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FÖRORD

Förord
Tillväxtverket vill att fler företag ska komma igång, växa och bli framgångsrika.
Vi vill att det ska ske i hela landet. I denna rapport presenteras resultatet av ett
uppdrag från regeringen: att möjliggöra statistisk ekonomisk analys av de kulturella
och kreativa näringarna i Sverige. Genom detta arbete kan vi nu i Sverige för första
gången göra jämförelser med de många länder som har en officiell, nationell statistik
för detta näringsområde. Vi kan också göra jämförelser inom Sverige och över tid,
vilket ger både privata och offentliga aktörer bättre underlag för strategiska vägval.
Statistiken presenteras på Tillväxtverkets webbplats, www.tillvaxtverket.se, under
namnet Kreametern.
Den som söker i Kreametern kan bland annat se följande:
• Varuexporten från kulturella och kreativa näringar har ökat från drygt 16 miljarder
kronor år 2010 till drygt 20,5 miljarder kronor år 2015, mätt i faktiska värden.
• Antalet verksamheter inom kulturella och kreativa näringar har ökat i samtliga
21 län i Sverige de senaste 5 åren.
• De kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP var minst 3,08 procent år 2015.
Tillväxtverket har genomfört uppdraget i samverkan med fyra andra myndigheter
som är särskilt relevanta för frågan. Tack vare samverkan har vi kunnat förankra de
statistiska modellerna och mätmetoderna inom flera politikområden. Jag vill rikta
ett varmt tack för fruktbart och resultatinriktat samarbete till Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Statens kulturråd
och Statistiska centralbyrån. Det har varit mycket värdefullt för Tillväxtverket att få ta
del av myndigheternas djupa sakkunskap.
Slutligen, och inte minst, vill jag varmt tacka arbetets referensgrupp, med representanter från exempelvis regioner och branschorganisationer. Flera av referenterna
har dessutom frikostigt ställt upp för intervjuer i denna rapport. Det är min och mina
medarbetares övertygelse att vi nationella myndigheter har kunnat leverera resultat
som är relevanta för ur användarna genom att lyssna in era viktiga erfarenheter och
kloka synpunkter.
Vi vill att Kreametern och rapporten blir ett välanvänt kunskapsunderlag för andra
myndigheter, beslutsfattare, branschorganisationer, regioner, näringslivet, kulturlivet,
forskare och medier. Vi hoppas att materialet ska komma till god nytta.
Stockholm, den 31 oktober 2017
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör
Tillväxtverket
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Denna rapport förklarar hur du kan läsa de siffror och statistikutdrag som
finns på Tillväxtverkets webbplats under namnet Kreametern.
Rapporten ingår i ett regeringsuppdrag till fem nationella myndigheter.
Tillsammans har vi myndigheter tagit fram
• en nationell definition av vilka verksamheter som ingår i området kulturella
och kreativa näringar
• metoder för att synliggöra de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till
svensk tillväxt och export.
Man kan analysera och dra slutsatser först när det finns statistik, och metoder för att
ta fram statistiken. Den här rapporten beskriver metodiskt definitionen och modellerna
som vi föreslår. Vi ger också exempel på hur du kan använda den tillgängliga statistiken.
Dessutom intervjuar vi regionala företrädare och branschföreträdare, för att inte tappa
kontakten med deras verklighet. De lyfter fram specifika problem och kommenterar
rapporten, och visar därmed hur komplex den här näringsgruppen är.
Vi synliggör också brister i insamlingen av ekonomiska grunddata till offentliga register.
På grund av bristerna är statistikutdragen underskattade, till exempel för måtten export
och import. Vi myndigheter kan inte åtgärda dessa brister på annat sätt än att uppmärksamma regeringen på dem. För det här uppdraget är särskilt tre områden aktuella:
• Företagskodningen i standarden SNI är inte funktionell i många fall.
• Yrkeskoderna i standarden SSYK behöver uppdateras.
• Det saknas grunddata för tjänsteexport.
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KAPITEL 1: OM UPPDRAGET OCH RAPPORTEN

1 Om uppdraget och
rapporten
1.1 Uppdraget: Att mäta kultur
och kreativitet
Regeringen har beslutat att fem nationella myndigheter tillsammans ska utveckla
mätmetoder och modeller för att få fram statistik som möjliggör en ekonomisk analys av
utvecklingen för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige (se bilaga). Uppdraget är
sprunget från Sveriges exportstrategi, som säger att kulturella och kreativa näringar ska
öka internationaliseringen och främja kulturdriven export.
I uppdraget ingår att:
- fastställa en definition av de kulturella och kreativa näringarna, baserad på SNI- och
SSYK-koder samt eventuellt kompletterande information.
- beräkna de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP.
- utforma mätmetoder och modeller som möjliggör regionala och branschvisa utbrytningar samt, där så är möjligt, internationella jämförelser där bl.a. Eurostats arbete
särskilt bör beaktas.
- säkerställa att variabler som export och import, sysselsättning, omsättning, förädlingsvärden, lönenivåer, kan tas fram och att uppgifterna enkelt kan uppdateras över tid.
- statistiken ska där så är möjligt vara fördelad på kvinnor och män, åldersgrupper och
personer med utländsk bakgrund
- utforma och genomföra kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om metoden
för den framtagna statistiken.
- bidra till att öka kunskapen om näringarnas betydelse för regional tillväxt och export.
De myndigheter som samverkar i uppdraget är Tillväxtverket, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.
Uppdraget har handlat mycket om just samverkan, mellan myndigheter men också med
branscherna och regionerna. Vi behöver förstå varandra bättre, och vi behöver bygga
upp och diskutera siffrorna och metoderna tillsammans.
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KAPITEL 1: OM UPPDRAGET OCH RAPPORTEN

1.1.1 Projektgrupp
Uppdragets projektgrupp består av:
• Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys),
Anne Kolmodin, analytiker
• Myndigheten för kulturanalys, Erik Peurell, utredare (tidigare även Fredrik Junkka)
• Statistiska centralbyrån, Magnus Nyström, statistiker
• Statens kulturråd, Fredrik Uhrzander, utredare
• Tillväxtverket, Axel Frisk, handläggare
• Tillväxtverket, Daniel Thuresson, handläggare
• Tillväxtverket, Klas Rabe, koordinator.

1.1.2 Referensgrupp
När vi arbetade med den nationella definitionen och mätmetoderna bildade vi en
referensgrupp av branschaktörer, regionala företrädare med flera. Detta för att förankra
och få återkoppling på definitionen, indelningar, källor och metoder. Referensgruppen
har fokuserat på hur statistiken kan användas och på hur representativt och relevant
underlaget blir för Regeringskansliet. De har också diskuterat hur arbetet och utvecklingen kan fortsätta efter uppdraget.
Referensgruppen består av:
• Stockholms stad, Viveca Waak
• Volante Research, Tobias Nielsén
• Stockholms läns landsting, Brita Osafo
• Region Skåne, Ola Jacobson och Maria Tuszynski
• Film&TV-Producenterna, Johan Holmer
• Dataspelsbranschen, Jacob Kroon
• Musiksverige, Linda Portnoff
• Region Norrbotten/Creative Consulting, Stina Almkvist
• Västra Götalandsregionen, Mari Nilsson.
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KAPITEL 1: OM UPPDRAGET OCH RAPPORTEN

1.2 Rapportens delar
Här i kapitel 1 har vi kort presenterat uppdraget.
I kapitel 2 sätter vi uppdraget i ett sammanhang, och diskuterar svårigheter med att
mäta kultur och kreativitet.
I kapitel 3 ger vi en nationell definition av kulturella och kreativa näringar, och kapitel 4
behandlar mätmetoder och modeller. Kapitel 3 och 4 är tätt knutna och redogör för vad
vi kommit fram till, och för våra metodmässiga avgränsningar och begränsningar. Dessa
kapitel är mer tekniskt detaljerade än övriga kapitel.
I kapitel 5 ger vi exempel på möjliga statistikutdrag och visar hur du kan använda och
presentera dem med diagramverktyg och rådatafiler.
I kapitel 6 ger vi förslag på fortsatt arbete för att förbättra statistiken och analysverktygen
för kulturella och kreativa näringar.

1.3 Rapportens målgrupp
Rapporten riktar sig framför allt till de som jobbar med att förbättra förutsättningar
för kulturella och kreativa företag i hela Sverige:
• offentliga näringslivs- och kulturstrateger, regionalt och lokalt
• branschorganisationer i de kulturella och kreativa näringarna
• affärsrådgivare
• nationella myndigheter
• politiker.
I andra hand riktar sig rapporten till kulturföretagare, forskare och en intresserad
allmänhet.
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KAPITEL 2: HUR DEFINIERAR OCH MÄTER MAN KULTUR OCH KREATIVITET?

2 Hur definierar och
mäter man kultur och
kreativitet?
2.1 Kulturella och kreativa näringar
förändras snabbt
En nationell definition av kulturella och kreativa näringar behöver vara dynamisk, eftersom området växer och förändras snabbt. Nytt innehåll, nya tjänster, nya produkter och
även nya företag utvecklas snabbt – ibland uppstår nya delbranscher. Det beror bland
annat på nya digitala förutsättningar. För cirka tio år sedan ingick till exempel inte dataspelsbranschen i begreppet ”kulturella och kreativa näringar”, enligt offentliga aktörer.
Nu ses dataspel som både ett eget kulturuttryck och en kreativ bransch i näringslivet.

2.2 Kulturskapare finns i flera
kategorier i statistiken
I de kulturella och kreativa näringarna flyter ofta arbetssätt och värdekedjor mellan de
traditionella statistiska indelningarna. Vi behöver därför sätta statistiken i sitt sammanhang och använda flera mätmetoder för att förstå de kulturella och kreativa näringarnas
komplexitet och roller i samhället. Med det här uppdraget kan vi också informera allmänheten och offentliga organisationer om de kulturella och kreativa näringarnas betydelse i
samhällsekonomin.
Vid en första anblick är kulturella och kreativa näringar osynliga i det mest använda
statistiska systemet för att beskriva svenskt näringsliv, Svensk näringsgrensindelning
(SNI). SNI kategoriserar alla Sveriges företag i ett antal huvudgrupper och undergrupper.
Kulturella och kreativa näringar har varken en egen huvudgrupp eller undergrupp, och
den vanligaste missuppfattningen är att området är synonymt med huvudgruppen
Kultur, nöje, fritid. Men hela två tredjedelar av de kulturella och kreativa företagen finns i
andra huvudgrupper. Figur 2.2.1 visar hur antalet kulturella och kreativa företag fördelar
sig på SNI-systemets huvudkategorier, enligt definitionen i denna rapport. (Figuren visar
inget om antal anställda, omsättning eller andra mått i uppdraget.)
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KAPITEL 2: HUR DEFINIERAR OCH MÄTER MAN KULTUR OCH KREATIVITET?

FIGUR 2.2.1
De kulturella och kreativa
näringarnas fördelning
på branschhuvudgrupper
i SNI-kodsystemet
(mätt i antal verksamheter).
(Källa: SCB)
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Vår mätning av kulturella och kreativa näringar innebär därmed avgränsningar och
begränsningar. Metoderna i rapporten bygger på de källor som finns tillgängliga. När
källor inte finns, eller är diffusa, har vi beslutat att hålla metoderna så enkla och upprepningsbara över tid som möjligt. Vi har velat bygga en stadig grund som går att bygga
vidare på, och som bäddar för ett långsiktigt arbete med utveckling och förbättringar.

2.3 Kulturella och kreativa näringar
skapar värden som är svåra att mäta
Det går att mäta de direkta ekonomiska effekterna av kulturella och kreativa företag.
Men ekonomiska flöden av immateriella tillgångar och rättigheter syns inte i den här
mätningen. Immateriella värden finns i företagsidéer, tjänster, kunskap, färdigheter och
processer, och utgör ibland hela värdekedjor, inom de kulturella och kreativa näringarna.
Exempelvis har den som professionellt skapar en kulturbaserad produkt rätt till ekonomisk ersättning när verken sprids: musik, dataspel, foto och så vidare. Statistiska studier
av den svenska musikbranschen visar till exempel att cirka en fjärdedel av branschens
årliga omsättning gäller upphovsrättsintäkter: 2,2 miljarder kronor 2015.1
Dessutom skapar kulturella och kreativa näringar många fler värden än vad vi kan mäta.
Självklart skapas kulturella värden, men kulturskapare utvecklar också näringslivet och
samhället på flera positiva sätt – oavsett om den enskilda kulturskaparen avser eller
ens vill det. Konstnärer och kreatörer kan använda företag som ett medel för att nå
andra mål, till exempel sociala eller miljömässiga mål. Deras verksamhet påverkar därför
ofta samhällsekonomin positivt på flera sätt. Sådana här indirekta ekonomiska effekter
saknar ofta både källdata och mätmetoder. Därför är de svåra att mäta systematiskt.

Musiksverige, Musikbranschen
i siffror – statistik för 2015
(statistik.musiksverige.org)
1

Tillväxtverket, Musikbranschen
i siffror – statistik för 2011
(Rapport 0143 Rev A)
2
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Tillväxtverkets och Musiksveriges gemensamma rapport Musikbranschen i siffror2 visar till
exempel att musikföretagens export ger många indirekta ekonomiska effekter som är
svåra att beräkna och mäta. Figur 2.3.1 visar hur exportintäkterna i den svenska musikbranschen är ”en kärna som kan utökas med många ringar, som alla samverkar med
kärnan men vars värde är svårare att fånga i siffror”. Rapporten menar också ett de
faktiska exportintäkterna som mäts ”utgör en liten del av den svenska musikens totala
värde i utlandet”, som exempelvis även omfattas av ”intäkter som tas upp i utlandsregistrerade bolag eller av intäkter som samlas in av utländska upphovsrättsorganisationer
för svenska upphovsmän och artisters räkning” eller ”svenska musikentreprenörers
varumärkesvärden – allt från enskilda artisters varumärken till företag som Spotify
– som spiller över och bidrar till värdet av Sverige som framgångsrikt musikland”.

KAPITEL 2: HUR DEFINIERAR OCH MÄTER MAN KULTUR OCH KREATIVITET?

FIGUR 2.3.1
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Kulturella och kreativa företag erbjuder vidare sina tjänster, konstnärliga produkter
och kreativa processer i flera former av värdekedjor och nätverk. De skapar och säljer
i samverkan med andra företag, mellan företag, som delar i andra värdekedjor och
även tillsammans med konsumenter. Företag anlitas för mindre uppdrag i större projekt
och specialkunskaper sätts samman tillfälligt, till exempel för att producera en film,
för att sedan omgrupperas för nya projekt. Kulturskaparna bygger nätverk som ger
komplexa värdekedjor, för att möta sina egna och marknadens behov effektivt. Därför
är det intressant att se företagens tillväxt och konkurrenskraft både utifrån summan
av produktionen hos många företag i samverkan och utifrån hur enskilda företag eller
branscher växer.
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Linda Portnoff, vd Musiksverige

Statistiken inte
hela sanningen för
musikbranschen
Statistik är viktig, men att presentera den okommenterat är
direkt vilseledande. Det tycker Musiksveriges vd Linda Portnoff,
som efterlyser mer analys av siffrorna.
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”P

roblemet ligger i att när politikerna får höra att den svenska musikbranschen går
bra generellt så tycker de att bra, då behöver vi inga stödformer längre. Då försvinner konstnärslöner och stöttning för jazzmusik till exempel och då drabbas de
mindre kommersiellt gångbara kulturformerna på ett sätt som är direkt skadligt.”

Linda Portnoff har varit vd på intresseorganisationen Musiksverige sedan 2013. Förutom
en karriär som indiemusiker har hon doktorerat i finansiella flöden och maktrelationer
inom musikbranschen. Och organisationen hon representerar består av Svenska artister
och musikers intresseorganisation (SAMI), International Federation of the Phonographic
Industry (IFPI Sverige), Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), Musikerförbundet, Sveriges yrkesmusikerförbund (SYMF), Föreningen svenska kompositörer av
populärmusik (SKAP), Svenska oberoende musikproducenter (SOM), Swedish Sound
Engineers Society (SSES), Sveriges dragspelares riksförbund, Music Business Independent Network (MBIN) och Föreningen musikbranschutbildningar.
Med andra ord talar hon för nästan hela den kommersiella musikbranschen.
Och även om hennes organisation länge har efterlyst en översiktlig statistik över de
kulturella och kreativa näringarna, så är hon noga med att påpeka det problematiska i
att använda samma mall för dessa som vi gör för det övriga näringslivet.
– När man bygger en bil är det lätt att se kostnad, intäkt och livslängd och räkna ut
värden, säger Linda Portnoff. Men kulturella produkter lever på ett helt annat sätt. Vi
lyssnar fortfarande på musik och tittar på bilder som skapades för hundratals, till och
med tusentals år sedan och det ger oss värden som inte kan mätas på samma sätt som
andra produkter.
Management utomlands
Det är också ett problem att exportintäkter inte syns i statistiken. Exportintäkterna står
för nära 20 procent av den svenska musikbranschens omsättning och är naturligtvis en
mycket viktig intäktskälla.
– Stora delar av den kommersiella musikbranschen är global och det är viktigt att hålla
koll på intäktsströmmarna, säger Linda Portnoff. Och om vi ska utveckla den svenska
musikexporten så behöver vi se hela kedjan från låtskrivare till produktion till management till konserter.

