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1 Bakgrunn for prosjektet
Vi vet at det finnes mange og ulike samlokaliseringer av småbedrifter her til lands. 
Vi vet også at kulturnæringsaktører har en tendens til å finne sammen i fysiske  
samlokaliseringer. De eldste slike er kanskje næringshagene, noen av dem  
”kulturnæringshager”. De siste 10-15 årene har det også vokst fram en rekke andre 
offentlige/private ”samlokaliseringer” i ulike former med og for kulturnærings-
bedrifter. Det samme skjer internasjonalt, og knyttes ofte til ”det nye arbeidslivet” 
med økende grad av frilansing, kontraktsarbeid og etablering av småforetak.  Og 
vi vet at innenfor kulturelle og kreative næringer er andelen småforetak – ”mikro-
bedrifter” særlig høy. Små bedrifter søker sammen, blant annet i fysiske sam-
lokaliseringer og offentlige og private aktører legger til rette for etablering av ulike 
typer samlokaliseringer, ut i fra en antakelse om at de skaper merverdi, synergier og 
er en nyttig strategi for nærings- og stedsutvikling. 

Det er grunn til å tro at det i dette landskapet finnes det en rekke ulike drifts- og 
finansieringsmodeller og organisasjonsformer. «Samlokaliseringene» er ikke en 
bestemt ordning, men mange modeller, fortsatt i støpeskjeen og under utvikling 
basert på egne og andres erfaringer. Det er mange utfordringer og problemstillinger 
knyttet til driftsformer som kan være felles med eller skille seg fra drift av både 
offentlige institusjoner, næringshager, kunstnersentre og ren utleievirksomhet. 
Etableringene av samlokaliseringene støttes ofte av kommuner, fylkes kommuner, 
Innovasjon Norge og andre ut fra antakelser og argumentasjon om at de blant annet 
skal bidra til vekst i etableringer, høyne overlevelsesraten til små bedrifter og bidra 
til økt omsetning, profesjonalisering, stedsattraktivitet og regional utvikling – altså 
som et virkemiddel for nærings- og regionalutvikling. Det antas også at noen av 
disse institusjonene bidrar med effekter utover dette, som kulturarenaer,  
kompetansemiljø og annet. Men vi vet lite. 

Magasinet KULTmag kartla i 2012 ”Kulturfabrikker i Norge”, 18 ulike 
samlokaliserings miljø med det til felles at de var lokalisert i nedlagte fabrikker. 
Allerede da ble det påpekt at ingen vet hvor disse miljøene bidrar med av flere  
arbeidsplasser, økt omsetning eller stedsutvikling (Wang 2012). Tilskudds-
ordningen til samlokaliseringer og nettverk er evaluert av Oslo Economics (2015). 
Selv om satsingene er relativt beskjedne og evalueringen derfor omfatter relativt 
få respondenter, gir den interessante innspill til videre utvikling av ordninger og 
tiltak. OE mener ordningen har bidratt til økt kunnskap knyttet til samarbeid og 
nettverk; økt kunnskap om salg og markedsføring, markedet og kundebehov og 
utvikling og forbedring av produkter og tjenester.

I forstudiet ”Hvordan lykkes stort som små?”(Ericsson og Andersen, 2016) 
rapporteres det fra mikrobedrifter (innen kulturnæringer) om stor nytte av 
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tilknytning til næringshager; mest for å ha et miljø, for rådgivning, kurs og  
kompetanseutvikling. Det er særlig kollegakontakt i både samlokaliseringer og 
næringshager har betydning, særlig når det gjelder støtte for eget utviklingsarbeid. 
Det er også gjort enkelte studier av enkelte samlokaliseringer (bl.a. Myhre 2010, 
Boye 2012, Kjærnli 2015, Damskau 2016) som peker på synergieffekter og effekter 
for utvikling av enkeltvirksomhetene. Den nylige evalueringen av Program for 
kreative næringer i Møre og Romsdal (Flatnes og Hansen 2016) omtaler tre sam-
lokaliseringer der, og deres leietakeres opplevelse av nytte.  

