram för att utveckla KKN. 
Handlingsprogrammet ska omfatta hur KKN kan utvecklas i 
hela kommunen samt fastställa möjligheterna att erhålla extern 
med finansiering för detta ändamål. De kommer även försöka öka 
budget genom att söka finansiering via EU-program för kreativa 
näringar. I handlingsprogrammet presenterades bland annat tre 
punkter. 

* Brightmind och inkubator – en mötesplats och nätverk för 
 kreativa entreprenörer, fria kulturlivet och kulturinstitutioner som  
 alla är en del av Jönköpings stad. I en inkubator kan du få hjälp  
 med utveckling av din näring
* Dreamhack – en av världens största datafestival förlagd till   
 Jönköping två gånger per år
* Högre konstnärliga utbildningar

Camilla anser att deras mål är att hitta en fysisk mötesplats för 
kreatörerna. Att synliggöra dem mot näringslivet och allmänheten 
för att kunna samverka med andra branscher. De vill även hjälpa 
kreatörerna med utveckling av deras näring via nätverkande, 
 marknadsföring och affärsplaner.

När det gäller nätverk så jobbar Camilla med att hitta en bättre 
struktur på deras frukostmöten för Jönköpings näringsliv. Hon vill 
fokusera på att fler kreatörer dyker upp. Andra nätverk i Jönköping 
är Jane Jkpg (för kreativa kvinnor) och Frilans Jkpg (frilansare som 
söker inspiration och vill samverka med andra). 

Digitalkultur har en stor potential i Sverige och Jönköping har 
genom sin historia med Dreamhack, stora möjligheter att spela en 
roll i den framtida utvecklingen. Jönköping kommer framöver att 
arbeta med dels e-sportarrangörer och dels intresserade  leverantörer 
inom denna sektor. Syftet med detta är att locka talanger till 
Jönköpings företag, lyfta befintligt näringsliv samt få fler framtida 
företag genom  etablering eller avknoppning. Ett led i detta är Best 
Gamer Job som utlystes i november 2013 och kommer genomföras 
i maj-juni 2014.

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• De flesta kreatörerna har svårt att ta betalt, förståelsen för 
 branschen är låg
• Kreatörerna ser sig själva inte alltid som företagare
• Som enmansföretag har du ofta dåligt med resurser 
 för att skapa marknadsföring och nätverk
• Finns inga tydliga mötesplatser

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Gräva där du står – Jönköping har potential till att bli ett 
 kulturellt och kreativt centrum. 
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Lars Grehn – Kommunutvecklare

I Mullsjö kommun utmärker sig foto och konst mest. De har 
många aktiva konstnärer inom till exempel olja, keramik och 
 akvarell. Mullsjö konstnärsförening och kommunen anordnar 
varje år en välbesökt konstrunda där cirka 40 lokala konstnärer 
med verkar. Mullsjö har även en mycket omtalad fotolinje på 
 folkhögskolan.

Mullsjö är en liten kommun, anser Lars Grehn och han har en bra 
 övergripande bild om antalet kreatörer i kommunen. Det är också 
naturligt att det är till honom kreatörerna vänder sig när de vill 
starta projekt eller liknade. Han tycker att kommunen är bra på 
att stimulerar initiativ. Om någon vill anordna nått så ligger det i 
kommunens intresse att stötta dem. Lars tänker KKN i nya projekt. 

Konstrundan är en mycket bra mötesplats för kreatörer i Mullsjö, 
det är visserligen en smal sådan. De behöver bredda med mötes-
platser och nätverk för branschöverskridande företag. Kreatörerna 
måste få möta näringslivet och vice versa. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Kreatörerna är inte tillräckligt kända, de är alldeles för anonyma. 