%
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Exportintäkterna står
för nära 20 procent av
den svenska musik
branschens, omsättning
enligt Musiksveriges egen
branschstatistik, och är
naturligtvis en mycket
viktig intäktskälla.

Det är också ett problem
att exportintäkter inte syns
i statistiken. Stora delar av
den kommersiella musikbranschen är global och det
är viktigt att hålla koll på
intäktsströmmarna.
Linda Portnoff

Man kan ta det svenska hårdrocksfenomenet som exempel. Det finns en stor mängd
hårdrocksband som i princip är okända i Sverige, men som är väldigt stora utomlands.
– Av Sveriges 60 största svenska hårdrocksband har merparten sitt management
utomlands, säger Linda Portnoff. Då pratar vi band som kan ha hundratals spelningar
om året runt om i världen. Och då blir det ganska mycket pengar som inte når Sverige.
Blockbuster-ekonomi
Musikbranschen har förändrats radikalt de senaste 30 åren. Vinylen försvann, cd-skivan
kom och gick, nya distributionskanaler dök upp och produktionskostnaderna för att
skapa musik har sjunkit drastiskt. Men samtidigt som trösklarna för att skapa musik har
minskat, så har det blivit svårare att tränga igenom bruset.
– Det är lätt att börja, men utsikterna att kunna försörja sig på musiken är mycket låga,
säger Linda Portnoff. Samtidigt är det viktigt att vi har bredden för att vi ska få större
framgångar.
På samma sätt kan man säga att de stora framgångarna är viktiga för bredden. Musikbranschen beskrivs ofta som en blockbuster-ekonomi. Några få artister, musikskapare
och producenter står för majoriteten av intäkterna, men de framgångarna ger möjligheter för investeringar i nästa generation.
– Det är sådana här saker vi behöver veta parallellt med statistikens torra siffror för
att vi ska kunna få en korrekt bild av musikbranschen, säger Linda Portnoff.
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Ola Jacobson, verksamhetsstrateg på Region Skånes kulturförvaltning
Maria Tuszynski, näringslivsutvecklare på Region Skåne

För Skåne
är statistiken
inget nytt
Region Skåne har varit en föregångare när det gäller statistik
hantering av kulturföretag och välkomnar initiativet till en
nationell statistikdatabas. Men det betyder inte att regionen
kommer att sluta jobba enligt sin egen modell. Tvärtom.
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D

et finns 16 000 kulturföretag i Region Skåne, fördelade på 68 SNI-koder. 14 000
av dessa är enmansföretag. Tillsammans omsätter de 18,3 miljarder kronor,
vilket är 2,1 procent av regionens näringslivsomsättning. Malmö har i särklass
flest företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Därefter kommer Lund,
Helsingborg och Kristianstad.
– Om man ska kunna förbättra förutsättningarna för en så blandad och spretig grupp
företag som de kulturella och kreativa näringarna är, så är det självklart att det behövs
ett ordentligt statistiskt underlag och en bra analysmodell, säger Maria Tuszynski,
näringslivsutvecklare på Region Skåne.
Maria har tidigare arbetat mycket med innovativt entreprenörskap och employer
branding, men sedan fem år har hon fokuserat på det kulturella och kreativa näringslivet på regional nivå. Detta gör hon tillsammans med bland annat Ola Jacobson som
är verksamhetsstrateg på Region Skånes kulturförvaltning.
– Vi har ju allt från stora medieföretag till små enmansbolag som säljer hela sin årsproduktion under påskens konstrunda, säger han. Så vi insåg att vi ville ha en ordentlig
bild av branschen.
Följer utvecklingen
På uppdrag av Region Skåne har konsultföretaget Sweco tagit fram en statistik- och
analysmodell baserad på SCB:s näringslivsstatistik och de undersökningar som tidigare
gjorts i regionen. Genom att dela in de 68 SNI-koderna i 7 delbranscher, ”Form, design
och mode”, “Litterärt och konstnärligt skapande”, “Media”, “Kultur och upplevelse”,
”Rörlig bild, film och foto”, ”Scenkonst” och ”Spelutveckling”, blev statistiken mer
hanterbar och relevant.
– Ur den här statistiken kan vi plocka ut en mängd parametrar, förklarar Maria Tuszynski.
Antal företag inom varje delbransch, till exempel omsättning, antal anställda, juridisk
form, överlevnad efter tid med mera. Sedan kan vi titta på förändringar och följa utvecklingen över tiden.

Om man ska kunna förbättra förutsättning
arna för en så blandad och spretig grupp
företag som de kulturella och kreativa
näringarna är, så är det självklart att det
behövs ett ordentligt statistiskt underlag
och en bra analysmodell. Maria Tuszynski

16

De kulturella och kreativa näringarna i Skåne utgör 2,1 procent av näringslivets totala
omsättning, vilket motsvarar 18,3 miljarder kronor. Av den omsättningen står Media för
närmare 60 procent. Men det är en bransch som sakta krymper i omfattning.
Form, design och mode står för nästan hälften av det som är kvar. Minsta andel av kakan
kommer från Spelutveckling och Kultur och upplevelse, 2 procent tillsammans. Men där
är Spelutveckling den delbransch som växer snabbast.
Spelutveckling är också den delbransch som sysselsätter störst andel personer födda
utomlands.
Högst löner inom dataspel
Inom nästan samtliga branschgrupper har inrikes födda högre medianinkomst än utrikes
födda. Undantaget är branschgruppen Spelutveckling där utrikes födda har den högsta
medianinkomsten.
Spelutveckling, Media och Form, design och mode är de grupper som uppvisar högst
löner för de sysselsatta. Litterärt och konstnärligt skapande är den branschgrupp som
uppvisar lägst löner.
Helt klart är att de kulturella och kreativa företagen fungerar annorlunda än de traditionella, industriella företagen, som förr dominerade regionen. Då gällde det att föra ihop
resurser och utveckling inom samma branscher.
Inom kultursfären handlar det istället om företag inom olika delbranscher som kan stärka
varandra – företag som drar nytta av kulturen som utvecklingsfaktor. Och det har inte
alltid varit självklart att se på kulturföretag med näringslivsglasögon.
– Hela syftet med den här analysen är naturligtvis att ge politiker ett underlag när de
fattar beslut om projekt- och stödåtgärder, säger Ola Jacobson. Dessutom är det mycket
viktigt att vi nu lyckas få ihop näringslivstänk med kulturtänk.
Maria och Ola är helt överens om att det är viktigt att få fram en enhetlig statistik för
regionerna i hela landet, men det betyder inte att Region Skåne kommer att överge sin
egen modell.
– Det är bra att vi får något att jämföra oss mot, säger Ola Jacobson. Men vi ser ändå
ett stort värde med vår egen modell som gör att vi kan jämföra oss med oss själva och
se den regionala utvecklingen. Men det är klart, om de nationella myndigheternas statistik i framtiden skulle fylla alla våra behov, så kanske vi tänker om.
En sak som efterfrågats av regionens kommuner är att kunna bryta ner siffror på
kommunnivå, men det är något som de båda är tveksamma till.
– Det är något som kanske fungerar på stora kommuner, men för de små kommunerna
blir det konstigt. Det kanske bara finns fem kulturella och kreativa företag i en kommun
och då blir siffrorna i princip oanvändbara, säger Maria Tuszynski.

Vi har ju allt från stora medieföretag till
små enmansbolag som säljer hela sin års
produktion under påskens konstrunda.
Ola Jacobson

17

KAPITEL 3: DEFINITION AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

3 Definition av
kulturella och kreativa
näringar
I det här kapitlet berättar vi hur vi har byggt upp den nationella definitionen av kulturella
och kreativa näringar, och vad den innebär för mätningar och analys.

3.1 Standarder för företagsstatistiken
(SNI och SSYK)
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) och Standard för svensk yrkes
klassificering (SSYK) ligger till grund för den nationella företagsstatistiken. Såväl små
som stora företag väljer eller tilldelas en 5-siffrig SNI-kod, som kategoriserar dem i olika
branschgrupper. På samma sätt används 4-siffriga SSYK-koder för att kategorisera
enskilda yrken.
De 5-siffriga SNI-koderna och de 4-siffriga SSYK-koderna är de finaste nivåerna i respektive kategoriseringssystem. Exempel på en 5-siffrig SNI-kod är 74 201, Porträttfotoverksamhet, och exempel på en 4-siffrig SSYK-kod är 2651, Videokonstnär. I båda systemen
finns också grövre nivåer där koderna bildar olika större statistiska yrkeskategorier eller
sektorer i näringslivet.
Idealiskt bör man använda offentliga registerdata (SNI, SSYK och nationalräkenskaper)
som bas när man producerar officiell statistik. Siffrorna ska kunna uppdateras över tid,
härledas och på så vis fungera långsiktigt, enligt vad regeringen har föreskrivit och vad
som anses vara offentlig statistik.

3.1.1 Vi använder inte SSYK-koder
Vi har valt att inte använda SSYK som källa i arbetet. Det innebär en stor avgränsning
redan i hur vi använder registerdata. Anledningen är att endast 50–75 procent av Sveriges
egenföretagare har en egen SSYK-kod. Vi bedömer därför att SSYK innebär ett betydande
bortfall för kulturella och kreativa näringar, där många har eget företag.
Det finns dock en stor möjlighet att utveckla statistiken för kulturella och kreativa
näringar med hjälp av SSYK. Framför allt kan man använda SSYK som bas för definitionen
av kreativa yrken i den så kallade creative trident-modellen (se avsnitt 6.2.1).
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3.1.2 Vi använder hela SNI-koder
Vi har valt att bygga den nationella definitionen på hela SNI-koder. Det betyder att vi
inte delar upp enskilda koder i vad som tillhör eller inte tillhör kulturella och kreativa
näringar. Valet ger andra utmaningar och begränsningar som projektgruppen har vägt
mot uppdraget och som vi redovisar i det här kapitlet.
SNI-kodernas finaste sorteringsnivå är alltså 5-siffrig och bygger på en industriell
branschindelning. Systemet är inte anpassat för kulturella och kreativa näringar,
vilket innebär att en definition kommer att samla enskilda koder eller kodgrupper från
flera olika traditionella branschindelningar (se figur 2.2.1). Men även på 5-siffrig nivå
kan indelningarna bli alltför grova och innefatta företag som har olika tillhörigheter.
Dessutom riskerar en särkategorisering av individuella företag eller organisationer inom
SNI-koder, eller annan handpåläggning, att bli godtycklig, tidsödande och därmed
statistiskt sårbar. Det minskar i sin tur jämförbarheten över tid.

3.1.3 Vi utgår från en internationell definition
Den nationella definitionen av kulturella och kreativa näringar bygger på den definition
som EU-kommissionens projekt ESSnet Culture har tagit fram,3 både som bas för val av
koder och för en internationell jämförelse.
SNI är harmoniserat med den motsvarande internationella standarden NACE på 4-siffrig
nivå, och SSYK är i sin tur harmoniserat med sin motsvarighet, ISCO, på 3-siffrig nivå.
Respektive medlemsstat rapporterar siffror som Eurostat aggregerar på EU-nivå.
Eurostat är EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik i medlemsstater,
och drev även ESSnet Culture, ett projekt om modeller för kulturstatistik och närings
statistik för kultur på EU-nivå. Idag driver Eurostat sitt löpande arbete med kulturstatistik
i en Working Group (WG).

3.2 Den nationella definitionen
Vi bygger alltså den nationella definitionen av kulturella och kreativa näringar på
ESSnet Cultures definition. Dessutom inkluderar vi modebranschen och fyra ytterligare
SNI-koder som vi bedömer tillhör kulturella och kreativa näringar i Sverige (se avsnitt
3.2.1 och 3.2.2).
Definitionens omfång påverkar statistikutdragen, som i sin tur påverkar analysen.
En bred definition kan ge en mer inkluderande bild av sektorn, vilket kan ge en för
grund analys. En smal definition kan ge en icke-representativ bild av sektorn, men en
djupare analys. Uppdraget har styrt våra avvägningar, med det övergripande målet att
näringslivet, regionerna och regeringen själva ska kunna göra strategiska val med hjälp
av siffrorna.
I figur 3.2.1 listas de SNI-koder som utgör den nationella definitionen av kulturella och
kreativa näringar, med tillhörande branschgrupp och branschkategori.

ESSnet Culture European
Statistical System Network on
Culture – Final Report (2012)
3
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FIGUR 3.2.1

SNI-kod Aktivitetsrubrik

Branschgrupp

Branschkategori

Den nationella definitionen av
kulturella och kreativa näringar
(SNI-koder).

13 200

Vävnadstillverkning

Mode

Mode

13 300

Blekning, färgning och annan textilberedning

Mode

Mode

14 110

Tillverkning av läder- och skinnkläder

Mode

Mode

14 120

Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder

Mode

Mode

14 130

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder

Mode

Mode

14 140

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar

Mode

Mode

14 190

Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör

Mode

Mode

14 200

Tillverkning av pälsvaror

Mode

Mode

14 310

Tillverkning av strumpor

Mode

Mode

14 390

Tillverkning av andra trikåvaror

Mode

Mode

15 110

Garvning och annan läderberedning; pälsberedning

Mode

Mode

15 120

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och
seldon m.m.

Mode

Mode

15 200

Tillverkning av skodon

Mode

Mode

18 110

Tryckning av dagstidningar

Litteratur & Press

Press

18 121

Tryckning av tidskrifter

Litteratur & Press

Press

18 122

Tryckning av böcker och övriga trycksaker

Litteratur & Press

Okategoriserat

18 130

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

Litteratur & Press

Okategoriserat

18 140

Bokbindning och andra tjänster i samband med
tryckning

Litteratur & Press

Litteratur

18 200 Reproduktion av inspelningar
Audiovisuellt
			

Audiovisuella
lagringsmedier

32 200

Tillverkning av musikinstrument

Scenkonst

Musik

46 160

Provisionshandel med textilier, kläder, skodon
och lädervaror

Mode

Mode

x

46 420

Partihandel med kläder och skodon

Mode

Mode

x

47 595

Specialiserad butikshandel med musikinstrument
och noter

Scenkonst

Musik

x

47 610

Specialiserad butikshandel med böcker

Litteratur & Press

Litteratur

x

47 621

Specialiserad butikshandel med tidningar

Litteratur & Press

Press

x

47 622

Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror

Litteratur & Press

Okategoriserat

x

47 630

Specialiserad butikshandel med inspelade och
Audiovisuellt
oinspelade band och skivor för musik och bild		

Audiovisuella
lagringsmedier

x

47 711

Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och
barnkläder, blandat

Mode

Mode

x

47 712

Specialiserad butikshandel med herrkläder
(även handskar, slipsar, bälten m.m.)

Mode

Mode

x

47 713

Specialiserad butikshandel med damkläder
(även handskar, scarfar, skärp m.m.)