Men det er mye upløyd mark når det gjelder å kartlegge omfang og systematisere 
erfaringer med ulike modeller av samlokaliseringer av kulturbedrifter her til 
lands.  Hva vet vi egentlig om effekten av samlokalisering? Oppstår det synergier 
mellom aktørene og skapes det merverdi? Bidrar de til at foretakene overlever og 
utvikler seg? Hvordan flyter kunnskapen mellom bedriftene og har dette noe å si 
for innovasjons evnen? Hva betyr de for næringsutviklingen i regionen? For stedets 
attraktivitet og utvikling? Hvilke former for organisering fungerer best? Er det 
best med bransjesamlokalisering eller gir mangfold mer synergi? Hva betyr felles-
løsninger og fasiliteringsressurser for synergieffektene?  Er samlokaliseringer et 
byfenomen eller fungerer det også på bygda? 

Kunnskapsverket, Fabrikken kulturnæringssenter og Østlandsforskning har 
påbegynt arbeidet med et prosjekt som skal belyse disse spørsmålene. Ambisjonen 
er å: 

• Kartlegge samlokaliseringer innenfor kulturnæringsfeltet – deres omfang, 
utbredelse, organisering, finansiering, driftsmodeller målgrupper og  
interessenter.  

• Innsamle og systematisere erfaringer med samarbeid og synergi i sam-
lokaliseringer

• Studere næringsmessige effekter av samlokalisering; for bedrifter for 
næringsgrupper for lokalsamfunn og regioner

• Studere andre effekter og funksjoner av samlokaliseringene; for stedsut-
vikling, stedsattraktivitet, innovasjonssystemet, kulturlivet

Ved å se på samlokaliseringene kan vi få data om organisatoriske, fysiske og sosiale 
betingelser for innovasjon, betydningen av homogenitet og heterogenitet for 
samarbeid med mer. Vi vil gjennomføre en kartlegging der samlokaliseringenes 
drivere, deltakere og eiere er informanter. 
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Prosjektet gjennomføres i to faser:

Fase 1:  
Breddekartlegging av omfang, utbredelse, organisering, driftsmodeller, målgrupper 
og interessenter 

Fase 2:  
Casestudier av samarbeid og synergi, næringsmessige effekter for bedrifter og 
næringsgrupper, betydning for regional næringsutvikling og stedsutvikling

Fase 1 er nå gjennomført, og dette notatet oppsummerer denne første  
kartleggingen.
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2 Er “samlokalisering av kulturnæringer“  
    en nyttig betegnelse?
 
2.1 Et offisielt begrep siden 2012 

Inntil videre har bruker vi begrepet samlokaliseringer av kulturnæringer/kulturelle 
næringer om de miljøene vi kartlegger. Samlokalisering av kulturnæringer er den 
betegnelsen mange av miljøene som har vokst fram i løpet av de siste ti årene, 
bygget over samme lest, har brukt om seg selv (eks. Fabrikken, Nesoddparken m.fl.). 

Begrepet ble formalisert i forbindelse med arbeidet med regjeringens Handling-
splan for kulturnæringer Fra gründer til kulturbedrift (2013), da det ble utlyst 
en prøveordning med tilskudd til samlokalisering av kulturbedrifter som en 
supplerende ordning til distriktspolitiske virkemidler, rettet mot kultur bedrifter 
i sentrale strøk. Prøveordningen mottok i 2012 nærmere 100 søknader. I 2013 
ble ordningen videreført med et noe annet innhold – ”for samlokaliseringer og 
nettverk”.  Også denne gangen kom i underkant av 100 søknader, i 2014 var antallet 
søknader 85 og i 2015 var tallet 58. (Kulturrådet, 2015). 

Det faller naturlig at dette prosjektet diskuterer begrepet og hvilke virksomheter 
og institusjoner som evt. skal regnes inn her, og hvilke som skal defineres utenfor. 
Om det er mulig. Og er det i det hele tatt en nyttig samlebetegnelse? Finnes det nok 
fellestrekk? Felles utfordringer? Felles interesser? Samlede effekter? Er det mulig, 
og er det hensiktsmessig, å avgrense samlokaliseringer fra andre typer samarbeid 
når det for eksempel gjelder økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger? 

Vi ser allerede nå at vi med denne samlebetegnelsen favner over miljøer som til 
dels har ulike rasjonaliteter, målsetninger og målgrupper, finansiering, eierskap og 
organisasjonsformer. Noen av dem grenser til eller overlapper med andre ordninger 
og institusjonelle betegnelser.  

