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Sammanfattning
Förstudien genomfördes under perioden 20 april 2020 till 19 januari 2021. Gotlands
Kulturrum var projektägare och projektledare har varit Christian Hoffman och Jenny Lundahl
(vi). Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotland
finansierade förstudien.
Målgrupp har varit små och medelstora företag (SMF) verksamma inom kulturella och kreativa
näringar (KKN) på Gotland. Näringen inkluderar nio branschgrupper: arkitektur,
audiovisuellt, bild & form, kulturarv, litteratur & press, litterärt och konstnärligt skapande,
mode (textilt hantverk), reklam och scenkonst. För att spegla näringen på Gotland har vi valt
att lägga till keramik och glashantverk samt garntillverkning till modebranschen.
Vi har haft stöd av en referensgrupp: Anso Norling regional kulturkonsult för slöjd och
hantverk, Helena Selder verksamhetsledare Baltic Art Center, Jens Friis-Hansen musiker och
konstnär, Kickan Holmberg regissör och skådespelare och Roger Hammarström
verksamhetsledare Tillväxt Gotland.
För att kommunicera med målgruppen har förstudien haft en hemsida och skickat ut
nyhetsbrev. Vi har sökt upp verksamheter, organisationer, nätverk och projekt för att
informera om förstudien. Vi har haft många och goda samtal och vi har gjort intervjuer.
Förstudien har haft som ambition att nå många kulturföretagen och tå reda på så mycket som
möjligt om företagen för att få underlag till en projektansökan för ett genomförandeprojekt.

Förväntat resultat vid projektavslut
Ur Tillväxtverkets beslut: Gotlands Kulturrum kommer att ha något att erbjuda i form av samverkan och
en metod för förändring som föreningen vill bjuda in till och testa med fler aktörer inom näringslivet. Gotlands
Kulturrum kommer att få en tydligare bild av behovet av att utveckla mötesplatsen Gotlands Kulturrum och
hur man samverkar med KKN på Gotland.

Mål
1. Vilka är småföretagen inom KKN på Gotland?
2. Omställning till ett liv inom planetens gränser: Vad har företagen för kunskap om
klimat och miljö?
3. Hur förhåller sig små företag till klimatkrisen?
4. Vad är en konstnärlig process för företagen?
5. Vilka behov har företagen av en plattform för att agera tillsammans och hur kan de
bjudas in till en gemensam plattform?
6. Vilka behov har företagen för att kunna möta en förändrad värld?
7. Kan en konstnärlig process underlätta i omställningen? Hur kan den bidra till mer
konkurrenskraftiga företag?
8. Vad är relevant att mäta för företagen?
9. Vad ger andra regioner för stöd till småföretagare verksamma inom KKN?
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10. Hur har dessa stöd arbetat med omställningen till ett hållbart liv?
11. Kan Gotlands Kulturrum vara en plattform för företag att agera tillsammans på?

Aktiviteter
Vi har kartlagt hur många företag/verksamheter inom KKN som finns på Gotland och inom
vilka branscher de arbetar. Vi har även dokumenterat var på ön de finns.
Vi har genomfört intervjuer med några av företagen. Vi har använt öppna frågor för att fånga
in även det vi inte tänkt på att fråga om.
Vi har arrangerat seminarier för att berätta om kartläggningen samt ett slutseminarium.
Vi har gjort en omvärldsspaning för att ta reda på vad som är på gång för kulturföretag på
Gotland och i Sverige.

Resultat
Definiftionen av Kulturella och kreativa näringar (KKN) är förhållandevis ny. I rapporten
Kreametern från år 2018, Tillväxtverket rapport 2059, definierar fem myndigheter vilka företag
som ingår i KKN baserat på företagens SNI-koder. Myndigheternas uppdrag har varit att mäta
näringens storlek, studera regionala skillnader samt jämföra näringens storlek och utveckling i
relation till andra näringar. Det finns en öppen databas med statistik över kulturella och
kreativa näringar samt yrken på nationell nivå kopplad till Kreametern.
Vi kan konstatera att den kulturella och kreativa näringen är svåröverskådlig och spretig. De
nio branschgrupperna är sinsemellan olika. Nästan inga företag känner till vilka branscher som
är inkluderade i den kulturella och kreativa näringen. Näringens styrkor och omfattning är
relativt okänd i samhället.
Vi ser att kulturföretag bidrar till samhällsekonomin på flera sätt. Flera genomförda
forskningsprojekt både i Sverige och utomlands har slagit fast att kulturföretag bidrar till social
integration, hållbar utveckling utanför den egna näringen samt kraftfull innovation. EUkommissionen har lyft fram de kulturella och kreativa näringarnas växande företags- och
innovationsverksamhet. I rapporten Cultural Times - the first global map of cultural and creative
industries, Ernst and Young 2015 lyfts fram att digitala kulturprodukter har blivit den största
inkomstkällan i den globala digitala ekonomin. Detta hänger ihop med att en stor del av
kulturföretagens produkter är immateriella, vilket lämpar sig väl för digital produktion och
distribution.
•

Det här är en näring som växer, både på Gotland och i Sverige.

•

På Gotland finns cirka 1000 verksamheter. Verksamheter är detsamma som företag,
föreningar och organisationer.

•

Verksamheterna är spridda över hela ön med en koncentration runt tätorterna.

•

Antalet kulturella och kreativa företag på Gotland har ökat med 20 procent efter 2012.

•

Kulturarbetare har ofta högskoleutbildning och är i hög grad företagare.

Företagen uttrycker en önskan om fortsatta samtal och erfarenhetsutbyte mellan olika
branscher. Företagen ser möjligheter till starkare företagsutveckling genom samarbete för att
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på så sätt utveckla och stärka den kulturella och kreativa scenen på Gotland. Det finns olika
behov av stöd för att utveckla företagen. Företagen anser att spretigheten är till fördel och att
den kan berika utvecklingen. Verksamheterna vill öka sin kunskap om hur världen förändras
och vad som pågår inom KKN nationellt och globalt. De har behov av stabilare inkomster
och fler kulturscener. De sammanhang i vilka vi medborgare tar kulturföretagen för givna
behöver synliggöras. Regionen behöver medvetandegöras om kulturens betydelse.
Flera av verksamheterna vi intervjuat har redan har börjat arbetet för en hållbar värld men de
har kommit olika långt. Av de intervjuade företagen efterlyser alla mer kunskap om klimatoch miljöförändringar och vad de kan göra för att minska sina negativa avtryck på planeten.
Kulturföretagen har önskemål om bland annat utbildning på betald arbetstid, en organisation
som kan vara rådgivande i klimat- och miljöfrågor, ett Makerspace, en kulturscen som kan
driva kulturspecifika frågor, ett hållbart kunskapsnav samt rådgivning i företagsekonomi.
På Gotland finns förutsättningar som värderas högt av kulturarbetare. I intervjuerna förs
samtal om möjligheten att få tid till annat och att skapa utrymme för andra än urbana värden.
Kulturföretag lockas ofta av glesbygdens fördelar. Närheten till natur och möjligheten att odla
är viktig. Kulturmiljöernas subtila prägling av Gotland och småskaligheten är också attraktivt
för kulturföretag.
Inom KKN på Gotland finns branschspecifika och löst sammansatta nätverk som samarbetar
i lokala frågor men det finns ingen organisation som samlar hela näringen. Det gör det svårt
för kulturverksamheterna att samarbeta och föra fram gemensamma synpunkter i
övergripande frågor och i samhällsutvecklingen. En gemensam KKN-röst skulle kunna ge
underlag till samarbeten, både på Gotland och med andra regioner. Gotlands Kulturum är en
befintlig plattform som kan bjuda in till samtal och möten. Tillväxt Gotland och Region
Gotland diskuterar möjligheten att göra KKN till ett styrkeområde för regionen.
Den konstnärliga och kreativa processen kan ses som den kreativa kraft som leder till
kulturföretagande som ställer om till hållbara lösningar. Förändringen till en värld inom
planetens gränser behöver vara kraftfull för att kulturföretagen ska överleva i kriser. Den
kreativa och konstnärliga processen är olika för alla företag. Den är utvecklad för att passa
verksamhetens specifika behov. Processen är för många motorn i företagandet. Ett kreativt
och konstnärligt arbete är enligt flera företagare det som driver innovation och
samhällsutveckling framåt. Kulturen är ständigt i rörelse och kan ifrågasätta rådande normer.