Mode

Mode

x

47 714

Specialiserad butikshandel med barnkläder

Mode

Mode

x

47 715

Specialiserad butikshandel med pälsar
(även handskar, hattar, muffar och mössor av päls)

Mode

Mode

x

47 721

Specialiserad butikshandel med skodon

Mode

Mode

x

47 722

Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter
och lädervaror

Mode

Mode

x

47 783

Specialiserad butikshandel med konst samt
galleriverksamhet

Bild & Form

Konst

x

47 912

Postorderhandel och detaljhandel på Internet
med beklädnadsvaror

Mode

Mode

x

47 913

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
böcker och andra mediavaror

Litteratur & Press

Litteratur

x

58 110

Bokutgivning

Litteratur & Press

Litteratur

58 120

Publicering av kataloger och sändlistor

Litteratur & Press

Press

58 131

Dagstidningsutgivning

Litteratur & Press

Press

58 132

Annonstidningsutgivning

Litteratur & Press

Press

58 140

Utgivning av tidskrifter

Litteratur & Press

Press

58 190

Annan förlagsverksamhet

Litteratur & Press

Press

58 210

Utgivning av dataspel

Audiovisuellt

Dataspel

59 110

Produktion av film, video och TV-program

Audiovisuellt

Film & TV

>>>
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SNI-kod Aktivitetsrubrik

Branschgrupp

Branschkategori

59 120

Efterproduktion av film, video och TV-program

Audiovisuellt

Film & TV

59 130

Film-, video- och TV-programdistribution

Audiovisuellt

Film & TV

59 140

Filmvisning

Audiovisuellt

Film & TV

59 200

Ljudinspelning och fonogramutgivning

Scenkonst

Musik

60 100

Sändning av radioprogram

Audiovisuellt

Radio

60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet

Audiovisuellt

Film & TV

63 910

Nyhetsservice

Litteratur & Press

Press

71 110

Arkitektverksamhet

Arkitektur

Arkitektur

73 111

Reklambyråverksamhet

Reklam

Reklam

73 112

Direktreklamverksamhet

Reklam

Reklam

73 119

Övrig reklamverksamhet

Reklam

Reklam

73 120

Mediebyråverksamhet

Reklam

Reklam

74 101

Industri- och produktdesignverksamhet

Bild & Form

Design

74 102

Grafisk designverksamhet

Bild & Form

Design

74 103

Inredningsarkitektverksamhet

Bild & Form

Design

74 201

Porträttfotoverksamhet

Bild & Form

Foto

74 202

Reklamfotoverksamhet

Bild & Form

Foto

74 203

Press- och övrig fotografverksamhet

Bild & Form

Foto

74 204

Fotolaboratorieverksamhet

Bild & Form

Foto

74 300

Översättning och tolkning

Litteratur & Press

Litteratur

77 220

Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

Audiovisuellt

Film & TV

85 521

Kommunala musikskolans utbildningar

Scenkonst

Kulturutbildning

85 522

Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

Scenkonst

Kulturutbildning

90 010

Artistisk verksamhet

Scenkonst

Scenkonst

90 020

Stödtjänster till artistisk verksamhet

Scenkonst

Scenkonst

90 030 Litterärt och konstnärligt skapande
		
		

Litterärt och
konstnärligt
skapande

Litterärt och
konstnärligt
skapande

90 040 Drift av teatrar, konserthus o d

Scenkonst

Scenkonst

91 011

Biblioteksverksamhet

Litteratur & Press

Bibliotek

91 012

Arkivverksamhet

Kulturarv

Arkiv

91 020

Museiverksamhet

Kulturarv

Muséer

91 030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader
Kulturarv
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3.2.1 Vi inkluderar modebranschen i den nationella definitionen
Vi inkluderar modebranschen i vår nationella definition av kulturella och kreativa
näringar. ESSnet Culture utelämnar däremot mode i sin definition, och det vore rimligt
för oss att göra på samma sätt, i linje med uppdragets mål att underlätta jämförelser
mellan länder och i relation till EU.
Vårt främsta skäl till att inkludera modebranschen är att regeringen själva tydligt vill
att det ska vara så. Regeringen inkluderar sedan länge modebranschen i sitt praktiska
arbete med att främja kulturella och kreativa näringar. Tydliga exempel på det är
satsningen på att stärka bilden av Sverige som designland samt etableringen av en
samarbetsgrupp som koordinerar främjandet av kulturella och kreativa näringars export.
Vi definierar modebranschen utifrån två studier:
• Study on the Competitiveness of the EU Fashion Industries4
• den svenska modebranschens officiella statistikrapport Modebranschen i Sverige.5
Vi utgår från den övre studiens definition för EU, utom i två fall – det som IDEA Consult
(som står bakom studien) kallar för High-end fashion och SNI-kod 47 912 (se figur 3.2.2).
High-end fashion betecknar modevaror som smycken, klockor och liknande. I Sverige har
modebranschen valt att inte ha med den typen av varor i sin egen definition. Därför finns
de inte med i vår nationella definition av modebranschen.
SNI-kod 47 912 bedömer vi är specifik för modebranschens handelsled. Därför inkluderar
vi denna kod i den nationella definitionen.
FIGUR 3.2.2
Jämförelser av definitioner
av modebranschen.

4
5

IDEA Consult (2012)
Tillväxtverket (2014)

SNI-kod Aktivitetsrubrik
Enligt rapporten:
		
Modebranschen
		
i Sverige
			
			

Den
nationella
definitionen

13 100

Garntillverkning

X		

13 200

Vävnadstillverkning

X

X

X

13 300

Blekning, färgning och annan textilberedning

X

X

X

13 910

Tillverkning av trikåväv

X		

13 921

Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror

X		

13 922

Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.

X		

13 930

Tillverkning av mattor

X		

13 940

Tågvirkes- och bindgarnstillverkning

X		

13 950

Tillverkning av bondad duk

X		

13 960

Tillverkning av andra tekniska textilier
och industritextilier

X

13 990

Övrig textilietillverkning

X		

14 110

Tillverkning av läder- och skinnkläder

X

X

X

14 120

Tillverkning av arbets-, skydds- och
överdragskläder

X

X

X

14 130

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder

X

X

X

14 140

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar

X

X

X

14 190

Tillverkning av andra beklädnadsvaror
och tillbehör

X

X

X

14 200

Tillverkning av pälsvaror

X

X

X

14 310

Tillverkning av strumpor

X

X

X

14 390

Tillverkning av andra trikåvaror

X

X

X

15 110

Garvning och annan läderberedning;
pälsberedning

X

X

X

15 120

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeloch seldon m.m.

X

X

X

15 200

Tillverkning av skodon

X

X

X

32 120

Tillverkning av smycken, guld- och
silversmedsvaror		

>>>
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of the EU Fashion
Industries

X

KAPITEL 3: DEFINITION AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

SNI-kod Aktivitetsrubrik
Enligt rapporten:
		
Modebranschen
		
i Sverige
			
			

Enligt rapporten:
Study on the
Competitiveness
of the EU Fashion
Industries

32 130

Tillverkning av bijouterier o.d.		

X

46 160

Provisionshandel med textilier, kläder,
skodon och lädervaror

X

X

46 410

Partihandel med textilier

X		

46 420

Partihandel med kläder och skodon

X

46 480

Partihandel med ur och guldsmedsvaror		

47 510

Specialiserad butikshandel med textilier

X		

47 711

Specialiserad butikshandel med herr-, damoch barnkläder, blandat

X

X

X

47 712

Specialiserad butikshandel med herrkläder
(även handskar, slipsar, bälten m.m.)

X

X

X

47 713

Specialiserad butikshandel med damkläder
(även handskar, scarfar, skärp m.m.)

X

X

X

47 714

Specialiserad butikshandel med barnkläder

X

X

X

47 715

Specialiserad butikshandel med pälsar (även
handskar, hattar, muffar och mössor av päls)

X

X

X

47 721

Specialiserad butikshandel med skodon

X

X

X

47 722

Specialiserad butikshandel med väskor,
reseffekter och lädervaror

X

X

X

47 771

Specialiserad butikshandel med ur		

X

47 772

Specialiserad butikshandel med
guldsmedsvaror och smycken		

X

47 912

Postorderhandel och detaljhandel på Internet
med beklädnadsvaror

X

Den
nationella
definitionen

X
X

X

X		

X

3.2.2 Vi inkluderar ytterligare fyra SNI-koder i den nationella
definitionen
Vi inkluderar ytterligare fyra SNI-koder i den nationella definitionen, som vi bedömer
tillhör kulturella och kreativa näringar i Sverige:
47 595

Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter

SNI-koden är direkt kopplad till musikbranschen.
47 913

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror

SNI-koden anses övervägande kopplad till litteraturbranschen, men innehåller även delar
som tillhör exempelvis musik (se avsnitt 3.2.5).
73 120

Mediebyråverksamhet

SNI-koden är direkt kopplad till reklambranschen.
47 783

Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet

SNI-koden är direkt kopplad till konst och är en av huvudkoderna i konstbranschens
egna statistiska sammanställning.

4

IDEA Consult (2012)

5

Tillväxtverket (2014)
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3.2.3 Vi inkluderar handelskoder i den nationella definitionen
Vi inkluderar SNI-koder som tillhör huvudgrupp 46, Parti- och provisionshandel utom
med motorfordon, och 47, Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar, i
den nationella definitionen. Det följer i första hand ESSnet Cultures logik. I andra hand
beror valet på att vi inkluderar modebranschens starka handelsled, och på att flera av
delbranscherna inom kulturella och kreativa näringar räknar sina handelsled som viktiga
komponenter i sin värdekedja.
Handelskoderna väger tungt i vissa branscher, medan de i andra inte har samma relevans
för analysen. För att kunna visa båda perspektiven ger vi möjligheten att helt bryta loss
och presentera vissa statistikutdrag på kulturella och kreativa näringar totalt både med
och utan handelskoderna.

3.2.4 Vi delar in SNI-koder i branschområden
Vi delar in SNI-koder i branschområden i två nivåer (se figur 3.2.3). Indelningen bygger
på ESSnet Cultures ramverk och på projektgruppens och referensgruppens arbete.
Indelningen förhåller sig till hela SNI-koder samtidigt som vi får med en grov nivå som
kan inkludera branschglidande koder (branschgrupper) och en finare nivå där det i de
flesta fall går att isolera delbranscher (branschkategori).
FIGUR 3.2.3

Branschgrupp

Branschkategori

Indelning av SNI-koder i
branschområden.

Arkitektur

Arkitektur

Audiovisuellt
		
		
		

Audiovisuella lagringsmedier
Dataspel
Film & TV
Radio

Bild & Form
		
		

Konst
Design
Foto

Kulturarv		
		
		

Arkiv
Muséer
Historiska och arkeologiska platser

Litteratur & Press
		
		
		

Press
Okategoriserat
Litteratur
Bibliotek

Litterärt och konstnärligt skapande

Litterärt och konstnärligt skapande

Mode		

Mode

Reklam		

Reklam

Scenkonst
		
		

Musik
Kulturutbildning
Scenkonst

3.2.4.1 Delbranscher som saknas
Upplevelsebaserat lärande och Måltid finns inte med som egna branschgrupper eller
branschkategorier i den nationella definitionen. Regeringen har visserligen inkluderat
dessa näringsområden i begreppet kulturella och kreativa näringar tidigare. Men de är
svåra att isolera ur ett statistiskt perspektiv, och särskilt genom SNI-koder. Exempelvis
innehåller SNI-koden 59 100, Restaurangverksamhet, företag inom ”sommelierverksamhet”, ”musikcaféer” och ”gourmetrestauranger”. De skulle kunna passa i en definition
av delbranschen Måltid. I samma SNI-kod finns däremot även företag inom ”gatukök”,
”pizzabutiker” och ”snabbmat”, som inte har en lika tydlig koppling till kultur.
Slöjd och hantverk finns inte heller med som egen branschgrupp eller branschkategori
i den nationella definitionen. Näringsverksamheterna har en självklar plats inom de
kulturella och kreativa näringarna, men de saknar egna SNI-koder och är dolda i systemet.
Sannolikt kan man hitta några av dessa verksamheter inom de större grupperna Bild &
Form samt Litterärt och konstnärligt skapande.
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3.2.4.2 Delbranschernas egna mätningar
Den nationella definitionen sammanfaller inte nödvändigtvis med de olika delbranschernas
egna mätningar. Det mest uppenbara exemplet är modebranschens definition, men även
musikbranschen och film- och tv-branschen gör sina egna mätningar och analyser som
även bygger på andra källor än registerdata och nyanserar en ekonomisk analys.
Meningen är inte heller att den nationella definitionen och metoderna i den här rapporten
ska ersätta branschernas egna mätningar. Det handlar om att komplettera perspektiven
och tillgodose flera behov. Och vi behöver samarbeta nära branscherna för att komma
närmare en representativ bild av dem och deras natur.

3.2.5 Vissa SNI-koder passar bara delvis den nationella definitionen
Det finns delar av SNI-koder som inte hamnar inom kulturella och kreativa näringar, men
där vi anser att innehållet huvudsakligen tillhör dessa näringar. De finns därför med i den
nationella definitionen.
Andra SNI-koder har ett omvänt förhållande: Det finns företag inom koden som vi anser
hamna inom kulturella och kreativa näringar, men som huvudsakligen tillhör andra
näringsgrupper. De finns därför inte med i den nationella definitionen.
Spotify AB betraktas till exempel vanligen som ett kulturellt och kreativt företag. Men
företaget är registrerat på SNI-kod 63 110, Databehandling, hosting o.d., som inte är med
i den nationella definitionen. (En del av Spotifys dotterbolag plockas dock upp under
73 120, Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning, och 70 210, PR och kommunikation.)
På samma sätt är dataspelsbranschens företag i huvudsak registrerade på 58 210,
Utgivning av dataspel, och 62 010, Dataprogrammering. Den senare är inte med i den
nationella definitionen, men är uppenbarligen viktig för att mäta dataspelsbranschen.
Anledningen är att 62 010, Dataprogrammering, huvudsakligen består av företag och
verksamheter som faller utanför de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns också SNI-koder som hamnar inom definitionen i sin helhet, men som kan
glida mellan olika branscher. Det beror på SNI-kodernas trubbighet. Under avsnitt
2.2.2 ser vi exempel på en sådan kod, 47 913, som har bedömts huvudsakligen tillhöra
branschkategorin Litteratur.

3.2.5.1 Audiovisuella lagringsmedier – en egen branschkategori
Två koder berör olika former av lagringsmedier och försäljning av sådana: 18 200,
Reproduktion av inspelningar, och 47 630, Specialiserad butikshandel med inspelade
och oinspelade band och skivor för musik och bild. Vi har valt att lägga dessa koder
i en egen branschkategori, Audiovisuella lagringsmedier, då de tillhör den nationella
definitionen men inte huvudsakligen tillhör vare sig Musik, Film & TV eller någon annan
branschkategori som berörs av koderna. Vidare kan SNI-kod 59 200 tillhöra både Musik
och Audiovisuella lagringsmedier, men vi har bedömt att den huvudsakligen tillhör Musik.
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3.2.5.2 SNI-grupp 90 – en statistisk utmaning
SNI-grupp 90 är intressant att titta på ur många perspektiv. Den ligger i vad man ofta
kallar den skapande kärnan av kulturella och kreativa näringar, och är på så vis en
självklar del i den nationella definitionen. Dock finns en inbördes uppdelning i dessa
koder, till olika branschkategorier, och de går inte att fördela statistiskt utan någon form
av handpåläggning (se figur 3.2.4).
Scenkonst har en egen branschgrupp där 90 010, Artistisk verksamhet, 90 020, Stödtjänster till artistisk verksamhet, och 90 040, Drift av teatrar, konserthus o d, inkluderas
i sin helhet. Dessa tre koders innehåll faller inom branschkategorierna Musik respektive
Teater & Dans, men det går inte ett dela in siffrorna enligt dessa kategorier utan att
sortera individuella företag manuellt. Teater & Dans finns dessutom endast under de
här tre koderna och går därför inte att isolera helt. Alla tre ligger under branschgruppen
Scenkonst i den nationella definitionen.
Även 90 030, Litterärt och konstnärligt skapande, kan delas upp i branschkategorierna
Musik och Teater & Dans, men dessutom i Litteratur och Konst. De två senare branschkategorierna är placerade under branschgrupperna Litteratur & Press respektive Bild &
Form i vår uppdelning. Det gör att vi inte kan placera SNI-kod 90 030 under vare sig en
branschkategori eller en branschgrupp. Istället redovisar vi koden i en egen branschgrupp, Litterärt och konstnärligt skapande, i den nationella definitionen.
FIGUR 3.2.4

SNI-kod Aktivitetsrubrik

Indelning av SNI-grupp 90
i branschområden.

90 010 Artistisk verksamhet
Scenkonst
			

(Musik)
(Teater & Dans)

90 020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
Scenkonst
			

(Musik)
(Teater & Dans)

90 030 Litterärt och konstnärligt skapande
Litterärt och
		
konstnärligt skapande
			
			

(Scenkonst - Musik)
(Scenkonst - Teater & Dans)
(Litteratur & Press - Litteratur)
(Bild & Form - Konst)

90 040 Drift av teatrar, konserthus o d
Scenkonst
			

(Musik)
(Teater & Dans)
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Branschgrupp

Branschkategori

Jacob Kroon, kommunikatör och
analytiker på Dataspelsbranschen

DATASPEL

Internationell bransch
i svenskt system
Svenska dataspelsutvecklare underhåller människor från hela
världen med succéer som Battlefield, Minecraft och Candy
Crush Saga. Men när man ska mäta de enorma framgångar som
branschen rönt sätter multinationella ägarbolag och trubbiga
metoder käppar i hjulen för statistiken. Dataspelsbranschen
förklarar svårigheterna med att övervaka en svensk bransch
som till sin natur är internationell.
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acob Kroon är kommunikatör och analytiker på Dataspelsbranschen, en branschorganisation som företräder svenska spelutvecklare och -förläggare. Ett av hans
uppdrag är att kartlägga, redovisa och analysera svenska spelföretags verksamheter. Han företräder således en av de mest snabbväxande delbranscherna inom
de kulturella och kreativa näringarna som enligt siffror för 2016 omsatte 12,5
miljarder kronor. Samtidigt rör det sig om en fragmenterad bransch där frågan om vilka
företag som tas med i definitionen av densamma inte är så självklar som man först skulle
kunna tro.

12,5
miljarder kronor

Omsättningen i data
spelsbranschen 2016 enligt
branschens egen statistik
Spelutvecklarindex.
Branschens omsättning
har växt mycket snabbt
de senaste åren.