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Då Mullsjö inte är så stor kommun finns det bra 
 förutsättningar för att hitta alla KKN-aktörer
• Att det finns människor inom KKN som vågar tänka 
 ”outside the box”
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Claes Johansson – VD Nässjö Näringsliv AB 

Claes Johansson anser att de tänker KKN när de ska starta nya 
projekt och att Science Park-systemet är ett bra forum för att ta 
emot kreatörer. Han ser att de har speciella målsättningar för att 
de ska utveckla nya tjänsteföretag i Nässjö kommun. Inom Nässjö 
Business Park odlas mycket av utbytet. Idag finns ca 20 företag, 
som bjuds in till utbildningar och utvecklingsinsatser. 

De jobbar bland annat med projektet Kontorlandskapet i  Nässjö. 
Där bjuder de in designers som kommer och får kännedom via 
Nässjö  Träcentrum och åker runt bland företag. Detta ger en 
naturlig samverkan mellan kreatörer och näringslivet. Satsningen 
är dessutom tydligt affärsinriktad och har gett projekt motsvarande 
flera tiotals miljoner kronor.

I Nässjö finns det arkitekter och kreatörer och dessutom en 
 intressant gruppering med IT-företagare som växer. Det finns 
fotografer som arbetar på högsta nivå mot till exempel företag som 
Caterpillar. De har näringslivsträffar och där bjuder de in ca  

3 000 personer och det kommer runt 200 företagare, även kreatö-
rer. Det är en kommunikationsplattform mellan skola och närings-
liv,  tjänsteföretag och industriföretag osv. 

Ett intressent kommersiellt exempel är Flisby AB, där de 
 kombinerar mycket av det konstnärliga för att få materialet ”sten” 
säljbart.

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Brist på en tydlig mötesplats för kreatörer, förutom de 
 företagsträffar dit alla bjuds in

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Utveckling av nya tjänsteföretag i Nässjö kommun
• Projektet kontorslandskapet
• Affärsutveckling med OneDoor-systemet, där en rad olika 
 entreprenörer får utvecklingskraft, även kopplat till 
 Science Park-systemet
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Helena Gill – VD Sävsjö Näringsliv 
Johanna Friman – Näringslivsassistent
Bengt-Elis Pettersson – EU-samordnare och landsbygdsutvecklare

Den bransch som utmärker sig inom den kulturella och kreativa 
sektorn i Sävsjö är enligt Helena, Johanna och Bengt-Elis   trä- och 
möbelindustrin. Även turism- och livsmedelsbranschen med 
närproducerad mat  växer sig stort här. De är överens om att den 
kreativa sektorn är tydlig i Sävsjö då de har ett antal olika projekt 
igång samt nyligen avslutade som pekar på deras uppmärksamhet 
inom KKN. 

* Designregion Småland – Ett avslutat projekt där företagare  
 och designers möttes. Det blev en naturlig närhet mellan 
 designkontoren och fabriksgolven. 
* Häradsvägen – här skapas attraktionskraft inom  
 natur- och kulturturism
* Bootcamp – träningsläger för e-sportare
* Smålands Kulturfestival – 7 kommuner är inblandade och 
 besökarna i år var runt 10 000
* Matkluster – ett nätverk som regelbundet träffas och arbetar  
 tillsammans både med aktiviteter och kompetensfrågor 
* Husriket Småland – De har sex husföretag i Sävsjö och inom 
 projektet ”Design Suturday” skapade de en mötesplats för   
 småländsk design- och möbelföretag där samarbete och 
 gemensam utveckling kan formas. 

Sävsjö är jämfört med andra kommuner i framkant vad gällande 
 digitalkultur. De har i samverkan med bland annat SpelArena 
startat en App-akademi på Aleholmskolan. Det är de först i Sverige 
med. Likaså har de ett Bootcamp, dit e-sportspelare åker på trä-
ningsläger innan stora tävlingar som till exempel Dreamhack.

Helena Gill tror även att man kan göra mycket mer i Sävsjö för att 
främja och öka KKN. Det som behövs är mer guider och sam-
ordnare och för detta behöver de kunna söka projektmedel. De 
behöver med andra ord en ekonomisk injektion från regionen, för 
att kunna bygga upp en organisation och knyta ihop KKN.