Slutsats
Vi vill ansöka om medel för ett genomförandeprojekt. Ett projekt som kan skapa möjligheter
för kulturföretag att verka för ett liv inom planetens gränser och i linje med FN:s Globala mål
och Parisavtalet. Kulturverksamheterna är innovativa och öppna för förändringar och vi tror
att de kan inspirera andra företagare. Många har förstått allvaret i situationen och
konsekvensen av den förändring som måste ske. Företagen har behov av både en gemensam
fysisk plats och fler nätverk för att kunna agera kraftfullt tillsammans.
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Bakgrund
De Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
•

Att avskaffa extrem fattigdom.

•

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

•

Att främja fred och rättvisa.

•

Att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska
hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år
2030.
Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under.
Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen
med att nå Agenda 2030, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför.
Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill ledare för hela världen skapa hållbar
utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer
ska kunna ha samma möjligheter som vi.
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Born into the Climate Crisis, Rädda Barnen 2021

Krisen för klimat och miljö
Klimatkrisen och den sjätte massutrotningen är pågående. Världens gemensamma
koldioxidbudget är slut före 2030 om vi fortsätter med livet som vanligt. När vi förbrukat
koldioxidbudgeten når vi varken målen i Agenda 2030 eller Parisavtalet.
•

Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.

•

Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10 till 20 år.

•

Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken och driver på extrema väder.

•

Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga vändpunkter.

Att minska energikonsumtionen och ersätta fossila bränslen med andra energikällor är det
viktigaste vi kan göra för att hejda klimatförändringarna. Nästan 90 procent av energin i
världen kommer från fossila bränslen. Användandet har inte minskat globalt.
Människors aktiviteter har påtagligt påverkat tre fjärdedelar av jordens landareal. Vi har 25
procent naturmiljöer kvar. Jordens våtmarker försvinner i rask takt. Mänsklighetens nuvarande
överutnyttjande av naturens resurser leder till att ekosystemtjänster som levererar till exempel
rent vatten, pollinering och odlingsbar jord försämras och försvinner.
Vi kan fortfarande motverka kollapsen för den biologiska mångfalden och vi kan bromsa
uppvärmningen så att vi klarar Parisavtalets mål. Men då måste en genomgripande förändring
ske nu. Vi kan inte gå tillbaka till vardagen som den var före pandemin. Vi som lever i rika
länder har många möjligheter att genomföra förändringar. Vi har också en historisk skuld till
fattiga länder. Det är vi som förbrukat de allra flesta resurserna fram till idag. Genom avtal har
vi förbundit oss att hjälpa länder med mindre resurser.
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Greta Thunberg säger så här: Vi måste ändra våra sociala normer. Vi måste utbilda oss.
Tillsammans förändrar vi när vi är tillräckligt många som vill samma sak. Vi behöver fokusera
på lösningar. Vi kan inte välja vad vi ska göra. Vi måste göra allt som står i vår makt.

Parisavtalet
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om 2015. Genom avtalet
förbinder sig världens ledare att minska utsläppen av växthusgaser, klimatanpassa och
omfördela ekonomiska medel för att hjälpa de som drabbas av klimatförändringarna. Genom
Parisavtalet åtar sig länderna att bidra utifrån sin förmåga och sina nationella förutsättningar.
Länderna har antagit en handlingsplan för att begränsa den globala uppvärmningen till väl
under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.
Trots Parisavtalet närmar sig planeten en global temperaturhöjning på över 3 grader med
oåterkalleliga effekter till följd. Ingen vändning finns ännu inte i sikte. Andelen koldioxid i
luften fortsätter att öka. Coronakrisen har inte inneburit någon minskning av koldioxidhalten
i atmosfären.

FN:s klimatpanel IPCC
FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, redovisar läget för klimatet och
de gör modelleringar av framtiden. IPCC:s senaste delrapport från sommaren 2021
visar på ett otvetydigt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av
den globala medeltemperaturen. Rapporten bygger på observationer av faktisk utveckling och
inte modelleringar som tidigare rapporter byggt sina slutsatser på. Här finns IPCCs prognoser
illustrerade och de uppdateras varje sekund https://www.dn.se/klimatet-just-nu/.

Den internationella plattformen IPBES
Den internationella plattformen IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services sammanställer och redovisar den senaste forskningen om det globala tillståndet för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Deras rapport från 2019 pekar på att grundläggande
förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden med ökad förlust av
biologisk mångfald.

Första gemensamma rapporten
Båda organisationerna tar fram rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och
experter världen över. De är eniga om att utmaningarna vi står inför måste ses i ett
sammanhang. I juni 2021 presenterades den första gemensamma rapporten om samspelet
mellan klimat och biologisk mångfald. Rapporten tar upp bristen på politiska instrument som
gynnar integrerade lösningar för klimat och biologisk mångfald. Lösningarna bör minska
orättvisorna i världen i stället för att öka orättvisorna. De måste också vara genomförbara.
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Unescos kulturprogram för en hållbar utveckling
UNESCO är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan
medlemsländerna genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. UNESCO har
tagit fram fyra indikatorer som visar hur kulturen kan integreras i arbetet med Agenda 2030.
FN erkänner kulturens roll som en möjliggörare och en drivkraft för hållbar utveckling.
UNESCO åtar sig att se till att kulturens transformativa kraft möjliggör hållbar utveckling.
Det här är de fyra indikatorerna:
•

Miljö och motståndskraft

•

Välstånd och försörjning,

•

Kunskap och färdigheter och

•

Inkludering och delaktighet

Culture is who we are and what shapes our identity. No development can be sustainable without including
culture. UNESCO ensures that the role of culture is recognized through a majority of the Sustainable
Development Goals. From cultural heritage to cultural and creative industries, Culture is both an enabler and
a driver of the economic, social and environmental dimensions of sustainable development.
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Kartläggning
Någon övergripande kartläggning av Gotlands kulturella och kreativa näringar har oss
veterligen inte gjorts tidigare. År 2016 gjordes ett ambitiöst försök att sammanställa data om
öns kulturföretag men på grund av tidsbrist slutfördes inte arbetet. Enskilda branscher har
blivit belysta statistiskt, nu senast litteraturen på Gotland. En färsk rapport har sammanställt
offentliga, privata och ideella aktörer som till exempel författare, förläggare, bokhandlare och
lokalpress (Rapport 2020-09-10 Region Gotland). Då en samlad överblick saknats har KKN för
de flesta utomstående betraktare varit otydlig. Det gäller inte med nödvändighet underliggande
branscher, som blivit mer belysta eftersom det på branschnivå funnits behov av att ta reda på
antalet verksamma företag eller föreningar. Den mest samlade kunskapen om kulturaktörer
och kulturföretag finns hos Region Gotlands kultur-konsulenter. De känner till sina respektive
fält och de har lämnat värdefulla bidrag till förstudien genom sin granskning av kartläggningen.
Denna regionala kartläggning vilar på erfarenheter från den nationella kartläggning av
kulturella och kreativa näringar som lanserades 2017 under namnet Kreametern och som var
ett samarbete mellan de fem statliga myndigheterna Tillväxtverket, Myndigheten för
Kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd
samt Statistiska centralbyrån (Tillväxtverket Rapport 0259, år 2017).
Rapporten följdes av en konferens i Stockholm 2018 samt en ambitiös hemsida på
Tillväxtverket, där man kan ta del av både nationella som regionala data om de kulturella och
kreativa näringarna.