Så vad ingår i Dataspelsbranschens egen definition av branschen?
– I grunden definierar vi dataspelsbranschen som alla företag där en väsentlig del av
verksamheten ägnas åt att skapa interaktiva digitala spel. Poker- och casinospelföretag
ingår inte i urvalet, förklarar Jacob Kroon, och fortsätter:
– När vi gör vår egen branschsammanställning Spelutvecklarindex, som vi gjort i över
tio år, använder vi oss av den definitionen. Den är ganska bred och omfattar även företag som utvecklar servicefunktioner för spel, det kan exempelvis handla om specialiserade
underleverantörer som utvecklar grafikmotorer eller översätter text.
Skillnad på spelutveckling och -utgivning
En av svårigheterna med att definiera dataspelsbranschen är att det ofta existerar en
påtaglig skillnad mellan spelutgivare, de som distribuerar eller finansierar spelen, och
spelutvecklare, de som skapar spelen. I den svenska näringsgrensindelningen finns det
ingen specifik kod för ”spelutveckling”. Det skapar ett underlag för semantiska diskussioner.
– Jag har förstått att tanken med databasen är att alla spelföretag, så som vi definierar
spelföretag, bör använda sig av 58 210, Utgivning av dataspel. Trots att den kallas
”utgivning” ska alltså en utvecklare använda sig av den. Där hade man kanske kunnat
vara tydligare, men det är någonting som vi får ta på oss att informera våra medlemmar
om. Det har nämligen resulterat i att många som startar ett spelutvecklingsföretag
idag kan känna att de inte sysslar med utgivning och därför istället väljer 62 010,
Dataprogrammering.
Tanken med att utesluta 62 010 i arbetet med att ta fram en nationell statistikdatabas är
att koden rymmer för många företag som inte tillhör de kulturella och kreativa näringarna.
Samtidigt riskerar man då att undervärdera den faktiska dataspelsbranschen – ganska rejält.
– Det är så klart lite av ett gissel. En majoritet av de företag som vi tar med i vårt underlag har Utgivning av dataspel som branschkod. Men när det kommer till branschens omsättning ser det annorlunda ut då några av de största företagen, exempelvis Dice som
utvecklat spelserien Battlefield och King som utvecklat Candy Crush Saga, använder
sig av Dataprogrammering. På sikt arbetar vi för att alla spelföretag ska använda sig av
samma kod. Det är en viktig aspekt av att hjälpa de nationella myndigheterna att säkra
upp det statistiska underlaget.
Internationell bransch, svenskt system
Utöver SNI-kodernas trubbighet är en av de främsta svårigheterna i att mäta branschutvecklingen att flera svenska spelutvecklare exporterar världssuccéer – men i grunden
ägs av utländska bolag som redovisar sina intäkter i andra länder.
– Ett av problemen med vår egen statistik är att den utgår ifrån en ganska torr representation av vad de här företagen bidrar med. Den baseras helt enkelt på spelföretagens
svenska årsredovisningar. Det ger inte en rättvisande bild av alla de värden som svenska
spel skapar, säger Jacob Kroon.
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En stor del av de värden och intäkter som genereras i Sverige dyker upp i statistiken för
helt andra näringskedjor och länder än de som Dataspelsbranschen – och i förlängningen
även Tillväxtverket med flera myndigheter – bevakar.
Ett annat problem som Dataspelsbranschen identifierat med sin egen mätmetod är
att den missar flera så kallade indieutvecklare, små spelföretag med få anställda, som
skapar lite mindre dataspel – som ibland blir stora succéer.
– Vi mäter enbart företag som är registrerade som aktiebolag eftersom det bara är
dessa som måste ha en offentlig redovisning. Vi mäter inte alla handelsbolag och enskilda
firmor som skapar dataspel, och det är långt över 100 stycken i Sverige. Många är så
klart personer som har anställt sig själva, frilansare och konsulter, men vi har även en
del regelrätta spelutvecklarstudior som är fem, sex personer, ibland världskända sådana.
De utgör en viktig del av branschen.

En av svårigheterna med att definiera dataspelsbranschen är att
det ofta existerar en påtaglig skillnad mellan spelutgivare, de
som distribuerar eller finansierar spelen, och spelutvecklare,
de som skapar spelen. I den svenska näringsgrensindelningen
finns det ingen specifik kod för ”spelutveckling”. Jacob Kroon

Långa ”svansar” svåra att följa
En stark trend inom spelbranschen de senaste åren är att man utöver att lansera ett spel
fortsätter att sälja så kallat DLC, eller nedladdningsbart material, till spelarna. För en
hundralapp kan de utöka spelupplevelsen genom att ladda ner ett nytt, mindre äventyr
som tar vid där det förra slutade och för några tiokronor kan de klä sin spelkaraktär i en
tjusig ny kostym. Det innebär ytterligare intäktsströmmar som ofta redovisas i de multinationella ägarbolagen och är svåra att mäta här hemma i Sverige.
– Spelföretagen vill ofta skapa en så lång ”svans” till sina produkter som möjligt för att
hålla publiken engagerad på ett sätt som inte hade varit möjligt utan det nedladdningsbara materialet. Dataspelsbranschen har blivit en tjänstesektor på många sätt.
Tillväxtverket med flera myndigheter och Dataspelsbranschen står alltså inför ungefär
samma svårigheter, även om metoderna skiljer sig åt, när det kommer till att ge en rättvisande statistisk bild av dataspelsbranschen. Jacob Kroon kan ändå se nyttan med en
samlad nationell statistikdatabas.
– Det finns brister i den metod som vi använder oss av. Nya jämförbara sammanställningar av de kreativa och kulturella näringarna är ingenting som vi tackar nej till,
särskilt inte om de låter oss jämföra med andra europeiska länder. Samtidigt har jag
svårt att tro att databasen kommer att låta oss göra det fullt ut på grund av dataspelsbranschens natur. Jag förstår naturligtvis att man inte tar med Dataprogrammering
i definitionen eftersom siffrorna inte skulle bli representativa för spelföretagen.
Samtidigt hoppas vi kunna lösa det kortsiktigt genom att vi går in och gör något
slags handpåläggning tillsammans med myndigheterna.
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Svårt att ge en rättvisande
bild av film- och tv-branschen
utan Com Hem och Netflix
Den svenska film- och tv-branschen har
alltid varit svår att avgränsa statistiskt på
grund av det breda spektrum av sektorer
och innehållssegment som den verkar
inom. De förändrade distributionssätt som
digitaliseringen har fört med sig har inte
gjort definitionen enklare. Film- och tvproducenterna välkomnar en statistikdatabas för de kulturella och kreativa näringarna – och ser fram emot att komplettera
bilden av branschutvecklingen.
Johan Holmer, generalsekreterare på
Film- och tv-producenterna
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ilm & tv-producenterna företräder knappt 120 produktionsbolag som tillsammans står för merparten av den svenska film- och tv-produktionen idag.
Organisationens uppdrag består bland annat i att företräda medlemmarna
gentemot offentliga institutioner, verka för hållbara villkor, ge support och service
till medlemsbolagen samt lyfta fram kreatörer och företag genom prisutdelningar och
galor. Enligt Film- och tv-producenternas egen statistik omsätter medlemsbolagen
sammanlagt 5 miljarder kronor årligen.

Till skillnad från den mätmetod som de nationella myndigheterna har använt sig av för
att ta fram den nationella statistikdatabasen för kulturella och kreativa näringar har
Film- och tv-producenternas eget statistikarbete inte utgått från standarden för svensk
näringsgrensindelning (SNI), utan avgränsats till de bolag som är medlemmar i föreningen
och delats in utifrån sektioner.
– Vi har egna rapporter och mätverktyg så att vi kan följa utvecklingen för de producerande bolagen tillsammans och inom de segment de verkar. Den omsättning och de
resultat vi låter ta fram baseras på årsredovisningar, förklarar Johan Holmer, generalsekreterare på Film- och tv-producenterna.
Vid definition viktig
Branschen han representerar producerar inte bara så vitt skilda typer av rörligt innehåll
som reklamfilm, lång spelfilm och tv. Dess aktörer distribuerar dessutom innehållet på
helt nya sätt jämfört med för bara några år sedan. Därför använder sig Film- och tvproducenterna av en ganska vid branschdefinition i sitt eget statistiska arbete.
– Det har att göra med att film- och tv-branschen är rörlig till sin natur och under
ständig utveckling. Många produktionsbolag rör sig mellan olika sektorer och projekt.
Det är självklart intressant med mer detaljerade analyser när det gäller segmentering av
olika plattformar eller hur ekonomin förflyttar sig mellan
olika distributionssätt. Det kan även vara intressant att se
hur den förflyttar sig mellan olika innehållssegment, man
kan skära branschen på olika sätt. Men det är knappast
något som låter sig göras baserat enbart på dagens
SNI-koder, säger Johan Holmer.
Han anser att det är ett bekymmer att flera stora digitala
distributörer helt faller utanför de SNI-baserade definitioner
som Tillväxtverket med flera myndigheter utgått från
i arbetet med databasen.
– Om man tittar på exempelvis SNI-koden Uthyrning
av videokassetter och dvd-skivor så ingår den i film- och
tv-branschen enligt den här definitionen – men många
av de distributionssätt som i praktiken har ersatt fysisk
uthyrning av videokassetter och dvd-skivor gör det inte. Företag som Com Hem, som
räknas som en del av telekombranschen, ingår inte. Ett bolag som Netflix, som distribuerar
i Sverige, finns inte heller med. Konsekvensen av det är förstås att hela branschen blir
undervärderad, förklarar han.
Det gör att det blir svårt att jämföra film- och tv-branschen med branscher där hela
återförsäljningsledet ingår i definitionen. En annan konsekvens är att hela tillväxten i
branschen kan missas eftersom de distributionssätt som växer inte är med. Johan Holmer
ser därför ett stort behov av kompletterande studier och analyser.
– Om det är någonting man skulle önska så är det att det i efterföljande analyser görs
en värdering av hela distributionen för film- och tv-branschen, även om det ligger utanför de nationella myndigheternas uppdrag den här gången. Då skulle en rättvisande bild
kunna ges av vad den svenska film- och tv-branschen verkligen är värd.
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Om det är någonting man skulle önska så är det att det
i efterföljande analyser görs en värdering av hela distributionen för film- och tv-branschen, även om det ligger
utanför de nationella myndigheternas uppdrag den här
gången. Då skulle en rättvisande bild kunna ges av vad
den svenska film- och tv-branschen verkligen är värd.
Johan Holmer

Millenniumfilmernas verkliga värde
Vidare menar Johan Holmer att eftersom staten är intresserad av vad de kulturella och
kreativa näringarna ger tillbaka till samhället i form av tillväxt och sysselsättning vore
det även meningsfullt att komplettera den ekonomiska statistik som tagits fram med
uppskattningar av de indirekta värden som dessa näringar skapar.
– En viktig del av det som film- och tv-branschen bidrar med är mervärden såsom
turism- och exporteffekter. Alla dessa indirekta värden som lätt hamnar i skuggan av
mer konkreta siffror som bolagsomsättningar förtjänar att lyftas fram. Det finns
knappast någon effektivare exponering av Sverige än film och tv.
Han berättar att när man för några år sedan räknade på de svenska Millenniumfilmerna
visade det sig att värdet av exponeringen enbart för regionen Stockholm–Mälardalen
var 960 miljoner kronor. För besöksnäringen i Stockholms stad uppskattades de svenska
Millenniumfilmerna under perioden 2009–2013 ha bidragit till ökade turistströmmar som
motsvarar en konsumtion på minst 430 miljoner kronor.
– Man brukar prata om multiplikatoreffekter av film och tv, som innebär att en ökning
av konsumtion eller investeringar ökar inkomster mer än den ursprungliga ökningen,
vilket i sin tur innebär att skatteintäkter kan tas ut i flera led. Den typen av effekter skulle
vara väldigt intressanta att räkna på i en eventuell helhetsanalys av den svenska filmoch tv-branschen, säger Johan Holmer, och fortsätter:
– Jag kan tycka att den största nyttan med det statistiska underlag som Tillväxtverket
med flera har tagit fram är att det ger en helhetsbild av vad de kulturella och kreativa
branscherna genererar tillsammans och hur utvecklingen över tid har sett ut. Det jag
saknar är en analys som sätter de branschspecifika siffrorna i en mer rättvis kontext,
med exempelvis den förflyttning av distribution från analogt till digitalt som sker idag.
Samtidigt är jag medveten om att det inte ryms inom just det här uppdragets ramar.
För egen del välkomnar han den nationella statistikdatabasen för kulturella och kreativa
näringar som en bekräftelse på att de är en växande och betydelsefull del av det svenska
näringslivet.
– Det är kanske det största värdet med den här typen av statistik. Att det offentliga
erkänner de värden som den kreativa sektorn genererar. Det gör det möjligt att mäta
effekterna av nationella och regionala åtgärder eller satsningar.
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4 Metod
4.1 Regeringens mål för uppdraget i
relation till användbara registerdata
Vi har arbetat utifrån en matrismodell för att enkelt identifiera de källor som bäst täcker
olika områden. Vi utgår från regeringens efterfrågade mått i uppdraget (se figur 4.1.1).
Några nyckeltal har tillkommit, men modellen blottlägger även ett antal begränsningar,
både hos källorna och metoderna som följer.
Utifrån matrismodellen har vi identifierat fyra block för att redovisa resultaten:
1. Nationalekonomiska mått fördelat på branscher
Bygger på nationalekonomiska mått.
Källor: Företagens ekonomi (FEK), Räkenskapssammandraget (RS, måttet bidrag
till BNP) och Utrikeshandel med varor (UHV, måttet varuexport och varuimport).
2. Företagsekonomiska mått fördelat på regioner och branscher
Bygger på företagsekonomiska mått.
Källor: Företagens ekonomi (FEK).
3. Individbaserade mått fördelat på regioner och branscher
Bygger på sysselsättningsmått.
Källor: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
4. Internationella jämförelser
Bygger på ESSnet Cultures modell (Eurostat), med tillhörande branschindelning
och Sverige som region.
Källor: Företagens ekonomi (FEK) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(RAMS) (redovisade var för sig).
FIGUR 4.1.1
Regeringens mål för
uppdraget i relation till
användbara registerdata.

Fördelning

Block 1

3. individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.

Mått i regeringsuppdraget

2. företagsekonomiska mått
fördelat på regioner och
branscher

Block 2

Block 3
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Regional

Bransch

Internationell
Block 4

Block 1–4 förklaringstext:
1. nationalekonomiska mått
fördelat på branscher

Nationell

Bidrag till BNP

X

Varuexport och varuimport

X

Antal anställda

X

X

X

X

Antal verksamheter

X

X

X

X

Omsättning

X

X

X

X

Förädlingsvärde

X

X

X

X

Personalkostnader

X

X

X

X

Storleksklasser (antal anställda)*

X

X

Rörelsemarginal*

X

X

Soliditet*

X

Könsfördelning

X

X

X

X

Åldersfördelning

X

X

X

X

Bakgrundsfördelning

X

X

X

X

Utbildningsnivåer*

X

X

X

X

* Mått som myndigheterna lagt till utöver regeringsuppdraget.
** Endast branschgrupper.

X**

X
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4.2 Källor
Här redovisar vi kort vilka källor från Statistiska centralbyrån (SCB) som vi använder
enligt modellen ovan. Vi berättar hur de eventuellt påverkar sammanställningen av
statistik för kulturella och kreativa näringar, hur sekretess påverkar underlagen och
om regionala indelningar. Källorna har inte undersökt samma mängd individer – de
har olika population – och går därför inte att jämföra sinsemellan.
Mer information om källorna och undersökningarna finns på SCB:s webbplats.

4.2.1 Företagens ekonomi (FEK)
Företagens ekonomi (FEK) är en årlig totalundersökning. Basen för uppgiftsinsamlingen
är skattedeklarationerna (det så kallade SRU-materialet) från Skatteverket. I undersökningen ingår alla företag som är registrerade av SCB, utom de finansiella företagen.

4.2.2 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) bygger på flera delregister, där syssel
sättning och kontrolluppgifter är i fokus. Populationen består av alla folkbokförda i
Sverige den 31 december respektive år, och förvärvsarbetande i åldern 16–74 år. Som
förvärvsarbetande definieras personer som har arbete, antingen som anställda eller
företagare. Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontrolloch deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande
ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva
aktiv näringsverksamhet.
I RAMS redovisas sysselsatta efter arbetsplatsens geografiska belägenhet, det som
kallas dagbefolkning. I RAMS ingår även sysselsatta inom offentlig sektor.

4.2.3 Utrikeshandel med varor, men utan tjänster
Vi redovisar endast varuexport och varuimport. Vi kan mäta varuexport genom offentliga
registerdata, till skillnad från tjänsteexport som vi inte kan mäta med samma typ av
data eller samma precision. Genom denna avgränsning missar vi värden, och måtten
blir därför underskattade i statistikutdragen.
Utrikeshandel med varor (UHV) bygger på olika varuklassificeringar och uppgifter om
handel med dessa varor, både direkt genom företagen för handel inom EU och genom
tulldokument för handel utanför EU. Vi redovisar länderna utifrån tillsändningsland och
avsändningsland för export och import.
Utrikeshandel med tjänster (UHT) är en urvalsundersökning, med en population av
utvalda företag som bedöms bedriva utrikes handel av tjänster. Företagen rapporterar
till SCB genom speciella koder.
Därför väljer vi att inte använda informationen i UHT. Det finns ingen motsvarande
varuklassificering för tjänstehandel, så tjänstehandeln kan inte redovisas med samma
säkerhet som i UHV. Siffrorna kan heller inte delas in efter region. Det beror på att både
urvalet och skattningarna i UHT utgår från handel av olika tjänsteslag. UHT använder
visserligen frågeområden som faller inom kulturella och kreativa näringar, till exempel
Audiovisuella och konstnärliga tjänster och Tjänster inom kultur och rekreation. Men
dessa frågeområden kopplas inte till SNI-koder och kan därför inte heller redovisas
enkelt i branscher.
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4.2.4 Räkenskapssammandraget (RS)
Räkenskapssammandraget (RS) visar ekonomisk statistik från kommuner, landsting
och staten. Undersökningen bygger på resultat- och balansräkningar, men gör även
en mer detaljerad redovisning på verksamhetsnivå.

