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Inledning
En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsunder-
sökning där man kan få fram hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna 
som spenderas i bygden och hur stor del läcker ut. Den visar också områdets 
demografi, företag och näringsliv, föreningsliv och kulturliv, hotell, boende, 
restauranger etc. 

Analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolk-
ningen kan göra som kan skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet av 
den lokalekonomiska analysen kan ligga till grund för lokala handlingsplaner.
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Bakgrund till LEA inom området 
Kinnekulle i Götene kommun
Kultursystem Kinnekulle ville definiera platsens särart, behov och möjlighe-
ter, visa hur lokalt verksamma kulturföretagare och övrigt lokalt näringsliv 
samarbetar och nyttjar varandra och hur ett sådant flöde skulle kunna ut-
vecklas. Detta för att skapa en levande landsbygd med kreativa näringar som 
ett varumärke för området.

För att få en tydlig koppling mellan pågående verksamheter och projekt, oli-
ka näringar, plattformar som ex. Mötesplats Kinnekulle samt Götene kom-
muns fördjupade översiktsplan kan analysmetoden LEA vara ett verktyg för 
att möta dessa olika organisationers mål och visioner. Gränsen för Kinnekul-
leområdet har lagts så att den i huvudsak omfattar platåberget Kinnekulle, 
vilket innebär att den till stor del sammanfaller med gränserna för riksin-
tressena natur och friluftsliv 
samt för naturvårdsområdet 
(numera naturreservat) och 
natura 2000- området.

Föreningen Mötesplats Kin-
nekulle har inom sin förstu-
die Kultursystem Kinnekulle 
gett uppdraget till Coompa-
nion Skaraborg att genomfö-
ra en LEA. 

Vi har använt oss av statistik 
från SCB, Götene kommuns 
översiktsplan Kinnekulle 
2030, rapporter framtagna av 
Tillväxtverket, Västra Göta
landsregionens program 
för kulturella och kreativa 
näringar samt resultat från 
projektet Kraftfält Skaraborg.
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Föreningen Mötesplats Kinnekulle
En stark kreativ kraft på Kinnekulle är föreningen Mötesplats Kinnekulle 
som sedan år 2002 tar tillvara det kreativa klustret genom att bland annat 
arrangera evenemangen Vårrundan och Höstrundan. Då öppnar konstnärer, 
konsthantverkare och andra aktörer sina dörrar för allmänheten. Vårrundan 
och Höstrundan Kinnekulle är populära konstrundor och evenemang som 
lockar cirka 22 000 respektive 8 000 besökare per år. 

Det finns fler välbesökta evenemang på Kinnekulle som julmarknader, höst-
mässor, Ramslökens dag, anordnade vandringar som till exempel Frilufts-
främjandets nattvandring, cykeltävlingar, och fisketävling. Här bör särskilt 
nämnas Kinnekulleträffen som är en stor Trollingfisketävling som varje år 
lockar en hel del utländska besökare samt Kinnekulle Ring som årligen hår 
ett flertal större racingevenemang.
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Götene kommuns Framtidsvision 
Visionen har formulerats med syfte att utgöra en plattform för det fortsatta 
arbetet med bevarande och utveckling på Kinnekulle. Framtidsvisionen har 
tagit avstamp i vision och mål för biosfärområdet, behovet av att bevara och 
förstärka områdets höga natur, kultur och landskapliga värden samt de 
mål om både bevarande och nyttjande som Götene kommun, verksamma på 
Kinnekulle och företrädare för områdets invånare har. Förslag som förs fram 
i den kommande delen av denna plan bör ”rymmas” inom förslaget till fram-
tidsvision för Kinnekulle.

Götene kommuns mål enligt ”Fördjupad översiktsplan  
Kinnekulle 2030”
Götene kommun har antagit en fördjupad översiktsplan ”Kinnekulle 2030”. 
Den antogs av kommunfullmäktige 2014. Översiktsplanen är en god vägled-
ning för kommunala beslut och är en tematisk fördjupning för LISområden 
inom hela Götene kommun där man formulerat ett antal mål för att stärka 
hela kommunen och som i hög grad berör Kinnekulle 2030. 

• Skapa attraktiva livsmiljöer bl. a. attraktivt boende (Minst 100 nya invånare 
per år i hela kommunen). 

