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1. INLEDNING 
 
I början av 1900-talet var en tiondel av världens befolkning bosatt i urbana områden. Idag är 
det ungefär halva befolkningen och prognosen för år 2050 visar att tre fjärdedelar av 
människorna på jorden kommer vara bosatta i städer.1 Det gör att frågan hur man skapar de 
mest livskraftiga och konkurrenskraftiga städerna och regionerna blir en av de stora 
utmaningarna som vi kommer att möta i framtiden, och i viss grad redan idag märker av. 
Åsikterna om vilka strategier man ska välja för att uppnå högsta potentiella tillväxt går isär. 
Däremot visar trenderna att människor som kreativt kapital blir allt viktigare som 
konkurrensmedel i strävan mot urban framgång.2 Många menar att tillverkning, transporter 
och handel kan numera ske utan städer och i framtiden blir istället kreativiteten städernas 
största konkurrensmedel.3 

Richard Florida har blivit en framstående förespråkare för kreativt kapital i form av 
människor genom hans teori om den kreativa klassen. Definitionen av klassen, enligt Florida, 
är ekonomisk eftersom medlemmarna av klassen bär på kreativitet som i sin tur är drivkraften 
bakom ekonomisk tillväxt.4 Teorin, som har nått stor framgång i bland annat USA och 
Sverige, har under senare år präglat diskussionen om urban utveckling i Sverige.5 
Lokalpolitiker styr policyn för stadsutveckling för att locka till sig den kreativa klassen genom 
att exempelvis uppmuntra framväxten av ”annorlunda affärer”. Betydelsen av en 
konkurrenskraftig ekonomi tonas ned och istället betonas vikten av politisk inblandning i 
ekonomin.6 

Internationellt tillskrivs de kreativa och kulturella näringarna allt större betydelse för 
regional tillväxt och utveckling. I arbetet med att gå från ett industri- till ett kunskapssamhälle 
blir denna typ av näring av vikt. De kreativa näringarna handlar om att kultur och näringsliv 
allt mer överlappar varandra men trots att allt fler insatser görs är i dagsläget kopplingen 
mellan kultur och näringsliv ännu svag, vilket är något som leder in på studiens syfte och 
frågeställningar.7   

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera två initiativ och undersöka på vilket sätt de leder till regional 
utveckling, stärkt varumärke samt ökad kreativitet i regionen. Initiativen som studeras är två 
projekt som syftar till att stärka bilden av regionen samt att öka tillväxten genom kreativa och 
kulturella näringar. Regionen som studeras är Uppsala, dels på kommunnivå och dels på 
länsnivå, och initiativen är det landstingsägda projektet ”KRUT Uppsala län” samt det 
kommunägda projektet ”Kultur för utveckling”. Mina frågeställningar är följande. 

                                                 
1 Stockholms handelskammare 2008 s. 3 
2 Glaeser 2004  s. 2 
3 Landry & Bianchini 1995 s. 3 f. 
4 Florida 2002 s. 23 
5 Stockholms handelskammare 2008 s. 3 
6 Stockholms handelskammare 2008 s. 5 
7 ITPS 2008 s. 3 ff. 
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- På vilket sätt leder de två initiativen till ökad tillväxt och kreativitet i regionen? 
- På vilket sätt leder de två initiativen till en stärkning av Uppsalas varumärke?  
 
1.2 Metod och material 
De forskningsproblem som denna uppsats tar upp är främst de kreativa näringarnas betydelse 
för regional tillväxt. För att besvara problemformuleringarna har jag nästan uteslutande 
använt mig av kvalitativ metod. Ib Andersen menar att det centrala vid kvalitativa metoder är 
att vi ”genom olika typer av datainsamling kan vi skapa en djupare förståelse av det 
problemkomplex vi studerar. Ett centralt moment är också att förstå problemkomplexets 
samband med helheten.”8 Vid kvalitativ metod använder man sig inte av omfattande statistik 
och matematik, syftet är istället att nå förståelse. 

Det är möjligt att jag med hjälp av mer en omfattande kvantitativ metod hade kunnat nå 
en bredare förståelse av problemformuleringen, men då det är svårt att sätta siffror på 
kreativitet och kultursatsningar valde jag istället en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer 
som metod. Min studie kan betraktas som en fallstudie. Fallstudier kännetecknas av att man 
har få observationsenheter men många variabler. Utifrån dessa undersökningsenheter ska man 
kunna säga något generellt om helheten. Detta är en vanlig metod då man undersöker sociala 
delsystem som institutioner och organisationer.9 Fallet i denna studie är de två initiativen 
”KRUT Uppsala län” samt ”Kultur för utveckling”. 

För att samla in det empiriska materialet till denna studie genomförde jag intervjuer med 
Anna Steinwall, projektledare för KRUT Uppsala län, och Tapio Hovebro, projektledare för 
ramprojektet Kultur för utveckling. De genomförda intervjuerna var semistrukturerade då jag 
redan hade en viss teoretisk och empirisk kunskap av området i fråga men samtidigt var öppen 
för nya synvinklar och information som den intervjuade har att komma med. De ämnena och 
frågorna som jag ville belysa under intervjun fanns på utarbetade intervjuguider, vilka finns 
redovisade som bilagor i kapitel åtta. 

Den här studien har jag baserat på en rad olika material. De sekundära källorna, som 
används till beskrivningen av kreativitet i allmänhet och i kopplingen mellan kreativa näringar 
och regional tillväxt i synnerhet, utgör en stor del av studien. Till delen om ”Det kreativa 
Uppsala” har främst material från intervjupersonerna samt från intervjupersonerna erhållet 
material, i form av rapporter och projektbeskrivningar, använts. Till teorin om den kreativa 
klassen låg Richards Floridas bok The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming 
Work, Leisure and Everyday Life som bas.  

 
1.3 Källkritik 
Att både Anna Steinwall och Tapio Hovebro är intervjuobjekt med en ledande ställning kan 
ställa till problem och kan göra att den vanliga intervjuarrollen inte fungerar. I detta fall 
visade varken Steinwall eller Hovebro några tendenser på överlägsenhet eller hög status. 

                                                 
8 Andersen 1998 s. 31 
9 Andersen 1998 s. 128 f. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_of_the_Creative_Class
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_of_the_Creative_Class
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Eftersom jag var någorlunda påläst inför intervjuerna borde problemet med intervjuobjekt i 
ledande ställning ha undvikits. 
Som författare bör man inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot sekundärkällor. Då studien 
till stor del är baserad på sekundära källor bör läsaren ha i åtanke att primära källor anses mer 
trovärdiga.  
 
1.4 Disposition och avgränsning 
Denna inledande del kommer att följas av en utförlig begreppsdiskussion av det komplexa 
begreppet kreativitet samt begreppen kreativ miljö och kreativ sektor. Efter det görs en 
genomgång av uppsatsens teoridel. Man kommer att få en inblick i Richard Floridas teori om 
den kreativa klassen och kritiska röster om teorin. Vidare ska innebörden av teorin om urban 
branding eller varumärkning av platser redogöras för.   

Vidare följer en kort fjärde del som handlar om kreativa och kulturella näringar som 
tillväxtverktyg ur ett svenskt perspektiv. I det efterföljande kapitlet beskrivs Uppsalas kreativa 
klass och sektor. Läsaren får en beskrivning av de två initiativen och hur dessa kan leda till 
regional tillväxt. Uppsatsen avslutas med en analys och avslutande diskussion av resultaten 
utifrån de inledande frågeställningarna samt de teoretiska utgångspunkterna. 

Studien avgränsas geografiskt till att i första hand beröra Uppsala kommun men då data 
ofta förekommer på länsnivå berör studien också Uppsala på länsnivå. 

 
 
2. BEGREPPSDISKUSSION 

 
2.1. Kreativitet 
Vad är egentligen kreativitet? Ordets ursprung är från det latinska verbet ”creare” som betyder 
”att skapa”. Begreppet kreativ började först användas i mer vardagligt tal efter andra 
världskrigets slut och har sedan dess blivit ett vidare begrepp som innefattar allt mer eftersom 
många använder ordet och skriver om det.10 Det kan därför tyckas nödvändigt att hitta en 
snävare definition för att finna mening med användning av begreppet. 

   Kreativitet förknippas ofta med konstnärlig verksamhet. Enligt Nils-Eric Sahlin är det 
ett djupt rotat missförstånd bland många att allt konstnärligt skapade är kreativt.11 Ofta 
härmar vi bara väl kända konsthistoriska temata.12 Enligt Seppälä är kreativitet inte bara för 
konstnärer, kreativitet är något inneboende hos alla människor. Varje människa är en konstnär 
och kan bestämma innehållet i hans eller hennes sfär oavsett det gäller målning, musik, 
ingenjörskonst eller ekonomi. Med andra ord menar han att kreativitet ger oss frihet att forma 
våra liv.13 

Är det miljöerna, personerna, resultaten eller idéerna och tankarna som är kreativa? 
Sahlin ser det som rimligt att betrakta idéerna och tankarna som fundamentala bärare av 

                                                 
10 Törnqvist 2009 s. 8 
11 Sahlin 2001 s. 72 
12 Ibid. 
13 Seppälä 2006 



 7 

kreativitet. En kreativ miljö bärs upp av kreativa människor, det är osannolikt med kreativa 
miljöer utan kreativa människor. I sin tur säger man att en person är kreativ eftersom personen 
har utfört en kreativ handling och bakom handlingen ligger alltid en kreativ idé eller tanke. 
Miljöer, personer och resultat är således endast kreativa i indirekt mening.14 

