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SAMMANSTÄLLNING AV ARBETE OCH AKTIVITETER UNDER FÖRSTUDIE
KULTURSYSTEM KINNEKULLE 2019-2020 FAS I
Projektledare Nina Bergqvist och Helena Larsdotter

INLEDNING
Projektägare Mötesplats Kinnekulle är en ideell förening med drygt 100 medlemmar 
som framförallt har fokus på att arrangera två aktiviteter; Vårrundan och Höstrundan. 
Under två årligen återkommande helger öppnar, under Vårrundan 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 representerade bland Mötes-
plats Kinnekulles deltagande föreningar och företag. Behovet av en femte cirkel som 
ringar in de många blandverksamheterna hos Mötesplats deltagare har definierats 
under arbetet med förstudien Kultursystem fas l.

Föreningens medlemmar finns representerade i samtliga av systemcirklarnas kate-
goriserade områdena Detta visar att Mötesplats i sig har relativt bred förankring som 
omfattar KKN-företag, övrigt näringsliv, organisationer och föreningar samt Götene 
kommun som löpande stödjer aktiviteterna.

Arbetet med kultursystem tillför att de olika sektorerna kan hitta samverkan i mer rik-
tad 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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I samband med presentationen av kultursystem 
utfördes en workshop baserad på cirklar omfat-
tande fyra områden utifrån KKN. Ambitionen var 
att genom de kultursystemiska cirklarna introdu-
cera hur en kartläggning av de olika lokala före-
trädarna inom de fyra cirklarna kan se ut. 

Var kan den egna verksamheten identifieras? 
Hur definieras andra? Hur främjar dessa varan-
dra och vilka har färre kontaktytor?

Materialet från fem gruppers kartor samlades 
i en matris där informationen med namn och 
verksamheter bröts ner i områdes- och närings-
kategorier placerade i de olika cirklarna. 

Exempel; KATEGORIER FÖR KONSTNÄRLIG 
KÄRNA

14 enskilda utövare inom konst, konsthantverk, 
design och hantverk
5 konstarter och formområden
1 musiker
1 förening för konsthantverkare
1 lokalitet för önskvärt konstnärscentrum 

Dessutom markerades en del som deltagarna 
saknade.

Det sammanställda materialet från stormö-
tet och workshopen presenterades på ett in-
formationsmöte för Mötesplats medlemmar 
2020 03 10.
 
Därpå utvecklades systemcirklarna till ett ar-
betsmaterial och utifrån ett brett och slumpvis 
urval av Mötesplats medlemmar bjöds ca 40 ak-
törer in till en workshop för att enskilt och/eller 
i grupp arbeta vidare med cirklarna utifrån den 
egna verksamheten. Urvalet av medlemmar 
koncentrerades till det avgränsade kartområdet 
som användes för SCB och LEA. Under mö-
tet 2020 03 10 bjöds ytterligare ett antal in till 
workshopen.
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INITIERANDE STORMÖTE
Projektet Kultursystem Kinnekulle presenterades 2020 01 13 på ett stormöte med 
ca 75 deltagare. Processledare Anders Nilsson och Karin Lundmark från VGR pre-
senterade projektet. Ungefär hälften var medlemmar i Mötesplats Kinnekulle och 
den andra hälften representerades av KKN-företag, övrig näring och föreningar ej 
anslutna till Mötesplats. Vilket bidrog till att spridningen av information blev bred.
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KULTURELLA NÄRINGAR

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

Ändamålet var att med systemcirklarna som verktyg medvetandegöra aktörerna om 
hur de kan skapa egna kultursystem för att se möjligheter och utmaningar samt de-
finiera visioner för sin egen verksamhet. Dessutom scanna efter samarbetspartner 
på nära håll för att bredda och utveckla sitt område. 

Enkäten har inte besvarats i någon större omfattning ännu och vidare kommer per-
sonliga kontakter att tas för att få bättre gensvar. Det finns flera skäl till det resultatet, 
men materialet har en lång livslängd och kan bearbetas vidare både genom enskil-
da samtal och nya workshops då Covid-19 släpper greppet om begränsningen av 
sammankomster.