Kartläggningen av näringen på Gotland vilar på de definitioner som presenterades i
Kreametern med syfte att underlätta jämförelser mellan regionala och nationella data. De
nationella definitionerna bygger i sin tur på de definitioner som tagits fram i
EU-kommissionens projekt ESSnet Culture, med vissa modifieringar.

Definitioner och förutsättningar
Kartläggningen har liksom Kreametern utgått från SNI-koder, det vill säga den femsiffriga kod
(exempelvis 90 300) som bygger på industriell branschindelning. Systemet är inte anpassat för
kulturella och kreativa näringar, vilket innebär att definitioner kan baseras på såväl enskilda
som grupper av koder från flera olika traditionella branschindelningar. Metoden har inslag av
både förenklingar och genvägar, men är ändå att föredra för att den skapar ett statistiskt
underlag som är fritt från särlösningar och godtyckliga tolkningar.
Vi har använt oss av huvudindelningen av näringen i branschgrupper respektive branschkategorier.
Vi har valt att göra en regional anpassning genom att lägga till keramik och glashantverk som
egna branschgrupper samt garntillverkning under mode, så att vi har nio branschgrupper
istället för elva. Antalet branschkategorier är desamma, 21 stycken. Keramik och glaskonst
räknas enligt den nationella definitionen inte till KKN-näringarna, men då antalet företag inom
dessa genrer är så stort på Gotland har vi valt att ta med dem som egna branschgrupper, vilket
vi menar ger en mer rättvisande bild av näringen.
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De branschgrupper och branschkategorier som enligt nationella definitioner utgör KKN-näringen.
Branschgrupperna har vi kompletterat med keramik och glashantverk samt garntillverkning under mode.

Då vi i texten talar samlat om alla kulturföretag så använder vi termen näringen eller KKN. När
vi talar om de delar som näringen består av så använder vi termen branscher eller möjligen
branschgrupper.
Vi har valt att fokusera på företag i sammanställningen, men har också tagit med föreningar
(såväl ekonomiska som ideella) och organisationer samt stiftelser. Vi har valt att inte räkna
med permanenta verksamheter som drivs vid eller av Region Gotland, exempelvis
Kulturskolan (jfr kommunala musikskolan). Däremot har vi inkluderat företag och
verksamheter som har i större eller mindre grad har regional finansiering. I stället för att tala
om företag har vi därför valt att använda begreppet verksamheter som är mer rättvisande och
inkluderar samtliga företags- och organisationsformer.
Knappt 100 verksamheter har tillkommit i slutfasen av kartläggningen och har inte hunnit
bearbetas. De siffror som presenteras nedan kan därför komma att modifieras. Förändringarna
kommer främst att gälla enskilda kategorier och bedömningen är att övergripande sammanställningar och jämförelser ändå blir rättvisande.
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Metod
Kartläggningen inleddes med en analys av den ofärdiga kartläggningen från 2016. I den fanns
uppgifter om företagsnamn, branschtillhörighet, postadress och kontaktperson. För att närma
oss Kreametern och kunna göra relevanta analyser av ekonomi och hur näringen är
organiserad, valde vi att lägga till;
•

SNI-kod/-er

•

Omsättning

•

Antal anställda

•

Företagsform (aktiebolag, enskild firma och så vidare)

Vi har valt att använda oss av öppna källor på internet för att få fram eller kontrollera data.
Exempel är allabolag.se, merinfo.se, hitta.se. Naturligtvis kan man beställa data från till
exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Skatteverket, men i det här fallet gjordes
bedömningen att listan med antalet företag (efter kulturkonsulenternas kontroll) var så pass
stringent att tilläggsinformation gällande SNI-koder, adressuppgifter och omsättning var fullt
tillräcklig för att åstadkomma den översiktliga sammanställning som varit målet i denna
förstudie.
När det gäller antalet anställda så ska det förtydligas att uppgiften i många fall inte gått att få
fram, vilket gör att vi valt att inte göra några statistiska sammanställningar angående detta.
Vår sammanställning har samlat in data gällande följande kategorier;
•

Företagsnamn

•

Branschgrupp

•

Företagstyp

•

SNI-kod/-er

•

Adress

•

Postnummer

•

Ort

•

Kontaktperson

•

Omsättning

•

Anställda

•

Notering/övrigt
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Resultat
Det totala antalet verksamheter i Gotlands län, det vill säga samtliga företagsformer och
föreningar, är i skrivande stund, 972 stycken, vilket innebär en tillväxt med ungefär 20 procent
sedan år 2010. En nationell jämförelse från perioden 2010 - 2016 visar att tillväxten var ca 10
procent från ungefär 115 000 företag år 2010 till 128 000 företag år 2016.
Antalet verksamheter per branschgrupp fördelar sig enligt diagrammet nedan. De största
branschgrupperna utgörs av litterärt och konstnärligt skapande med 206 verksamheter, bild
och form med 190 verksamheter, scenkonst med 185 verksamheter och mode med 157
verksamheter. Sett till företagsform fördelar sig verksamheterna på följande sätt:
•

Aktiebolag 29 procent

•

Enskild firma 63 procent

•

Handelsbolag 3 procent

•

Övrigt 5 procent (Ideella föreningar, stiftelser, kommanditbolag)

Figuren visar de 972 verksamheterna fördelat per branschgrupp

När det gäller näringens omsättning har vi från perioden 2010 till 2016 förlitat oss på öppna
data från SCB som visar att omsättningen ökade från 840 miljoner kronor till 960 miljoner
kronor, vilket innebär en ökning på ca 15 procent. Enligt våra beräkningar är näringens
omsättning för år 2020 ca 1000 miljoner kronor vilket stämmer väl med tillväxttakten från
föregående period. På branschnivå dominerar branschgrupperna mode samt litteratur och
press, som står för ca 50 procent av den totala omsättningen. Inom kategorin litteratur och
press finns tidningar, tryckerier och sätterier vilket kan ge en förklaring till omsättningens
storlek. Under perioden 2010 till 2016 har litteratur och press totalt sett ökat omsättningen
med ca 17 procent men med en nedgång från toppåret 2013. Modebranschen uppvisar en svag
ökning i omsättning åren 2015 - 2016, men totalt sett en svag minskning från år 2010.
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De flesta övriga branscher uppvisar små förändringar, med undantag från scenkonst som hade
ett tydligt toppår 2012, föll sedan tillbaka 2013 och har sedan dess en relativt tydlig uppgång.

KKNs verksamheter, omsättning i miljoner kronor.