• Bidra till ett dynamiskt näringsliv med satsning på bl.a. besöksnäringen 

• Öka rörligheten på arbetsmarknaden. 

• Synliggöra Götene kommun genom bl.a. marknadsföring av varumärket 
Götene/Kinnekulle. 

I översiktsplanen sammanfattas visionen för Götene kommun enligt följande:

”Kinnekulle med strandområden är en unik tillgång. Berget är en attraktiv 
plats för boende, besökare och näringsverksamhet. Bergets geologiska historia 
och biologiska mångfald visas för lokal, nationell och internationell publik. Bo-
endes, verksammas och besökares behov, önskemål och förväntningar tillgo-
doses utan påtaglig skada på växter, djur och andra grundkvaliteter. Det råder 
balans mellan nyttjande och bevarande, dvs långsiktig hållbarhet.”

(Ur Kinnekulle  Fördjupning av översiktsplan)
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Definition av kulturella och  
kreativa näringar
(enligt Kreametern, Tillväxtverket)

Kulturella och kreativa näringar förändras snabbt. En nationell statistisk de-
finition av kulturella och kreativa näringar behöver vara dynamisk, eftersom 
området växer och förändras snabbt. Nytt innehåll, nya tjänster, nya produk-
ter och även nya företag utvecklas snabbt – ibland uppstår nya delbranscher. 
Det beror bland annat på nya digitala förutsättningar. För cirka tio år sedan 
ingick till exempel inte dataspelsbranschen i begreppet ”kulturella och kre-
ativa näringar”, enligt offentliga aktörer. Nu ses dataspel som både ett eget 
kulturuttryck och en kreativ bransch i näringslivet.

Det går att mäta de direkta ekonomiska effekterna av kulturella och kreativa 
företag. Men ekonomiska flöden av immateriella tillgångar och rättigheter 
syns inte i vår mätning. Immateriella värden finns i företagsidéer, tjänster, 
kunskap, färdigheter och processer, och utgör ibland hela värdekedjor, inom 
de kulturella och kreativa näringarna. Exempelvis har den som professionellt 
skapar en kulturbaserad produkt rätt till ekonomisk ersättning när verken 
sprids: musik, dataspel, foto och så vidare. Statistiska studier av den svenska 
musikbranschen visar till exempel att cirka en fjärdedel av branschens årliga 
omsättning gäller upphovsrättsintäkter: 2,2 miljarder kronor 2015.1 Dessut-
om skapar kulturella och kreativa näringar många fler värden än vad vi kan 
mäta. Självklart skapas kulturella värden, men kulturskapare utvecklar också 
näringslivet och samhället på flera positiva sätt – oavsett om den enskilda 
kulturskaparen avser eller ens vill det. Konstnärer och kreatörer kan använda 
företag som ett medel för att 
nå andra mål, till exempel so-
ciala eller miljömässiga mål. 
Deras verksamhet påverkar 
därför ofta samhällsekono-
min positivt på flera sätt. Så-
dana här indirekta ekonomis-
ka effekter saknar ofta både 
källdata och mätmetoder. 
Därför är de svåra att mäta 
systematiskt.
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Bygdens historia
Kinnekulle är ett av Västergötlands platåberg som bildats då berggrunden 
runt omkring vittrat ner. Den hårda trappen (diabasen) som finns kvar på 
Högkullen har skyddat underliggande bergarter. Lagerföljden  urberg, sand-
sten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och trapp  är särskilt tydlig på Kinne-
kulle och de olika bergarterna har utnyttjats för olika ändamål sedan flera 
hundra år tillbaka.

Kinnekulle har varit bebott i årtusenden, något som gravplatser, hällrist-
ningar och odlingsrösen vittnar om. På och kring berget finns många kyrkor 
med anor från 1100-talet och byarna och de stora herrgårdarna på Kinnekulle 
finns alla belagda i skrift från 1300 och 1400talen. Kinnekulle var under fle-
ra hundra år ett jord och skogsbruksområde. Bysamhällena, som levde kvar 
ända fram till 1800talet, med bebyggelsen samlad i byarna och gemensamt 
brukad mark var den ena delen och herrgårdarna med sina godsägare, torp 
och torpare den andra. 