Helena tycker det är viktigt att lyfta fram eldsjälar för det är  oftast 
de personer som kommer på och kan driva projekten. En viktig 
eldsjäl i Sävsjö är Johan Sjöberg som ingår i Möbelriket och likaså 
Susanne Rydén som är skaparen av Smålands Kulturfestival. Det 
är viktigt att eldsjälarna stöttas så de orkar och kan genomföra sina 
uppdrag. 

Det är också bra att inspireras och se hur KKN sköts i andra länder 
och regioner och ta lärdom av det. Sävsjö tror på att framtiden 
ligger i de små städerna, det är därför viktigt att rusta sig nu och stå 
redo.

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Ibland upplevs det som att många arbetar var för sig inom denna  
 sektor och här finns ett behov av samordning. Det är viktigt att  
 alla aktörer är med och bidrar och ser möjligheter att arbeta   
 tillsammans.

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• De har en bra internetanslutning, det finns fiber på  
 landsbygden så man kan absolut vara verksam där. 
• Aktiva byalag som utvecklar landsbygden
• Sävsjö är intresserade och nyfikna på digitalkultur och 
 förstår att det är morgondagens entreprenörer. 
• Det är lika långt till Jönköping som till Växjö. 
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Lillemor Lundgren – Affärscoach Tranås United AB
Claes Sjökvist och Peter Åkesson – Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Andersson, Elisabeth Linderfalk, Colm Ociarmain – Kultivera

Enligt Lillemor Lundgren är möbeldesign av tradition stort i 
 Tranås. Det finns ett antal möbeltillverkare i kommunen och i 
och med det är Tranås aktiv inom det nybildade möbelklustret 
 (Möbelriket). Claes och Peter på kulturnämnden anser att Tranås 
har viljan att vara en kommun med ett rikt kreatörsliv, det saknas 
dock ekonomi som alltid.

Lillemor tycker att branschen behöver definieras mer. Vilka behöver 
vi stötta? Vilka vill bli stöttade? Hur handskas vi med attityd-
frågan? Hur ökar vi kunskapen hos allmänheten och hur hjälper 
vi kreatörerna att ta betalt för sina verk? I Tranås finns det många 
föreningar inom den kreativa sektorn men Lillemor tror att ordet 
”förening” har en negativ klang i vissas öron och därför vänder de 
sig inte dit. Det är därför viktigt att skapa mer moderna nätverk 
och mötesplatser. I Tranås finns det ett embryo till mötesplatser och 
de kan utveckla dessa ytterligare till exempel Kraftverket (Kultivera) 
och föreningen Tranåsmålarna. De har båda lokaler med studios 
och ateljéer som går att använda och hyras ut. 

Ett projekt som företaget Mitab dragit igång är Ung Svensk form, 
där 31 designers från hela Sverige kommer till Tranås för att ställa 
ut sina verk. Här bjuder Tranås United in näringslivet för att visa på 
branschöverskridande nätverk. 

I Tranås finns Kultivera som är ett kulturpartnerskap beläget i 
Kraftverkets lokaler. Huvudinriktningen är att skapa evenemang, 