  Enligt statsvetaren Graham Wallas kan kreativitet ses som en förnyelseprocess som efter 
ett antal faser leder till en skapelse eller en produkt. Till en början bör man formulera 
problemet och lära sig att förstå det, vidare bör man lägga problemet åt sidan för att 
distraheras av annat då man plötsligt kan nå insikt och presentera en invention, vilket avslutar 
skapelseprocessen. Sedan måste det skapade slutföras och omsättas i verkligheten genom 
verifiering.15  

Något som kan hämma en kreativ process är det vertikala tänkandet vi lär oss i skolan. 
Skolan lär oss att bearbeta information i speciella mönster och regler vilket kan leda att vi får 
svårare att bryta dessa mönster och tänka i nya banor. Genom lateralt tänkande är 
förutsättningarna för kreativa processer större då tänkandet går i sidled för att finna flera 
alternativa tankemönster istället för att bygga på en och samma.  En kreativ person bryter inte 
bara invanda mönster, personen skapar sina egna mönster vilket bör göra det svårt att finna 
regler för hur kreativitet fungerar. Det bör vara nödvändigt att lära ut vertikalt tänkande i viss 
mån då det i annat fall skulle uppstå kaos om inga tankemönster (regler) lärdes ut.16 

Kreativitet uppstår då vi ändrar vårt begrepps- eller regelsystem, man kan således säga att 
det finns två typer av kreativitet, begrepps- och regelkreativitet. För Sahlin är kreativitet 
problemlösning men det som skiljer det från vanlig problemlösning, då man löser problem 
med etablerade metoder och beprövade verktyg, är att man istället finner nya metoder och 
oprövade verktyg.17 Kreativitet förutsätter kunskap men framför allt kunskap om vad man inte 
vet. Sahlin citerar musikvetaren Lennart Hall. ”Det kreativa momentet – det geniala infallet 
som efterhand bildar skola och sätter tydliga spår i kommande generationers produktion – är 
ofta något som på en gång vilar i traditionen och som tänjer på dess tidigare gränser.”18 

 
2.2. Kreativ miljö 
Att en person behärskar sin färdighet bör vara en fundamental förutsättning för kreativitet. 
Vidare är motivation och uthållighet också av vikt för att ta sig igenom skapelseprocessen. 
Men det är inte tillräckligt: det förutsätts en kreativ miljö för personen att verka i. 
Förnyelseprocesser kan sällan utvecklas helt individuellt, det måste förekomma en viss 
samverkan mellan människor för att föra processen framåt och då krävs en mötesplats. 
Förnyelseprocesser inom vitt skilda områden bygger på likartade förutsättningar och ställer 
likartade krav på miljön. Enligt Åke E. Andersson bör det finnas god fysisk och kulturell 
infrastruktur vilket ska ge olika slag av närhet och främja utbyte av idéer. Människor kommer 
på detta sätt närmare varandra utan att behöva vara fysiskt tätt tillsammans. Med en kulturell 

                                                 
14 Sahlin 2001 s. 55 f. 
15 Törnqvist 2009 s. 21 f. 
16 Törnqvist 2009 s. 19 ff. 
17 Sahlin 2001 s. 65 f. 
18 Sahlin 2001 s. 95 
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infrastruktur föds kulturell mångfald vilket också gynnar kreativitet.19 I Norden är den 
kulturella mångfalden primärt koncentrerad till huvudstadsregionerna.20  

I ”The creative city” utgår författarna Charles Landry och Franco Bianchini ifrån staden 
som kreativ miljö. Historiskt har kreativitet alltid varit städernas livsblod och smörjmedel. 
Städerna har behövt kreativitet för att kunna fungera som centra för marknad, handel och för 
att kunna skapa en kritisk massa av entreprenörer, artister, intellektuella, studenter, 
administratörer och maktspelare. Människor har tillåts att leva ut sina idéer, ambitioner, 
drömmar, projekt och konflikter men idag har många av de faktorer som fick en stad att 
blomstra förlorat i betydelse. Tillverkning, transporter och handel kan numera ske utan städer 
och i framtiden blir kreativiteten städernas största konkurrensmedel, enligt författarna.21 

Sahlin pekar på några faktorer som han tror gynnar en kreativ miljö.22  
 
 Generositet: man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
 Gemenskap: man överbryggar kulturella skillnader utan att förlora sin identitet 
 Kompetens: en person som har en solid plattform av kunskap inom sitt eget revir 

har lättare att ta steget ut i det okända 
 Kulturell mångfald: öppenhet gentemot andra verksamheter och traditioner 
 Tillit och tolerans: de tillitsnedbrytande mekanismerna måste kontrolleras så 

miljön ska vara öppen för främmande tankar och djärva regelbrott 
 Jämlikhet: i miljön ska jämlikhet råda - inte likställdhet. Alla har samma status 

men också väldefinierade ansvarsområden. 
 Nyfikenhet: miljön ska stimulera nyfikenhet om allt mellan himmel och jord. Det 

finns ett samband mellan nyfikenhet och kreativitet. 
 Frihetsanda: man ska ha ett mål men också friheten att välja väg för att uppnå 

målet. 
 Småskalighet: kreativa miljöer bör inte vara för stora, grupper om cirka 10-15 

personer är lagom. Inom stora organisationer, som universitet, är det mer 
sannolikt att man istället kan finna kreativa öar. 

 
2.3. Kreativ sektor 
Det finns ingen gemensam nationell eller internationell definition av begreppet kreativ sektor, 
inte heller kreativ näring, kulturell näring och upplevelseindustri, vilka är närliggande 
begrepp.23 I Sverige benämns den kreativa sektorn ofta upplevelseindustri medan man i 
England och USA säger ”Creative Industries”. I Finland och övriga EU använder man istället 
begreppen ”Cultural Industries” eller ”Creative and Culture Sectors”.24 Den svenska 
definitionen har ett starkare konsumentperspektiv än andra länders, dessutom inordnas 

                                                 
19 Törnqvist 2009 s. 54 ff. 
20 Törnqvist 2009 s. 69 
21 Landry & Bianchini 1995 s. 3 f. 
22 Sahlin 2001 s. 164 ff. 
23 ITPS 2008 s. 15 
24 KK-stiftelsen s. 15 
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turismindustrin under den svenska definitionen men i övrigt menas ungefär samma 
delområden oavsett vilken term man använder. 

Förenta nationernas organ UNESCO menar att kreativa näringar “refers to those 
activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use 
or purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they 
may have. Cultural activities may be an end in themselves, or they may contribute to the 
production of cultural goods and services. Cultural industries refer to industries producing and 
distributing cultural goods or services.”25 Samtidigt har FN:s utvecklingsorgan UNCTAD ett 
mer holistiskt synsätt och talar om en kreativ ekonomi; ”The “creative economy” is an 
evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and 
development.”26 “Creative industries” är enligt UNCTAD kärnan i den kreativa ekonomin.  

Eftersom KRUT:s arbete ska granskas är det också rimligt att använda den definition av 
kreativ sektor som används i projektet. I tabell 1 beskrivs de yrkesområden som ingår i den 
kreativa sektorn.    
 

Konst/Design Media/Digital Turism/Rekreation/ 
Sport 

Kulturarv/ 
Informations- 

hantering 
Musik Tidningar/Tidskrifter Sport Museum 

Mode/Design Mjukvara/Spel/ 
Datorservice 

Djur/Natur/Friluftsliv Bibliotek 
/Informationshantering 

Konst/Konsthantverk TV/Radio Turism Historiska 
platser/Byggnader/Hus 

Litteratur Reklam Andlighet/Själsliv Arkiv 
Artister/Dans/Teater 

mm. 
Film/Video   

Festivaler Foto   
Arkitektur    

Tabell 1. Tabellen visar de 21 delsektorerna och de fyra huvudsektorerna som tillsammans 
bildar den kreativa sektorn. 
Källa: KRUT Uppsala län 
 
KRUT har valt en bred definition eftersom det visar att kultur tangerar många olika 
verksamhetsfält och inte är en isolerad industri. Hur pass beroende ett verksamhetsområde är 
av kreativitet har avgjort vilka områden som har tagits med i begreppet. Ett tryckeri är 
antagligen inte direkt beroende av kreativitet men indirekt krävs det kreativa författare som 
vill ha sina verk tryckta för att tryckeriet ska bidra till tillväxt. De 21 delsektorerna finns 
normalt inte med i smalare definitioner av kulturverksamhet men inkluderas därför att de på 
något vis påverkar eller är beroende av kultur och kulturproduktion.27 

                                                 
25 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
26 Creative economy 2008 s. 15 
27 Bäckström 2009 s.15 
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Den breda definitionen kan vålla problem då den är svår att överblicka och risken finns att 
resultatet blir splittrat och så även lösningarna på problemen. Men KRUT försvarar sig med 
att det är ett sätt att lyfta fram kreativiteten och ge en bild av hur dess struktur och villkor ser 
ut.28 Kopplingen mellan vissa delsektorer och kreativitet kan te sig svaga, exempelvis ett 
sportarrangemang har inte lika tydlig koppling till kreativitet som ett musikuppträdande men 
de båda kan ändå bidra till den kreativa sektorn och har organisatoriska likheter. I och med 
vissa brister i Statistiska centralbyråns kodsystem har det uppkommit svårigheter i 
avgränsningen av den kreativa sektorn. Restauranger som har regelbundna 
musikuppträdanden är inte med i studien eftersom det inte syns i kodsystemet, därför räknas 
inte restaurangbranschen till sektorn då majoriteten restauranger saknar koppling till 
kreativitet. I mer lokala studier kan det göras mer ackurata avgränsningar.29 
 