4.2.5 Regional indelning
Vi delar in Sverige i län:
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Summan av alla regioners siffror når vanligtvis inte den nationella summan.
Det beror på att siffror som inte kan hänvisas till en kommun hamnar på den
nationella totalen, som i regel då blir större än summan av alla regioner.

4.2.6 Regionala indelningar och sekretess
Kulturella och kreativa näringar är en näringsgrupp som vi har avgränsat specifikt för
det här uppdraget. När vi dessutom delar in företagen efter region, blir flera av statistik
utdragen sekretesskyddade. Ytterligare nerbrytningar på exempelvis kommunal nivå kan
innebära nya utmaningar.
För uppgifterna i rapporten och på Tillväxtverkets webbplats gäller följande:
Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i SCB:s
statistikverksamhet för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom
namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till
den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.
För att inte riskera att röja uppgifter som kan härledas till en enskild genomför SCB
röjandekontroll av statistiktabeller före leverans. Detta kan antingen leda till att inget
skydd mot röjande behövs, eller innebära att vissa uppgifter i tabeller inte redovisas
exakt utan ersätts med prickar (…).
(Källa: SCB)
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4.3 Mätmetoder
Vi har huvudsakligen använt metoder för att beräkna nyckeltal för ekonomisk analys
som är gängse för nationell statistik. Här redogör vi för hur de olika måtten i uppdraget
redovisas, i rapporten och på Tillväxtverkets webbplats, och för eventuella specifika
metoder som vi använt för ändamålet.

4.3.1 Nationalekonomiska mått
4.3.1.1 Varuexport och varuimport
Vi redovisar de kulturella och kreativa näringarnas varuexport och varuimport i faktiska
värden, per branschgrupp.
Vi redovisar statistikutdragen efter landsgrupper:
• Europa
• Afrika
• Amerika
• Asien
• Oceanien och Antarktis.
4.3.1.2 Bidrag till BNP (kulturella och kreativa näringars sammanlagda
förädlingsvärde)
Vi redovisar de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP i faktiskt värde och
som andel av Sveriges totala BNP. Vi gör särredovisningar med och utan offentlig sektor.
Vi definierar kulturella och kreativa näringars bidrag till BNP som summan av förädlingsvärdena i hela gruppen kulturella och kreativa näringar.
Offentlig sektor
Vi har valt att särredovisa de kulturella och kreativa näringarnas sammanlagda förädlingsvärde (bidrag till BNP) både med och utan offentlig sektor. Den offentliga sektorn
– statens, landstingens och kommunernas verksamhet – tillhör inte näringslivet. Den
representeras därför inte i våra huvudsakliga källor för företagsekonomiska beräkningar.
Däremot påverkar den offentliga sektorn BNP betydligt, inte minst de kulturella och
kreativa näringarnas bidrag till BNP.
Så här beräknar vi förädlingsvärdet i den offentliga sektorn:
Löner + sociala avgifter + kapitalförslitning = förädlingsvärde.
Dessa uppgifter kommer från Räkenskapssammandraget (RS) för landsting och
kommuner och från Ekonomistyrningsverket för staten.6 De fördelas enligt internationell
standard för kulturverksamhet.
Utifrån Räkenskapssammandraget gör vi beräkningar på den offentliga verksamheten
inom kulturområdet. På så vis kan vi slå ihop förädlingsvärdet med det sammanlagda
värdet av kulturella och kreativa näringars förädlingsvärde, och därmed få summan av
bidraget till BNP.

Myndigheten för Kulturanalys,
Samhällets utgifter för kultur
2016 – Kulturfakta 2017:4 (2017)
6
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4.3.2 Företagsekonomiska mått
Vi redovisar alla företagsekonomiska mått nationellt och fördelat på branschgrupper
och branschkategorier.
Vi redovisar också alla företagsekonomiska mått regionalt och fördelat på branschgrupper och branschkategorier – utom för nyckeltalen rörelsemarginal och soliditet
(betalningsförmåga på lång sikt) samt för storleksklasser.
Företagens ekonomi (FEK) är uppdelad i företagsenhet (FE), verksamhetsenhet (VE)
och lokal verksamhetsenhet (LVE), vilket ger olika statistiska beskrivningar. En före
tagsenhet kan bedriva verksamhet inom flera områden (exempelvis SNI-koder) och
bör idealiskt delas upp i en verksamhetsenhet per område. På samma sätt kan en
företagsenhet bedriva verksamhet på flera platser i landet och bör idealiskt delas
upp i lokal verksamhetsenhet per plats.
Vi redovisar vidare de företagsekonomiska måtten efter region och verksamhetsenhet.
De regionalt indelade statistikutdragen tas fram på LVE-nivå. Rörelsemarginal, soliditet
och storleksklasser redovisas på FE-nivå.
4.3.2.1 Antal verksamheter
Vi redovisar antal verksamheter i faktiska värden som antalet aktiva icke-finansiella
företag under referensåret (till och med utgången av november).
För antal verksamheter gäller ett undantag i regional jämfört med nationell summering.
Antal verksamheter baseras på LVE-nivå, lokala verksamheter, och de verksamheter som
inte hör till en kommun bedöms som försumbara. Därför är den nationella summan av
antal verksamheter en summa av alla lokala verksamheter i alla 21 regioner.
4.3.2.2 Antal anställda
Vi redovisar antal anställda i faktiska värden. Vi avser då medeltalet anställda omräknat
till heltidspersoner, enligt företagens årsredovisningar. Exempelvis räknar vi om 4 halvtidsanställda till medeltalet 2 heltidsanställda.
4.3.2.3 Nettoomsättning
Vi redovisar nettoomsättning i faktiska värden. Vi avser då intäkter från företagens
huvudsakliga rörelse för sålda varor och utförda tjänster.
Den nettoomsättning som vi redovisar är exklusive punktskatter och dessutom justerad
för merchanting. Det betyder att vi har räknat bort intäkter från varor som tillverkats,
köpts och sålts utomlands utan att passera Sveriges gränser.
4.3.2.4 Förädlingsvärde
Vi redovisar förädlingsvärde i faktiska värden, som den sammanlagda värdeökning som
företaget producerat.
I Företagens ekonomi (FEK) definieras förädlingsvärde som produktionsvärdet minus
kostnader för köpta varor och tjänster som använts som insats i produktionen. Här ingår
inte löner, sociala avgifter och inköpskostnaden för varor som säljs vidare utan bearbetning
(eftersom enbart handelsmarginalen ingår för dessa i produktionsvärdet).
4.3.2.5 Personalkostnader
Vi redovisar personalkostnader i faktiska värden. Personalkostnader representerar
måttet lönenivåer, så som det är formulerat i uppdraget. Lönestatistik bygger vanligtvis
på en urvalsundersökning, som dock har bristfällig täckning på kulturella och kreativa
näringar, särskilt i bolag utan anställda. Personalkostnader inkluderar löner, pensioner,
sociala avgifter och övriga personalkostnader som utbildning, hälsovård och representation
(det som kallas BAS-konto 70-76, 3988).
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4.3.2.6 Rörelsemarginal
Vi beräknar rörelsemarginal så här:
Rörelseresultat efter avskrivningar / nettoomsättning = rörelsemarginal (redovisas i %).
4.3.2.7 Soliditet
Vi beräknar soliditet så här:
(Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / balansomslutning = soliditet (redovisas i %).
4.3.2.8 Storleksklasser (antal anställda)
Vi redovisar antal anställda och omsättning i procent, fördelat på storleksklasser:
• 0 anställda
• 1–9 anställda
• 10–19 anställda
• 20–49 anställda
• 50–99 anställda
• 100–499 anställda
• 500+ anställda.
Notera att antalet verksamheter i storleksklasser är uttagna på FE-nivå (se avsnitt 4.3.2).
Antalet stämmer därmed inte nödvändigtvis överens med antalet verksamheter som
definierat i avsnitt 4.3.2.1, som är uttaget på LVE-nivå.

4.3.3 Individbaserade mått
4.3.3.1 Könsfördelning
Vi redovisar könsfördelning i antal och i andelar kvinnor och män i procent, nationellt
och regionalt samt fördelat på branschgrupper och branschkategorier.
4.3.3.2 Åldersfördelning
Vi redovisar åldersfördelning i antal och i andelar personer i procent, nationellt och
regionalt samt fördelat på branschgrupper och branschkategorier, fördelat på grupper:
• 16–25 år
• 26–35 år
• 36–45 år
• 46–55 år
• 56–65 år
• 66+ år.
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4.3.3.3 Bakgrundsfördelning
Vi redovisar bakgrundsfördelning i antal och i andelar personer med svensk och utländsk
bakgrund i procent, nationellt och regionalt samt fördelat på branschgrupper och
branschkategorier.
Att ha svensk bakgrund definierar vi som att vara
• född i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige, eller
• född i Sverige med en förälder född i Sverige.
Att ha utländsk bakgrund definierar vi som att vara
• född utomlands, eller
• född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
4.3.3.4 Utbildningsnivåer
Vi redovisar utbildningsnivåer i antal och i andelar personer i procent, nationellt och
regionalt samt fördelat på branschgrupper och branschkategorier, fördelat på grupper:
• förgymnasial utbildning
• gymnasial utbildning
• eftergymnasial utbildning.

4.3.4 Handelskoder
Handelskoderna är möjliga att särredovisa på alla mått, utom bidrag till BNP samt
varuexport och varuimport. De finns tillgängliga i rådatafilerna för varje område.
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4.4 Internationella jämförelser:
ESSnet Culture
Den nationella definitionen av kulturella och kreativa näringar utgår som sagt från
ESSnet Cultures definition (se figur 4.4.1 och avsnitt 3.1.3). Därmed kan vi jämföra data
mellan Sverige och andra medlemsstater i EU. Man kan till exempel använda uppgifter
från Eurostat, EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik i medlemsstater.
FIGUR 4.4.1

SNI-kod Aktivitetsrubrik

ESSnet Culture

ESSnet Cultures definition
med branschindelning.

18 110

Tryckning av dagstidningar

Books & Press

18 121

Tryckning av tidskrifter

Books & Press

18 122

Tryckning av böcker och övriga trycksaker

Books & Press

18 130

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

Books & Press

18 140

Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

Books & Press

18 200

Reproduktion av inspelningar

Audiovisual & Multimedia

32 200

Tillverkning av musikinstrument

Performing Arts

47 610

Specialiserad butikshandel med böcker

Books & Press

47 621

Specialiserad butikshandel med tidningar

Books & Press

47 622

Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror

Books & Press

47 630

Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade
band och skivor för musik och bild

Audiovisual & Multimedia

58 110

Bokutgivning

Books & Press

58 120

Publicering av kataloger och sändlistor

Books & Press

58 131

Dagstidningsutgivning

Books & Press

58 132

Annonstidningsutgivning

Books & Press

58 140

Utgivning av tidskrifter

Books & Press

58 190

Annan förlagsverksamhet

Books & Press

58 210

Utgivning av dataspel

Audiovisual & Multimedia

59 110

Produktion av film, video och TV-program

Audiovisual & Multimedia

59 120

Efterproduktion av film, video och TV-program

Audiovisual & Multimedia

59 130

Film-, video- och TV-programdistribution

Audiovisual & Multimedia

59 140

Filmvisning

Audiovisual & Multimedia

59 200

Ljudinspelning och fonogramutgivning

Audiovisual & Multimedia

60 100

Sändning av radioprogram

Audiovisual & Multimedia

40

60 200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet

Audiovisual & Multimedia

63 910

Nyhetsservice

Books & Press

71 110

Arkitektverksamhet

Architechture

73 111

Reklambyråverksamhet

Advertising

73 112

Direktreklamverksamhet

Advertising

73 119

Övrig reklamverksamhet

Advertising

74 101

Industri- och produktdesignverksamhet

Visual Arts

74 102

Grafisk designverksamhet

Visual Arts

74 103

Inredningsarkitektverksamhet

Visual Arts

74 201

Porträttfotoverksamhet

Visual Arts

74 202

Reklamfotoverksamhet

Visual Arts

74 203

Press- och övrig fotografverksamhet

Visual Arts

74 204

Fotolaboratorieverksamhet

Visual Arts

74 300

Översättning och tolkning

Books & Press

77 220

Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

Audiovisual & Multimedia

85 521

Kommunala musikskolans utbildningar

Training

85 522

Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

Training

90 010

Artistisk verksamhet

Performing Arts

90 020

Stödtjänster till artistisk verksamhet

Performing Arts

90 030

Litterärt och konstnärligt skapande

Visual Arts

KAPITEL 4: METOD

SNI-kod Aktivitetsrubrik

ESSnet Culture

90 040 Drift av teatrar, konserthus o d

Performing Arts

91 011

Biblioteksverksamhet

Heritage, Archives, Libraries

91 012

Arkivverksamhet

Heritage, Archives, Libraries

91 020

Museiverksamhet

Heritage, Archives, Libraries

91 030

Vård av historiska minnesmärken och byggnader

Heritage, Archives, Libraries

ESSnet Culture redovisar visserligen inte samma mått som presenteras i den här
rapporten eller i statistikutdragen, exempelvis varuexport och varuimport. Men fördelen
är att alla som vill kan jämföra måtten om de har tillgång till andra medlemsstaters
öppna statistik utifrån näringsgrenskoder som motsvarar Sveriges.
Vi redovisar branschindelningen enligt internationell modell (se figurer 4.4.2 och 4.4.3
samt avsnitt 5.4).
FIGUR 4.4.2

ESSnet Cultures modell

Nationell modell

Jämförelse av utgångspunkt
och syfte för branschindelning.

Definition
- Baserad på NACEgrupper på 4-siffrig nivå - Baserad på SNI-koder på 5-siffrig nivå,
			 utifrån ESSnets Cultures 4-siffriga grupper

FIGUR 4.4.3

SNI-kod Aktivitetsrubrik

Den nationella definitionen av
kulturella och kreativa näringar
(SNI-koder).

13 200

Vävnadstillverkning		

Mode

Mode

13 300

Blekning, färgning och annan textilberedning		

Mode

Mode

14 110

Tillverkning av läder- och skinnkläder		

Mode

Mode

14 120

Tillverkning av arbets-, skydds- och 		
Mode
överdragskläder			

Mode

14 130

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder		

Mode

Mode

14 140

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar		

Mode

Mode

14 190

Tillverkning av andra beklädnadsvaror och
tillbehör		

Mode

Mode

14 200

Tillverkning av pälsvaror		

Mode

Mode

14 310

Tillverkning av strumpor		

Mode

Mode

14 390

Tillverkning av andra trikåvaror		

Mode

Mode

15 110

Garvning och annan läderberedning; 		
Mode
pälsberedning			

Mode

15 120

Tillverkning av reseffekter, handväskor, 		
Mode
sadel- och seldon m.m.			

Mode

15 200

Tillverkning av skodon		

Mode

Mode

18 110

Tryckning av dagstidningar

Books & Press

Litteratur & Press

Press

18 121

Tryckning av tidskrifter

Books & Press

Litteratur & Press

Press

18 122

Tryckning av böcker och övriga trycksaker

Books & Press

Litteratur & Press

Okategoriserat

18 130

Grafiska tjänster före tryckning
Books & Press
(prepress/premedia)		

Litteratur & Press

Okategoriserat

18 140

Bokbindning och andra tjänster i samband
Books & Press
med tryckning		

Litteratur & Press

Litteratur

Branschindelning - Baserad på NACE-grupper på 4-siffrig nivå 		
		
			
		
			

ESSnet Culture

Branschgrupp

Branschkategori Handel

18 200 Reproduktion av inspelningar
		

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt
Audiovisuellt

Audiovisuella
lagringsmedier

32 200

Tillverkning av musikinstrument

Performing Arts

Scenkonst

Musik

46 160

Provisionshandel med textilier, kläder, 		
skodon och lädervaror		

Mode

Mode

x

46 420

Partihandel med kläder och skodon		

Mode

Mode

x

47 595

Specialiserad butikshandel med 		
musikinstrument och noter		

Scenkonst

Musik

x

47 610

Specialiserad butikshandel med böcker

Litteratur & Press

Litteratur

x

>>>
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För att passa aggregerad statistik på EU-nivå.
Baserad på SNI-koder på 5-siffrig nivå
Med tillägg av exempelvis modebranschen
och ett antal separata SNI-koder
För att passa nationell, regional och
branschmässig analys

Books & Press
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SNI-kod Aktivitetsrubrik

ESSnet Culture

Branschgrupp

Branschkategori Handel

47 621

Specialiserad butikshandel med tidningar

Books & Press

Litteratur & Press

Press

x

47 622

Specialiserad butikshandel med
kontorsförbrukningsvaror

Books & Press

Litteratur & Press

Okategoriserat

x

47 630

Specialiserad butikshandel med inspelade
och oinspelade band och skivor för musik
och bild

Audiovisual
Audiovisuellt
& Multimedia		

Audiovisuella
lagringsmedier

x

47 711

Specialiserad butikshandel med herr-, 		
dam- och barnkläder, blandat		

Mode

Mode

x

47 712

Specialiserad butikshandel med herrkläder 		
(även handskar, slipsar, bälten m.m.)		