I slutet av 1800talet började jordbruket moderniseras och rationaliseras, vil-
ket ledde till att de marker som krävde mycket energi att bruka, bl. a slåtte-
rängarna, övergavs och började växa igen. Vissa utvecklades naturligt till rika 
lövskogar men många stora lövträd kvävdes av uppväxande sly eller nyplan-
tering av barrträd, främst gran. Denna utveckling fortgick mer eller mindre 
under hela 1900-talet. Som kom-
plement till jord och skogsbruket 
har det brutits sten på Kinnekulle. 
Stenhuggningen blomstrade redan 
på 1100talet med hjälp av utländ-
ska stenhuggare som bl a arbetade 
med sten till ett stort antal kyrkor. 

I slutet av 1800 talet ökade efter-
frågan på huggen sten och kom-
plementverksamheten utveckla-
des till en storskalig industri som 
pågick i stor skala fram till 1979 då 
Cementas verksamhet upphör-
de i det stora stenbrottet ovanför 
Munkängarna.
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Områdets ekonomiska resurser
Invånare och inkomst
2018 består det utpekade området av totalt 2 326 invånare av dessa är 1 977 
från 16 år och uppåt. Befolkningstätheten i området är 16,1/km².
Det har över åren varit en befolkningsmängd som hållit sig ganska konstant 
på samma nivå och med en medelålder på 46,9 år.  

(Medelåldern i riket är 41,3 år)

Jämförelse med andra städer
NY/Manhattan 27 000 invånare/km2
Stockholm storstad 349,1 invånare/km2
Kiruna 1,2 invånare/km2

Götene
24 537 personer

32,6 inv/km²

medelålder 43,8 år

Falköping 
33 246 personer

31,82 inv./km²

medelålder 42 år

Lidköping
40 089 personer

57,4 inv./km²

medelålder 43,2 år

Mariestad
24 537 personer

40,7 inv/km²

medelålder 44,8 år
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In- och utflyttning
Områdets befolkning har under de senaste åren växlande minskat och ökat 
men hållit sig på samma nivå.  2018 flyttade 160 personer till området.

Den största gruppen inflyttare är i åldern 2534 år (36 personer) och den näst 
största gruppen är i åldern 3544 år (24 personer).

Samtidigt flyttade 178 personer ut från området, där den största gruppen ut-
flyttare var i åldersgruppen 2534 år (37 personer) tätt följd av den näst störs-
ta åldersgruppen 17-24 år (34 personer). Flyttningsnetto för 2018 enligt SCB 
är minus 18 personer.
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Bebyggelsen består av totalt 1 685 fastigheter av dessa är 894 fastigheter be-
bodda av 2 345 personer och merparten av dessa, 1 782 personer bor i små-
husfastigheter. Det finns 26 bebodda hyresfastigheter där det bor 221 perso-
ner samtidigt det finns det 15 obebodda hyreshusfastigheter.
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Utbildningsnivå
SCB:s statistik visar att en majoritet i området har en hög utbildningsnivå dvs. 
gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
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Pendling
Av de totalt 1 216 förvärvsarbetande i bygden bor och arbetar 306 personer i 
området. Enligt SCB är det 785 personer som arbetspendlar ut från området 
och de flesta av dessa dvs. 241 personer pendlar till Lidköping. Det saknas 
uppgifter om arbetstillfällen för 125 personer. 

Det betyder att 65% pendlar ut från området och 44% av dessa arbetar i öv-
riga Götene kommun.  Arbetspendlar in till området gör 349 personer och av 
dessa kommer 102 från andra kommuner. 
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Bygdens sammanräknade förvärvsinkomster  
Bygden är välmående med en medelinkomst 273 tkr (enligt SCB 2017) i ålders-
gruppen från 16 år och uppåt, medianinkomsten är 260 tkr. 

Gruppen som har högsta inkomsten är män 4564 år där medelinkomsten är 
378 tkr och samma grupp har en medianinkomst på 389 tkr vilket är samma 
som för riket. 

När man tittar på hushållens disponibla inkomst för 2017 ligger medelinkom-
sten per hushåll i Kinnekulle på 457 tkr, jämfört med Götene kommun som 
ligger på 430 tkr. 

Det totala antalet hushållen i området är 1 058 st.  