Utifrån det inkomna materialet, Behov – Inventering - Vision, har följande framkom-
mit:

• idéer om samverkan
• utöka verksamhet
• utveckla verksamhet
• bevara verksamhet
• bättre gemensam marknadskommunikation av området och dess verksamheter
• bättre infrastruktur för grönt resande
• mer aktiviteter
• mer nischade konstrundor
• fler uppdrag och arbetstillfällen
• ökad besöksnäring
• mötesplatser

WORKSHOP & ENKÄT
Tyvärr galopperade Covid-19 in på scenen och omöjliggjorde workshopen vilket inne-
bar ett omtag som ledde till att en enkät/arbetshäfte utformades utifrån materialet 
som skulle bearbetas under workshopen. Dokumentet skickads via mail till samtliga 
medlemmar i Mötesplats Kinnekulle och publicerades på föreningens FB-sida vid två 
tillfällen. Se bilaga 1; Kultursystem Kinnekulle enkät – Kultursystem Kinnekulle 2019-
2020 fas l, sid 10-21

För arbetshäftet utvecklades cirklarna med syfte att deltagarna skulle sätta sin egen 
verksamhet i centrum och utifrån tänkbara behov förhålla sig till de övriga områdena.
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ANTAL AKTÖRER 21 39 21 38 29
PROCENT 18% 33% 18% 32% 24%
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KARTLÄGGNING, STATISTIK OCH ANALYS
Inventering av Mötesplats Kinnekulle medlemmar har gjorts dels utifrån områdena i 
systemcirklarna och dels utifrån kartområdet som ligger till grund för SCB och LEA.

Under arbetet med att definiera medlemmarnas tillhörighet visade resultatet att flera 
verksamheter bedrev blandverksamhet som omfattade två eller flera områden. Be-
hovet av en femte cirkel uppstod och vi tog oss friheten att införa en som fick heta 
BLANDVERKSAMHET

Underrubricering av de fyra områdena har definierats på följande vis;

KONSTNÄRLIG KÄRNA
Konstnärlig verksamhet som bas. Bild och form, foto, musik, dans, film, litteratur mm.

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

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER
Besöksnäring, produktion och arrangemang, 
nischad på konst och kultur

1. Mötesplats medlemmar inom
 kartområdet för SCB LEA
 86 aktörer              

2. Mötesplats medlemmar utanför
 kartområdet för SCB LEA
 58 aktörer

3. Mötesplats samtliga medlemmar
 144 aktörer

ÖVRIG EKONOMI
Bred verksamhet och produktion, 
tillämpat nischad på konst och kultur.

BLANDVERKSAMHET
Verksamhet som rör sig fritt mellan områdena 
och omfattar både två och tre cirklar.
Alternativa inkomstkällor.

Diagrammen visar antal och procent fördelad mellan cirkelområdena.

BLANDVERKSAMHET

KU

LT
URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG 
KÄRNA

KR
EA

TIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI

5



I relation till SCB och LEA
Mötesplats 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 SNI-kod har följande iakttagelser gjorts:

PLATS SNI ANTAL PROCENT
1 Jordbruk, skogsbruk och fiske 93 31,63%
2 Kultur, nöje och fritid 32 10,88%
3 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 28 9,52%
4 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 27 9,18%
5 Tillverkning 24 8,16%
6 Byggverksamhet 23 7,82%
7 Fastighetsverksamhet 13 4,42%
8 Utbildning 11 3,74%
9 Hotell- och restaurangverksamhet 7 2,38%
9 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 7 2,38%
9 Vård och omsorg; sociala tjänster 7 2,38%

10 Annan serviceverksamhet 5 1,70%
10 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 1,70%
10 Transport och magasinering 5 1,70%
11 Försörjning av el, gas, värme och kyla 4 1,36%
12 Fastighetsverksamhet 3 1,02%

SUMMA FÖRETAG TOTALT 294 100,00%

• Mängden företag med  SNI- 
 kod Jordbruk, skogsbruk 
 och fiske toppar listan och  
 som nummer två kommer  
 SNI Kultur, nöje och fritid.
• Därtill kan tiotalet KKN-aktiva  
 företag med annan SNI än  
 Kultur… adderas.
• Alla medlemmar i Mötesplats  
 har ännu inte identifierats mot  
 SNI-koderna.