2.2 Noen er kulturnæringshager 
 
Gjennom 20 år er det anlagt om lag 50 fysiske næringshager (støttet av SIVA) med 
fokus på lokal næringsutvikling (http://nhnett.no). Næringshagene er relativt 
likt organisert når det gjelder tjenestetilbud, personalressurser og målgrupper. 
Nærings hagene ledes av en næringshageleder og tilbyr fysisk samlokaliser-
ing, teknisk tjenesteplattform, administrativ tjenesteplattform og nyskapings-
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aktiviteter. Næringshagene opererer med ulikt tilbud av tilknytningsformer for 
bedriftene, men målet er stort sett det samme: Bedrifter tilknyttet en næringshage 
skal oppleve å få hjelpe til å utvikle seg og øke innovasjonsevnen, gjennom hjelp til 
bedriftsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, stimulering til internasjonal-
isering og kobling til kapitaltilbydere. 

Næringshagene er flere ganger evaluert på nasjonalt nivå (bl.a. Ringholm m.fl.2008 
og Clausen m.fl.2011) og det vises til positive effekter på lønnsomhet og trivsel for 
den enkelte bedrift. En survey gjennomført blant næringshagebedriftene i 2013 
(Waldahl m.fl. 2014) rapporterer at behovet for nettverk (42 %), tilgang til  
administrative tjenester (41 %) og utvikling av produkt/tjeneste (41 %) er tjenester 
bedriftene har behov for i stor grad, mens for markedsarbeid (30 %), bedrifts-
utvikling (27 %) og juridisk bistand (13 %) ligger scorene lavere. Halvparten av 
næringshagemedlemmene oppgir at de benytter seg av administrative felles-
tjenester (eksemplifisert i spørsmålet som internett, kopiering). Dette indikerer 
at tilgang til administrative tjenester oppfattes som den største gevinsten for 
bedriftene. 

En fersk kundetilfredshetsundersøkelse foretatt av NTNU i 2016 (http://nhnett.
no/) viser at næringshagemiljøene er viktigere for bedrifter som er fysisk lokalisert 
i næringshagene enn medlemmer som ikke er lokalisert i disse. De som er fysisk 
lokalisert rapporterer om mer tilførsel av ressurser og kunnskap fra aktører 
tilknyttet næringshagen. Denne undersøkelsen belyser imidlertid ikke spørsmål 
om administrative tjenester og infrastruktur. 

Noen av de offisielle næringshagene i SIVAs næringshageprogram befatter seg først 
og fremst med kulturnæringsbedrifter, og kaller seg derfor kulturnæringshager.  
De er med med i vår kartlegging: Sunnmøre næringshage i Volda, Tindved i 
Verdal og Hermetikken i Vadsø. De har sitt eget finansieringsprogram og nettverk 
i Næringshagenettverket: Men de har kanskje også interesser felles med andre 
ansamlinger av kulturnæringsbedrifter. Men nå finnes det jo også miljø som kaller 
seg næringshager uten å være del av Næringshageprogrammet. Det er m.a.o. ingen 
beskytta tittel. Sånn sett kunne kanskje flere kalles kulturnæringshager? 

 
2.3 Kunstnerkollektiv og andre kollektiv

At kunstnere og kunsthåndverkere søker sammen i kollektive løsninger, i felles 
atelieer, verksteder og andre produksjons- og visningslokaler er ingen ny ide, men 
en tradisjonell måte å organisere seg på både for å dele på felleskostnader og for 
inspirasjon og utvikling.
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Det har vært (og vil kanskje alltid være) en glidende overgang mellom kunstnerisk 
virke og næringsvirksomhet. Avgrensninger praktiseres både ved utdanning, ved 
inntekt, ved grad av stipender og offentlig finansiering. I noen miljø vil man finne 
en miks av kunstnere finansiert av stipend og kunstnere (og andre virksomheter) 
som først og fremst lever av eget salg. Mange lever litt av det ene og litt av det andre.  
Det er nok også med slike blandingsmiljø i vår kartlegging så langt. Og her kan det 
tenkes at mange miljø har gått under vår radar, eller at noen er definert ut som 
burde vært med. 