Det vi i dag kan få fram från SCB är att Kinnekulle har medellåg köpkraft jäm-
fört med riket men har samma nivå som Götene kommun. 

Köpkraften ligger jämt fördelat mellan hög och låg köpkraft men själva me-
dianvärdet hamnar på medellåg köpkraft dvs 27% av hushållen hamnar på 
denna nivå. 
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Arbetsställen och detaljhandel 
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Företag och näringsliv
Det finns 294 registrerade arbetsställen varav 257 är enmansföretag, det vill 
säga utan några anställda. 

De största arbetsplatserna utifrån antalet anställda är Götene kommun (Häl-
lekis skola, äldreboende och hemvård/sociala tjänster), Svenska Foder, Paroc.  
Dessa verksamheter har 20 eller fler anställda. Av samtliga företag återfinns 
38 stycken inom KKN och besöksnäringen d.v.s. 7 inom hotell & restaurang-
verksamhet och 31 verksamheter inom kultur, nöje och fritid. Det finns ytter-
ligare 10 företag som har annan SNIkod som även har verksamhet inom KKN. 
Detta gör att totalen av företag som helt eller delvis har en koppling till KKN 
är 48 st. 

Mötesplats Kinnekulles medlemmar har ca 60% av sina medlemmar inom 
kartområdet för SCB LEA. Då undersökning av att hitta dessa medlemmar i 
SCB:s lista med företag med angiven SNIkod har följande iakttagelser gjorts:
Mängden företag med SNI Jordbruk, skogsbruk och fiske toppar listan och 
som nummer två kommer SNIKultur, nöje och fritid.

Slutsatsen är att förhållandevis många bedriver näring och aktiviteter inom 
konst och kultur och inom kartområdet på Kinnekulle.

Avdelningen för regioner och miljö 

Enheten för regionala tjänster och indelningar

Inkomster
Sammanräknad förvärvsinkomst 2017, personer Tabell 6 Disponibel inkomst 2017, hushåll Tabell 7

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret Källa: Inkomst- och taxeringsregistret

Antal Inkomst    Antal

personer Medelinkomst Medianinkomst Medel Median    hushåll

Ålder området Omr. Riket Omr. Riket tkr tkr

Män      16-24 år 121 140' 109' 70' 47' Kultursystem Kinnekulle 457' 358' 1 058
             25-44 223 322' 343' 346' 345' Götene kommun 430' 368' 5 820
             45-64 365 378' 426' 389' 389'
             65- 311 274' 298' 241' 244'
Kvinnor 16-24 år 76 109' 94' 70' 53' Tätort/Riket 472' 356' 3 921 988
             25-44 210 263' 271' 277' 276' Utanför tätort/Riket 500' 418' 560 162
             45-64 357 301' 341' 302' 328' Riket 475' 363' 4 482 150
             65- 310 181' 208' 163' 178'
Totalt 1 973 273' 290' 260' 267'

tkr = tusental kronor

Arbetsställen Detaljhandel*
Antal arbetsställen 2020 Tabell 8a Regional omsättningsstatistik 2016-2018 Tabell 9
Källa: Företagsdatabasen Källa: Momsregistret

Antal Näringsgren Omsättning i milj. Kr exkl. moms
arbetsställen Detalj- Enheter Speciali- Ej butik Hotell och

År handel med brett serade livs- restau-
Antal anställda sortiment medelsbutik. rang

0 257 2018 8.4 .. .. .. 5.6
1-4 28 2017 9.2 .. 6.0 .. 6.8
5-9 4 2016 8.9 .. .. .. 9.0
10-19 1 Antal anställda
20- 4 2018 5 .. .. .. 5
Totalt 294 2017 6 .. 6 .. 10

2016 3 .. .. .. 13
Antal butiker

2018 7 1 5 1 5
2017 8 1 5 2 7
2016 7 1 5 1 7

* Detaljhandel exklusive motorfordon; reparations-
  verkstäder för hushållsartiklar och personliga artiklar.
.. Färre än tre företag

Antal arbetsställen 2020 Tabell 8b

Näringsgren Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske 93 Finans- och försäkringsverksamhet 0
Utvinning av mineral 0 Fastighetsverksamhet 16
Tillverkning 24 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 27
Försörjning av el, gas, värme och kyla 4 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 7
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0
Byggverksamhet 23 Utbildning 11
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 28 Vård och omsorg; sociala tjänster 7
Transport och magasinering 5 Kultur, nöje och fritid 32
Hotell- och restaurangverksamhet 7 Annan serviceverksamhet 5
Informations- och kommunikationsverksamhet 5 Avdelning saknas 0

En redovisning av vilka arbetsställen som ligger till grund för 
tabellen finns i en särskild arbetsställelista.