 
3. TEORI 

 
3.1 Den kreativa klassen 
Richard Floridas fascination över varför företag flyttar till eller startar där det finns kreativa 
människor, och inte vice versa, och sin frustration över de konventionella teoriernas 
begränsningar gav år 2002 upphov till hans bok The rise of the creative class. And how it’s 
transforming work, leisure and everyday life och hans teori om den kreativa klassen.30 
Definitionen av klassen, enligt Florida, är ekonomisk eftersom medlemmarna av klassen bär 
på kreativitet som i sin tur är drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. Florida menar att det är 
viktigt att förstå denna allt mer dominerande klass för att förstå de pågående 
samhällsförändringarna.31 

Klassens medlemmar karaktäriseras av att de har yrken som kräver lång formell 
utbildning, utöver artister av olika slag.32 Typer av de kunskapsintensiva branscher som ingår 
i klassen är högteknologi, finans, juridik, sjukvård och företagsledning. Dessutom menar 
Florida att det finns en superkreativ kärna av den kreativa klassen. I denna kärna inkluderas 
bland andra vetenskapsmän, ingenjörer, författare, underhållare, designers, arkitekter samt det 
moderna samhällets ledare som redaktörer och opinionsbildare.33 Kärnan verkar för att på 
olika sätt producera nya former, teorier eller designer som kan appliceras i olika sammanhang 
eller på fall i stor skala. De ska inte bara lösa problem, den ska även kunna identifiera 
problem. Kärnans medlemmar ska inte bara skapa nya former, teorier eller designer, de ska 
också upptäcka att det behövs.34 

                                                 
28 Ibid. 
29 Bäckström 2009 s. 15 f. 
30 Florida 2002 s. 24 
31 Florida 2002 s. 23 
32 Törnqvist 2009 s. 25 
33 Florida 2005 s. 34 
34 Florida 2002 s. 103 
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Den kreativa klassen ägnar sig åt kreativ problemlösning med hjälp av sin samlade kunskap 
och trots att det inte är dess huvudsakliga uppgift så skapar den här sortens människor ibland 
metoder och produkter som blir användbara. En person som gör allt mer av denna typ av 
arbete blir till slut del av den superkreativa kärnan och då blir huvuduppgiften att skapa nya 
användbara former och metoder. Enligt Florida är trenden att allt fler yrken sysslar med 
kreativt problemlösande att många blir inräknade i den kreativa klassen och att gränsen 
mellan hög- och lågstatusjobb suddas ut. Om fler människor uppmuntras till att använda sitt 
egna förråd av komplex kunskap och utveckla egna sätt att utföra sitt jobb på, kommer allt fler 
att tillhöra den kreativa klassen. I takt med att kreativitet värderas högre så växer också den 
kreativa klassen. Man kan exempelvis se att yrken tillhörande service- och arbetarklassen har 
blivit mer kreativa på senare år.35 

Trenden går alltså mot att den kreativa klassen växer sig större och starkare men utan att 
medlemmarna har någon känsla av samhörighet; kanske på grund av klassens storlek. Enligt 
Florida hör cirka 38 miljoner (30 procent) av USA:s arbetskraft till den kreativa klassen, en 
ökning med 20 procent sedan 1980 och till den superkreativa kärnan hör cirka 15 miljoner (12 
procent).36 Alla människor har potential att ingå i klassen eftersom Florida tror på att 
kreativitet är en fundamental del av människans karaktär men att vissa har lyckan att få betalt 
för sin kreativitet.37 

Den kreativa klassen kännetecknas av tre inneboende egenskaper, enligt Florida.38 
 
 Individualitet: medlemmar av den kreativa klassen vill inte anpassa sig efter 

organisatoriska direktiv och gruppnormer utan strävar efter individualitet för att 
kunna förverkliga sin kreativa identitet. Detta synsätt har på senare tid blivit allt 
mer vedertaget. 

 Meritokrati: meriter har fått allt större vikt hos den kreativa klassen. Framgång 
mäts inte längre enbart i hur mycket pengar man tjänar utan människor vill hellre 
identifiera sig som kreativa än rika eftersom det numera har högre status. Risken 
finns att de meritokratiska människorna får för sig att egenskaperna som ger 
meriter är medfödda och att andra inte ”har det”, vilket kan skapa fördomar och 
mörkläggning av bakomliggande orsaker som utbildning och kulturella 
förutsättningar. 

 Mångfald och öppenhet: den kreativa klassen söker miljöer och organisationer 
som är öppna för olikheter. Kreativitet har svår att frodas där människor är 
uppdelade efter ras, etnicitet och kön. Tolerans, speciellt mot homosexuella, är ett 
mått som Florida har för att bedöma en plats acceptans av mångfald men denna 
mångfald är till viss del elitistisk, begränsad till välutbildade kreativa människor. 
Exempelvis är andelen mörkhyade människor på högteknologiska företag ofta låg. 

 

                                                 
35 Florida 2002 s. 103 f. 
36 Florida 2002 s. 108 
37 Florida 2005 s. 35 
38 Florida 2002 s. 111 ff. 
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Teknologi, talang och tolerans 
För att kunna attrahera kreativa människor och stimulera ekonomisk tillväxt fordras, enligt 
Florida, tre nödvändiga faktorer; teknologi, talang och tolerans. Han kallar denna teori för 
kreativt kapital. Med mångfald och tolerans kommer olika sorters kunskap, nya tankar och 
nya idéer. Floridas tes är att kreativa människor väljer att bosätta sig på platser som är 
toleranta, mångsidiga och öppna för nya idéer och att det är det fenomenet som driver 
regional tillväxt genom att företag flyttar efter kreativa människor – inte att kreativa 
människor flyttar dit företagen redan finns. Detta kan förklara varför städer och regioner med 
stora universitet och stora tillgångar på teknologiområdet har svårt att hålla kvar och attrahera 
kreativa människor. Det kan också förklara varför platser som saknar en teknologisk bas men 
som i övrigt är attraktiva för den kreativa människans livsstil inte når samma ekonomiska 
framgång som regioner med samtliga faktorer.39 

Florida har genom att undersöka förhållandet mellan fyra regionala mått upptäckt ett 
samband mellan talang och teknologi – där det finns kreativa och utbildade människor finns 
det också höga koncentrationer av innovativa och högteknologiska näringar. Måtten han 
använde var den relativa koncentrationen av medlemmar av den kreativa klassen, regionens 
talangindex (andelen av invånarna som har högskoleexamen), innovationsindex (patent per 
capita) och högteknologiindex (koncentrationen av och storleken på en regions 
tillväxtsektorer).40 Samtidigt är sambandet mellan högt talangindex och hög koncentration av 
arbetarklass negativt.  

För att påvisa vikten av kreativt kapital för regional tillväxt på bestämda platser tog 
Florida hjälp av bohem- och kreativitetsindex, vilka han själv utvecklade samt gayindex, 
vilket Gary Gates utvecklade vid millenniumskiftet. Genom att fastställa vilka ogifta partners 
som var av samma kön då folkräkningen genomfördes kunde Gates ta fram ett index över 
regionala koncentrationer av homosexuella i USA. Gayindex är Floridas bästa mått på en 
regions mångfald och tolerans eftersom det, enligt honom själv, är den sista stora utmaningen 
när det gäller mångfald i samhället. En plats som välkomnar homosexuella välkomnar troligen 
alla sorters människor, vilket i sin tur stimulerar kreativitet och högteknologisk tillväxt. Också 
sambandet mellan högt gayindex och hög koncentration av arbetarklass är negativt.41 

Livsstil och livskvalitet är viktiga faktorer då kreativa människor ska välja bostadsort. 
Den kreativa klassen söker i första hand aktiva och informella fritidsaktiviteter, nödvändigtvis 
inte storslagna aktiviteter som sportevenemang, museer och operor. Populärare är originella 
kaféer, aktiva utomhusnöjen och ett rikt nattliv. För att få statistiska bevis på detta utvecklade 
Florida ett bohemindex som mäter antalet musiker, författare, designers, skådespelare, 
regissörer, konstnärer, fotografer och dansare. Floridas bohemindex är starkt korrelerat till 
högteknologiindex och faktorer som befolknings- och arbetstillväxt.42 

Sammanfattningsvis menar Florida att den kreativa klassens geografiska spridning har 
betydande inverkan på regioners konkurrenskraft medan regioner med dominans av arbetar- 

                                                 
39 Florida 2002 s. 296 f. 
40 Florida 2002 s. 298 f. 
41 Florida 2002 s. 304 
42 Florida 2002 s. 306 ff. 
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och serviceklass har lägre konkurrensfördelar och lägre ekonomisk tillväxt. Kreativa 
människor attraherar företagsetablissemang – inte tvärtom.  
 