Kollektiv gir tradisjonelt assosiasjoner til kunstnere, men vi finner også kollektiv 
av andre yrkesgrupper som for eksempel arkitekter, designere og spillutviklere. 
Avdikos (2015) har studert designere i ”third places, suchs as… co-working spaces 
and working collectives”. Arbeidskollektiver (WCL) omfatter ofte grupper av 
frilansere i same yrke, for å dele på produksjonskostnader og utgifter til lokale. 
I mange tilfeller har også dannelsen av kollektivet en ideologisk eller politisk 
bakgrunn. Avdikos skiller arbeidskollektiver (WCL) fra Coworking Spaces (CS) ved 
at de eies av medlemmene selv, mens CS’ene eies av et selskap eller et offentlig – 
privat parterskap.  

 
2.4 Andre bransjer menger seg med kulturnæringene

Det viser seg at de fleste av de samlokaliseringene vi har med i vår telling, omfatter 
en del «andre» bransjer enn de som faller inn under næringskodene som hører til 
«kulturnæringene». Det er nemlig slik at andre bransjer finner det nyttig å befinne 
seg her, og at de også er relevante i samarbeidet med kulturnæringene.  
 
Eksempler på slike ”blandingsklynger”: 
 
 - arktitekter finner sammen med byggingeniører og planleggere 
 - webutviklere og reklamefolk finner sammen 
 - helse-/kultur- samarbeid i terapeutisk virksomhet 
 - kulturnæringer og reiselivs- og opplevelsesbedrifter samarbeider tett 
 - bedriftsrådgivere, coacher, regnskapsførere, prosjektledere og konsulenter  
    av flere slag fungerer som relevante samarbeidspartnere for  
    kulturnæringsbedrifter i samlokaliseringer 
 - noen sammenslutninger er også så heldige å ha en matpartner, kafedriver  
    og pubdriver

Slik blir begrepet ”samlokalisering av kulturnæringer” vannet ut, mens klyngene 
blir mer mangfoldige og til og med kanskje enda mer innovative. 
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2.5 Er samlokaliseringer gammeldagse coworking spaces?

Går det en grense mellom samlokalisering og det vi kaller Coworking Spaces? I “det 
nye arbeidslivet” med økende grad av frilansing, fleksibel tilknytning og mange 
oppgaver som kan løses online uavhengig av geografiske steder, har det vokst 
fram et marked av mer og mindre kommersielt tilbud av coworking- konsept, der 
bedrifter og enkeltpersoner kan leie plass i kontorfellesskap for kortere og lengre 
perioder. Coworking Spaces (CS) omfatter en stor variasjon av steder med ulik 
størrelse og innretning der det tilbys ulike tjenester og fasiliteter for ulike kunder i 
ulike lokaler (Kalogeresis 2015). De beskrives ved: 

• Fleksibiliteten til et hjemmekontor 
• Følelsen av kafe 
• Fasilitetene og tjenester til et tradisjonelt kontor  

(Spinuzzi, 2012).

Coworking er et voksende fenomen, og de siste årene er det formalisert et nettverk 
i Europa som møtes til årlige konferanser (Coworking Europe Conference). Kon-
feransene er møteplass for forskning og praksis, private og offentlige eiere og 
drivere, entreprenørskapsaktører, fasilitatorer og andre som har en rolle knyttet til 
coworking. Her deles erfaringer og kunnskap utvikles. I 2015 ble sågar Coworking 
Africa – konferanse arrangert for første gang.  

Coworking Europe snakker om coworking som “a source of inspiration in order 
to implement new working, innovation and collaboration approaches”. Coworking 
kan også sees som en ordning som møter kapasitetsutfordringen med muligheten 
til å kjøpe seg fri fra ansvar og forpliktelser for egne lokaler og kontor og inn i vel-
fungerende fellesløsninger. 

Her til lands er begrepet og konseptet coworking space tatt i bruk bl.a. i 657 Oslo, 
som tilbyr en kombinasjon av faste og fleksible arbeidsplasser. Flere av de norske 
co-working- spacene tiltrekker seg/ og har også som målgruppe kreative næringer. 
Dette er imidlertid et felt i stor bevegelse, nye steder popper stadig opp. Så her 
mangles en oversikt. Men flere av miljøene i vår kartlegging kaller seg coworking 
spaces. 

Men hvor går egentlig grensen mellom coworking spaces og samlokaliseringer? 
Er det det samme? Eller er coworking det mer åpne, fleksible rommet, mens sam-
lokalisering er noe mer fast? De fleste coworking spacene vi kjenner til opererer 
med en blanding av faste plasser og rom og fleksiplasser, så sånn sett har de kanskje 
noe felles med det vi så langt kaller samlokaliseringer. 
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2.6 Holder det å være utleier?