Kultursystem Kinnekulle
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Besöksnäring
Kinnekulle har i dagsläget drygt 300 000 besökare per år och besöksnärings-
statistik för såväl Skaraborg som helhet som i Destination Läckö-Kinnekulle 
och Götene kommun visar på en positiv utveckling, inte minst av andelen 
internationella besökare.

Kinnekulle är en del i landsbygdslandskapet med starka reseanledningar 
inom natur, kultur och mat. Kinnekulle är en profilbärare med en rad kultur-
historiska besöksmål såsom Husaby kyrka (80 000 besökare) och Falkängens 
hantverksby (75 000 besökare), Munkängarna och Hellekis Säteri. Dessutom 
finns det en stark jordbrukstradition med många kvalitativa lokalproducenter 
vilket har bidragit till att 2 av Västra Götalands totalt 22 Whiteguideklassifice-
rade restauranger och caféer finns på Kinnekulle. (Forshems Gästgivaregård 
och Café på klostret). 
På Kinnekulle finns det många unika caféer och restauranger som är värda 
ett besök. Det finns ett stort behov av övernattningsmöjligheter på Kinne-
kulle. I dagsläget ett antal boendeanläggningar som B&B, campingplats och 
vandrarhem. Det som saknas är en boendeanläggning med rätt kapacitet och 
standard som kan tillgodose de behov och krav som ställs från exempelvis 
många utländska turister, gruppresearrangörer. (Lundsbrunns Kurort finns 
men ligger inte på Kinnekulle).
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Kinnekulles unika geologiska uppbyggnad särpräglar området och ger upp-
hov till ett flertal sällsynta växter, bland dem den goda ramslöken samt ett 
flertal olika orkidéer som lockar väldigt många tillresande besökare. Trenden 
för ett aktivt friluftsliv och intresset för att vistas i naturen ökar. Den vackra 
naturen på Kinnekulle inbjuder även till aktiva upplevelser som vandring och 
cykling (både för landsvägscykel och Mountainbike).

Kinnekulle är en kreativ bygd med mycket konstnärlighet och nyskapande. 
Det finns också en särskild dragningskraft hos berget som är svår att sätta 
fingret på. Grunden till det hela är bergets unika geologi, vilken har skapat de 
inspirerande naturmiljöerna. Geologin är också anledningen till att så många 
stenhuggare fanns här tidigt och deras kunskap har ärvts ner i generatio-
ner. Denna tradition av skaparkraft, som började med stenkyrkorna, liksom 
de olika stenindustrier som växte upp kring Kinnekulle, präglar fortfarande 
dagens företagsamhet och kreativitet. Naturens skönhet tillsammans med 
järnvägen gav upphov till en tidig och stark turismutveckling med ett flöde av 
människor från olika platser.

En stark kreativ kraft på Kinnekulle är föreningen Mötesplats Kinnekulle som 
sedan år 2002 tar tillvara det kreativa klustret genom att bland annat arrang-
era evenemangen Vårrundan och Höstrundan. Då öppnar konstnärer, konst-
hantverkare och andra aktörer sina dörrar för allmänheten. Vårrundan och 
Höstrundan Kinnekulle är populära konstrundor och evenemang som lockar 
circa 22000 respektive 8000 besökare per år. 

Det finns fler välbesökta evenemang på Kinnekulle som julmarknader, höst-
mässor, Ramslökens dag, anordnade vandringar som till exempel Frilufts-
främjandets nattvandring, cykeltävlingar, och fisketävling.  Här bör särskilt 
nämnas Kinnekulleträffen som är en stor Trollingfisketävling som varje år 
lockar en hel del utländska besökare samt Kinnekulle Ring som årligen hår ett 
flertal större racingevenemang. 