Med hjälp av företagens postnummer har vi kunnat göra kartor över Gotland per
branschgrupp och fått fram en geografisk fördelning. De mindre branscherna, arkitektur,
reklam och audiovisuellt hittar vi företrädesvis i Visby samt i tätorterna Slite, Hemse,
Klintehamn, Fårösund och Burgsvik samt längs öns kuster. De större branschgrupperna
litterärt och konstnärligt skapande, scenkonst samt bild och form omfattar fler små företag
och finns därför också bredare fördelat över hela ön. Branschgruppen mode har absolut
jämnast fördelning över ön och med verksamheter även i öns skogliga och glest bebyggda
delar, vilket kan förklaras med att en stor del av modeföretagen kan kopplas till lamm- och
ullindustri vilken ofta är tätt sammanlänkad med jord- och skogsbruk.
Jämförelser mellan olika branschers geografiska spridningsmönster har inte hunnit fördjupas
inom ramen för denna förstudie, men skulle vara en intressant fortsättning på
kartläggningsarbetet. En mätning av antalet kulturföretag inom olika branscher på en plats
skulle vara ett sätt att upptäcka kopplingar mellan branscher och ett sätt att upptäcka kreativa
noder, eller kraftfält. Rapporten Kreametern poängterar att kulturella och kreativa näringar,
förutom kulturella värden, även utvecklar näringslivet och samhället på flera positiva sätt.
Kulturföretaget används ofta som medel att nå andra mål, som sociala eller miljömässiga, vilket
därför påverkar samhällsekonomin på ett positivt sätt. Flera svenska forskningsprojekt har
genomfört mätningar av kreativa kraftfält, exempelvis i Halland åren 2011 till 2013 där man
använde metoder som utvecklats av den italienske ekonomen Pier Luigi Sacco vid IULMuniversitetet i Milano. Syftet har varit att utreda kulturens betydelse i den postindustriella
ekonomin. Forskningsresultaten pekar på att kulturverksamheter skapar särskilda mervärden
och bildar basen i en övergripande värdekedja, central för ekonomin i sin helhet. Sacco
betraktar kultur som en plattform för social integration och social sammanhållning samt
innovativt skapande (Gustafsson 2013).
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Ett intressant utvecklingsområde skulle vara att kombinera resultatet från den utförda
kartläggningen med en kartläggning av yrkeskoder (SSYK) inom kreativa yrken för att kunna
göra en cirkelmodell enligt den metod som utvecklats av den australiska kulturekonomen David
Throsby och som ligger till grund för ESSnet Cultures arbete inom EU. Cirkelmodellens två
huvudpoänger är att den inte rangordnar kulturella funktioner utan jämställer dem och den
andra är att den placerar skapandet i centrum och att användaren kan lägga till så många lager
av funktioner utöver skapandet som behövs för det aktuella syftet. För att komma i mål med
en svensk cirkelmodell skulle ett arbete på nationell nivå kring definitioner behövas för att
avgöra vilka yrkeskoder som ska höra till respektive kategori.
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Intervjuer
De intervjuade
Vi har intervjuat 19 personer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna på
Gotland. Intervjupersonerna har varit 30 år och äldre. 16 personer är företagare och tre arbetar
med utbildning i offentlig regi. Intervjuerna har varit en till två timmar långa. De intervjuade
har generöst delat med sig av sina tankar och idéer.
Vi har intervjuat de som hört av sig till oss. Vår ambition har varit att intervjua någon från
varje bransch, intervjua lika många kvinnor som män i varierande åldrar och lyssna på röster
även utanför Visby. Vi har fått förslag på intervjupersoner från referensgruppen och för att få
en lite större mångfald röster har vi sökt upp intervjupersoner.

Våra frågor
•

Vem är du? Vad gör du?

•

Vad innebär en omställning till ett samhälle som respekterar planetens gränser för ditt
företag? Vad skulle du behöva för att skapa större förändring och vad gör du redan?

•

Vad särskiljer kulturföretag från andra små företag på Gotland? Hur kan den
konstnärliga och kreativa processen vara stödjande i en omställning?

•

Vi tror att en förändring blir kraftfullare om vi gör den tillsammans. Har ditt företag
behov av att ta sig an ett förändringsarbete tillsammans med andra? Kan Gotlands
Kulturrum bli en mötesplats för att utbyta erfarenheter och kunskap samt sprida
information och goda idéer?

•

Hur har ditt företag påverkats av pandemin?

•

Vore det bra att kunna mäta förändringen? Vad skulle behöva mätas och hur?

Arkitektur
Katarina Ossiann, arkitekt

Eskelhem

Audiovisuellt
Deivert Productions AB, Seamus Deivert, ljud- och efterproduktion

Visby

Eat Create sleep, Martin Greip, speldesign

Visby

Bild & Form
Gunila Axén Rådberg, textilformgivare,

Norrlanda

Studio Christer Jonson, bokformgivning

Östergarn

Studio Plåthuset, Therese Wikman, grafisk design, odling, brödjobb

Hörsne

Emma Hanqvist, illustratör

Visby

Kulturarv
Chab ab, Centrum för ekologi och byggnadsvård, Peter dÀgnan

Hemse
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Litteratur & Press
Magasinet Horisont, Christer Bjöhle

Visby

Litterärt och konstnärligt skapande
Juri Markkula, bildkonstnär

Visby

Mode
Vävateljé Deborahs design, Deborah Stålek

Klintehamn

Esther & Inez AB, Pattern & Grading, Sweden, Sara Högblom

Visby

Scenkonst
Etttag, Linnea Grimstedt

Visby

Teater Lind, Tomas Lindström

Visby

Gia Schager, danspedagog, och regional danskonsulent, Region Gotland

Visby

Ylva Hammar, pedagog inom bild och form, Region Gotland

Visby

Mattias Svensson Sandell, verksamhetsledare Gotlands tonsättarskola

Visby

Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik, Marita Jonsson,
verksamhetsledare konsthallen körsbärsgården

Burgsvik

Keramik och glas
Glashuset i Burs, Gotlands trädgårdssällskap, Annkristin Bäckström Jacobsson Burs

Reklam
Saknar vi.
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Platsens betydelse
Ju fler intervjuer vi gör desto tydligare blir platsens betydelse för de vi intervjuar. De vi
intervjuar har aktivt valt Gotland som platsen att leva på, det är bara två som inte aktivt valt
platsen. Drygt hälften bildar sina företag i samband med att de flyttar till ön. Sex av de
intervjuade är företagare redan innan de flyttar hit. Alla vi intervjuar har bott en period på
fastlandet och flertalet är födda där. De tre som vuxit upp på ön har utbildat sig på fastlandet
innan de återvänt. De två personer som skaffat sin högskoleutbildning på Gotland är uppvuxna
på fastlandet men valde att stanna därför att ”de blev kära i ön”.
En önskan om förändring och ett annat liv är för många en anledning till att flytta. De önskar
sig ett småskaligt liv med lugnare tempo. Tid för familjen är också en viktigt. Fyra personer
förändrar sin yrkesinriktning i samband med flytten till ön. Företagandet går från att vara
kommersiellt och globalt till småskaligt och lokalt. Kontakten med fastlandet och världen är
nödvändig, antingen för uppdrag eller för utbyte och nätverk. Det är bara tre av företagen som
får hela sin försörjning från uppdrag på ön. Två företag tycker att ö-läget försvårar samarbeten
genom dåliga kommunikationer.
Naturen, odlandet och kulturmiljön är viktig för fler än hälften. De nämner närheten till
naturen liksom att de hämtar kraft från naturen och odlandet i intervjuerna. Minst åtta företag
har naturens växande, ekosystemen, självförsörjning och bevarandet av natur- och kultur19