Kritiska röster om Floridas kreativa klass 
Ekonomen Edward Glaeser håller till vissa delar med Florida i fråga om hans teori om den 
kreativa klassen. Han menar däremot att Floridas idéer inte på något vis är nya. Adam Smith 
betonade vikten av kunskapsbildning redan på 1800-talet. För några decennier sedan talade 
Jane Jacobs om vikten av kreativitet i urbana områden, även Paul Romer talade om kreativitet 
och dess betydelse över tid. Glaeser själv har förespråkat vikten av kunniga människor i 
kunskapsintensiva näringar som ger framgång genom nya idéer och innovationer. Det unika 
med Floridas teori är att han har lyckats få med de uppenbara idéerna samlade i en populär 
och tillgänglig bästsäljare. Glaeser anser att bohemer är att dåligt verktyg för att mäta 
kreativitet på. Han menar att kreativa människor snarare attraheras av låga skatter samt en 
säker och utbredd stad.43 

Joshua Long menar att de strategier som Florida har för att göra en stad kreativ har stor 
potential att kommersialisera upplevelser. Att producera kreativitet kan göra städer till 
homogena miljöer istället för att de tar tillvara på sina unika prägel. Longs exempel Austin, 
den amerikanska delstaten Texas huvudstad, har de senaste åren utvecklats till en bubbla av 
”livability” med dyra och högkvalitativa distrikt för att attrahera en speciell typ av invånare. 
Austins ikoniska stadskärna, som en gång var ett tillgängligt kreativt landskap, har blivit 
utbytt av ett landskap med kulturell konsumtion för den kreativa klassens kärna. Den kreativa 
klassens trendiga detaljkedjor hotar den lokala näringen som redan har det svårt efter den 
finansiella krisen. Long pekar på att detta är ett hot på hållbar urban utveckling.44 

De ”metropolitan areas” som Florida delar in den kreativa klassen i kan sägas motsvara 
de cirka 70 svenska arbetsmarknadsregionerna. Resultat av svenska undersökningar av den 
kreativa klassen har visat att det är svårt att överföra Floridas teori till de nordiska länderna. 
Det är egentligen bara huvudstäderna som uppfyller de amerikanska kriterierna för kreativa 
miljöer. I regioner med en befolkning under 100 000 invånare saknas det samband som 
Floridas teori eftersöker. För de mindre städerna och regionerna bör teorin alltså ha liten 
relevans. De svenska geografiska rörelsemönstren är mindre rörliga jämfört med de 
amerikanska. Arbetstillfällen för den mest specialiserade arbetskraften finns dessutom 
uteslutande i huvudstäderna och i anslutning till universiteten. Också det faktum att av 
Sveriges immigranter tillhör endast en liten del den kreativa klassen samt att Sverige ses som 
en välfärdsstat med en regional fördelningspolitik kan försvåra appliceringen av Floridas teori 
på svenska förhållanden.45    

 
 
 
 

                                                 
43 Glaeser 2004 s. 2 f 
44 Joshua Long 2009 s. 217 
45 Törnqvist s. 68 f. 
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3.2 Urban branding 
Marknadsföring av städer och platser har praktiserats åtminstone sedan 1800-talet. Det är 
ingenting nytt med att platser har blivit marknadsförda av de som har vinning av platsens 
utveckling men däremot är det nytt att offentliga planeringsorgan använder sig av 
marknadsföring och branding allt mer frekvent som ett sätt att leda en plats utveckling och 
inte bara för att hantera svåra planeringsproblem.46  

Det finns mer än 300 städer i världen med över en miljon invånare som deltar i en allt 
mer intensiv tävling om att attrahera kreativa arbetare, investeringar och turister. Detta driver 
städer och regioner till en mer omfattande branding då konkurrensen blir allt större på 
marknaderna.47 Starka och dynamiska brands och images är nödvändiga för att attrahera 
kreativa människor, företag och entreprenörer. Richard Florida betonar att det är regioner med 
starka varumärken eller ”brands” som dynamik, öppenhet och tolerans som har haft en 
starkare ekonomisk tillväxt jämfört med andra regioner. 

Johan Jansson och Dominic Power ser brandingstrategier nödvändiga av sex skäl.48  
 
 Attrahera inre investeringar och internationellt riskkapital 
 Attrahera och hålla kvar företag 
 Attrahera och hålla kvar kunniga arbetare 
 Attrahera nya invånare 
 Attrahera turister och besökare 
 Försäljning och marknadsföring av lokalt producerade varor och tjänster 

 
Kavaratzis frågar sig på vilket sätt en stad kan vara ett varumärke och om en stad verkligen 
kan ses som ett sådant. Han definierar ett varumärke som “a product or service made 
distinctive by its positioning relative to the competition and by its personality, which 
comprises a unique combination of functional attributes and symbolic values.”49 Enligt 
Jansson och Power finns ingen gemensam definition av ”brands” eller ”branding” men 
däremot är flertalet forskare överens att begreppen bör innehålla både konkreta och abstrakta 
attribut av en produkt, exempelvis funktionella och emotionella kvaliteter.50 

 Varumärken skapas då man kopplar en eller flera produkter med kvaliteter som främst 
fungerar som marknadsföringsargument.51 För att uppnå en lyckad branding ska man 
upprätthålla en relation mellan varumärket och konsumenten. Den bör vara så nära att 
konsumentens egna fysiska och psykiska behov och varumärkets funktionella attribut och 
symboliska värde går in i varandra.52 Ett varumärkes symboliska värde är på det sätt som 
människor tänker och tycker om varumärket och produkten eller platsen det är kopplad till. 

                                                 
46 Kavaratzis 2004 s. 59 
47 Moilanen & Rainisto 2009 s. 3 
48 Jansson & Power 2006 s. 11 
49 Kavaratzis 2004 s. 65 
50 Jansson & Power 2006 s. 10 
51 Ibid. 
52 Kavaratzis 2004 s. 65 
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Syftet med varumärken är att skapa en oskiljbar koppling mellan ett objekts kvaliteter och 
dess varumärkta image eller form.53 

Principerna för marknadsföring och branding inom företagsvärlden är i stort sett 
desamma för marknadsföring och branding av platser. Problemet är att det är svårt att förena 
mallen för konsumtionsprodukter och platser utan att förlora platsens mångfald. För att kunna 
sälja en plats måste den göras till en stereotyp vilket inkräktar på människors sätt att se på en 
plats och dess erfarenheter och föreställningar av platsen. Dessutom finns risken att det 
uppstår konflikter då man ska välja vem och vad som ska prioriteras och därmed också vilka 
intressen som är mindre viktiga. För att uppnå en positiv slagkraftig bild av en plats blir den 
också ensidig vilket leder till att vissa kan känna sig bortglömda och exploaterade.54 

Det är svårt att skapa och upprätthålla ett varumärke och ett misslyckade kan leda till 
stora och långvariga konsekvenser, även ett starkt varumärke kan lätt raseras. Susanna Heldt 
Cassel tar upp kommunerna Ljusnarsberg och Hällefors som två svenska exempel på platser 
som bär på negativa images. De båda kommunerna är gamla bruksområden som 
karaktäriseras av låg utbildningsnivå, höga sjukskrivningstal och stor utflyttning. Då de stora 
arbetsgivarna lade ned sina industrier under 1990-talet följde depression och arbetslöshet. 
Ljusnarsberg har haft svårt att tvätta bort sin negativa bild som gammal brukskommun. Trots 
att kommunen har satsat stora resurser på turism, god livsmiljö och gott företagande så 
förknippar många fortfarande bygden med industrinedläggelse, ohälsa och arbetslöshet. De 
har svårt att tvätta bort den traditionella ”bruksandan”. Hällefors kommun, däremot, 
introducerade Måltidens hus i Grythyttan 1993 och sedan dess har kommunen utvecklat ett 
varumärke som är starkt kopplat till matkultur. Utvecklingen kan sammanfattas i kommunens 
slogan ”From Steal to Meal”.55 
 
 
4. KREATIVA NÄRINGAR UT ETT SVENSKT PERSPEKTIV 
 
År 2007 fick den numera nedlagda förvaltningsmyndigheten Institutet för tillväxtpolitiska 
studier (ITPS) i uppdrag att studera de kreativa näringarnas potential och betydelse i fråga om 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Detta sammanfattades i rapporten 
Kreativ tillväxt? – En rapport om kreativa näringar i politik och statistik, där ITPS har 
undersökt andra länders insatser på området för att kunna ge väl styrkta rekommendationer till 
regeringen. ITPS konstaterade att det finns flertalet svenska initiativ för kreativa näringar på 
regional nivå men att det inte förekommer motsvarande arbete på nationell nivå. Kunskap om 
betydelsen av de kreativa näringarna är på många håll låg. De kreativa näringarna handlar om 
att kultur och näringsliv allt mer överlappar varandra men trots att allt fler insatser görs är i 
dagsläget kopplingen mellan kultur och näringsliv fortfarande svag.56  

                                                 
53 Jansson & Power 2006 s. 10 
54 Heldt Cassel 2008 s. 164 ff. 
55 Heldt Cassel 2008 s. 171 ff. 
56 ITPS 2008 s. 3 ff. 
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Insatserna för de kreativa näringarna har i Storbritannien främst skett på regional nivå och bör 
så också göras i Sverige, menar ITPS i sin rapport. Skillnaden mellan länderna är att 
Storbritannien, liksom många andra länder som Nederländerna och Japan, har flera års 
försprång i arbetet mot ökad tillväxt genom insatser på området. Den ekonomiska betydelsen 
på området skiljer sig något beroende på vilken definition man använder sig av och därmed 
vilka grupper av sysselsatta som ingår. Trots det kan man utläsa att de kreativa näringarna har 
följt tjänstesektorns starka utveckling de senaste åren och därmed är en sektor att räkna med 
framöver. Jämfört med sektorer, som tillverkningsindustrin, förekommer det större osäkerhet 
inom de kreativa näringarna. Det handlar om osäkerhet i hur marknaden ska reagera på 
tjänsten eller varan och osäkerhet i produktion då denna ofta är av projektkaraktär, dessutom 
är leverantörerna självständiga med ofullständiga kontrakt jämfört med tillverkningsindustrin 
som är mer förutsägbar. Detta har lett till att en annan logik har skapats för att entreprenörerna 
inom de kreativa näringarna ska ha en snabb anpassningsförmåga och flexibilitet57 