SAMMANDRAG AV BERÄKNINGAR AV MÖTESPLATS MEDLEMMAR 
UTIFRÅN LEA - KULTURSYSTEM KINNEKULLE FAS I

ART ANTAL AKTÖRER PROCENT

ALLA MÖTESPLATS MEDLEMMAR (från hemsida) 144

MÖTESPLATS MEDLEMMAR INOM LEA 86 60%

FÖRETAG mm Mötesplats Medlemmar INOM LEA
FÖRENINGAR 14 16%
SKARA STIFT 10 12%
OIDENTIFIERADE VERKSAMHETER 36 42%
REGISTRERADE FÖRETAG PÅ ANNAN ORT 6 7%
REGISTRERADE FÖRETAG INOM LEA 20 23%

FÖRETAG INOM LEA 294
MÖTESPLATS MEDLEMMAR REG FÖRETAG INOM LEA 20 7%

MÖTESPLATS MEDLEMMAR UTANFÖR LEA 58 40%

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

Ytterligare iakttagelser
Medlemmarna i Mötesplats är 
till ganska stor del organisera-
de som föreningar. Det ideella 
engagemanget för bygden är 
stort.

Kyrkan, framförallt Skara stift 
har en central plats som kultur-
bärare i området.

Några medlemmar har sina 
företag registrerande utanför 
kartområdet, men aktiviteterna 
inom.

Flera medlemmars organisation 
har tills vidare en oidentifierad 
koppling till SCB LEA. 20-talet 
medlemmar har identifierats mot 
SNI.

LEA tillför det örnperspektiv som annars kan vara en gissningslek. Utifrån överblick-
en är det möjligt att rita strategier att pröva ut. Frågor att bearbeta kan vara vilka 
roller de olika verksamheterna har och hur de kan utvecklas i arbetet kring gemen-
samma mål. Vilka nätverk och kluster kan bildas för att stärka och öka aktiviteten 
och företagsamheten inom KKN? Med en informell infrastruktur mellan sektorer och 
företag samt möjlighet att bedriva verksamhet året runt, kan KKN-förtagen öka i 
antal och stärkas på sikt.
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KULTUREN SOM DRIVKRAFT I DEN LOKALA UTVECKLINGEN
Konstnärliga och kulturella aktiviteter som kan tjäna som attraktionskraft för ökad 
turisttillströmning och även ökad inflyttning skapar bättre förutsättningar att driva och 
utveckla även KKN-företag. Konsten och kulturen är identitetsskapande och tillför i 
bästa fall dynamik som motverkar stereotypa cementeringar av olika slag. 

Men för att bygga långsiktigt är det viktigt att se KKN-företagen och de kulturel-
la insatserna och som en integrerad del i samhällsutvecklingen och inte bara som 
festivalgrädde på moset vid specifika tillfällen. Varje näring bör anlitas utifrån sin 
kompetens och sakkunskap. 

För att påverka och låta sig påverkas behö-
ver kultursystemet omfatta referensgrupper 
utifrån ett så kallat Penta Helix-perspektiv, 
med representanter från övrigt näringsliv, 
utbildning offentlig verksamhet, sociala en-
treprenörer, och medborgare. Referensgrup-
pen skapar ambassadörer för konsten och 
kulturens påverkan för den gemensamma 
utvecklingen och kan även öka efterfrågan 
av KKN-företagens kunskaper inom många 
områden. 

Att gå från kulturstöd till kulturuppdrag är en 
viktig målsättning för KKN-företagen.

PÅ VILKET SÄTT KAN MAN ÖKA LÖNSAMHETEN?
Konsten och kulturen verkar ibland instrumentellt för andra sektorers målgrupper 
och aktiviteter. Till exempel som underhållningsinslag och kvalitetsupplevelse eller 
dragande aktivitet. Tillspetsat sagt, kan den konstnärliga kärnans insatser förse de 
andra kategorierna med kunder. Det är inte alltid budgeten täcker insatserna. 