miljöer som sin största inspirationskälla och företagets kärna. För sex av intervjupersonerna
är odlingen viktig för företagsidén, för produktutvecklingen eller en livsnödvändig del av att
vara människa.
Cirka åtta av företagarna stannar helst på ön och gör få resor till fastlandet. Det lokala och
småskaliga livet är viktigt tillsammans med möjligheten att bygga lokala nätverk. Många
uppdrag är osäkra och kulturföretagarna har många uppdrag samtidigt. Om ett uppdrag faller
bort kan förhoppningsvis ett annat vara möjligt att försörja sig på. Några har flera företag,
andra har flera olika jobb och olika engagemang utöver företagandet. Ålderspensionen ger en
kulturell frihet.
Gotlands kulturmiljöer med världsarvet och de medeltida kyrkorna som inspiration kommer
fram i endast en av intervjuerna. Den odlade kulturmiljön, genbanker och historiska trädgårdar
kommer fram som ett kärnvärde i en annan intervju. Kanske är platsen Gotland så starkt
förknippad med kulturmiljön att inspirationen är underförstådd? Gotland är kanske sina
kulturmiljöer utan att de behöver nämnas.
De som är nya på ön samarbetar gärna och nyetablerade företag uppfattas som bejakande och
nyfikna. Digitala nätverk och uttryck är mycket viktiga för de unga företagarna och är en del
av företagets kärnverksamhet i minst två företag. De kreativa nätverken är viktiga och mycket
personliga liksom de är lokala. Ingen har överblick över helheten utanför sin egen bransch och
i många fall inte heller inom sin egen bransch.
Administration och byråkrati hindrar utvecklingen av företaget enligt en handfull. De säger att
de är ointresserade av att lägga tid på att administrera företaget och det är för mycket papper
och datorer. De vill vara proffs på kulturen i stället. Fem av företagen är intresserade av
företagsutveckling och har anställda. De arbetar för att företagen ska växa.
Kulturföretagarna offrar ofta en trygg ekonomi för att få vara kreativa. Företaget ger
kulturarbetarna möjlighet att arbeta med precis det de vill. Två har en god ekonomi tack vare
sina företag.
Tio företag lyfter fram behovet av att bredda målgruppen för kulturhändelser. De arbetar redan
nu aktivt för att tillgängliggöra, informera om och öka deltagandet i kulturell verksamhet, både
i form av verksamheter och som möjliga yrkesval för försörjning.
Gotland attraherar företagare med högskoleutbildning som har kunder och nätverk på
fastlandet vilka de kan ha en digital kontakt med.

Hållbarhet
Alla tar arbetet med hållbarhet på stort allvar. Alla önskar mer kunskap och vill arbeta mer
hållbart. De önskar veta vad som gör skillnad och vad olika förändringar ger för effekter, både
som individer och som företagare. Kunskapen om klimat och miljö varierar mellan företagen
och de har olika behov av kunskap och lösningar för att kunna förändras. Ingen av företagarna
står stilla, alla är i förändring.
Tretton företagare är helt införstådda med att vi lever i en klimatkris och att den biologiska
mångfalden och ekosystemen är hotade. Fyra företag arbetar inte uttalat med hållbarhet. Tio
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av företagen profilerar sina företag som hållbara och de arbetar aktivt för att bli ännu mer
medvetna. Dessa företag producerar enbart ekologiska och småskaligt tillverkade varor, har
egna solceller och klimatsmarta hus.
- Jag vill transformeras på riktigt och lämna en sund miljö efter mig.
- Det handlar om att bli delaktig i någonting som är större än en själv.
- Använd nudging och ändra normen. ( Nudging betyder att knuffa personer mot mer hållbara beslut.)
- Många små och bra beslut smittar av sig och kan inspirera i det lilla. Spännande ska det vara!
- Det kan finnas en ekonomisk vinning i att hoppa av ekorrhjulet. Det ger mer pengar kvar.
- Kulturen tittar på skeenden utifrån och med nya perspektiv.
- Kulturen ifrågasätter. Det behövs i omställningen.
Den sociala hållbarheten är angelägen för de vi inervjuar. Hur vi påverkar genom att vara och
det vi väljer att gestalta reflekterar flera över. Intervjuerna handlar om vikten av den sociala
hållbarheten som är svår att mäta. En del av företagarna är inga stora teknikoptimister utan de
tror på den social hållbarhetens förmåga att skapa förändring. Cirka 13 företag säljer
immateriella produkter som är mellanmänskliga och fömedlar uttryck.
Flera av samtalen berör på inre omställning:
- Att ställa om är att gå ner i tempo. Vi måste sluta göra vissa saker men det är svårt när normen är
annorlunda. Vi behöver ha tid. Vi pressar oss så hårt att vi glömmer kropp och själ.
- Resorna är en utmaning. Jag känner mig som en bov med fossila bränslen. Allt ska gå så fort och det är
svårt att stå emot. Jag lovade mig själv att gå ner i tid för klimatets skull.
- Jag kan förändra mig själv men inte publiken. Jag tror på en inre förändring.
- Hållbarhet i det jag gestaltar är viktigt liksom vilka berättelser vi berättar.
- Jag vill inte ens jobba heltid.
- Det är med en social omställning vi kan påverka samhället.
Några företag nämner att checklistor skulle vara ett stöd för klara av att säga nej till uppdrag
med klimatbelastande budget.
- Hade jag en checklista kunde jag säga: -Det här ska vi följa i projektet. Då vore det lättare.
- Som regissör och producent har jag stor möjlighet att påverka i alla mina val under en arbetsperiod som kan
vara lång.
Sex av de intervjuade arbetar med att ge barn möjlighet till konstnärliga uttryck och
kulturupplevelser. Sju av de intervjuade arbetar aktivt för att inkludera minoriteter, nya
svenskar och jämställdhet. Tre av personerna har en anställning i en större organisation och
har därför genom statliga beslut redan ett uppdrag att inkludera barn och jämställdhet.
Merparten av företagen praktiserar den omställning vi måste göra för att minska våra avtryck
på klimat och miljö.
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Tillsammans
Att vi blir kraftfullare tillsammans är alla överens om. Kulturen behöver en gemensam röst för
att bli synlig och för att kunna påverka det samhälle kulturföretagen verkar i. Kulturföretagen
vill inspireras av varandra och dela tips.
Företagen har behov av både en fysisk plats och ett nätverk för att kunna agera tillsammans
och för att kunna skapa kraft i sina behov och uttryck. En gemensam organisation behövs till
samarbeten, vid ansökningar och för att driva näringens intressen bland mycket annat.
Företagen vill vara synligare och de vill uppmärksamma det gotländska samhället på kulturens
betydelse och alla de sammanhang i vilka vi medborgare tar kulturföretagen för givna.
Samarbeten med offentliga aktörer efterfrågas. En gemensam fysisk kulturplats skulle kunna
innehålla mycket; konserter, debatter, föreläsningar, föreställningar, en plats att synas på och
en plats att marknadsföra sig på.
- Tillsammans kan vi dela på saker som kräver en större satsning.
- Vi måste ha nätverk för vår överlevnad, utbyte och inspiration.
- Ensamma kommer vi ingen vart, tillsammans blir vi en maktfaktor.
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Företagen ser värdet av mångfalden av branscher inom den kulturella och kreativa näringen.
De är intresserade av att samarbeta med alla de olika företag som ryms inom KKN. De tycker
att spretigheten hos branscherna är en fördel som kan berika utveckling. En gemensam KKNröst från Gotland kan ge underlag till samarbeten med andra regioner. Kulturum är enligt
företagen redan en plats för samverkan. Platsen kan utvecklas till att bli en samlingspunkt för
fler kulturföretag. De som flyttar till ön vill vi kunna träffa andra och de etablerade företagen
vill bidra med tips och nätverk. Det är ont om nätverksplatser för att hitta varandra och de
lokala uppdragen.
- Vi kan lära oss av varandra. Lära oss att uppmuntra varandra.
- Vi behöver hitta samarbetsformerna. Det största bekymret är att vi är små.
- Jag kan lära mig mycket av andra och se att jag inte är ensam i mitt arbete. Hur påverkar jag andra?
- Nu hittar jag de nya kontakterna och företagarna i lekparken.