Mode

Mode

x

47 713

Specialiserad butikshandel med damkläder 		
(även handskar, scarfar, skärp m.m.)		

Mode

Mode

x

47 714

Specialiserad butikshandel med barnkläder		

Mode

Mode

x

47 715

Specialiserad butikshandel med pälsar (även 		
handskar, hattar, muffar och mössor av päls)		

Mode

Mode

x

47 721

Specialiserad butikshandel med skodon		

Mode

Mode

x

47 722

Specialiserad butikshandel med väskor,		
reseffekter och lädervaror		

Mode

Mode

x

47 783

Specialiserad butikshandel med konst samt 		
galleriverksamhet		

Bild & Form

Konst

x

47 912

Postorderhandel och detaljhandel på Internet 		
med beklädnadsvaror		

Mode

Mode

x

47 913

Postorderhandel och detaljhandel på Internet 		
med böcker och andra mediavaror		

Litteratur & Press

Litteratur

x

58 110

Bokutgivning

Books & Press

Litteratur & Press

Litteratur

58 120

Publicering av kataloger och sändlistor

Books & Press

Litteratur & Press

Press

58 131

Dagstidningsutgivning

Books & Press

Litteratur & Press

Press

58 132

Annonstidningsutgivning

Books & Press

Litteratur & Press

Press

58 140

Utgivning av tidskrifter

Books & Press

Litteratur & Press

Press

58 190

Annan förlagsverksamhet

Books & Press

Litteratur & Press

Press

58 210 Utgivning av dataspel
		

Audiovisual
Audiovisuellt
& Multimedia		

Dataspel

59 110
Produktion av film, video och TV-program
		

Audiovisual
Audiovisuellt
& Multimedia		

Film & TV

59 120 Efterproduktion av film, video och TV-program Audiovisual
		
& Multimedia

Audiovisuellt

Film & TV

59 130 Film-, video- och TV-programdistribution
		

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt

Film & TV

59 140 Filmvisning
		

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt

Film & TV

59 200 Ljudinspelning och fonogramutgivning
		

Audiovisual
& Multimedia

Scenkonst

Musik

60 100 Sändning av radioprogram
		

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt

Radio

60 200 Planering av TV-program och
sändningsverksamhet

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt

Film & TV

63 910

Nyhetsservice

Books & Press

Litteratur & Press

Press

71 110

Arkitektverksamhet

Architechture

Arkitektur

Arkitektur

73 111

Reklambyråverksamhet

Advertising

Reklam

Reklam

73 112

Direktreklamverksamhet

Advertising

Reklam

Reklam

73 119

Övrig reklamverksamhet

Advertising

Reklam

Reklam

73 120

Mediebyråverksamhet		

Reklam

Reklam

74 101

Industri- och produktdesignverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Design

74 102

Grafisk designverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Design

74 103

Inredningsarkitektverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Design

74 201

Porträttfotoverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Foto

74 202

Reklamfotoverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Foto

74 203

Press- och övrig fotografverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Foto

74 204

Fotolaboratorieverksamhet

Visual Arts

Bild & Form

Foto

74 300

Översättning och tolkning

Books & Press

Litteratur & Press

Litteratur

>>>
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SNI-kod Aktivitetsrubrik

ESSnet Culture

77 220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
		

Audiovisual
& Multimedia

Audiovisuellt

Film & TV

85 521

Kommunala musikskolans utbildningar

Training

Scenkonst

Kulturutbildning

85 522

Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

Training

Scenkonst

Kulturutbildning

90 010

Artistisk verksamhet

Performing Arts

Scenkonst

Scenkonst

90 020

Stödtjänster till artistisk verksamhet

Performing Arts

Scenkonst

Scenkonst

90 030 Litterärt och konstnärligt skapande
Visual Arts
			
			

Litterärt och
konstnärligt
skapande

Litterärt och
konstnärligt
skapande

90 040 Drift av teatrar, konserthus o d

Performing Arts

Scenkonst

Scenkonst

91 011
Biblioteksverksamhet
		

Heritage, Archives, Litteratur
Libraries
& Press

91 012
Arkivverksamhet
		

Heritage, Archives, Kulturarv
Arkiv
Libraries			

91 020 Museiverksamhet
		

Heritage, Archives, Kulturarv
Muséer
Libraries			

91 030

Heritage, Archives, Kulturarv
Libraries		

Vård av historiska minnesmärken och
byggnader

Branschgrupp

Branschkategori Handel

Bibliotek

Historiska och
arkeologiska platser

Kulturen allt
viktigare näring för
Västra Götaland
De kulturella och kreativa näringarna är stora i
Västra Götaland. Nära 4,5 procent av arbetsstyrkan jobbar
inom kultursektorn. Och här ser man den nya statistiken
som en temperaturmätare.

Thomas Forslin, arbetar med utveckling
av de kulturella och kreativa näringarna
i Västra Götalandsregionen
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”V

i är glada att vi får en definition av näringarna som vi kan förhålla oss till”,
säger Thomas Forslin, som arbetar med utveckling av de kulturella och
kreativa näringarna i Västra Götalandsregionen. ”Då kan vi följa hur företagen
mår och hur branscherna utvecklas.”

Och det faktum att urvalet skiljer sig från regionens egna definitioner ser han inte som
något större problem.
– Kulturella och kreativa näringar är till stora delar ett konstruerat begrepp, där man
väljer vad som ska vara med och vad som inte ska vara med, säger han. Det viktiga är att
vi nu får gemensamma definitioner och att vi kan jämföra oss regioner emellan. Det är
skönt att vi inte behöver uppfinna hjulet om och om igen.
Kulturföretag i hela regionen
”Först kom varven. Sedan kom Volvo. Nu kommer filmindustrin till Göteborg.” Orden
står på en vägg till en av studiolokalerna hos Gothenburg Film Studios på Lindholmen i
Göteborg. Det är en ganska god sammanfattning av de senaste 100 årens ekonomiska
förändring i Västra Götalandsregionen.

Först kom varven. Sedan kom
Volvo. Nu kommer filmindustrin
till Göteborg.

Och de kulturella och kreativa företagen går bra i regionen, inte bara i Göteborg utan
även på platser som Trollhättan, Skara, Skövde och Borås. Närmare 4,5 procent av
arbetsstyrkan är sysselsatta i kultur- och upplevelsesektorn, och 2010 fanns det över
7 300 företag som hade sin huvudsakliga verksamhet inom sektorn.
– Man får komma ihåg att vi är en stor region med 49 kommuner och 1,7 miljoner
invånare, säger Thomas Forslin. Och även om vi har stora aktörer inom till exempel
film och mode, så är väldigt många av företagen enmansföretag.
Han menar att en stor del av dessa är ofrivilliga företagare. De är inte primärt företagare
utan konstnärer, konsthantverkare, skribenter och dansare som upptäckt att det enda
sättet att kunna verka inom sina respektive branscher är att starta företag. De jobbar
ofta i projektform och måste kunna fakturera. Och det kräver lite annat tänkande när
det gäller näringsutveckling.
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– De som har de här företagen behöver bli bättre på just företagande, men en konsthantverkare behöver andra utvecklingsverktyg än till exempel ett spelutvecklingsföretag
som verkar på en global marknad. Den klassiska rådgivningen funkar inte. De faller
utanför schablonen, säger Thomas Forslin, som arbetat i 15 år med företagsutveckling
och det senaste året med kulturella och kreativa företag.
Framför allt är det viktigt att få in företagstänkandet redan på utbildningsstadiet och
regionen har flera projekt med entreprenörskapsutbildning på olika utbildningar.
– Det handlar ju i slutändan om att ge människor möjlighet att leva på sitt yrke, säger
han. Utbildningarna är viktiga för de orter de ligger på, och om vi kan få människor att
stanna kvar i regionen istället för att flytta bort, genom att ge dem verktyg för att försörja sig, så har vi vunnit mycket.
Enskilda projekt gör liten skillnad
Thomas Forslin tror inte att kombinationen få stora och många små företag kommer
att förrycka statistiken för Västra Götalandsregionen. Det skulle ju vara lätt att tro att
en stor filmproduktion ett år skulle påverka siffrorna och därmed visa på en stor ökning
av omsättningen, för att nästa år, när filmprojektet är över, visa på en stor tillbakagång.
– Nej, det verkar inte som att enskilda projekt får så stort genomslag i statistiken,
säger han. Det verkar jämna ut sig rätt bra och alla de stora branscherna har stora
projekt då och då.
Möjligheterna att ta fram olika parametrar ur statistiken ger nya underlag till bättre
styrning. Kunskapen om hur många kvinnor och män, utlandsfödda, unga med mera
som driver företag i olika branscher ger politikerna ett bättre underlag när de tittar
på olika projekt.
– Det är klart att det finns ett generellt värde i att kunna hämta fakta ur statistiken,
när vi ska bevilja projektpengar, säger Thomas Forslin.
Just nu håller Västra Götalandsregionen på att ta fram ett treårigt program för de
kulturella och kreativa näringarna, och där kommer man nu aktivt att använda sig
av den nya statistiken.
– Det är mycket lyckat för oss att den här rapporten kommer just nu, säger
Thomas Forslin. Att kunna använda den när vi skapar en ram och faktagrund för
programskrivningen är ett bra exempel på hur vi som regional aktör kan ta hjälp
av den nationella nivån.

Det är klart att det finns ett generellt
värde i att kunna hämta fakta ur
statistiken, när vi ska bevilja projektpengar.
Thomas Forslin
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Butiksledets
viktiga roll för
modebranschen
På vilka sätt kan det vara en god idé att räkna med handelsleden
i den statistiska definitionen av den svenska modebranschen?
Eller att ibland bortse från de allra största aktörerna? Och vad
händer om vi inte gör det? Association of Swedish Fashion
Brands generalsekreterare Emma Ohlson reder ut begreppen.

Emma Ohlson, generalsekreterare
Association of Swedish Fashion Brands
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D

en svenska modebranschen domineras av många små företag, enskilda
designer och modeskapare, samt av några få större butikskedjor som H&M
och Lindex. Det resulterar, om man ser till den näringsgrensindelningsbaserade
definition som de nationella myndigheterna utgått från i arbetet med att ta
fram en nationell statistikdatabas, i ett svårnavigerat statistiskt landskap.
Några som ändå gjort ett försök att kartlägga det – med sina egna mätmetoder och
definitioner – är branschorganisationen Association of Swedish Fashion Brands (ASFB).
Där är Emma Ohlson generalsekreterare. Hon berättar om hur ASFB:s arbete för att ta
fram representativ ekonomisk statistik började.
– Vi vände oss till kunskapsbyrån Volante Research som hjälpte oss att ta fram den
årliga statistik- och analysrapport för modebranschen som vi var initiativtagare till.
Vi publicerade den första rapporten 2011, därefter har vi mätt utvecklingen under de
senaste fem åren.

Fler beskrivningar behövs
Emma Ohlson är välbekant med svårigheterna i att beskriva en spretig bransch utifrån
SNI-systemet. Tillsammans med andra branschorganisationer inom de kulturella och
kreativa näringarna har man bildat det delbranschöverskridande samarbetet Kreativ
Sektor. Där har man lyft frågan om SNI-kodernas begränsade möjligheter att beskriva
dagens svenska modebransch samt de andra delbranscherna i de kulturella och kreativa
näringarna.
– Vi tog fram någonting som vi kallade för Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar. Där menade vi på att SNI-koderna bör uppdateras för att bättre
kunna representera hur våra branscher ser ut idag. De baseras på ett internationellt
system, så det är ingenting som man kan kasta ut vind för våg. Men man skulle kanske
kunna se över hur de används, säger Emma Ohlson.
Till skillnad från i många andra delar av de kulturella och kreativa näringarna registrerar
även mindre producenter sina verksamheter under koder som avsetts för butikshandel.
Därför var det självklart för ASFB att låta de så kallade handelskoderna ingå i deras
definition av den svenska modebranschen.
– Kodgrupperna 46 och 47 utgör 80 procent av modebranschen, även om man tar
bort H&M. När man tittar lite närmare på vilka företag som registrerats med de här
koderna är det ofta små designföretag, enmansbolag som är registrerade under
butikshandelskoder även om de egentligen inte bedriver butiksverksamhet.
Handeln av stor vikt
Anledningen? I dagsläget finns det helt enkelt inte koder som beskriver den verksamhet
som många av de mindre aktörerna bedriver.
– När designföretagen eller modedesignskaparna vill beskriva sig själva finns det
inga koder som faktiskt beskriver vad de sysslar med. Därför använder vi oss i sådan
hög utsträckning av parti- och butikshandelskoder när vi registrerar våra bolag inom
modebranschen idag. Det finns ingen kod för ”modedesigner”. Det är det som är
problematiken.

Det finns ingen kod för ”modedesigner”.
Det är det som är problematiken.
Emma Ohlson
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ASFB vill även ta med handelsleden i sina mätningar av rent principiella skäl, berättar
Emma. De utgör nämligen en stark och vital del av branschen som helhet.
– Den svenska modebranschen har nästan ingen egen textilproduktion. Så vilka bitar
av värdekedjan ska vi annars lyfta i statistiken? Vi menar på att butiks- och partileden är
en viktig del av den övergripande modebranschen. Då det inte finns koder som speglar
vad en modedesigner gör och produktionen oftast ligger utanför Sverige är det de
värden som branschen genererar i form av sysselsättning och export som vi tycker är
relevanta. Om man skulle ta bort handelskoderna från vår definition skulle det inte finnas
någonting kvar förutom tillverkningen. Och den har mindre relevans i sammanhanget.
Vidare menar Emma att även om det inte finns SNI-koder för modeskapande, vilket gör
att många ”felaktigt” registrerar sig som en del av butiksledet, är det ändå en hel del
aktörer som sysslar med butiksverksamhet.
– Det är en väldigt viktig del av modebranschen som måste finnas representerad på
något sätt. Jag tror inte att man kan bortse från handelskoderna om man vill ge en rättvisande bild av dagens svenska modebransch. Det skulle inte bli särskilt representativt.
Branschutvecklingen – utan H&M?
En annan svårighet, såväl i ASFB:s som i Tillväxtverkets med flera myndigheters mätningar,
består i att modebranschen är så uppdelad mellan många små aktörer och några stora.
Om man konstaterar att H&M spelar en stor roll för ASFB:s statistisk är det inte att gå till
överdrift – och det är ingenting som Emma Ohlson vill be om ursäkt för heller.
– H&M står i princip för hälften av omsättningen och hälften av exporten i modebranschen.
De är väldigt viktiga men man ska samtidigt komma ihåg att det finns större värden än de
statistiska. Om vi istället tänker på H&M som aktör och vad de skapar för värden för resten
av branschen är de enorma. Om vi tittar på de svenska modeexporterna är det svårt att
hitta en enda som inte har något slags historik på H&M. Det är en plantskola som genererar
värden som har betydelse för hela den svenska modebranschen.
Emma Ohlson håller dock med om vikten av att kunna bortse från H&M i vissa typer av
statistisk analys.
– Vi måste självklart ställa oss frågan vad den svenska modebranschen skulle vara
utan H&M för att bättre kunna avgöra hur den generella branschutvecklingen ser ut.
Om man tar bort dem och några av de andra större kedjorna från mätningarna har de
mindre, designdrivna företagen ökat sin export med nästan 70 procent de senaste fem
åren. Det är viktigt att lyfta fram.
Nyttan med en nationell statistikdatabas för de kulturella och kreativa näringarna ser
Emma Ohlson framför allt i de utökade möjligheter att jämföra sig med andra länder
som den skulle kunna innebära för hennes organisation.
– Vi har ett samarbete i Nordic Fashion Association där vi har pratat om att vi borde ta
fram en gemensam statistik för de nordiska grannländerna, men då har vi direkt stött på
patrull eftersom vi mäter på lite olika sätt. Där tror jag att det skulle kunna vara intressant
att ha tillgång till samlad statistik för att enklare kunna jämföra mellan länderna.

SNI-koderna bör uppdateras för att bättre kunna
representera hur våra branscher ser ut idag. De
baseras på ett internationellt system, så det är
ingenting som man kan kasta ut vind för våg. Men
man skulle kanske kunna se över hur de används.
Emma Ohlson
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KAPITEL 5: STATISTIKEN I KREAMETERN

5 Statistiken i
Kreametern
Vi har använt den nationella definitionen av kulturella och kreativa näringar ihop med de
metoder som vi beskriver ovan, för att ta fram statistik. I det här kapitlet går vi igenom
hur du kan använda denna statistik. Statistiken finns tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats, under namnet Kreametern. Den presenteras i form av diagramverktyg och som
nerladdningsbara rådatafiler.
Diagramverktygen är öppna webblösningar där olika statistikutdrag kan bearbetas
med tillgängliga variabler för att visas direkt, och även sparas. Diagramverktygen är
begränsade till att visa branschgrupper, där så är möjligt. Därtill finns alla statistikutdrag
tillgängliga som rådatafiler i Excelformat, med fördjupade data som exempelvis branschkategorier. Rådatafilerna presenterar alla data som finns tillgängliga inom uppdraget.
Allt redovisas i följande block:
1. nationalekonomiska mått fördelat på branscher
2. företagsekonomiska mått fördelat på regioner och branscher
3. individbaserade mått fördelat på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.
I det här kapitlet berättar vi hur varje block redovisas. Vi ger exempel på hur materialet
är indelat och sätter siffrorna i ett sammanhang.
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5.1 Nationalekonomiska mått
fördelat på branscher
FIGUR 5.1.1
Regeringens mål för
uppdraget i relation till
användbara registerdata.