Under workshopen på stormötet 2020 01 13 bearbetades systemcirklarna utifrån 
den konstnärliga kärnan med perspektiv att, exempelvis, en konstnär utgjorde ett 
attraktionsepicentrum varpå övriga cirklars område kunde ”haka på” rörelsen. Frå-
gan som uppstod utifrån detta perspektiv är hur växelspelet skulle kunna utvecklas. 
Från centrum och tillbaka till centrum.

Ytterligare reflektioner är att den konstnärliga kärnan och kulturella näringen delvis 
verkar i god symbios. Exempelvis genom de arrangemang som skapar möjligheter 
för exponering och försäljning och där det ekonomiska perspektivet är i våg mellan 
parterna.

Däremot kan vissa verksamheter inom den kreativa näringen och aktiviteter samt 
övrig ekonomi utgöra viss konkurrens till nackdel för den konstnärliga kärnan. Där 
konsten får stå för upplevelsen och konsumtionen sker där priserna är lägre.
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HUR KAN ETT KULTURSYSTEMISKT ARBETE 
FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA?
En effekt kan vara att närmare samverkan mellan sektorer med olika inarbetad kost-
nadsnivå 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 satsade medel 
har lättare att motivera till ökade insatser framåt. Hur kan de områden inom KKN 
som har sämre verktyg för ökade intäkter hitta sina förutsättningar?

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

PROJEKT OCH NÄRINGAR I SAMVERKAN
Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle och Platåbergens Geopark är verksamhe-
ter som regionalt ramar in landskap och platser och där marknadsföring av de lokala 
platsernas aktiviteter kan utgöra ett pregnant innehåll i mellanrumen. Den speciella 
biotopen utmed Vänern lockar många målgrupper med intressen för både natur och 
kultur

Det pågår ett omfattande arbete kring KKN-förtagens möjligheter till utveckling och 
förstärkning av både den egna verksamheten men också platsen.

• Kreativa aktörer i Skaraborg, omfattar KKN-aktiviteter på fem orter från 
Gullspång till Vara.

• ARTIFEX- Företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk, 
Dacapo, Steneby och Tibro hantverksakademi.

• PS, ideell förening för hantverk-konsthantverk-design-konst, arbetar för fysiska 
och digitala rum för ökad försäljning och kollektiva arbetsplatser för KKN-företag.

Samtal mellan samtliga parter pågår kontinuerligt för att definiera roller, undvika 
överlappningar och stärka samt skapa infrastrukturer utifrån KKN-företagens behov. 
Flera fördjupande arbetsprocesser blir tillsamman ett kraftfullt instrumentellt nät för 
både påverkan och implementering i platsutveckling av ett eller flera områden.

MÅLBILD OCH VISION
Kinnekulle är ett naturskönt platåberg i Skaraborg i Västragötalandsregionen, som 
lockat många kulturarbetare att bosätta sig på och runtomkring ”Kullen”. Kinnekulle 
har en unikt tät population av verksamma konstnärer och kulturskapare. Med alla 
sina företräden som natur- och kulturområde samt sitt läge utmed södra Vänern är 
berget välbesökt av många.

Kinnekullebanans tågsträcka, med anslutning till Göteborg i ena änden och via 
Hallsberg, Stockholm i den andra, slingrar sig utmed berget. Med växelvisa passa-
ger genom böljande åkrar och täta lövsalar samt ett antal stopp vid kulturhistoriska 
stationshus, är turen utsedd till Sveriges vackraste tågsträcka. Tätorten Hällekis är 
levande med en välförsedd livsmedelsbutik, dagis, skola, äldreboende och med möj-
lighet till övernattning lokalt. 
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Infrastrukturen och logistiken finns. Besöken är många. Vad behöver utvecklas? Hur 
ser målbilden ut? Under arbetet med Kultursystem Kinnekulle Fas l har processen 
för arbetet kring ett långsiktigt och hållbart vad och hur tagit några andetag.