Destination LäcköKinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner 
och privata intressenter (näringslivet, organisationer, privatpersoner). Kom-
munernas avsikt är att långsiktigt fokusera på besöksnäringsmarknaden ge-
nom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intres-
senter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska vara den näring som snabbast 
skapar tillväxt i området. Målet är att fördubbla antal besökare till år 2030. 
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Service
I bygden finns idag offentlig service i form av Hällekis Skola årskurs 16, för-
skola samt fritids och äldreomsorg. Livsmedelsbutiken i Hällekis har en stor 
betydelse både för boende men även för besöksnäringen. Butiken håller öp-
pet året om och är en viktig medlem i föreningen Mötesplats Kinnekulle. 
I området finns en fungerande infrastruktur med både buss och tågtrafik. Det 
finns gott om Caféer och restauranger samt goda övernattningsmöjligheter.

Förenings- och kulturliv
Bygden har ett vitalt föreningsliv med ett stort antal sport, fritid, intresseför-
eningar vi kan nämna båtsällskap, fiskeklubb, Lottagrupp, musikkår. Vidare 
finns det föreningar inom bygdegårds, hembygds och samhällsföreningar, 
djur och natur samt kultur. Inom kulturföreningar återfinns Hantverkarna på 
Falkängen, Omkullkonsthantverkare omkring Kinnekulle, Vikingaskepps Sig-
rid Storråda och Mötesplats Kinnekulle.
Totalt finns 39 föreningar i området. 

Biosfärområde Vänerskärgården 
med Kinnekulle
Götene kommun ingår tillsammans med Lidköping och Mariestads kommu-
ner i Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som är ett of-
fensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

www.vanerkulle.se

Platåbergens Geopark
En Unesco geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – 
alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden 
mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan för-
valta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett 
stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel 
och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas 
internationellt. Hösten 2019 skickades ansökan in om att få status som Sveri-
ges första Unesco Globala Geopark.

www.platabergensgeopark.se
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Områdets kulturella och  
kreativa näringar
Projektägare Mötesplats Kinnekulle är en ideell förening med drygt 100 med-
lemmar som framförallt har fokus på att arrangera två aktiviteter; Vårrundan 
och Höstrundan. Under två årligen återkommande helger öppnar, under Vår-
rundan ca 135 besöksmål och under höstrundan ca 55, för besökare med brett 
kulturintresse.

Utifrån Kultursystemets fyra cirklar; konstnärlig kärna, kulturella näringar, 
kreativa näringar och aktiviteter och övrig ekonomi är samtliga representera-
de bland Mötesplats Kinnekulles deltagande föreningar och företag. Behovet 
av en femte cirkel som ringar in de många blandverksamheterna hos Mötes-
plats deltagare har definierats under arbetet med förstudien Kultursystem 
fas l. Föreningens medlemmar finns representerade i samtliga av systemcirk-
larnas kategoriserade områdena. Detta visar att Mötesplats i sig har relativt 
bred förankring som omfattar KKNföretag, övrigt näringsliv,
organisationer och föreningar samt Götene kommun som löpande stödjer ak-
tiviteterna.

Arbetet med kultursystem tillför att de olika sektorerna kan hitta samverkan 
i mer riktad och strukturerad form. De olika kartläggningarna och analyserna 
gör det möjligt att utveckla infrastrukturen både under ”rundorna” och under 
övriga året.
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Verksamheter och företag inom området Kulturella och  
Kreativa näringar
Kultursystem Kinnekulle 20192020 har på följande vis delat upp kulturella 
och kreativa näringar:

KULTURELLA NÄRINGAR Verksamhet nära konstnärlig kärna. Produktion 
och exponering av och för den konstnärliga kärnan. 

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER Besöksnäring, produktion och ar-
rangemang, nischad på konst och kultur. Genom projektet Kultursystem Kin-
nekulle har det tagits fram en kartläggning där respondenterna är medlem-
mar inom nätverket Mötesplats Kinnekulle. 

Sammanställning av arbetet och aktiviteter under förstudie kultursystem  
Kinnekulle 2019-2020, fas 1. 
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Områdets kulturella och kreativa näringar
Hur kan ett kultursystemiskt arbete förbättra förutsättningarna?