 I kjølevannet, eller ved siden av, coworking space’ne; En del huseiere - både 
offentlige og private - velger av flere grunner å fokusere på utleie til kreative 
bedrifter. Noen gjør det som et bevisst valg for å bidra til en utvikling med kreative 
nav i lokalsamfunnet. Andre driver virksomhet der de ønsker å leie ut til og sam-
lokalisere seg med virksomheter de kan ha nytte av. Andre huseiere igjen, har mer 
eller mindre tilfeldig blitt utleiere til denne typen virksomheter. 

Flere av de virksomhetene som er med i vår kartlegging, omfatter først og fremst 
utleielokaler – ”hard services”, som Virani (2015) kaller det (se kap 2.8). 

 
2.7 Er det først og fremst nettverket som er interessant?

Er det egentlig interessant å studere samlokalisering? Er det den fysiske samlokal-
iseringen som er interessant eller er det faktisk det som foregår i selve nettverket 
som er sukessfaktoren. Kan man få like mye effekt ut av virtuelle nettverk (f.eks. i 
Finnmark der folk bor spredt) som i fysiske samlokaliseringer? 

Vi vet bl.a. fra prosjektet ”Hvordan lykkes stort som små?”(Ericsson og Andersen, 
2016) at små kulturnæringsbedrifter knytter ofte nettverk i ulike former. Mange 
av informantene i nevnte prosjekt oppgir å være knyttet til nettverk av ulike slag 
– noen som bidrar med støttefunksjoner på salg og markedsføring og andre som 
er nyttige samhandlingspartnere for utviklingsarbeidet. Innenfor f.eks. kultur-
næringene dannes ofte prosjektbaserte nettverk for å gjennomføre sammensatte 
oppdrag.  Nettverk dannes for å skreddersy kompetansesammensetningen til hvert 
prosjekt.  Samarbeid i nettverk kan bety at små næringsaktører oppnår stordrifts-
fordeler. Det er allikevel også sånn at aktiv bruk av nettverk krever at man bruker 
en del ressurser, det er derfor også nødvendig ytterligere å tydeliggjøre hva som er 
formålet med nettverket og organiseringen av det, for å vurdere evt. nytte for den 
enkelte virksomhet.

Fysiske samlokaliseringer er en form for nettverk. Men det som forkludrer bildet 
er at flere samlokaliseringer også har virtuelle og ”distribuerte” medlemmer som 
sitter andre steder. Grensen mellom samlokalisering og nettverk overlapper. Og 
kanskje er det selve nettverksfenomenet – i og utenfor samlokaliseringen – som er 
det avgjørende og interessante? 
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2.8 ”Creative Hubs”, kanskje? 

Kikker vi igjen ut over landegrensene kan vi også finne betegnelsen Creative Hubs. 
Det finnes blant annet et europeisk nettverk - EuropeanCrative Hubs Network – 
som definerer Creative Hubs slik:

An infra-structure or venue that uses a part of its leasable space for networking, 
organizational and business development within the cultural and creative 
insustries sectors.

 Creative hubs bring together creative people. They may differ in size and 
focus, but ultimately ‘a hub is a hub’ when it unites, inspires and promotes a 
community.

(European Creative Hubs Forum, 2015)

I sitt paper Re-articulating the Creative Hub Consept as a Model for Business 
Support in the Local Creative Economy definerer Virani (2015) Creative Hubs som et 
mangfold av og ulike fysiske, romlige, organisatoriske og operasjonelle manifesta-
sjoner som har fire primære karakteristika: 

1) De tilbyr skreddersydde tjenester til kreative små- og mellomstore     
      bedrifter, inkludert mikrobedrifter 
2) De retter seg spesielt mot kreative bedrifter i tidlig fase 
3) De fasiliteres av dedikerte stillingsressurser/personer som har viktige  
    posisjoner og utfører viktige aktiviteter som tilrettelegger og megler og  
      som kuraterer relasjoner i og utenfor huben 
4) De er av betydning for den lokale kreative økonomien (Viranis empiri er fra  
      London! Her på berget er det vel mer naturlig å knytte rollen til betydning  
      for stedsutvikling og lokalsamfunnet generelt)

Et viktig poeng er at Creative Hubs defineres ved hva de bidrar med og tilbyr, 
hvordan de gjør det og deres rolle i lokalsamfunnet og ikke ved hvordan de er 
finansiert, organisert eller fysiske utformet (om de er en bygning eller mer av et 
nettverk). Man er mer opptatt av aktiviteter og prosesser enn den fysiske infra-
strukturen som utgjør huben. 