Efter avslutad studie rekommenderade ITPS att regeringen bör behandla fenomenet 
kreativa näringar genom fyra frågeställningar men att också uppmärksamma att policyn inte 
ska inrikta sig mot enskilda branscher då kreativitet är en källa till förnyelse inom alla 
områden. ITPS förslog att regeringen skulle58  

 
 se över hur de kreativa näringarna skulle få en enhetlig definition i Sverige 
 understödja det regionala arbetet med statistikutveckling och anpassning till den 

nationella politiken 
 hantera frågan om immateriella rättigheter 
 beakta de särskilda villkoren som råder inom de kreativa näringarna i fråga om 

stöd och service till entreprenörer 
 
Rekommendationerna ledde till den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som 
kultur- och näringsdepartementet lade fram år 2009. Syftet med handlingsplanen var att 
”skapa goda förutsättningar för entreprenörer samt potentiella och befintliga företagare inom 
kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och företagande. De insatser som 
utformas inom ramen för handlingsplanen ska utgå ifrån de kulturella och kreativa 
entreprenörernas behov och möjligheter.”59 I sin strävan mot att främja utvecklingen av de 
kreativa näringarna har regeringen hösten 2010 skapat ett råd för kulturella och kreativa 
näringar vilket ska fungera som ett forum för viktiga frågor inom sektorn. Rådet, som består 
av experter och utövare inom kulturella och kreativa områden, ska belysa och arbeta med den 
antagna handlingsplanen.60  

KK-stiftelsen är en av högskolornas forskningsfinansiär och bildades 1994 med 
utgångspunkten att man genom kunskapsutveckling och förnyelse skulle stärka Sveriges 

                                                 
57 ITPS 2008 s. 7 f. 
58 ITPS 2008 s. 8 
59 Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 2009 s. 1 
 
60 http://www.sweden.gov.se/sb/d/13404/a/152387 



 17 

konkurrenskraft.61 I KK-stiftelsens rapport, FUNK – en tillväxtmodell för upplevelseindustrin, 
skriver Tobias Nielsén hur offentliga insatser har haft som utgångspunkt att forskning och 
utbildning stärker en regions näringsliv. FUNK-modellen innebär att man kopplar ihop 
forskning, utbildning, näringsliv och kultur för att samordna resurser och verksamheter för att 
få så mycket som möjligt ut av olika åtgärder.62 Med hjälp av modellen kan man lägga till 
kultur i ekvationen, kultur som i kreatörers yttringar. Yttringarna i sig är den enda konstanta 
förutsättningen för annan kringverksamhet men yttringarna kräver att kreatörerna har platser 
att öva på och att visa upp sina yttringar, vilket kan summeras i begreppet ”kulturliv”. Nielsén 
betonar att kultur generellt handlar om de icke-kommersiella delarna, dels då kreatörerna 
agerar icke-kommersiellt och dels de verksamheter som ger förutsättningar för kreatörer att 
avge yttringar, exempelvis utbildningar, livescener och körer.63  

Kulturen påverkar tillväxten inom upplevelseindustrin, vilket definieras i stort sett som 
kreativa näringar64, minst lika mycket som forskning och utbildning. Nielsén lägger fram tre 
argument. Det första argumentet har ett producentperspektiv. Nielsén menar att ett rikt 
kulturliv leder till framgångsrik kultur med många framstående kreatörer vilka genererar 
tillväxt. Med ett rikt kulturliv syftar han på en miljö som präglas av experimentlusta och 
konkurrens vilket bör höja innovationsförmågan.65 

 
 
 
 
 

 
Figur 1. Förenkling av Tobias Nielséns argument för hur ett rikt kulturliv genererar regional 
tillväxt. Ledet är exponentiellt, d.v.s. att en enhet kulturliv ger mer än en enhet tillväxt. 

 
Vidare argumenterar han för att ett rikare kulturliv också leder till en efterfrågan med 
sofistikerade och öppna konsumenter eftersom kraven ökar på producenterna. Detta 
konsumentperspektiv med mottagliga konsumenter bidrar också till ökad konkurrens. Det 
tredje argumentet har även det ett konsumentperspektiv. Då kunskap och vana av en viss 
konsumtion ökar så ökar även efterfrågan. Detta gäller för all typ av konsumtion och kan 
också appliceras på upplevelsenäringen. En större hemmamarknad innebär bättre 
förutsättningar för befintliga och nya kreatörer att etablera sig; en stor efterfrågan bidrar till 
att fler vill prova på att bli producenter.66 

 
 

                                                 
61 http://www.kks.se/om/SitePages/Om%20KK-stiftelsen.aspx 
62 KRUT-rapporten s. 9 
63 Nielsén 2006 s. 99 
64 Upplevelseindustrin i Sverige 2002 s. 7 
65 Nielsén 2006 s. 99 f. 
66 Nielsén 2006 s. 100 
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5. DET KREATIVA UPPSALA 
 
5.1. Uppsalas kreativa klass 
Enligt en studie, författad av Irene Tinagli, Richard Florida, Patrik Ström och Evelina 
Wahlqvist vid Göteborgs universitet, utgör cirka 35 procent av Sveriges arbetskraft kreativ 
klass (se tabell 2). Den är starkt koncentrerad till storstadsregionerna; 30 procent är 
lokaliserad till Stockholms län och nästan 60 procent är koncentrerad till Stockholms län, 
Skåne län och Västra Götalands län tillsammans, var cirka hälften av hela Sveriges befolkning 
är bosatt. Stora och täta regioner har en klar fördel i sin förmåga att attrahera kreativa 
människor och erbjuda den sociala och ekonomiska mångfald som är viktiga faktorer för 
tillväxt.67  

Uppsala län har näst högst kreativitetsindex av Sveriges alla län, bara Stockholms län har 
mer (se tabell 2). Uppsala toppar också de viktiga teknik-, talang- och toleransindex. På 
teknikindex innehar Uppsala andraplatsen, då det gäller talangindex har Uppsala förstaplatsen 
och toleransindex fjärdeplatsen. Det höga kreativitetsindexet kan förklaras med det faktum att 
Uppsala är en stor universitetsstad. Den kreativa klassen är generellt välutbildad, 58,8 procent 
av den kreativa klassen har en kandidatexamen eller högre, samtidigt som andelen av 
befolkningen med en kandidatexamen eller högre är störst i Uppsala.68     

Samtidigt ligger Uppsala bland de sista i kreativitetstrendindexet (se tabell 2). 
Kreativitetstrendindexet ger en dynamisk bild av hur en region har rört sig över sociala och 
ekonomiska dimensioner under de senaste 15 åren. Uppsala län har ett högt kreativitetsindex 
men har inte kunnat upprätthålla den regionala tillväxten jämfört med andra län. Till skillnad 
från Uppsala har andra regioner i nära anslutning till en storstadsregion varit bättre på att dra 
fördel av sin position för att bygga stark kreativ kompetens.69 

På kommunnivå förekommer det stora skillnader inom Uppsala län. Uppsala kommun 
ligger på åttonde plats på rankingen över de kommuner med flest andel kreativ klass medan 
Älvkarleby och Tierp ligger på plats 147 respektive 260.70   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Ström m. fl. s. 6 
68 Hansen m. fl. 2008 s. 95 ff. 
69 Ström m. fl. 2007 s. 42 
70 Ström m. fl.2007 s. 51 ff. 
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Län Absolut antal 

av kreativ klass 

Andel kreativ klass 

av arbetskraften 

Län Kreativitets-

trendindex 

1. Stockholm 380 038 44,6 % 1. Stockholm 0,805 

2. UPPSALA 41 785 37,8 % 2. Skåne  0,727 

3. Skåne 150 099 34,8 % 3. Västra Götaland 0,661 

4. Västra Götaland 218 821 34,5 % 4. Kronoberg 0,640 

5. Östergötland 55 208 33,9 % 5. Västerbotten 0,589 

6. Västerbotten 33 298 32,2 % 6. Blekinge 0,588 

7. Västmanland 32 166 32,1 % 7. Örebro 0,575 

8. Västernorrland 30 539 30,8 % 8. Jönköping 0,568 

9. Kronoberg 23 287 30,2 % 9. Kalmar 0,559 

10. Örebro 33 092 30,1 % 10. Norrbotten 0,518 

11. Jämtland 14 581 29,4 % 11. Västernorrland 0,510 

12. Norrbotten 28 666 29,2 % 12. Östergötland 0,503 

13. Södermanland 27 059 29,0 % 13. Jämtland 0,444 

14. Halland 28 779 28,9 % 14. Värmland 0,432 

15. Blekinge 17 156 28,9 % 15. Gävleborg 0,406 

16. Värmland 29 848 28,8 % 16. Dalarna 0,395 

17. Dalarna 31 025 28,3 % 17. Gotland 0,367 

18. Jönköping 39 753 28,0 % 18. Halland 0,364 

19. Gävleborg 29 733 27,6 % 19. UPPSALA 0,323 

20. Kalmar 24 244 26,6 % 20. Södermanland 0,321 

21. Gotland 5 553 26,2 % 21. Västmanland 0,232 

Hela Sverige 1 274 730 34,9 % 

Tabell 2. Visar trenden över kreativitet mellan åren 1990-2005 (till höger) samt den absoluta 
och relativa kreativa klassen (till vänster). Uppsala län syns i fetstil.  
Källa: Ström m. fl. (2007) 
 
Av mätningarna kan man uppfatta hur komplext och svårmätt kreativitet är. I det relativa 
kreativitetsindexet är Uppsala län i topp samtidigt som länet har en bottenplacering i 
kreativitetstrendindexet. 
 