Alldeles oavsett om Corona/Covid 19 påverkat en del av progressionen under för-
studien, framförallt ändrat spelregler för hur, så kanske just detta är fördelen. Det 
oförutsedda är ett boot-camp för omställning och eftertanke men, visionen behöver 
andas bortom karantän. 

Samverkan och samvaro är kittet för vår existens och därav fysiska mötesplatser 
inkluderande aktiviteter för både professionella, amatörer och besökare är av stor 
vikt. Arbetet med att forma referensgrupper med bred representation för förankring 
av och ambassadörskap för KKN som drivkraft för den lokala utvecklingen, är prio-
riterat.

Med syftet att:
• utveckla verksamhet hållbar under hela året.
• skapa möjligheter för bo-leva-verka i cirkulära system.
• omsätta projekt till processer.
• skapa ett gemensamt smörgåsbord av enskilda tjänster.
• att stärka områdets befintliga KKN-näringar genom crossovers.

För målbilden med till exempel:
• gemensamma verkstäder med avancerad utrustning för konstnärligt arbete.
• verkstadspool – nätverk med utifrån befintliga verkstäder – modell för 
 landsbygdens kollektivverkstad.
• produktionssamverkan med övrig näring och aktivt föreningsliv.
• bygdekluster eller mixad företagsbank för varierad efterfrågan av specifika 
 uppdrag.
• nischade events för att marknadsföra särart och innovation.

Mot visionen
Att med stöd av den befintliga infrastrukturen och varumärket Kinnekulle samt utifrån 
ett långsiktigt och hållbart perspektiv stärka och utveckla befintliga KKN-företag i 
samverkan med övrigt närings- och föreningsliv. Ett gynnsamt klimat för nyetable-
ringar och yngre generationer att verka i och utveckla vidare. 

Kultursystem KinneKulle – K3 – Kullen som blev ett berg 
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INLEDNING

Kinnekulle är en av fem platser i Västragötalandsregionen som fått 
stöd att påbörja arbetet med att utveckla ett kultursystem utifrån 
platsens specifika förutsättningar. Mötesplats Kinnekulle är projektägare. 

Vi som har uppdraget att processleda Kultursystem Kinnekulle - Fas l, 
heter Nina Bergqvist och Helena Larsdotter. 

Som en del i en övergripande kartläggning har projektet ambitionen att 
undersöka vad ett kultursystem kan innebära för Mötesplats Kinnekulles 
medlemmar, utifrån den egna verksamhetens perspektiv. 

I och med Coronavågens framfart finns ingen möjlighet att ordna fysiska 
träffar innan projektet avslutas, så i stället skickas detta frågeformulär till 
samtliga medlemmar i Mötesplats Kinnekulle. 

Nedan följer uppgifter med anvisningar om hur ni kan dels bidra till den 
övergripande kartläggningen och dels bearbeta den egna verksamheten 
utifrån ett systemperspektiv. Resultatet hoppas vi skall kunna tillföra ett 
växlande inifrån- och utifrånperspektiv.

Det inkomna arbetsmaterialet kommer att ingå i en sammanfattande 
analys för Kultursystem Kinnekulle och som skall ligga till grund för 
ansökan till Fas ll (se sid 3).

Naturligtvis är deltagandet frivilligt och Kultursystem Kinnekulle är 
tacksamma för de svar och funderingar som kommer på retur.

Finner du/ni det intressant att delta är vi tacksamma över att få 
ditt/ert bidrag senast 8/4.

Vänliga hälsningar Nina och Helena

INNEHÅLL

1 Kultursystem - kort beskrivning av Västragötalandsregionen

2 Kort resumé av stormötet på Stenhyveln, Gössäter, Kinnekulle 20-01-13

3 Introduktion till arbetsuppgift

4 Exempel på bearbetning av en konstnärlig kärna i relation till omgivande verksamheter

5 Behovskarta utifrån kultursystemiska cirklar, fyra variationer. 

6 Inventeringskarta utifrån kultursystemiska cirklar

7 Vision – möjligheter, utmaningar, framtid. Reflektioner utifrån den egna verksamheten
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1 Kultursystem - kort beskrivning av Västragötalandsregionen

KULTURSYSTEM? 