Men det ligger fast at en Creative Hub tilbyr både “harde” og “myke” tjenester. Med 
”harde” tjeneseter menes lokaler, kontorplass, studio eller atelier, møterom, utstyr 
og onlinetjenester. ”Myke ” tjenester er de mer og mindre håndfaste fordelene som 
nettverkstjenester, arbeidsmiljø, kunnskapsdeling, støtte, synergier og fellesskap. 
Myke tjenester må kurateres, fasiliteres, megles, koordineres og legges til rette for. 
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Sammensetningen av ”kollegiet” må styres. ”Hubmanagerens” rolle er avgjørende 
for hvordan disse typer av organisasjoner fungerer. 

Dette er kanskje den beskrivelsen som sammenfeller mest med de miljøene som vi 
så langt har betegnet som samlokaliseringer; de tilbyr for det meste både hard og 
myk infrastruktur og retter seg i hovedsak mot av kulturelle og kreative næringer. 

 
2.9 Samlokaliseringer av kulturnæringer – enn så lenge

Vi har med dette pekt på at begrepet samlokaliseringer av kulturnæringer er en 
nokså diffus avgrensning og overlapper med andre typer benevnelser, samarbeid og 
ordninger.  Men foreløpig velger vi å holde på det begrepet. De informantene som 
har svart på denne kartleggingen, har i hovedsak kjent seg igjen i betegnelsen. 

Så kan det hende vi finner ut i løpet av dette studiet, at det skal hete noe annet. Eller 
at det ikke er en samlesekk, men helt ulike typer organisasjoner.  

“SAMLOKALISERING AV 
KULTURNÆRINGER”

NETTVERK

KOLLEKTIV

HUSEIER OG 
UTLEIER

CREATIVE 
HUBS

CO-WORKING 
SPACES

NÆRINGS-
HAGER

KLYNGER 
MED ANDRE
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3 Kartleggingen 

3.1 De som er med

Rekruttering av aktuelle informantmiljø for undersøkelsen har tatt utgangspunkt 
i tilgjengelige søkerlister fra Kulturdepartementet 2012, Kulturrådet 2013 – 2015 
(tilskuddsordningen til samlokaliseringer/ samlokaliseringer og nettverk av kultur-
næringer), supplert med søk på relevante nettsider for kulturnæringer, søk på 
kommunale hjemmesider og søk i våre nettverk. 

Det ble sendt ut et enkelt spørreskjema som omfattet spørsmål om: 

- Oppstartsår 
- Organisasjonsform 
- Formål 
- Antall involverte bedrifter og bransjefordeling (pr i dag og i løpet av      
   levetiden) 
- Eierskap 
- Finansiering av drift (pr i dag og utvikling over levetiden)  
- Innspill til tema til oppfølging

Det har i tillegg vært gjennomført supplerende telefonsamtaler med de fleste av 
informantene i forkant eller etterkant av utfylling av spørreundersøkelsen. 

Foreløpige resultater ble presentert på Fabrikkenseminaret på Lillehammer 16.9. 
der det også kom innspill til ytterligere supplering av informantlista, samt innspill 
til tema og problemstillinger som bør følges opp i fase 2. 

I denne fasen har vi innhentet opplysninger om 31 samlokaliseringsmiljø som 
omfatter over 800 virksomheter. (Det er ytterligere 20 navn på lista, som ikke har 
svart eller som vi ikke har vært i kontakt med så langt.)

Informantene representerer ulike typer virksomheter. De fleste er AS, noen er 
samvirker, noen er kommunalt eide og drevne og noen eies av enkeltpersoner. Så vi 
kan allerede slå fast at her er mange ulike typer organisasjoner - samlet innunder 
paraplyen «samlokalisering av kulturnæringer» 
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3.2 Hvem søker sammen? 

Så langt har vi telt opp 811 foretak som er med i en samlokalisering. 

Om vi forholder oss til de etablerte bransjeinndelingene1, er det kunstnerisk 
virksomhet som utgjør den største andelen (21 %). 