5.2. Uppsalas kreativa sektor 
Av Uppsala läns arbetsmarknad räknas cirka 17 procent till den kreativa sektorn, enligt 
KRUT Uppsala län.71 De flesta är småföretagare som på arbetsmarknaden i stort men det 
finns några större aktörer som exempelvis Starbreeze, vilket är en av Nordens största tv-
spelsproducenter. Uppsala kommun, den största kommunen i länet, har mest att erbjuda inom 
den kreativa sektorn. Uppsala är exempelvis rikt på körer, museer och teatrar. Det finns 
många företag inom IT- och mediasektorn och flertalet viktiga evenemang som äger rum i 
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kommunen som Uppsala ReggaeFestival, Gitarrfestivalen, Kulturnatten och Ordsprak – 
Uppsalas internationella poesifestival.72  
 

 Män Kvinnor 
 Antal Medelinkomst Antal Medelinkomst 

Turism/Rekreation/Sport 2643 231 2357 204 

Media/Digital 2509 321 1196 239 

Konst/Design 1460 242 1538 196 

Kulturarv/Informationshanering 545 217 913 199 

Totalt 7157 264 6004 208 
Tabell 3. Statistik över den kreativa sektorn i Uppsala län fördelat på kön, antal sysselsatta i 
absoluta tal samt medelinkomst i tusental kronor. 
Källa: KRUT Uppsala län 

 
Inom länet är fler än 13 000 sysselsatta inom den kreativa sektorn och majoriteten är män, 
vilka också har högre medelinkomst. Däremot dominerar kvinnor inom Konst/Design och 
Kulturarv/Informationshantering (se tabell 3). Inom riket är medelinkomsten, i tusentals 
kronor, 276 för män och 203 för kvinnor. 31 procent av de sysselsatta inom den kreativa 
sektorn i Uppsala län är högutbildade73, det vill säga har en treåring högskoleutbildning eller 
högre, jämfört med länet i helhet där 27 procent är högutbildade.74 

KRUT Uppsala län valde att inte presentera statistik på kommunnivå på grund av 
överlappningen mellan sektorerna. Istället skulle statistiken på länsnivå ge en mer korrekt och 
rättvis bild av den kreativa sektorns struktur.75 
 
5.3. Uppsalas varumärke 
Anna Steinwall, projektledare för KRUT Uppsala län, talar om vikten av att lyfta Uppsala 
kommun och Uppsala län som en attraktiv region och betonar Richard Floridas teori om den 
kreativa klassen. Människan vill inte bara ha en väg och ett hus utan det kulturella utbudet 
spelar också en stor roll. Att främja den kreativa sektorn genom KRUT är ett av många sätt att 
få fler kreativa människor att flytta till Uppsala, menar hon. 

Uppsala kommun lanserade under år 2003 projektet ”Varumärke Uppsala” med syfte att 
bredda Uppsalas varumärke. I början av arbetet gjordes en undersökning om hur Uppsala 
uppfattades. Alla typer av människor tillfrågades, Uppsalabor och besökare, och de flesta 
förknippade Uppsala med universitetet, studentlivet, domkyrkan, historisk miljö och centralt 
läge. Med ”Varumärke Uppsala” skulle Uppsala utveckla en mer mångsidig bild. Uppsala 
skulle förknippas med upptäckter, upplevelser, storstad, ”det som händer”, framgång och en 
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74 Regionförbundet Uppsala , Uppsala län i siffror 2008 
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stad i omvärld. Målet var att genom ett ökat intresse för Uppsala attrahera fler besökare och 
fler etableringar för att nå högre tillväxt för att sedan förbättra kommunen ytterligare. För att 
uppnå målet skapades Partnerskap Uppsala, med 100 av Uppsalas största aktörer, där alla som 
aktivt bidrar till stärkandet av varumärket också ska ha aktiv nytta av sitt engagemang.76 

I tidningen Relation poängterar Benny Johnson, vd och projektledare på reklambyrån 
WJOS, att man inte marknadsför en plats utan en upplevelse. Då man har hittat den rätta 
upplevelsen ska man förstärka bilden av den för målgruppen. Han menar att det inte går att 
förneka att Uppsala är en universitetsstad, utmaningen ligger i att göra den attraktiv i nutid, 
inte sömnig och historisk. Uppsalas problem har tidigare varit att marknadsföringen har riktats 
externt och missat Uppsalaborna. Med ”Varumärke Uppsala” har bilden av Uppsala istället 
kommunicerats mer internt.77   

Varumärkesbyggaren Johan Graffman menar att Uppsala är en vacker stad men att det 
finns för lite att göra. Människor vill ha upplevelser där man själv är delaktig. Det räcker inte 
bara att arbeta med varumärket i form av skyltar och broschyrer. Om man kan få folk att 
stanna en extra dag i samband med evenemang är man på god väg, menar han. Graffman 
anser ändå att kommunen har åstadkommit mycket den senaste tiden med utbyggnad av 
”årummet”, renovering av parker och stora infrastrukturella investeringar.78 
 
5.4. Kreativ utveckling (KRUT) 
Initiativets bakgrund 
Regionförbundet Östergötland (Östsam), som är huvudägare till projektet Kreativ utveckling 
(KRUT), gjorde en mindre statistisk kartläggning av den kreativa sektorn i Norrköping 
tillsammans med kommunens näringslivskontor. Det kom då fram att det fanns ett behov hos 
den kreativa sektorn att få hjälp med att stärka sitt eget entreprenörskap. Enligt Anna 
Steinwall, projektledare för KRUT Uppsala län, pekade kartläggningen på att om man får rätt 
stöd så finns det stor tillväxtspotential inom sektorn vilket också har uppmärksammats på EU-
nivå. Hon menar att det inte längre går att konkurrera på samma sätt som tidigare med 
traditionella företag. Man måste ta till vara på den kreativa sektorns potential som i grund och 
botten handlar om upplevelsebaserade tjänster och produkter.79   

År 2007 gick Östergötlands regionförbund Östsam ut med en förfrågan till 
Regionförbundet Uppsala och det landstingsägda Kultur i länet om att delta i ett projekt med 
syfte att ”skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom den kreativa 
sektorn och därigenom öka tillväxten i regionen och i de övriga samarbetsregionerna.”80 Man 
ska kunna leva på sin kreativitet och få hjälp med att utvecklas och finna nya marknader inom 
den kreativa sektorn. Förfrågan låg rätt i tiden för Uppsala eftersom man under en tid hade 
velat lyfta fram kulturella och kreativa näringar som tydliga tillväxtfaktorer. Dessutom kom 
förfrågan lägligt då Landstinget i Uppsala län nyligen hade lagt fram nya mål och strategier 
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för sin kulturplanering. Förutom Östergötlands län och Uppsala län var samarbetsregionerna 
Örebro län, Västmanlands län, Södermanlands län samt Kronobergs län.81 KRUT-projektet 
mottog 8,3 miljoner kronor av EU:s regionala utvecklingsfond med målet att höja 
kompetensen när det gäller den kreativa sektorn. Man skulle enligt samordnaren för projektet, 
Heléne Bäckström, stärka och skapa nätverk och mötesplatser, öka medvetenheten hos 
politiker och tjänstemän samt förbättra företagsrådgivningen. Projektet stöttas ekonomiskt, 
förutom av Europeiska regionala utvecklingsfonden också av en rad regionförbund, landsting, 
kommuner och av KK-stiftlesen.82 I Uppsala län är Kultur i länet regional projektsägare och 
Regionförbundet Uppsala är samarbetspartner och medfinansiär. Syftet är i denna studie inte 
att presentera det mellanregionala samarbetet inom KRUT-projektet, utan att fördjupa sig i 
projektet i Uppsala län. 
 
Projektets tre faser 
KRUT är uppdelat i tre olika faser där fas ett handlar om kartläggning och behovsinventering 
av den kreativa sektorn, fas två handlar om förankring bland förtroendevalda och tjänstemän 
samt attitydpåverkande arbete och fas tre handlar om att skapa plattformar för samverkan och 
tillväxt av sektorn. Under fas ett arbetade KRUT Uppsala län likvärdigt med de andra 
regionerna efter en gemensam mall. Man försökte då få en känsla över hur stor sektorn var 
genom att samla in individdata och andra underlag. Man frågade sig hur många individer som 
fanns inom sektorn, hur många som var kvinnor och män, vilka skillnader det fanns mellan 
delsektorerna, skillnader i lön och utbildningsnivå med mera. Vidare gjordes 
behovsinventeringar genom att man åkte ut till Uppsala läns samtliga kommuner (Enköping, 
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar) för att träffa bland annat 
turistchefer, kulturchefer och näringslivschefer och uppföra en dialog kring kartläggningen. 
Tillsammans med representanter från respektive kommun påbörjade man 
behovsinventeringen av aktörer och nätverk samt gick igenom vilka aktörer inom den kreativa 
sektorn som man speciellt ville lyfta fram i de aktuella kommunerna. I Uppsala län hade man, 
enligt Steinwall, stort fokus på delsektorerna turism och kultur, vilket blev naturligt då Kultur 
i länet har intresse av att fördjupa sig i kultur och Regionförbundet Uppsala i turism eftersom 
man vanligtvis arbetar mycket med det.83   