kulturutbyten både nationellt och  internationellt, workshops 
och seminarier. Kultivera driver olika projekt för att inspirera till 
kreativitet och för att stimulera lokalsamhället till nya tankar och 
debatter. Exempel på detta är:
* Kulturresidens (Connecting creativity): Sex konstnärer inom  
 bildkonst, fotografi och illustration från tre länder (Wales, Irland  
 och Sverige) bodde i Kraftverkets lokaler under 6 veckor 
 sommaren 2013 för att sammarbeta och skapa konst. 
 Det hölls seminarium, workshops, öppet hus och utställningar 
 för att utveckla och väcka intresse för konsten i alla dess former. 
 Nytt Kulturresidens planeras för år 2014.
* Rövarstråt i Sommenbygd: ett projekt som peppar ungdomar att  
 utvecklas inom kulturella och kreativa yrken. Varje år behövs nya  
 skådespelare (gymnasieelever) vilket utökar intresset för musik,  
 dans och teater för Tranås och närliggande kommuner. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Dålig förbindelse till Jönköping 
• Inga tydliga nätverk mellan kreatörer och näringslivet.  
 Inte heller mellan olika kreatörer
• Folkhögskolan har enbart musik, främst inriktad mot jazz
• Det finns ingen riktad aktivitet för de aktiva inom KKN 
 för att affärsutveckla.

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Det är en bra förbindelse till Lindköping med pendel
• Det finns många aktiva kreatörer 
• Vana att samarbeta och ser positivt på det, exempelvis Konst i  
 Sommenbydgen, Pop i Gapet, Jazz och Blues och Konstrakan
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Marika Törnqvist – Affärsutvecklare Science Park-systemet
Carl-Gunnar Karlsson – Näringslivschef 
Torbjörn Åkerblad – Kanslichef, Vaggeryd kommun 

I Vaggeryds Näringslivsråd är det främst inom film, foto och media 
kontakterna inom de kulturella och kreativa näringarna finns. Det 
är färre kontakter inom musik och mode samt scenkonst, enligt 
Marika Törnqvist och Carl-Gunnar Karlsson. 

På frågan hur insatta de är i den kreativa sektorn svarar Marika 
det är svårt att säga. De jobbar med alla nyföretagare och med ett 
öppet och coachande förhållningssätt. De har bra ingångar till den 
 kulturella och kreativa branschen och de känner att de kan hantera 
KKN- entreprenörer om de kommer för att starta företag inom 
Science Park-systemet. 

Vaggeryds Näringslivsråd har erbjudit ett nätverk för kreatörer 
inom webb och kommunikation. Nätverkssamordning är en del i 
deras erbjudande som näringslivsförening och kan vara ett bra sätt 
att aktivt stärka KKN-gruppen. 

Marika tror inte riktigt på att de ska gå in och styra och säga att nu 
ska ni jobba ihop utan att det måste vara företagen som efterfrågar 
det själva. Självklart backar de upp de initiativ som kommer in. 
Marika tycker att de skulle kunna arbeta mer gränsöverskridande. 
Science Park-systemen skulle med fördel kunna hjälpas åt när det 
gäller de kulturella och kreativa näringarna, för att skapa större 
urval för klusterbildning och även möjligheter för specialist-
funktioner. 

När det gäller det kommunala perspektivet har Vaggeryds 
 kommun, med bred samhällsförankring med såväl  föreningsliv 
som näringsliv, tagit fram och antagit en gemensam vision. 
 Utifrån  denna vision pågår arbetet med att mejsla ut strategier 
och  aktiviteter i en marknadsplan för deras plats. Det inkluderar 

i alla högsta grad strategier för att främja kulturella och kreativa 
näringar. De är dock inte framme där ännu. Smålands kulturfestival 
är ett exempel på en aktivitet som får stor synlighet, men har kort 
 varaktighet. Det finns andra lokala initiativ som engagerar många, 
men som inte alltid kommer fram i ljuset. Vaggeryds kommun är 
alltså inte framme med hur de ska jobba aktivt för att stimulera 
KKN ännu, men de har det under luppen i sitt strategiarbete.