Fördelning

Block 1

3. individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.

Mått i regeringsuppdraget

2. företagsekonomiska mått
fördelat på regioner och
branscher

Regional

Bransch

Internationell
Block 4

Block 1–4 förklaringstext:
1. nationalekonomiska mått
fördelat på branscher

Nationell

Block 2

Block 3

Bidrag till BNP

X

Varuexport och varuimport

X

Antal anställda

X

X

X

X

Antal verksamheter

X

X

X

X

Omsättning

X

X

X

X

Förädlingsvärde

X

X

X

X

Personalkostnader

X

X

X

X

Storleksklasser (antal anställda)*

X

X

Rörelsemarginal*

X

X

Soliditet*

X

X

Könsfördelning

X

X

X

X

Åldersfördelning

X

X

X

X

Bakgrundsfördelning

X

X

X

X

Utbildningsnivåer*

X

X

X

X

X**

* Mått som myndigheterna lagt till utöver regeringsuppdraget.
** Endast branschgrupper.

5.1.1 Varuexport och varuimport
Export är utförsel och försäljning av varor och tjänster utanför ett lands gränser.
Exporten bidrar till att svensk ekonomi växer, det vill säga att BNP ökar.
Import är köp och införsel av varor och tjänster från ett annat land. Importen påverkar
på så vis BNP negativt. Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram statistik över Sveriges
export och import, för att belysa Sveriges utrikeshandel med varor, tjänster och länder.
Vår mätning av de kulturella och kreativa näringarnas export och import är begränsad
till varuexport (se avsnitt 4.2.3). Vi illustrerar utvecklingen för de kulturella och kreativa
näringarna under perioden 2010–2015 i figur 5.1.2 (varuexport) och figur 5.1.3 (varuimport).
FIGUR 5.1.2
Varuexport inom kulturella och
kreativa näringar, löpande priser
i tusentals kronor.
(Källa: SCB)
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FIGUR 5.1.3
Varuimport inom kulturella och
kreativa näringar, löpande priser
i tusentals kronor.
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5.1.2 Bidrag till BNP (kulturella och kreativa näringars
sammanlagda förädlingsvärde)
BNP (bruttonationalprodukt) är ett av de vanligaste samhällsekonomiska måtten. BNP
är värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land för att användas till konsumtion, export och investeringar minus import. Måttet beskriver storleken på ett lands
ekonomi och hur den har förändrats över tid. Vanligtvis redovisas BNP under en period,
till exempel ett år eller ett kvartal. I Sverige är det SCB som räknar fram måttet.
De kulturella och kreativa näringarna bidrog med runt 3 procent till BNP år 2010–2015.
Figur 5.1.4 visar bidraget till BNP i två delar, med och utan offentlig sektor. I den offentliga sektorn ingår statens, landstingens och kommunernas verksamhet.
FIGUR 5.1.4

Faktiskt värde i miljoner kr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kulturella och kreativa
näringars bidrag till BNP.

Exklusive offentlig sektor

112 017

110 051

110 546

107 689

115 460

118 998

Inklusive offentlig sektor

121 419

119 613

120 482

117 868

125 772

129 549

Andel av BNP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Exklusive offentlig sektor

3,18 %

3,01 %

3,00 %

2,86 %

2,93 %

2,83 %

Inklusive offentlig sektor

3,45 %

3,27 %

3,27 %

3,13 %

3,19 %

3,08 %

(Källa: SCB)
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5.2 Företagsekonomiska mått fördelat
på regioner och branscher
Vi redovisar statistikutdragen för de företagsekonomiska måtten separerat på följande vis:
• nationella siffror fördelat på branschgrupper och branschkategorier
• regionala siffror fördelat på branschgrupper och branschkategorier.

FIGUR 5.2.1
Regeringens mål för
uppdraget i relation till
användbara registerdata.

Fördelning

Block 1

3. individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.

Mått i regeringsuppdraget

2. företagsekonomiska mått
fördelat på regioner och
branscher

Regional

Bransch

Internationell
Block 4

Block 1–4 förklaringstext:
1. nationalekonomiska mått
fördelat på branscher

Nationell

Block 2

Block 3

Bidrag till BNP

X

Varuexport och varuimport

X

Antal anställda

X

X

X

X

Antal verksamheter

X

X

X

X

Omsättning

X

X

X

X

Förädlingsvärde

X

X

X

X

Personalkostnader

X

X

X

X

Storleksklasser (antal anställda)*

X

X

Rörelsemarginal*

X

X

Soliditet*

X

Könsfördelning

X

X

X

X

Åldersfördelning

X

X

X

X

Bakgrundsfördelning

X

X

X

X

Utbildningsnivåer*

X

X

X

X

X**

X

* Mått som myndigheterna lagt till utöver regeringsuppdraget.
** Endast branschgrupper.

5.2.1 Exempel på fördjupningar
För att illustrera hur man kan sammanställa statistikutdragen, presenterar vi fem exempel
på olika fördjupningar (se figurer 5.2.2–5.2.6). Exempel 1–3 visar antal verksamheter i
faktiska värden och i tidsserien 2010–2015. Sammanställningarna går att använda för
alla de företagsekonomiska måtten, utom regional indelning på rörelsemarginal, soliditet
och storleksklasser. Exempel 4–5 visar en möjlig sammanställning av storleksklasser i
antal anställda inom kulturella och kreativa näringar. Antal verksamheter och omsättning
visas i andelar under varje storleksklass.
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FIGUR 5.2.2
Exempel 1: I figur 5.2.2 är antalet
verksamheter inom kulturella
och kreativa näringar fördelat
på branschgrupper och underliggande branschkategorier,
för hela Sverige.
(Källa: SCB)

Antal verksamheter
Totalt Sverige

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ARKITEKTUR						
Arkitektur

3 662

3 799

3 784

3 713

3 797

3 863

Arkitektur summa

3 662

3 799

3 784

3 713

3 797

3 863

AUDIOVISUELLT						
Audiovisuella lagringsmedier

484

450

403

350

343

316

Dataspel

245

341

423

486

555

579

6 188

6 708

7 051

7295

7 590

7 887

128

131

144

148

149

147

7 045

7 630

8 021

8 279

8 637

8 929

Film & TV
Radio
Audiovisuellt summa

BILD & FORM						
Design
Foto
Konst
Bild & Form summa

12 388

12 969

13 056

12 851

12 998

13 097

7 378

8 023

8 244

8 295

8 429

8 514

921

902

887

851

823

805

20 687

21 894

22 187

21 997

22 250

22 416

KULTURARV						
39

42

46

44

41

43

Historiska och arkeologiska platser

112

120

123

121

122

136

Muséer

196

204

207

209

223

225

Kulturarv summa

347

366

376

374

386

404

Måluppgifter

Arkiv

LITTERATUR & PRESS						
Bibliotek

12

13

13

15

15

16

Litteratur

7 776

7 891

7 864

7 764

7 750

7 781

Okategoriserat

3 083

3 066

2 960

2 907

2 856

2 797

Press

3 096

3 069

2 961

2 826

2 831

2 749

13 967

14 039

13 798

13 512

13 452

13 343

Litteratur & Press summa

LITTERÄRT OCH KONSTNÄRLIGT SKAPANDE			
Litterärt och konstnärligt skapande

19 554

20 573

21 085

21 071

21 211

21 435

Litterärt och konstnärligt skapande summa

19 554

20 573

21 085

21 071

21 211

21 435

MODE						
Mode

17 235

17 762

17 643

17 386

17 401

17 233

Mode summa

17 235

17 762

17 643

17 386

17 401

17 233

REKLAM						
Reklam

14 292

14 503

14 332

13 610

13 506

13 337

Reklam summa

14 292

14 503

14 332

13 610

13 506

13 337

SCENKONST						
Kulturutbildning
Musik

54

1 160

1 370

1 523

1 680

1 779

1 875

4 378

4 656

4 792

4 809

4 936

4 980

Scenkonst

12 867

14 792

16 416

17 904

19 106

20 146

Scenkonst summa

18 405

20 818

22 731

24 393

25 821

27 001

TOTALSUMMA

115 194

121 384

123 957

124 335

126 461

127 961
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FIGUR 5.2.3

Antal verksamheter

2010

2011

2012

2013

2014

Exempel 2: I figur 5.2.3 är antalet
verksamheter inom kulturella
och kreativa näringar uppdelat
per region. Notera att summan
av alla regioner inte nödvändigtvis når den nationella summan
(se avsnitt 4.2.5).

Blekinge län

982

1 036

1 078

1 111

1 111

1 143

Dalarnas län

2211

2 302

2 366

2 332

2 380

2 403

Jämtlands län

(Källa: SCB)

Jönköpings län

Gotlands län

714

770

812

803

816

836

Gävleborgs län

1 849

1 928

1 939

1 956

1 949

1 942

Hallands län

2 736

2 917

2 985

3 011

3 060

3 096

1 136

1 177

1 207

1 219

1 239

1 259

2 238

2 357

2 444

2 407

2 493

2 516

Kalmar län

1 711

1 784

1 787

1 739

1 749

1 760

Kronobergs län

1 451

1 547

1 595

1 573

1 636

1 637

Norrbottens län

1 743

1 843

1 903

1 957

2 019

1 993

Skåne län

15 108

15 925

16 209

16 139

16 490

16 653

Stockholms län

47 153

49 727

50 846

51 024

51 676

52 310
2 343

Södermanlands län

2 159

2 215

2 284

2 243

2 274

Uppsala län

3 486

3 695

3 745

3 804

3 881

3 922

Värmlands län

1 863

1 981

2 039

2 049

2 073

2 099

Västerbottens län

2 024

2 135

2 153

2 224

2 264

2 247

Västernorrlands län

1 708

1 777

1 799

1 791

1 849

1 839

Västmanlands län

1 705

1 784

1 855

1 861

1 872

1 873

Västra Götalands län

17 938

18 927

19 225

19 440

19 930

20 357

Örebro län

2 304

2 429

2 458

2 444

2 468

2 488

Östergötlands län

2 975

3 128

3 228

3 208

3 232

3 245

Måluppgifter

55

2015
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FIGUR 5.2.4
Exempel 3: I figur 5.2.4 är antalet
verksamheter inom kulturella
och kreativa näringar fördelat
på branschgrupper och underliggande branschkategorier
fördjupat till en specifik region,
Dalarnas län.
(Källa: SCB)

Antal verksamheter
Dalarnas län

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ARKITEKTUR						
Arkitektur

45

42

42

37

45

44

Arkitektur summa

45

42

42

37

45

44

AUDIOVISUELLT						
Audiovisuella lagringsmedier

12

13

12

9

7

8

Dataspel

3

4

4

7

9

10

Film & TV

85

95

100

98

104

114

3

3

3

3

3

3

103

115

119

117

123

135

Radio
Audiovisuellt summa

BILD & FORM						
Design

170

172

182

180

180

182

Foto

162

169

179

169

168

174

Konst

19

19

19

18

16

15

351

360

380

367

364

371

Bild & Form summa

KULTURARV						
Arkiv

5

5

6

6

6

6

Historiska och arkeologiska platser

6

5

4

4

6

8

Muséer

5

6

7

7

7

7

16

16

17

17

19

21

Kulturarv summa

LITTERATUR & PRESS						
Litteratur

140

143

139

130

130

81

82

82

85

84

85

Press

90

90

86

66

68

64

Litteratur & Press summa

311

315

307

281

282

282

Okategoriserat

133

LITTERÄRT OCH KONSTNÄRLIGT SKAPANDE			
Litterärt och konstnärligt skapande

282

298

311

315

324

327

Litterärt och konstnärligt skapande summa

282

298

311

315

324

327

MODE						
Mode

435

445

430

421

422

422

Mode summa

435

445

430

421

422

422

REKLAM						
Reklam

245

248

247

227

222

219

Reklam summa

245

248

247

227

222

219

SCENKONST						
Kulturutbildning
Musik

41

41

41

47

43

121

122

119

128

120

Scenkonst

269

301

350

390

404

419

Scenkonst summa

423

463

513

550

579

582

2 211

2 302

2 366

2 332

2 380

2 403

DALARNAS LÄN SUMMA

56

32
122
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FIGUR 5.2.5

Branschgrupp

Litteratur & Press

Antal verksamheter och
omsättning fördelat på storleksklass inom branschgruppen
Litteratur & Press.

Branschkategori

Alla

År

2015

Storleksklass
i antal anställda

Antal
verksamheter

Omsättning

0

71,86 %

3,61 %

1–9

24,02 %

15,61 %

10–19

2,01 %

7,42 %

20–49

1,16 %

12,07 %

50–99

0,45 %

11,56 %

100–499

0,36 %

25,88 %

500+

0,13 %

23,85 %

FIGUR 5.2.6

Branschgrupp

Litteratur & Press

Antal verksamheter och
omsättning fördelat på
storleksklass inom bransch
kategorin Litteratur.

Branschkategori

Litteratur

År

2015

Storleksklass
i antal anställda

Antal
verksamheter

Omsättning

0

82,36 %

8,58 %

1–9

16,17 %

20,35 %

10–19

0,72 %

6,13 %

20–49

0,44 %

11,76 %

50–99

0,14 %

9,16 %

100–499

0,13 %

29,52 %

500+

0,04 %

14,50 %

Exempel 4: I figur 5.2.5 har vi
sorterat ut branschgruppen
Litteratur & Press med siffror
från 2015.
(Källa: SCB)

I figur 5.2.6 har vi fördjupat
branschgruppen Litteratur &
Press genom att sortera ut
branschkategorin Litteratur,
för 2015.
(Källa: SCB)
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5.3 Individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
Vi redovisar statistikutdragen för de individbaserade måtten separerat på följande vis:
• nationella siffror fördelat på branschgrupper och branschkategorier
• regionala siffror fördelat på branschgrupper och branschkategorier.
Måtten redovisas för sig med sina specifika variabler. De är inte jämförbara sinsemellan.

FIGUR 5.3.1
Regeringens mål för
uppdraget i relation till
användbara registerdata.

Fördelning

Block 1

3. individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.

Mått i regeringsuppdraget

2. företagsekonomiska mått
fördelat på regioner och
branscher

Regional

Bransch

Internationell
Block 4

Block 1–4 förklaringstext:
1. nationalekonomiska mått
fördelat på branscher

Nationell

Block 2

Block 3

Bidrag till BNP

X

Varuexport och varuimport

X

Antal anställda

X

X

X

X

Antal verksamheter

X

X

X

X

Omsättning

X

X

X

X

Förädlingsvärde

X

X

X

X

Personalkostnader

X

X

X

X

Storleksklasser (antal anställda)*

X

X

Rörelsemarginal*

X

X

Soliditet*

X

X

Könsfördelning

X

X

X

X

Åldersfördelning

X

X

X

X

Bakgrundsfördelning

X

X

X

X

Utbildningsnivåer*

X

X

X

X

X**

* Mått som myndigheterna lagt till utöver regeringsuppdraget.
** Endast branschgrupper.

5.3.1 Exempel på fördjupningar
För att illustrera hur man kan sammanställa statistikutdragen, presenterar vi tre exempel
på olika fördjupningar av variabeln kön (se figurer 5.3.2–5.3.4). De visar könsfördelningen
hos förvärvsarbetande i tidsserien 2010–2015. Sammanställningarna går att använda för
alla de individbaserade måtten.
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FIGUR 5.3.2
Könsfördelning av förvärvs
arbetande inom kulturella och
kreativa näringar fördelat på
branschgrupper och bransch
kategorier.

Könsfördelning
Totalt Sverige

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man

ARKITEKTUR												
Arkitektur

46 % 54 %

47 % 53 %

47 % 53 %

47 % 53 %

48 % 52 %

49 % 51 %

Arkitektur summa

46 % 54 %

47 % 53 %

47 % 53 %

47 % 53 %

48 % 52 %

49 % 51 %

AUDIOVISUELLT												

Exempel 1: I figur 5.3.2 är
könsfördelningen hos förvärvsarbetande inom kulturella och
kreativa näringar fördelad på
branschgrupper och under
liggande branschkategorier,
för hela Sverige.