Kultur och kulturaktörer kan ha stor betydelse för platsers utveckling. Om många 
kulturaktörer verkar inom samma gemensamma område kan det uppstå en 
klusterverkan som stärker såväl den enskilde kulturaktören som hela platsen. 

Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat 
geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker 
varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.   

HUR GÅR DET TILL?

Satsningen syftar inte till att skapa nya kulturyttringar, utan att stärka 
systemet långsiktigt. 

Kultursystemssatsningen är indelad i två faser.

Fas I: Förankring – Kartläggning - Analys. 
          Oktober 2019- april 2020

• Förankring: Identifiera och involvera alla relevanta aktörer på platsen. 
  Göra en aktörskarta. Säkerställa engagemang från kommunen. 

• Kartläggning: Genom statistik, LEA (lokalekonomisk analys), intervjuer, 
  enkäter eller workshops samla fakta om platsen. Ta reda på vilka  vad de olika 
  aktörerna har för framtidsbild och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

• Analys: Med utgångspunkt i kartläggningen identifiera vilka områden man 
  behöver fokusera mera på för att stärka systemet och platsen.

Fas II: Gemensam målbild, Handlingsplan, Organisation och finansiering.  
           Juni 2020 – 2021 (ny ansökan efter fas 1)

Resultatet av arbetet skall vara starkare samverkan, gemensamma mål och 
en plan för att nå dem. Det är Kultursystemet självt som driver arbetet genom 
lokal processledare. VGR går in med processtöd.

12



2 Kort resumé av stormötet på Stenhyveln, Gössäter, Kinnekulle 20-01-13

CIRKLAR

Processledare Anders Nilsson och Karin Lundmark från Västragötalandsregionens 
presenterade Kultursystem och introducerade ett metodiskt ”cirkel-verktyg” genom 
en workshop.

   

Workshopen gick ut på att placera en person/verksamhet i mitten och därefter bygga 
på med verksamheter som i samverkan kan stärka kärnan och vise versa. 

Bilden till vänster är systemcirklar med innehåll från Västragötalandsregionen.
Bilden till höger visar ett exempel från en av stormötets fem grupper.

KU

LT
URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG 
KÄRNA

KR
EA

TIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI
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3 Introduktion till arbetsuppgift

Med det här arbetsmaterialet önskar vi fördjupa cirkelverktyget till att fungera som metod 
för den egna verksamheten i centrum. Här presenteras fyra cirklar där färg med innehåll 
har bytt plats. Du/ni väljer den bild som passar bäst för din/er verksamhet (se sid 7-10).

    

Här följer en förenklad förklaring vad som kan rymmas i de olika cirklarna:

KONSTNÄRLIG KÄRNA
Konstnärlig verksamhet som bas. 
Omfattar konst, konsthantverk, design, hantverk, foto, musik, dans, film, text mm.

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

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER
Besöksnäring, produktion och arrangemang, nischad på konst och kultur

ÖVRIG EKONOMI
Bred verksamhet och produktion, tillämpat nischad på konst och kultur. 

ANVISNINGAR

Följande sidor BEHOVSKARTA – INVENTERINGSKARTA – VISION (7-12) 
är försedda med textrutor i vilka du/ni kan skriva direkt.

Spara/ladda ner dokumentet på din hårddisk/skrivbordet och döp om till ditt/ert eller 
verksamhetens namn. Bearbeta och bifoga i returnerande mail till Nina eller Helena.

Du/ni kan välja att arbeta enskilt eller tillsammans i grupper, kluster, föreningar, företag. 
Dock önskar vi att du/ni arbetar enskilt med din/er verksamhet.

Välkommen med frågor.