En effekt kan vara att närmare samverkan mellan sektorer med olika inarbe-
tad kostnadsnivå kan på sikt stärka den part med lägre kostnadsstatus. Att 
initial samverkan vid upphandling kan stärka nivån för alla inblandade parter.
KKN-företag med bättre förutsättningar för intäkter och avkastning på sat-
sade medel har lättare att motivera till ökade insatser framåt. Hur kan de 
områden inom KKN som har sämre verktyg för ökade intäkter hitta sina för-
utsättningar?

Den cirkulära ekonomins grundfundament bygger på kvalitet och formgiv-
ning för lång och hållbar livslängd samt goda förutsättningar för återbruk. 
Ett viktigt område för KKN att utveckla, profilera sig inom och hitta samver-
kansparter för produktion och tjänster av olika slag. Skulle vissa KKNföretag 
på Kinnekulle i samarbete med Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle och 
övrigt näringsliv i området kunna bli marknadsmässigt tongivande inom spe-
cifika områden?

Att med stöd av den befintliga infrastrukturen och varumärket Kinnekulle 
samt utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv stärka och utveckla be-
fintliga KKNföretag i samverkan med övrigt närings och föreningsliv. Ett 
gynnsamt klimat för nyetableringar och yngre generationer att verka i och 
utveckla vidare.
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Reflektion
Vad ska vi då med denna analys till? Det viktigaste är att den synliggör våra resurser 
så vi kan utveckla fler verksamheter inom KKN och skapa tillväxt. 
En LEA kan därför bidra till en gemensam utvecklingsplan med nya eller komplette-
rande verksamheter, boende och service som skapar möjlighet så att fler ska kunna 
bo och leva i området. 

Under arbetet har vi fått möjlighet att i nära samarbete med föreningen Mötesplats 
Kinnekulle och Götene kommun få en betydande kännedom om platsen, vilket har 
haft en stor betydelse för att få en helhetsbild som i sin tur har legat som grund för 
den lokala utvecklingsplanen. Området är unikt i sig både vad gäller miljö, hållbarhet 
och vi upplever att det finns en stark drivkraft att utveckla sitt närområde. 

När vi tittar på den demografiska profilen så är det en bygd där majoriteten av invå-
narna har en hög utbildningsnivå dvs. gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det 
vi kan läsa i statistiken från SCB är att inom åldersgruppen 2534 år sker den största 
in och utflyttningen.  Att yngre väljer att flytta in i området kan bero på olika faktorer 
så som en vacker miljö, bra boenden och service vad gäller barnomsorg, affär, god 
infrastruktur samt ett rikt föreningsliv.

När vi har granskat SCB:s statistik ser vi att det finns ett gott företagsklimat i det 
utpekade området. Företag och verksamheter inom Kulturella och kreativa näringar 
har en betydande roll för området, enligt SCB så ligger KKNnäringarna på en andra 
plats efter jordbruk, skogsbruk och fiske. Det finns även en stor potential och en stor 
drivkraft i att utveckla nya verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som 
i sin tur kan vara med och bidra till ökad turism och besöksnäring.  För att kunna 
uppnå utvecklingsmålen förutsätter det ett starkt samarbete mellan offentlig verk-
samhet, näringsliv och social ekonomi. Alla parter är viktiga i arbetet för att utveckla 
området till en levande bygd och en attraktiv plats både för invånare och besökare. 

I området finns nätverk, kluster och projekt som kan skapa förutsättningar så att 
etablerade verksamheter inom KKN kan växa och att nya företag kan och vill etablera 
sig. Andra viktiga verksamheter som gynnar området är Biosfär med Kinnekulle och 
Geoparken, det gör att området har en stark hållbarhetsprofil där man uppfyller de 
tre aspekterna; den sociala, ekonomiska samt klimat och miljöaspekten.

Tillväxt skapas när man hittar synergieffekter mellan olika företag och verksamheter 
som förstärker varandra så att slutresultatet blir större än att de fortsätter var och 
en för sig. Kinnekulle med dess utvecklingsmöjligheter kommer att fortsätta ha en 
stark förankring inom kulturella och kreativa näringar och vi ser att det finns stora 
utvecklingsmöjligheter där det entreprenöriella förhållningsättet utvecklas och kre-
ativiteten får blomma. 

// Coompanion Skaraborg
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