Den konstnärliga och kreativa processen
En konstnärlig och kreativ process är upphovet till flertalet av företagens produkter och ofta
motorn i företagandet. Det är inte processen som behöver utvecklas utan den behöver bli
synlig så att företagen kan ta betalt för den. Processen är enligt flera företagare det som driver
innovation och samhällsutveckling framåt. Företagen utvecklar sin egen process efter sina
specifika behov. Hur de arbetar med processen är olika för varje företag. Det gemensamma är
ett nyfiket, prövande och ifrågasättande förhållningssätt till livet och omvärlden.
- Alla projekt som inte blivit något har ändå gjort något med mig.
- Kulturen är viktig för att bevara och hålla en demokrati levande. Våra kulturskapare vänder och vrider på
frågan hela tiden.
- Det är kulturens uppgift att ifrågasätta. Kulturen kan se saker ur andra perspektiv.
- Det enda som är beständigt är förändringen.
- Att vara lösningsfokuserad är att vara kreativ.
Ett företag inspireras av att undervisa och av samvaron med andra, ett annat av att undersöka
frågeställningar i avskildhet. Några arbetar strukturerat från klockan åtta till fyra enligt en
utprövad metod. För dom kommer kreativiteten genom strukturerat arbete. Andra upplever
en frihet i att kombinera sitt arbete med att ha barnen hemma. Arbetet och livet vävs ihop.
Kreativiteten uppstår i mellanrummen mellan vardagens bestyr. Kreativiteten är ett uttryck för
nyfikenhet och att vara närvarande. För flera intervjupersoner genomsyrar den kreativa
processen hela livet och finns med överallt. Flera skapar egna möjligheter för att få det som är
viktigt att synas. De vill bredda samhällets uttrycksformer genom sitt företagande.
- Kreativiteten behöver tid och ouppmärksamhet.
- Det krävs frihet för den skapande processen annars dör den.
- Hantverket är en avkoppling till allt som pågår i huvudet.
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Kreativitet är ett verktyg som går att lära ut. Det borde finnas i fler utbildningar.
- Det är viktigt att dagens barn får höra de berättelser om möjligheter som jag saknade.
- Det är viktigt att förmedla till barnen att konstnärliga yrken finns.

Pandemin
Alla företag är påverkade av pandemin och de har i olika grad förlorat intäkter. Branscherna
har påverkats olika. Spelföretaget som redan är digitalt säger att allt tvärdog. De företag som
har butiker och försäljning har gjort stora förluster. Öppna ateljér ställdes in och försäljningen
uteblev. De företag som arbetar med scenkonst har drabbats kraftigt eftersom den fysiska
publiken försvunnit. De som arbetar med utbildning undervisar mindre grupper och har ställt
om till digital utbildning. Utbildning för de riktigt små barnen som är beroende av vuxnas hjälp
har ställts in. Arkitekterna har i princip inte påverkats alls.
Företagen påverkas i flera led av händelser i omvärlden. Galleristen på fastlandet gick i
konkurs. Fotbollen slutade med matcher och därför skrevs inga texter som behövde illustreras.
Reseförbudet stoppade internationella samarbeten och evenemang och repetitioner på
fastlandet gick inte att delta i. Två företag säger att det är svårt att avgöra om det är pandemin
eller den vanliga variationen som gjort att updragen minskat. Några företag ansöker om stöd
som tillkommit som följd av pandemin. Statliga medel kommer för sent och ersätter
förlusterna ytterst marginellt. Flera kulturföretag överlever därför att företagarna får sin
försörjning från många olika verksamheter.
Pandemin har gjort företagen innovativa och den har tvingat fram en förändring för att
överleva den extrema situationen. Att upphöra med kulturarbetet och starta en ny inriktning
har inte varit ett alternativ. Kulturföretagarna är vana att anpassa sig till förändrade villkor och
vet att de måste vara flexibla för att klara sin försörjning. De är väl medvetna om att de är
sårbara om de är beroende av personal, lokaler, utrustning och stora investeringar. Alla med
anställda har minskat antalet anställda. Kulturföretagarna nämner att nätverken är viktiga för
resiliensen, både de nära nätverken inom familj och släkt liksom regionala nätverk.
Ett nytt digitalt liv som är otroligt spännande har uppstått genom pandemin. Nu finns tid att
ta fram konceptidéer och pröva nytt. Pandemin har påverkat resandet och
fastlandskontakterna har krympt. Det har gynnat nya lokala samarbeten. Några av företagarna
har använt tiden utan betalt arbete till kreativt arbete för att skapa nya idéer att realisera efter
krisen. Ett obetalt arbete som bygger på kulturföretagarnas resiliens och uppfinningsrikedom.
- Det kan komma goda förändringar ur den här omställningsprocessen under pandemin.
- Vi måste hitta ett annat sätt att inte tära, att tänka på hållbarhet och ha hoppet.
- Nu finns tillfälle att tänka: hur kan mötet med konsten se ut?
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Mätning
Den här frågan har varit svår för intervjupersonerna att besvara och den har inte heller alltid
hunnits med i samtalen. Att det är intressant att mäta är tydligt eftersom mätning synliggör en
förändring. Ett par företag vill mäta sin förbrukning av koldioxid för att bli varse hur de bäst
minskar förbrukningen. Flera företag tycker att en certifiering av företaget eller en produkt
vore ett sätt som kan ge konkurrensfördelar. Ett förslag är att sätta en stämpel eller medalj på
biljetten. Att skapa en matrikel eller checklista för scenproduktioner vore toppen tycker ett par
företag.
-Vad publiken skulle få ut av ett hållbarhetscertifierat evenemang?
-Den här föreställningen är hållbarhetsstämplad.
-Kulturklimatsmart!
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Omvärld
Vi har hittat flera spännande exempel på verksamheter och projekt som kombinerar kultur
och hållbarhet. Kombinationen företagande och hållbarhet är ännu vanligare. Företagande och
kultur har vi hittat två exempel på. Men kombinationen av alla tre, hållbarhet, kulturarbete och
företagande har vi bara hittat i det tio år gamla projektet Kulturarv för framtida generationer,
Kulturarv Halland.

Sverige
Kulturmiljö Halland
”Klimatförändringarna är en realitet och kommer att leda till bland annat förändrade väderleksoch temperaturförhållanden, förhöjda havsnivåer, mer frekventa extrema vädersituationer
med mera. Men de kommer inte bara att påverka framtiden, de kommer också att påverka vår
historia. Med utredningen Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges
kulturarv visas hur kulturarvet i Västsverige kan komma att påverkas av de kommande
klimatförändringarna.”

Sörmlands museum
Sörmlands museum använder ett normkritiskt och inkluderande berättande. De har
utställningar om slöjd och återbruk och har ett stort utbud av kurser i hållbara tekniker. De
utsågs till årets museum 2020. På Nynäs slott pågår utställningen Hållbara hus om naturliga
byggmaterial och de håller kurser i anslutning till utställningen.