Nina Bergqvist 0706 669 618, nina@formfabriken.info
Helena Larsdotter 0709 111 431, helena@larsdotter.nu
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URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG 
KÄRNA

KR
EA

TIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI
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ÄRINGAR OCH AKTIVITETER

KULTURELLA
NÄRINGAR

ÖVRIG EKONOMI

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

ÖVRIG EKONOMI

KREATIVA
NÄRINGAR OCH

AKTIVITETER

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
KULTURELLA NÄRINGAR

KO
NS

TNÄRLIG VERKSAMHET

ÖVRIG 
EKONOMI

KULTURELLA NÄRINGAR

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER
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4 Exempel på bearbetning av en konstnärlig kärna i relation till omgivande verksamheter

FORMFABRIKEN

 

Behovskartan skall utgå från den egna verksamheten och du/ni väljer en av de följande 
fyra cirklarna.
(Sid 7-10)

Inventeringskartan kan vara bra att samverka kring då det kan vara behjälpligt att få 
input om vad som finns och vad som saknas på platsen. Med platsen menas primärt 
det område som i dag omfattar Mötesplats Kinnekulle.
(Sid 11)

Visionen fylls med vad som är faktiskt, potentiellt och visionärt. 
(Sid 12)

KU
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URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG 
KÄRNA
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TIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI

FORMFABRIKEN

GALLERI
SHOWROOM
PRESS OCH MEDIA

BUTIK
AGENTUR
WEBBSHOP

BESTÄLLNINGAR
UPPDRAG
BESÖKSNÄRING

BEHOVSKARTA INVENTERINGSKARTA

FINNS I OMRÅDET SAKNAS I OMRÅDET

KULTURELLA NÄRINGAR

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI

beställningspotential
och företagssamverkan

behöver utvecklas

fotografer
skribenter

nischat galleri
showroom

webbshop butik
agentur

bokningar genom 
besöksnäring 

KONSTNÄRLIG KÄRNA
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5 Behovskarta utifrån kultursystemiska cirklar

KONSTNÄRLIG KÄRNA I CENTRUM

KU
LT

URELLA NÄRINGAR

KONSTNÄRLIG 
KÄRNA

KR
EA

TIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI

Din/er verksamheten 
i denna ruta 

OBS! Skriv direkt i rutorna

B E H O V S K A R T A

Dina/era behov av verksamheter som kan finnas i dessa cirklar 16



5 Behovskarta utifrån kultursystemiska cirklar

KULTURELLA NÄRINGAR I CENTRUM

K
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TI
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ÄRINGAR OCH AKTIVITETER

KULTURELLA
NÄRINGAR

ÖVRIG EKONOMI

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

OBS! Skriv direkt i rutorna

B E H O V S K A R T A

Din/er verksamheten 
i denna ruta 

Dina/era behov av verksamheter som kan finnas i dessa cirklar 17



5 Behovskarta utifrån kultursystemiska cirklar

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER I CENTRUM

ÖVRIG EKONOMI

KREATIVA
NÄRINGAR OCH

AKTIVITETER

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

KULTURELLA NÄRINGAR

OBS! Skriv direkt i rutorna

B E H O V S K A R T A

Din/er verksamheten 
i denna ruta 
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5 Behovskarta utifrån kultursystemiska cirklar

ÖVRIG EKONOMI I CENTRUM

KO
NS

TNÄRLIG VERKSAMHET

ÖVRIG 
EKONOMI

KULTURELLA NÄRINGAR
KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

OBS! Skriv direkt i rutorna

B E H O V S K A R T A

Din/er verksamheten 
i denna ruta 

Dina/era behov av verksamheter som kan finnas i dessa cirklar 19



I N V E N T E R I N G S K A R T A

FINNS I OMRÅDET SAKNAS I OMRÅDET

KULTURELLA NÄRINGAR

KREATIVA NÄRINGAR OCH AKTIVITETER

ÖVRIG EKONOMI

KONSTNÄRLIG KÄRNA

6 Inventeringskarta utifrån kultursystemiska cirklar

OBS! Skriv direkt i rutorna
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V I S I O N

MÖJLIGHETER UTMANINGAR 

FRAMTID

7 Vision – möjligheter, utmaningar, framtid. Reflektioner utifrån den egna verksamheten

OBS! Skriv direkt i rutorna
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