Några samverkansprojekt inom turism och destinationsutveckling 
som Vaggeryds kommun arbetar på och/eller med i nuläget är:
* Projektet Makerspace är ett exempel på samverkan mellan 
 kommun och näringsliv i syfte att stödja kreativitet och 
 innovation. Makerspace, som med andra ord kan kallas 
 uppfinnarverkstad, engagerar förhoppningsvis ungdomar till att 
 utveckla deras kreativa idé och att via en 3D-skrivare få fram  
 resultatet. 
* I samarbete med bland annat företagen Swedese och Byarums  
 Bruk anordnar Vaggeryds kommun rundvandringar för att visa  
 upp kopplingen till möbler och design. 
* På Möbelriksdagen visade Vaggeryds kommun, näringsliv och  
 föreningsliv hur de kan samverkar för att sprida sitt kulturarv och  
 visa på vilka kopplingar det finns i dagens samhälle och näringsliv. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Ingen stark tradition av de kulturella och kreativa näringarna 

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Vaggeryds kulturskola
• Att gruppen kan definieras
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Börje Cronvall – Näringslivschef
Désirée Källqvist – Näringslivsutvecklare 
Ann Mari Forsberg – Kultursekreterare
Cecilia Hjort Athler – Projektledare Tillväxt Vetlanda

I Vetlanda anser de att den kulturella och kreativa sektorn är 
ganska osynlig. Det finns förmodligen en mängd kreatörer men 
det är oftast små och anonyma företag så det är svårt att hitta dem. 
Näringslivskontoret NUVAB är inte så insatta i KKN som de skulle 
vilja eller borde. Om det görs en undersökning på regionnivå och 
om kluster skapas så gör det att kommunen får mer sporre att göra 
nått, anser Börje Cronvall. Han vill se och lära helt enkelt. 

En anledning till varför KKN-företag inte utmärker sig i  Vetl anda 
kan vara att det inte finns några tydliga mötesplatser och att 
 kreatörerna inte dyker upp i de företagsnätverk som de har. De 
har till exempel ett turismnätverk och det är för några en  lämplig 
mötesplats. NUVAB tycker att de försöker skapa nätverk och 
 mötesplatser som skulle vara tänkbara för kreatörer, dels frukost-
möten för näringslivet, nätverksträffar och småföretagsträffar. Det 
är här som några kreatörer kan dyka upp men det är många som 
kanske inte anser sig som företagare och tror inte de hör hemma på 
dessa nätverksträffar. Det är ett stort dilemma. En lösning på detta 

skulle kunna vara att anordna ett antal  nätverksmöten renodlade 
för  kreatörer där de får börja nätverka i sin egen bransch för att 
sedan våga ta steget att gå på mötena ihop med övriga näringslivet.
En viktig del för att få exempelvis ungdomar att stanna eller 
 komma tillbaka till Vetlanda och sysselsätta sig med sina kreativa 
yrken är att synliggöra branschen. Visa på förebilder. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE: 

• Företagen har inte tiden att leta efter kreatörerna i  
 kommunen och vänder sig per automatik till storstäderna.
• Små enmansföretag som kreatörer oftast är, har svårt att hitta  
 resurser för att marknadsföra sitt bolag eller sig själva. 
• Attitydfrågan. Det är inte ett ”riktigt” jobb. Det gör  
 det svårt att ta betalt och att överleva på yrket. 
• Att en del estetprogram plockas bort från gymnasienivån i länet. 

STYRKOR INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Det är denna bransch som tydligt sätter kommunen på kartan.  
 Lena Philipsson för Vetlanda till exempel. 
• Tror att de kan hitta många kvinnor inom KKN,
  om de lyfter och frontar den.
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Ulf Annvik – VD Värnamo Näringsliv AB
Jonas Sandahl – VD Gummifabriken
Monica Lembke – Koordinator Gummifabriken
Christer Larsson – Campus Gummifabriken
Elna Svenle – Museichef Vandalorum 

Värnamo har inte lagt så mycket fokus på begreppet KKN 
tidigare, de har inte behövt lyfta blicken då de har stått stadiga 
i tillverkningsindustrin. Nu vill de blicka framåt och med tanke 
på utvecklingen av Gummifabriken så har de verkligen kommit 
igång. De vill satsa stort och Gummifabriken är startskottet. Även 
Vandalorum har växt fram och skapar ett centrum för konst och 
design i Värnamo. 