Klimatsalongen, Nyköping
”Succén Klimatsalongen startade 2019 med full kraft! Klimatfrågan måste helt enkelt läggas på
bordet, igen och igen. Och upp på väggar, hängas från tak och placeras ut på golvet precis där
alla går! Utställningen visas på Instagram @klimatsalongen!”
”Östra Vintergatan är en skyltfönsterutställning i Nyköping som visas längs Östra Storgatan
med omnejd - en visuell och ibland interaktiv upplevelse i sagans värld, med vinterfantasi och
återbruksmagi!”

Rejmyre Artlab
Rejmyre Art Labs Center för Studier i Periferin är ett långsiktigt, platsbaserat konstnärligt
forskningsprojekt. ”Vi samlas för att undersöka angelägna frågor, som vi refererar till som
forskningsnoder, genom olika konstnärliga metoder. Vi använder en ensemble-residency-modell för
att genomföra denna forskning, och för att gemensamt tänka kring aspekter av vår komplexa
existens på denna plats, i denna tid.”

The Dark Mountain Project
Projektet har hittills publicerat 18 böcker med berättelser.
“Together, we are walking away from the stories that our societies like to tell themselves, the
stories that prevent us seeing clearly the extent of the ecological, social and cultural
unravelling that is now underway. We are making art that doesn’t take the centrality of
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humans for granted. We are tracing the deep cultural roots of the mess the world is in. And
we are looking for other stories, ones that can help us make sense of a time of disruption and
uncertainty.”

Region Västmanland och Omställningsberättelser
”Region Västmanlands uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till
en hållbar regional utveckling präglad av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. I
Västmanland är kulturen en drivkraft för samhällsutvecklingen och de professionella
kulturskaparna är synliga, uppmärksammade och ges förutsättningar att driva
utvecklingsfrågor.”
En konstnärsgrupp med olika professioner är anställda i projektet Omställningsberättelser.
Projektet är ett samarbete med Lunds universitet. ”Det huvudsakliga syftet
med Omställningsberättelser är att motivera människor att formulera sina egna tankar om
klimatförändringarna, att skapa utrymme för reflektion och engagemang. Detta gör vi genom
att vi är ett sammanhang där berättelser blir till genom konstnärlig gestaltning och bearbetning.
Vår plattform blir på så sätt en megafon för de som vill att andra ska höra deras berättelser. ”

Narrating Climate Futures, Lunds universitet
Ett 15 tal forskare med olika kompetenser samarbetar i den gemensamma plattformen.
”Narrating Climate Futures is a collaborative initiative in which we explore the narratives and
stories of alternative climate futures. Stories are key in envisioning how we want the future to
unfold. Through storytelling, climate futures become close and personal, rather than distant
and abstract as when presented from the perspective of scientific facts.”

Sorg och hopp i omställning, Malmö Universitet
Institutionen för konst, kultur och kommunikation .”Debatten om en omställning till ett
fossilfritt samhälle tenderar att fokusera på hur ny teknik kan ersätta fossilt bränsle, dock utan
att behöva omförhandla sätt att leva som har gjorts möjligt genom tillgången till fossil energi.
En omställning till ett fossilfritt samhälle kommer med största sannolikhet även innebära en
omställning i vardagliga praktiker, värderingar och föreställningar. I vissa fall kan
omställningen även leda till förluster av resurser, saker och mobilitet.”

Omställningsbyrån
”Vi i Omställningsbyrån arbetar med omställningen till en värld i ekologisk balans. En värld
präglad av mänsklig omtanke som vi med gott samvete kan lämna över till kommande
generationer. Omställningsbyrån är en arbetsgemenskap för omställare som bor på olika
platser i Sverige.
Omställning för oss är att arbeta med:
•

både inre och yttre förändring

•

att vi skapar vår framtid genom att agera gemensamt

•

lokala lösningar

•

visioner
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
”bidrar till klimatmålet att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.
Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i
världen de sker, minska med 30 procent.” I klimat 2030 är många och olika verksamheter
delaktiga, allt från teaterkollektiv och modeföretag till kommuner.
”För att vi ska kunna ställa om till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle behöver vi
arbeta med arbetssätt som på olika sätt bidrar till samhällsförändring. Vi behöver agera som
föregångare, planera för en klimatsmart framtid, utveckla och sprida nytänkande innovationer
och skapa attraktiva samhällen, byar och städer där det är lätt att välja det klimatsmarta
alternativet.

Klimatprotokollet, Uppsala kommun
”Ett klimatpositivt Uppsala i sikte! 42 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda samarbetar för
klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Tillsammans når vi längre!
Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemsamma utsläppen av
växthusgaser. Under perioden 2015 - 2018 minskade utsläppen med 10 procent. Från år 2021
fram till 2030 är Klimatprotokollets mål att minska de gemensamma utsläppen med 14 %
årligen. Det skulle innebära i princip noll-utsläpp 2030.”

Kulturinkubatorer
eXpression Umeå är företagsinkubator för KKN. eXpression finansieras av Umeå kommun
och Umeå universitet.
Kulturinkubatorn Transit Stockholm är en ideell förening för yrkesverksamma filmare,
musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit finansieras av
Kulturförvaltningen och Stockholms läns landsting.

Stockholm Makerspace
”Stockholm Makerspace är en crowdfundad förening och verkstad med lokaler i centrala
Stockholm. Det är en plats som syftar till att främja utforskande i gränslandet mellan teknik,
konst och hantverk och uppmuntra lekfullt meckande och driva innovation genom
interdisciplinärt samarbete. Du kan själv bli en del av föreningen genom att bli labbmedlem
eller årsmedlem. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor eller komma förbi lokalen när vi
har öppet hus.”
På Stockholm Makerspace praktiseras delande, tillsammansgörande och cirkulära lösningar.
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Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi 2021
Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom
åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.
Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen
innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning,
teknikutveckling och avfallshantering. Genom beslutet lägger regeringen grunden för en
långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Gotland
F/ACTmovement Hållbart mode
är ett projekt från Göteborgsregionen och Science Park Borås som vill främja en mer hållbar
produktion och konsumtion av mode och textil. Genom F/ACT Movement samarbetar
kommuner, företag och konsumenter med varandra för att hitta nya, spännande lösningar.
Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland är en av samarbetsparterna och för andra året deltar
F/ACTIVISTer från Gotland och praktiserar hållbart mode under nio månader.

Gotland Grey Wool 2019 - 2020
”Gotland Grey är ett initiativ som vill utveckla av en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på
Gotland. Fokus i satsningen är produkt- och produktionsutveckling kopplat till förädling av
den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras. Det långsiktiga målet är att öka
möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland. Centralt för
initiativet är att utveckla former för affärsmässiga samarbeten som bidrar till att skapa
förutsättningar för hållbar utveckling i hela värdekedjan – från tvättad ull via förädling till kund.
Projektet Gotland Grey finansieras av länsstyrelsen.”