Deretter følger film/foto og spill (18 %). Vi vet også at det innen denne gruppa, 
finnes de «rene» bransjelokaliseringene, som Hamar Game Collective og 
Filmverftet i Tromsø. 

De fleste samlokaliseringene omfatter et mangfold av kulturnæringsbransjer, men 
også med et relativt stort innslag av «andre» (se kap 2.4)

1 Her har vi brukt samme inndeling som i Ibenholt m.fl. 2015

 118 MNOK

Kunstenrisk virksomhet 172
Film, foto og spill 143
TV og radio 18
Arkitektur 28
Annonse og reklame 37
Design 90
Musikk 80
Kulturarv 14
Andre 151

Trykte medier 32
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Totalt 2

2 Avvik mellom totalen og summen av fordeling på bransjer, skyldes at ikke alle aktører er oppgitt med bransje.
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Ikke oppgitt fordeling
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TinFabrikken Stavanger

Klekkeriet Kulturnæringshus

Sentralen

Kontorfellesskapet 1724

Hamar Game Collective

Filmfabrikken
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I prosent

Totalt
2
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3.3 Hvem eier? 

Vi har sett at samlokaliseringene representerer ulike typer eierskap og eiersits. 
Den ene ”ytterligheten” finnes i de rent private bedriftene som eies av en person, 
som BETA i Vågå og Kulturklynga i Tromsø.  Den andre ”ytterligheten” er de rene 
kommunalt eide virksomhetene.  

De fleste befinner seg et sted i mellom, med en blanding av offentlig og privat 
eierskap. Når vi oppsummerer de prosentvise eierskapene, blir bildet dog tydelig. 
Samlokaliseringer av kulturnæringer er først og fremst et privat anliggende.  

Eierskap fylkeskommune 2%
Annet off/halvoff eierskap 8%
Eierskap private bedrifter 40%
Eierskap private personer 22%
Eierskap andre 12%

Eierskap kommune 16%
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3.4 Finansiering av driften

Kartleggingen fanger foreløpig bare opp situasjonen i inneværende år. For 
den enkelte samlokalisering vil situasjonen over tid endre seg når det gjelder 
fordelingen av offentlige/egen finansiering. Et vanlig mønster er at det gis offentlige 
tilskudd i form av tilskudd i de første årene, mens den avtar etter hvert. Noen av 
samlokaliseringene har nytt godt av den statlige kulturnæringssatsingen, med til-
skuddsordninger til samlokaliseringer og nettverk. Disse har i hovedsak blitt tidelt 
for et år av gangen. 

Det store bildet av hvordan driften finansieres pr. i dag viser at det i stor grad 
handler om egen inntjening. 
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4 Når blir en pluss en mer enn to?

Den neste fasen av prosjektet skal de nærmere på det indre liv i samlokaliseringene. 
undersøke om og hvordan samarbeid fore, synergi og innovasjon og effekter for 
bedriftene og for lokal/regional utvikling og stedsattraktivitet. Vi har både gjennom 
kartleggingen, ved Fabrikkenseminaret og i andre anledninger fått konkrete 
innspill til tema og spørsmål det vil være interessant å få vite mer om. 

I den neste fasen er det ønskelig å se nærmere på:  

Hva betyr samlokaliseringen for den enkelte bedrifts utvikling?  
Hvilke synergier/samarbeidsprosjekt oppstår? Og hvordan? 
Oppstår det innovasjon i samarbeidet mellom ulike bransjer? Like bransjer?  
Hva er forutsetningene for at samarbeid skal utvikles? 
Hvilke fellesfunksjoner/infrastruktur/kompetansetilgang er viktig? 
Hva er betydningen av koordinerende /fasiliterende funksjoner/ressurser? 
Hva betyr sammensetningen av bransjer? Heterogenitet vs. homogenitet? Hva er 
den optimale sammensetningen mht samarbeid vs. konkurranse?  
Hva betyr fasene bedriftene er i?  
Hva betyr den fysiske samlokaliseringen vs. nettverk som utgjøres? Hvor viktig er 
ansikt til ansiktsrelasjonen?

De videre studiene vil gjennomføres ved casestudier av et nærmere bestemt 
utvalg samlokaliseringer. Utvalget vil dekke ulike modeller ( jfr kap 2), geografisk 
spredning (by og land), ulike kombinasjoner av privat/offentlig eierskap og drift.  
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