Värnamo kommun och näringsliv ser möjligheter inom de 
 kulturella och kreativa näringarna och tänker därför på  begreppet 
inför varje nytt projekt. Hur kan vi blanda skola, näringsliv och 
kultur? Gummifabriken är ett bra exempel på det. 

Värnamo Näringsliv har ett projekt på gång vid namn Kreativt 
rum – ett designprojekt som ska öka företagens lönsamhet genom 
att jobba med designfrågor. Det är ett samprojekt mellan Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo, Jönköping och Vetlanda. 

Ett annat projekt som drivs gemensamt mellan Campus Värnamo, 
Kulturförvaltningen och Värnamo Näringsliv kallas Älska resan. 
Det är en idéverkstad där ungdomar (mellan 16 och 30 år) kan 
komma till Gummifabriken och utveckla en redan befintlig idé 

eller hitta nya att jobba vidare med. De kan erbjudas utbildning 
inom marknadsföring och en mentor för råd och stöd för att nå 
målet. 

Ulf Annvik anser att antalet KKN-företag är lågt i Jönköpings län 
jämfört med andra regioner i samma storlek på grund av att det 
saknas förebilder! Gemene man har inte förstått vad KKN står för, 
vad det är. Det skrivs för lite om det så det är inte allmänt känt. 
Folk saknar kunskap om KKN, vi måste visa på bra referenser för 
att lyfta de kulturella och kreativa näringarna. 

När det gäller mötesplatser så ligger Värnamo i framkant. De 
är ett gott föredöme för övriga länet med Vandalorum och 
 Gummi fabriken i spetsen. Det finns även små privata mötes platser 
som till exempel Fredsgatan 25, en företagsfabrik inom digital 
teknik. Här har det skapats en plats där kreatörer kan samlas under 
samma tak. Gemenskap och kreativitet. 

VANDALORUM: 

Vandalorum är ett centrum för regional, nationell och interna-
tionell konst och design, med fokus på utställningar.  Vandalorum 
 jobbar i nära samarbete med konstnärer, formgivare och den 
 kreativa industrin i trakten samt med näringslivet. Här sker 
 samarbeten i form av kurser, workshops och utställningar med 
 Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Högskolan 
för konsthantverk och design vid Göteborgs universitet. Karin 
 Havemose är anställd för att undersöka och utveckla formerna för 
en permanent utbildnings- och forskningsmiljö på Vandalorum.
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GUMMIFABRIKEN: 

Lokalerna i den gamla gummifabriken i Värnamo byggs om till 
en kreativ mötesplats. Första etappen med Campus och Värnamo 
Näringsliv stod färdigt i november 2013. Värnamos ambition är 
att Gummifabriken kommer att vara en attraktiv mötesplats för 
 kommunens invånare och skapa attraktionsvärde även utanför 
regionen. Gummifabriken bildar ett utvecklingscentrum med 
utbildning, kultur och näringsliv. I etapp 2 kommer bibliotek, 
restaurang, biograf, livescen, auditorium och konferenssalar att 
finnas i lokalerna. 

SVAGHETER INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Tror inte att KKN-aktörerna förstår att de kan ge sig in i 

 industrin, tror inte heller att industrin förstår att de behöver  
 kreatörerna
• Investeringar görs oftast i storstäderna, det måste också  
 spridas ut i småkommunerna 
• Titta inte bara här och nu, det är viktigt att se vad  
 som händer om 10 år. 

STYRKA INOM KKN ENLIGT TILLFRÅGADE:

• Det är mer tillåtande nu att satsa på KKN, ett generationsbyte  
 som gynnar denna bransch. Det är ok att vara lite ”flummig”. 
• Värnamo har en stark handel, här kan man göra mycket, till   
 exempel utveckla webbshopparna 
• Projekt som Gummifabriken och Vandalorum
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