Gemensam digital plattform för Gotland 2020 - 2023
”Region Gotland tar ett nytag på varumärkesplattform och skapar en helt ny gemensam yta
som ska ta över efter nuvarande www.gotland.com. Vi breddar perspektivet till att även
omfatta gotlänningar (besöka & uppleva, arbeta & utveckla och numer också bo & leva) och
skapar även en verktygslåda för små och medelstora företag som en hjälp att ta rygg på, och
stärka sig själva och varumärket Gotland i sin marknadsföring och stärka förutsättningarna för
en hållbar tillväxt.”
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Gotlands Kulturplan 2021 - 2024
Kulturplanen anger tre fokusområden som är strategiska och politiskt prioriterade områden:
•

Social hållbarhet

•

Kulturskapandets villkor

•

Kulturen som näring

Politiskt prioriterade områden inför arbetet med den nya kulturplanen:
•

Kultur och hälsa

•

Kulturens betydelse för demokrati och yttrandefrihet

•

Barn, ungdomar och unga vuxna

•

Kulturtillgången på landsbygderna

•

Socialt utsatta områden

•

Ökad självfinansieringsgrad i de regionala institutionerna

•

Ökad synlighet

•

Kreativa näringar och närmare samverkan kultur – näringsliv

Vision 2040
är region Gotlands nya regionala utvecklingsstrategi som är igång från 2021. Den regionala
utvecklingsstrategins prioritering inom kulturområdet är:
•

Tillvaratagande av kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete

•

Främjande av skapande, språkutveckling och delaktighet för barn

•

Förstärkt tillgång till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna

•

Förbättrad tillgång till ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande

•

Främjande av kulturen som näring
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Kultur på Gotland under fyra decennier
I den gröna vågen på 1960- och 70-talen och fram till millenieskiftet blomstrade kulturlivet på
Gotland. Många flyttade till ön, bostäderna var billiga och det fanns bostäder att hyra.
Kulturlivet innehöll många olika aktiviteter som bokcaféer, lunchkonserter, musikevenemang,
och dansföreställningar. Gotland erbjöd ett varierat kulturutbud och möjligheter till utveckling
och samskapande bortanför storstadslivet. Miljöcentrum på Gotland var ett seminarium som
pågick en sommar i slutet av 1960-talet. Carlo Derkert tog hand om barnen. De gick ut på
ängarna och pratade blommor medan vi andra försökte aktivera Klintehamn till att protestera
mot miljöförstöringen.
Gotlands Trädgårdssällskap bildades 1960. Gotlands Konstmuseum startade sin verksamhet
1980. Romateatern gav sin första föreställning 1989. Gotlands konstskola öppnade 1985.
Konstskolan erbjöd både ett- och tvååriga konstutbildningar som var studiemedelsberättigade.
På 1990-talet och en bit in på 2000-talet gav ökat Östersjösamarbete ett uppsving för
kulturlivet på ön. Utvecklingen tog fart när den internationella utställningen Baltic Sculpture
invigdes sommaren 1993 i Visby. Internationella och svenska konstnärer visade 20
installationer utomhus. Samma år invigdes även Östersjöns Författar- och Översättarcentrum
i Visby. Det är ett internationellt residens för professionella verksamma inom litteratur. Det är
en plats för möten och arbete med gästateljéer.
År 1994 invigdes Högskolan på Gotland i ombyggda lokaler.
Gotlands Tonsättarskola grundades 1995 och har sedan dess varit en viktig del av det svenska
musiklivets utveckling. skolan arbetar aktivt med social hållbarhet och har ett omfattande
nationellt samarbete med orkestrar och tonsättare.
Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare bildades under 1990-talet.
Baltic Art Center grundades 1999 för att etablera ett konstcentrum med internationella
gästateljéer i Visby. Kommunen förvärvade Björkanderska magasinet och en stor internationell
arkitekttävling genomfördes. BAC presenterade en rad framstående svenska och
internationella konstnärer fram till att utställningsverksamheten i konsthallen på BAC lades
ned 2007. Sedan 2004 har BAC residensverksamhet för internationella konstnärer.
2001 invigdes det nya Almedalsbiblioteket. Teater Unga Roma grundades 2004, ”utifrån vår
erfarenhet av Shakespeare och av att vara mammor i en värld där ungdomarnas mentala hälsa
försämras för varje år, stärka barn och ungdomars kulturella identitet via konstens språk och
berättelser”.
Visby hamnområde blev en del av en dynamisk utveckling med högskola, bibliotek, nya
utbildningar och internationella centrumbildningar. Det rika kulturlivet med internationella
influenser och konstutbildningar på både grundnivå och höge nivå skapade jämlika livsvillkor
för gotlänningarna. Länge fanns ett scengymnasium med riksintag och ett estetiskt program
med dans i Visby. I en av intervjuerna berättar en kulturföretagare att Gotlands Konstskola
och det tillåtande kulturlivet gav henne möjlighet att som första person i familjen ur
arbetarklassen ta studenten, studera konst och gå på högskola. Idag är skolan nedlagd,
konstmuséet är stängt och galleriföreningen har gått i konkurs.
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Bilagor
SNI-koder
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De två tabellerna visar vilka SNI-koder för verksamheter som ingår i Kreameterns definition av KKN. Kreametern,
Metod och källor till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar, 2018. Vi har i förstudien valt att inkludera SNIkoderna 13 100 garntillverkning, 23 130 tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas och 23 410
tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar.
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Kartor för varje bransch
Hela KKN
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Hela KKN i Visby
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Arkitektur
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Arkitektur
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Audiovisuellt
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Audiovisuellt
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Bild & Form
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Bild & Form
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Keramik
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Kulturarv
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Litterärt och konstnärligt skapande
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Litterärt och konstnärligt skapande

45

Litteratur och press
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Litteratur och press
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Mode
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Mode
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Reklam
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Reklam
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Scenkonst
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Scenkonst
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Svar från förstudiens enkät
Vi skickade ut enkäten till kulturverksamheter på Gotland och fick 34 svar.

Har du som företagare/verksamhetsutövare behov av en gemensam
organisation som samlar den kulturella och kreativa näringen?
Vi tänker oss en organisation som kan samla kulturverksamheterna och
erbjuda möjligheter till samarbeten. En organisation som kan stötta
produkt- och idéutveckling och föra kulturens talan. En organisation
likvärdig med andra näringars organisationer som Grönt Centrum och
Gotlands Förenade Besöksnäring.

Är det viktigt för din verksamhet att arbeta med hållbarhet?
Med hållbarhet menar vi alla olika sätt som finns för att hantera
klimatkrisen och miljöfrågor. Det är både arbete för att minska
verksamhetens koldioxidavtryck och miljöpåverkan samt arbete med de
globala målen i Agenda 2030.

Har du behov av mer kunskap om hållbarhet?
Till Hållbarhetshubben vill vi bjuda in andra kulturarbetare och specialister
inom hållbart arbete för föreläsningar, seminarier och med möjlighet att
boka samtal.

Har du behov av goda råd om vad du kan göra?
I Hållbarhetshubben kan du få råd om vilka förändringar som gör störst
skillnad för klimat- och miljö och inspireras av vad andra gör, både på
Gotland och i Sverige. Vi kommer att ha ett mätverktyg för att mäta ditt
förändringsarbete.

Vill du vara delaktig i en företagsutvecklingsprocess för ditt företag?
Vi planerar för en accelerator som utvecklar ditt företag i linje med de
globala målen. Det här är en längre process som genomförs i flera steg.
Mentorer inom företagsutveckling kommer att finnas liksom andra
spetskompetenser. Målet är att företaget i slutet av processen har en ny en
produkt, tjänst eller verksamhetsinriktning som kan förverkligas direkt.
Din tid för arbetet i acceleratorn är betald..

Vill du delta i organisationens mässa i slutet av projektet?
Vi tänker oss en mässa av det slag som brukar arrangeras på Visby strand
för företagare. Platsen för vår mässa är alla kulturföretag över hela ön.
Gotlands Kulturrum är mässplats i Visby och kan ha en samordnande
funktion.