Fas ett var nödvändig som underlag för att kunna föra dialog med beslutsfattare. Under 
fas två arbetade man för att ändra attityder och fördomar. Steinwall menar att om man talar 
om tillväxt i Uppsala lyfter man ofta fram bioteknologi, universiteten och Akademiska 
sjukhuset men glömmer att Uppsala har många småföretagare som ofta står att finna inom den 
kreativa sektorn.  Under behovsinventeringen kom det fram att de stödfunktioner som finns 
för de traditionella företagen inte fungerar för de kreativa småentreprenörerna. För dessa är 
det svårt att få hjälp av entreprenörsfrämjande organisationer som ALMI Företagspartner 
Uppsala och Nyföretagarcentrum. Även hos banker är det svårt att få stöd i form av 
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finansiering då entreprenörerna ofta säljer immateriella tjänster och produkter.84 För att det 
skulle ske någon större förändring krävdes en attitydförändring hos beslutsfattarna eftersom 
en stor del av projektets mål fordrade reformering på politisk nivå. För att uppfylla detta har 
man bland annat deltagit under Almedalsveckan på Gotland, genomfört politikerdebatter och 
workshops, gjort besök på näringsdepartementet samt låtit forskare föreläsa om vikten av 
kreativa näringar.85 Man har strävat mot att arbeta efter FUNK-modellen vilket innebär att 
man kopplar ihop forskning, utbildning, näringsliv och kultur för att samordna resurser och 
verksamheter för att få så mycket som möjligt ut av olika åtgärder.86 Det som är unikt med 
KRUT, betonar Steinwall, är att de har arbetat på bredden och inte gått ut med att de är 
experter på området, de har istället fungerat som en lots mellan olika aktörer inom den 
kreativa sektorn.87 

Under fas ett uppmärksammade man att hur svårt det var för de verksamma inom den 
kreativa sektorn att få rätt stöd och därmed också utnyttja sin fulla potential. Under fas tre, 
vilken var den mer praktiska delen av projektet, skapade man därför en arbetsgrupp som 
identifierade vilka åtgärder man behövde ta till. Därefter skapades en seminarieserie i fyra 
delar under hösten 2009 vilken fungerade som en affärsrådgivningsutbildning. Målet var att 
de företagsfrämjande organisationerna, banker och arbetsförmedlingen skulle ha tillräcklig 
kunskap för att kunna ge de verksamma en mer anpassad affärsrådgivning. 
 
Projektets resultat 
Tidigare hade man utgått från att om kreatörerna inte var lönsamma skulle de ändra sig men 
under projektet vände man på synsättet och menade att de som stödjer de kreativa 
entreprenörerna måste skaffa bättre kunskap och vara mer medvetna om entreprenörernas 
situation.88 Det var unikt då det presenterades men finns numera i regeringens handlingsplan 
för kulturella och kreativa näringar; ”När det gäller stöd från företagsfrämjande funktioner i 
samhället såsom rådgivning, är det ett annat område som skulle behöva utvecklas…”.89 
Vidare pekar regeringen på finansieringsbehovet för verksamma inom den kreativa sektorn; 
”Kunskapen om finansieringssituationen för potentiella, nya och etablerade företag inom detta 
område behöver förbättras…”.90 Om de kreativa entreprenörerna kan tas emot på ett bättre 
sätt blir de också starkare och mer lönsamma och bidrar därmed till regional tillväxt.  

Steinwall berättar att projektet blev framgångsrikt samtidigt som det till en början var 
tungt och trögt. Det var svårt att få igång Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala och 
även politiker och affärsrådgivare. Den kritik projektet mottog i inledningsskedet satte käppar 
i hjulet men under projektets gång avtog kritiken och allt fler började tro på projektet.91 
Genom KRUT har Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala kunnat upprätta ett konkret 
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samarbete för främjandet av den kreativa sektorn i Uppsala län. KRUT Uppsala län har utläst 
nedan beskrivna resultat till följd av projektet.92 

 
 Ökad samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor 
 Ökad kunskap hos affärsrådgivare om skillnader i entreprenörskap inom den 

kreativa sektorn jämfört med traditionella branscher 
 Bättre kommunikation mellan kreatörer inom den kreativa sektorn 
 Efterlämnandet av ett affärsdrivande nätverk vilket ska upprätthållas av 

projektägaren Kultur i länet 
 Ett stärkande av företagandet inom sektorn vilket har förbättrat förutsättningarna 

för sektorns framtida utveckling 
 Ett nytt nätverk för kreativa affärskvinnor 

 
Projektets framgång har lett till att det har planerats framtida satsningar kopplat till den 
kreativa sektorn. Man ska bland annat underhålla de nätverk och mötesplatser som har bildats 
under projekttiden. Insatser ska vidtas för att hålla den kunskap som affärsrådgivarna har 
intagit under projektet levande och få möjlighet att växa. Man ska i början av 2011 ta fram en 
avsiktsförklaring för hur Uppsala län ska arbeta med de kreativa näringarna, även en regional 
kulturplan för länet ska tas fram där Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala kommer att 
spela en viktig roll i processen när det gäller frågor om kulturmiljö, kulturturism och kreativ 
sektor.93 KRUT Uppsala län har föreslagit skapandet av en kreatörslots som man som kreatör 
kan vända sig om man behöver anpassad affärsrådgivning, där affärsrådgivare kan få kunskap 
om entreprenörskap inom den kreativa sektorn och där kreatörer kan diskutera framtida 
satsningar.94 
 
5.5. Kultur för utveckling 
Initiativets bakgrund 
År 2008 kandiderade Uppsala kommun i konkurrens med flertalet andra svenska kommuner 
till utmärkelsen Europas kulturhuvudstad 2014. Uppsalas ansökan gick inte vidare till 
finalomgången men kommunstyrelsen ville inte att det nedlagda arbetet skulle bli förgäves så 
i december år 2008 uppdrog kommunstyrelsen kommunledningskontoret att lägga fram 
förslag till hur väsentliga delar av arbetet mot att bli kulturhuvudstad kan tillvaratas. Man 
tillsatte sedan en arbetsgrupp vilken tog fram de delar av ansökan som kunde och borde 
genomföras under de lokala förutsättningarna. För att hålla ihop satsningarna bildade man 
ramprojektet ”Kultur för utveckling” vars uppgift är att ”stärka bilden av Uppsala som 
kulturstad och att tillvarata kulturens förändringskraft i ett långsiktigt, hållbart samhälle.”95 
En av de viktigare utgångspunkterna är den professionella konstens inverkan på människa och 
samhälle. I projektbeskrivningen betonar man kulturens, kulturmiljöns och de kreativa 
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näringarnas betydelse för lokal och regional tillväxt. Kulturen är viktig för uppsalabor, företag 
och besökare. Den är identitetsskapande och ger en samhörighetskänsla vilket är viktigt för 
Uppsalas varumärke.96  

Då arbetsgruppen gjorde urvalet av delprojekt satte man upp vissa kriterier.97 Projektet 
skulle bland annat 

 
 vara attraktivt för uppsalabor och attrahera besökare både nationellt och 

internationellt 
 vara långsiktigt och lämna bestående resultat 
 stärka Uppsalas varumärke 

 
Tapio Hovebro, projektledare och koordinator för projektet, betonar kulturen som nyttobärare. 
Han menar att det är ett viktigt instrument för att uppnå attraktivitet, stärkt varumärke, en god 
livsmiljö och regional tillväxt. Enligt Hovebro är kultur, konst och den kreativa sektorn här en 
förutsättning. Ramprojektet har en fjärils metamorfos som symbol vilket representerar den 
ständiga utveckling och förändring Uppsala upplever.98 
 
Tolv delprojekt 
För att uppnå de satta målen skulle man ta vara på kulturens förändringskraft, hitta nya 
samverkansformer och arrangera minst fem av de utvalda delprojekten per år. Sedan år 2009 
har tolv delprojekt initierats. Det biologiska museet Biotopia, beläget i Vasaparken, fyllde 
under år 2010 hundra år, vilket uppmärksammades med upprustning av parken samt en 
studiedamm. Projektet ”Fredstaden Uppsala” högtidlighåller Dag Hammarskjölds minne och 
uppmärksammar att Sverige har haft fred under två sekel. ”Gottsunda kulturstadsdel” bygger 
om och utvecklar Gottsunda centrum, med sin unga befolkning, till ett centrum för kultur. 
”Ingmar Bergmans Uppsala” stärker Bergmans anknytning till Uppsala och ökar kunskapen 
om Uppsalas inflytande på hans konstnärskap. ”Linnés Uppsala” ska stärka bilden av Uppsala 
som Linnés stad. Genom olika tekniker ska man också väcka uppsalabornas och besökarnas 
intresse för de platserna om har koppling till olika kulturpersonligheter i Uppsala genom 
projektet ”Kulturella spår i stadsrummet”. ”Naturen med fotografens blick”, med Mattias 
Klum som frontfigur, ska belysa frågor som biologiska mångfald och hållbar utveckling.  
Projektet ”Nya rum för konsten” skapar en mötesplats för konstskapande och 
konstupplevelser. I processen ingår en upprustning av stadskärnan genom konstnärlig 
gestaltning. I projektet ”Unga K-märker” får ungdomar välja ut de kulturmiljöer som, enligt 
de, är viktiga att bevara. Detta blir sedan till underlag i framtida stadsplanering. ”Vetenskap 
och konst” stärker bandet och samarbeten mellan vetenskap och konst genom en gemensam 
plattform. ”Vikingadestination Uppsala” för, genom att utveckla upplevelser vid platser med 
vikingaanknytning, fram spår av vikingatiden och den yngre järnåldern som finns i Uppsala.99  
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”Kulturstaden Uppsala” är ett fyraårigt marknadsföringsprojekt med syfte att stärka 
bilden av Uppsala som ledande kulturstad i Sverige och Europa. Under år 2010 deltog 13 
stora evenemang spritt under årets årstider och planen är att det ska tillkomma tre evenemang 
för varje år. De stora evenemangen som ”Kulturstaden” tillhandahåller ger stora intäkter 
genom kringverksamhet som exempelvis restaurangbesök och hotellnätter. Hovebro menar att 
kommunen har en medveten strategi för att försöka hålla kvar besökare i kommunen en extra 
dag genom aktiviteter av olika slag.100 
 
Finansiering 
Hovebro påstår att det är svårt att hitta finansiärer för delprojekten men att man delvis har löst 
det med OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan). Det är en entreprenadform där 
investeringen vanligtvis helt eller delvis finansieras av den privata parten och riskerna 
fördelas på ett förutsägbart sätt. Det är de som har störst nytta av projektet och gynnas av ett 
stärkt varumärke som ska gå in med finansiering. Världsklass Uppsala är ett treårigt 
samarbete mellan koordinatorn Uppsala kommun och ett stort antal av Uppsalas starkaste 
organisationer och företag. De har som uppgift att stärka bilden av Uppsala och att stödja och 
utveckla de lokala aktörerna genom marknadsföring, finansiering och tilläggsaktiviteter runt 
evenemang, bland annat på kulturområdet.101 
 
 
6. SLUTDISKUSSION 
 
De båda initiativen ”KRUT Uppsala län” och ”Kultur för utveckling” har som mål att främja 
tillväxt och kreativitet i regionen. Av de två initiativen kan ”KRUT Uppsala län” ses som det 
initiativ som har en större betoning på näringslivsperspektiv i sina strategier för ökad 
kreativitet i regionen jämfört med initiativet ”Kultur för utveckling”. Genom KRUT ska 
Uppsalas kreativa sektor ges godare förutsättningar för att kunna växa sig starkare och med 
tiden expandera från dagens storlek på cirka 17 procent av den totala arbetskraften. 
Förståelsen för den kreativa sektorns problem och utmaningar har med KRUT kartlagts och 
därför har man också kunnat ta sig an dessa utmaningar och fokusera rätt resurser på ett 
rationellt sätt och på de rätta entreprenörerna. Om den kreativa sektorn stärks bör också 
tillväxten i regionen göra det. Enligt Richard Floridas teori om den kreativa klassen ska 
påståendet att om den kreativa sektorn, i förhållande till andra sektorer, växer sig större så bör 
också den regionala tillväxten och kreativiteten göra det. Detta kan förklaras med det faktum 
att företag flyttar dit kreativa människor finns – inte tvärtom. 

Floridas kreativa klass tangerar inte den kreativa sektorn i direkt bemärkelse men för att 
kunna förstå sektorns tillväxt och dynamik är det av vikt att man samtidigt förstår Floridas 
teori om den kreativa klassen. Förutom Stockholm är Uppsala det län i Sverige med högst 
andel kreativa människor och torde därför ha goda förutsättningar att också utveckla och 

                                                 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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stärka sin kreativa sektor. Ser man på Uppsalas kreativitetstrendindex ligger Uppsala län 
däremot näst sist vilket kan förklaras med att länet har varit dåliga med att upprätthålla den 
regionala tillväxten jämfört med andra län. Uppsalas utmaning bör sannolikt ligga i att 
utnyttja sin starka position och utveckla den ytterligare. Man bör fokusera på kreativa 
näringar för att öka och få ut så mycket som möjligt av sin kreativa potential. KRUT har här 
bidragit till att låta kreativa entreprenörer utvecklas och stärkas, inte bara genom finansiellt 
stöd utan också genom utökat kontaktnät samt ett allmänt ökat självförtroende som kreativa 
entreprenörer. Fler entreprenörer inom den kreativa sektorn attraherar fler kreativa människor 
till regionen vilka i sin tur genererar tillväxt i regionen. 

Man bör ha i åtanke att de resultat som har redovisats i uppsatsen har uppmätts av KRUT 
själva. Hur ackurat resultaten speglar verkligheten och är svårt att säga och ännu för tidigt att 
uttala sig om i fråga om exakt hur stor ekonomisk tillväxt den kreativa sektorn i Uppsala län 
har genererat till följd av initiativet. Låt oss påminna oss om att syftet med uppsatsen inte var 
att mäta hur stor tillväxt de två initiativen genererar utan det var att undersöka på vilket sätt de 
leder till regional utveckling. Med utgångspunkt i Richard Floridas teori om den kreativa 
klassen kan slutsatsen dras att KRUT ger goda förutsättningar till ökad kreativitet och tillväxt 
i regionen. 

Genom ramprojektet ”Kultur för utveckling” vill kommunen uppnå ökad attraktivitet, 
stärkt varumärke, en god livsmiljö och regional tillväxt. Till skillnad från KRUT anammar 
ramprojektet inte i första hand ett näringslivsperspektiv. Man försöker genom att investera i 
kultursatsningar erhålla ett rikare kulturliv, något som ska leda till en framgångsrik kultur 
med många framstående kreatörer. Man kan här hänvisa till Tobias Nielséns argumentation 
om att ett rikt kulturliv på sikt genererar regional tillväxt (se figur 1). Vidare ger ett rikare 
kulturliv också ökad efterfrågan och öppnare och mer sofistikerade konsumenter. Detta är 
något som ytterligare bör spä på tillväxten och kreativiteten i regionen. 

Florida talar om vikten av livsstil och livskvalitet för att kreativa människor ska trivas på 
en plats. Man kan exempelvis spekulera i att Uppsalas bohemindex torde öka till följd av 
projektet. Kreativa människor söker aktiva och informella fritidsaktiviteter, detta är något som 
”Kultur för utveckling” i högsta grad medverkar till. Sammanfattningsvis kan man säga att 
initiativet ger ett rikare kulturliv, vilket genererar tillväxt i regionen. Samtidigt leder initiativet 
till en kreativare miljö som främjar kulturell mångfald och tolerans, något som bör attrahera 
medlemmar av den kreativa klassen. Man kan alltså konstatera att projektet är av godo och 
leder till ökad kreativitet i regionen samtidigt som den exakta omfattningen är okänd. 

De båda initiativen, framför allt ”Kultur för utveckling” syftar till att stärka Uppsalas 
varumärke. Då Uppsala främst förknippas med universitetet, studentlivet, domkyrkan, 
historisk miljö och centralt läge kan det vara önskvärt att ge regionen en mer fasetterad bild. 
De båda initiativen kan ses uppfylla de sex skäl som Jansson och Power ställer upp. 
Initiativen leder på ett eller annat sätt till att attrahera och hålla kvar företag, attrahera och 
hålla kvar kunniga arbetare, attrahera nya invånare, attrahera turister och besökare, attrahera 
inre investeringar och internationellt riskkapital samt ökad försäljning av lokalt producerade 
varor och tjänster. En stärkt kreativ sektor gör företag mer benägna att stanna kvar och 
etablera sig i regionen. Med företag och kunniga arbetare ökar konkurrensen och efterfrågan 
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inom sektorn. Slutsatsen är alltså att de båda initiativen leder till ett starkare varumärke 
genom att de på ett tydligt sätt uppfyller de sex uppställda skälen.  
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APPENDIX 
 
Intervjuguide Kreativ Utveckling (KRUT): Anna Steinwall den 10 
december 2010 

 
1. Berätta om din roll i projektet. 
Vem och varför togs initiativet till projektet? 
Vilka var de bärande idéerna? 

 
2. Hur har det gått med fas 2, att förankra kunskapen om sektorn bland förtroendevalda och 
tjänstemän?  
– Stött på motsättningar?  
–Är målsättningen uppfylld? 

 
Hur har det gått med fas 3, att skapa en organiserad plattform för den kreativa sektorn?  
–Problem? 

 
3. Finns det en medveten strategi att hålla kvar eller att attrahera den kreativa sektorn genom 
marknadsföring (urban branding)?  
–Hur ser den ut?  
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–Om inte, bör man upprätta en?  
–Har Uppsala en strategi? 

 
4. Överensstämde projektets resultat med förväntningarna?  
–Om inte, varför? 

 
5 a. Har projektet stött på kritik eller hinder under dess gång? 

 
Tror du att risken finns att den kreativa sektorn definieras för brett för att bli betydelsefull? 

 
5 b. Hur stor vikt har den kreativa sektorn för Uppsalas tillväxt idag? 

 
6. Hur ser framtiden ut för den kreativa sektorn i Uppsala?  
–Vad händer härnäst?  
–Kommer den kreativa sektorn bli av större betydelse i framtiden? 

 
7. Finns det liknande projekt på kommunal nivå?  
–Kultur för utveckling?  
–Varumärke Uppsala?  
–Regional utvecklingsprogram (RUP)? 
Är det något du skulle vilja tillägga som inte har tagits upp under intervjun? 
 
Intervjuguide Kultur för utveckling: Tapio Hovebro den 17 december 2010 

 
1. Berätta om vad projektet innebär. 

 
Berätta om din roll i projektet. 

 
Vem och varför togs initiativet till projektet? 

 
Vilka var de bärande idéerna? 

 
2. Hur stor del av arbetet med projektet är kopplat till att stärka kommunens varumärke?  
–Vilka är resultaten?  
–Finns det en medveten strategi? 

 
Hur viktigt är detta projekt för kommunens tillväxt?  
–Hur ser arbetet ut konkret? 

 
Kan man koppla projektet till kommunens önskan att attrahera kreativa människor till 
kommunen? 
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3. Varför fortsatte projektet trots att Uppsalas ansökan om att bli kulturhuvudstad avslogs? 
 

Förändrades sättet att arbeta efter avslaget? 
 

4. Har projektet stött på kritik eller hinder under dess gång?  
–Är det något av delprojekten som har stött på speciellt stora hinder? 

 
Anser du att det har satsats för lite resurser i projektet?  
–Andra svenska städer som ansökte om att bli kulturhuvudstad satsade mer. 

 
5. Hur ser framtiden ut för projektet?  
–Kommer det att avslutas snart?  
–Vad händer härnäst? 
Är det något du skulle vilja tillägga som inte har tagits upp under intervjun? 
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