Audiovisuella lagringsmedier

23 % 77 %

27 % 73 %

27 % 73 %

27 % 73 %

27 % 73 %

Dataspel

15 % 85 %

14 % 86 %

14 % 86 %

15 % 85 %

17 % 83 %

17 % 83 %

Film & TV

42 % 58 %

42 % 58 %

42 % 58 %

42 % 58 %

42 % 58 %

42 % 58 %

(Källa: SCB)

Design

48 % 52 %

49 % 51 %

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

51 % 49 %

Foto

37 % 63 %

37 % 63 %

37 % 63 %

37 % 63 %

37 % 63 %

37 % 63 %

27 % 73 %

Radio

48 % 52 %

49 % 51 %

49 % 51 %

48 % 52 %

49 % 51 %

50 % 50 %

Audiovisuellt summa

40 % 60 %

40 % 60 %

40 % 60 %

40 % 60 %

41 % 59 %

40 % 60 %

Bild & Form												

Konst

58 % 42 %

56 % 44 %

57 % 43 %

55 % 45 %

56 % 44 %

56 % 44 %

Bild & Form summa

45 % 55 %

46 % 54 %

46 % 54 %

46 % 54 %

47 % 53 %

47 % 53 %

Kulturarv												
54 % 46 %

53 % 47 %

52 % 48 %

53 % 47 %

53 % 47 %

52 % 48 %

Historiska och arkeologiska platser

51 % 49 %

54 % 46 %

53 % 47 %

54 % 46 %

53 % 47 %

53 % 47 %

Muséer

60 % 40 %

60 % 40 %

61 % 39 %

60 % 40 %

61 % 39 %

61 % 39 %

Kulturarv summa

58 % 42 %

58 % 42 %

58 % 42 %

59 % 41 %

59 % 41 %

59 % 41 %

Måluppgifter

Arkiv

LITTERATUR & PRESS												
Bibliotek

77 % 23 %

76 % 24 %

75 % 25 %

75 % 25 %

75 % 25 %

74 % 26 %

Litteratur

60 % 40 %

60 % 40 %

59 % 41 %

60 % 40 %

60 % 40 %

60 % 40 %

Okategoriserat

32 % 68 %

32 % 68 %

32 % 68 %

32 % 68 %

32 % 68 %

32 % 68 %

Press

46 % 54 %

46 % 54 %

46 % 54 %

46 % 54 %

47 % 53 %

47 % 53 %

Litteratur & Press summa

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

51 % 49 %

51 % 49 %

LITTERÄRT OCH KONSTNÄRLIGT
SKAPANDE												
Litterärt och konstnärligt skapande

49 % 51 %

50 % 50 %

51 % 49 %

52 % 48 %

52 % 48 %

53 % 47 %

Litterärt och konstnärligt skapande
summa
49 % 51 %

50 % 50 %

51 % 49 %

52 % 48 %

52 % 48 %

53 % 47 %

MODE												
Mode

76 % 24 %

76 % 24 %

76 % 24 %

75 % 25 %

75 % 25 %

76 % 24 %

Mode summa

76 % 24 %

76 % 24 %

76 % 24 %

75 % 25 %

75 % 25 %

76 % 24 %

REKLAM												
Reklam

44 % 56 %

44 % 56 %

43 % 57 %

44 % 56 %

43 % 57 %

43 % 57 %

Reklam summa

44 % 56 %

44 % 56 %

43 % 57 %

44 % 56 %

43 % 57 %

43 % 57 %

SCENKONST												

59

Kulturutbildning

57 % 43 %

57 % 43 %

58 % 42 %

56 % 44 %

57 % 43 %

57 % 43 %

Musik

22 % 78 %

20 % 80 %

21 % 79 %

20 % 80 %

21 % 79 %

23 % 77 %

Scenkonst

46 % 54 %

44 % 56 %

44 % 56 %

44 % 56 %

44 % 56 %

44 % 56 %

Scenkonst summa

45 % 55 %

44 % 56 %

44 % 56 %

43 % 57 %

44 % 56 %

44 % 56 %

TOTALSUMMA

55 % 45 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

55 % 45 %
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FIGUR 5.3.3
Könsfördelning av förvärvs
arbetande inom kulturella
och kreativa näringar uppdelat
per region.

Könsfördelning
Totalt Sverige

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man

Blekinge län

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

54 % 46 %

55 % 45 %

Dalarnas län

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

Gotlands län

54 % 46 %

53 % 47 %

54 % 46 %

53 % 47 %

54 % 46 %

54 % 46 %

Exempel 2: I figur 5.3.3 är
könsfördelningen hos förvärvsarbetande inom kulturella och
kreativa näringar uppdelad
per region.

Gävleborgs län

57 % 43 %

56 % 44 %

58 % 42 %

57 % 43 %

57 % 43 %

56 % 44 %

Hallands län

61 % 39 %

58 % 42 %

60 % 40 %

59 % 41 %

59 % 41 %

59 % 41 %

Jämtlands län

52 % 48 %

53 % 47 %

51 % 49 %

50 % 50 %

51 % 49 %

52 % 48 %

Jönköpings län

53 % 47 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

55 % 45 %

Kalmar län

56 % 44 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

56 % 44 %

(Källa: SCB)

Kronobergs län

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

50 % 50 %

51 % 49 %

52 % 48 %

Norrbottens län

60 % 40 %

60 % 40 %

59 % 41 %

59 % 41 %

59 % 41 %

60 % 40 %

Skåne län

55 % 45 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

Stockholms län

53 % 47 %

53 % 47 %

53 % 47 %

53 % 47 %

54 % 46 %

54 % 46 %

Södermanlands län

56 % 44 %

56 % 44 %

56 % 44 %

56 % 44 %

57 % 43 %

56 % 44 %

Uppsala län

56 % 44 %

55 % 45 %

56 % 44 %

56 % 44 %

55 % 45 %

56 % 44 %

Värmlands län

56 % 44 %

56 % 44 %

57 % 43 %

57 % 43 %

58 % 42 %

58 % 42 %

Västerbottens län

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

54 % 46 %

55 % 45 %

Västernorrlands län

58 % 42 %

57 % 43 %

57 % 43 %

58 % 42 %

58 % 42 %

57 % 43 %

Västmanlands län

58 % 42 %

58 % 42 %

58 % 42 %

57 % 43 %

56 % 44 %

56 % 44 %

Västra Götalands län

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

56 % 44 %

56 % 44 %

Örebro län

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

56 % 44 %

Östergötlands län

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

55 % 45 %

Måluppgifter

60

54 % 46 %
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FIGUR 5.3.4
Könsfördelning av förvärvs
arbetande inom kulturella
och kreativa näringar i
Västernorrlandslän fördelat
på branschgrupper och
branschkategorier.
Exempel 3: I figur 5.3.4 är
könsfördelningen hos förvärvsarbetande inom kulturella och
kreativa näringar fördelad på
branschgrupper och under
liggande branschkategorier
fördjupat till en specifik region,
Västernorrlands län.
(Källa: SCB)

Könsfördelning
Västernorrlands län

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man

ARKITEKTUR												
Arkitektur

36 % 64 %

33 % 67 %

36 % 64 %

30 % 70 %

34 % 66 %

35 % 65 %

Arkitektur summa

36 % 64 %

33 % 67 %

36 % 64 %

30 % 70 %

34 % 66 %

35 % 65 %

AUDIOVISUELLT												
Audiovisuella lagringsmedier

25 % 75 %

29 % 71 %

31 % 69 %

27 % 73 %

36 % 64 %

Dataspel

25 % 75 %

22 % 78 %

29 % 71 %

29 % 71 %

27 % 73 %

30 % 70 %
0 % 100 %

Film & TV

41 % 59 %

40 % 60 %

42 % 58 %

42 % 58 %

44 % 56 %

50 % 50 %

Radio

56 % 44 %

51 % 49 %

55 % 45 %

50 % 50 %

45 % 55 %

50 % 50 %

Audiovisuellt summa

42 % 58 %

40 % 60 %

43 % 57 %

41 % 59 %

42 % 58 %

47 % 53 %

BILD & FORM												
Design

48 % 52 %

49 % 51 %

47 % 53 %

50 % 50 %

49 % 51 %

Foto

39 % 61 %

38 % 62 %

38 % 62 %

42 % 58 %

43 % 57 %

0%

80 % 20 %

75 % 25 %

80 % 20 %

45 % 55 %

46 % 54 %

44 % 56 %

47 % 53 %

Konst
Bild & Form summa

100 %

100 %

0%

47 % 53 %

44 % 56 %
49 % 51 %
100 %

0%

48 % 52 %

KULTURARV												
Arkiv

56 % 44 %

Historiska och arkeologiska platser 100 %

0%

54 % 46 %
100 %

0%

53 % 47 %
100 %

0%

53 % 47 %
100 %

54 % 46 %

0%

67 % 33 %

55 % 45 %
-

-

Muséer

62 % 38 %

64 % 36 %

65 % 35 %

56 % 44 %

60 % 40 %

64 % 36 %

Kulturarv summa

58 % 42 %

57 % 43 %

57 % 43 %

54 % 46 %

56 % 44 %

58 % 42 %

LITTERATUR & PRESS												
Bibliotek

71 % 29 %

69 % 31 %

69 % 31 %

67 % 33 %

68 % 32 %

68 % 32 %

Litteratur

65 % 35 %

59 % 41 %

60 % 40 %

58 % 42 %

62 % 38 %

53 % 47 %

Okategoriserat

37 % 63 %

37 % 63 %

36 % 64 %

35 % 65 %

30 % 70 %

31 % 69 %

Press

44 % 56 %

43 % 57 %

42 % 58 %

44 % 56 %

43 % 57 %

41 % 59 %

Litteratur & Press summa

52 % 48 %

51 % 49 %

50 % 50 %

51 % 49 %

51 % 49 %

49 % 51 %

LITTERÄRT OCH KONSTNÄRLIGT
SKAPANDE												
Litterärt och konstnärligt skapande

46 % 54 %

49 % 51 %

47 % 53 %

49 % 51 %

51 % 49 %

50 % 50 %

Litterärt och konstnärligt skapande
summa
46 % 54 %

49 % 51 %

47 % 53 %

49 % 51 %

51 % 49 %

50 % 50 %

MODE												
Mode

82 % 18 %

82 % 18 %

83 % 17 %

84 % 16 %

83 % 17 %

82 % 18 %

Mode summa

82 % 18 %

82 % 18 %

83 % 17 %

84 % 16 %

83 % 17 %

82 % 18 %

REKLAM												
Reklam

38 % 62 %

39 % 61 %

41 % 59 %

37 % 63 %

39 % 61 %

34 % 66 %

Reklam summa

38 % 62 %

39 % 61 %

41 % 59 %

37 % 63 %

39 % 61 %

34 % 66 %

SCENKONST												

61

Kulturutbildning

56 % 44 %

60 % 40 %

67 % 33 %

65 % 35 %

66 % 34 %

Musik

25 % 75 %

15 % 85 %

9 % 91 %

11 % 89 %

16 % 84 %

63 % 37 %
14 % 86 %

Scenkonst

41 % 59 %

44 % 56 %

45 % 55 %

42 % 58 %

45 % 55 %

43 % 57 %

Scenkonst summa

42 % 58 %

42 % 58 %

45 % 55 %

44 % 56 %

46 % 54 %

43 % 57 %

TOTALSUMMA

58 % 42 %

57 % 43 %

57 % 43 %

58 % 42 %

58 % 42 %

57 % 43 %
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5.4 Internationella jämförelser
Vi redovisar statistikutdragen för internationella jämförelser utifrån ESSnet Cultures
statistiska modell. De innehåller både företagsekonomiska mått och individbaserade mått
(se figur 5.4.1). Där det är möjligt redovisar vi därför statistikutdragen på följande vis:
• företagsekonomiska mått
– nationella siffror fördelat på ESSnet Cultures branschindelning
• individbaserade mått
– nationella siffror fördelat på ESSnet Cultures branschindelning.
De individbaserade måtten redovisas för sig med sina specifika variabler.
De är inte jämförbara sinsemellan.
FIGUR 5.4.1
Regeringens mål för
uppdraget i relation till
användbara registerdata.

Fördelning

Block 1

3. individbaserade mått fördelat
på regioner och branscher
4. internationella jämförelser.

Mått i regeringsuppdraget

2. företagsekonomiska mått
fördelat på regioner och
branscher

Regional

Bransch

Internationell
Block 4

Block 1–4 förklaringstext:
1. nationalekonomiska mått
fördelat på branscher

Nationell

Block 2

Block 3

Bidrag till BNP

X

Varuexport och varuimport

X

Antal anställda

X

X

X

X

Antal verksamheter

X

X

X

X

Omsättning

X

X

X

X

Förädlingsvärde

X

X

X

X

Personalkostnader

X

X

X

X

Storleksklasser (antal anställda)*

X

X

Rörelsemarginal*

X

X

Soliditet*

X

X

Könsfördelning

X

X

X

X

Åldersfördelning

X

X

X

X

Bakgrundsfördelning

X

X

X

X

Utbildningsnivåer*

X

X

X

X

X**

* Mått som myndigheterna lagt till utöver regeringsuppdraget.
** Endast branschgrupper.

5.4.1 Exempel på fördjupningar
I figur 5.4.2 är antalet verksamheter inom kulturella och kreativa näringar fördelat på
ESSnet Cultures branschindelning, för hela Sverige.
FIGUR 5.4.2

Antal verksamheter

Antal verksamheter inom
kulturella och kreativa näringar
i Sverige fördelat på ESSnet
Cultures branschindelning.

Advertising

(Källa: SCB)

Heritage, Archives, Libraries

2011

2012

2013

2014

2015

13 112

12 870

12 161

12 053

11 866

Architechture

3 676

3 808

3 801

3 715

3 822

3 879

Audiovisual & Multimedia

10 812

11 688

12 234

12 471

13 012

13 382

Books & Press

13 617

13 681

13 442

13 110

13 111

12 987

360

379

389

389

401

420

20 327

20 896

20 863

20 485

20 507

20 332

13 154

15 080

16 738

18 152

19 454

20 492

1 162

1 373

1 528

1 680

1 787

1 889

Visual Arts

39 510

41 741

42 634

42 229

42 892

43 297

Totalsumma

115 616

121 758

124 499

124 392

127 039

128 544

Others
Performing Arts
Training
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2010
12 998
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FIGUR 5.4.3
Könsfördelning av förvärvs
arbetande inom kulturella och
kreativa näringar i Sverige
fördelat på ESSnet Cultures
branschindelning.
I figur 5.4.3 är könsfördelningen
hos förvärvsarbetande inom
kulturella och kreativa näringar
fördelad på ESSnet Cultures
branschindelning, för hela
Sverige.
(Källa: SCB)

Könsfördelning
Totalt Sverige
(ESSnet Culture)

2011
Kvinna
Man

2012
Kvinna
Man

2013
Kvinna
Man

2014
Kvinna
Man

2015
Kvinna
Man

Advertising

8 951

11 579

8 543

11 357

8 269

11 176

8 142 10 885

8 007 10 674

7 901 10 557

Architechture

3 271

3 810

3 507 4 009

3 670

4 162

3 750

3 968

4 242 4 400

Audiovisual &
Multimedia

8 230 13 048

8 412 13 353

8 500 13 610

8 624 13 895

8 701 13 701

Books & Press

21 576 25 474

21 111 24 836

20 510 24 077

20 171 23 345

19 910 22 500

19 105 21 393

10 353

10 262

10 249

10 218

Heritage, Archives,
Libraries
Others		
Performing Arts
Training		
Visual Arts
Totalsumma

63

2010
Kvinna
Man

13 911

47 69

10 021 5 080

17 315

4 5713 17 818 46 005 17 780 45 630 17 830 45 499

6 550

7 935

6 365

8 233

6 546

8 521

6 785

8940

7 002 9 045

7 246

9 214

2741 2 099

2 773

2 093

2 857

2 103

2 983

2 303

3 013

3 056

2 279

10 790 12 089

11 306 12 367

11 509 12 353

5 233

8 855

9 557

11 473

5 277

4 259

46 090

9 970

5 308

4 170

5 287

17 731 45 342 17 098
2 236

11 859 12 579

12 279 12 714

116 936 97 502 117 235 98 868 118 016 99 104 117 856 98 998 118 208 97 958 118 244 96 853

I Norrbotten
är turismen
och kulturen
snubblande nära
Norrbotten är Sveriges till ytan största län och
unikt med sina gränser mot både Finland och
Norge med en befolkning på 250 000 personer.
Det är en region där kulturella och kreativa
näringar växer. Turism- och besöksnäringen
räknas i Norrbotten in under begreppet kulturella och kreativa näringar och är regionens
nya basnäring. Även serverhallindustrin är
en ny näring som utvecklas parallellt med
traditionella basnäringar baserade på gruv-,
skogs- och vattenkraft.
Stina Almqvist, Creative Consulting
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2012

fick Stina Almqvist på Creative Consulting i uppdrag
att kartlägga samt analysera de kulturella och kreativa
näringarna i Norrbottens län. Hon har ett långt förflutet
inom den kulturella och kreativa sfären, inte minst efter
tio år på Filmpool Nord. Arbetet resulterade i en statistikrapport. 2017 gjordes en upp
följande rapport som inkluderade Norrbottens samtliga 14 kommuner.
Rapporterna pekar på vikten av de kulturella och kreativa näringarna för regionens
attraktivitet och utveckling, men även på näringens eget behov av kreativa mötesplatser
med möjligheter för företagare att träffas för att utvecklas, bygga nätverk, skapa projekt
och hitta finansiering samt ny kompetens.
En utmaning när det gäller kulturella och kreativa näringar är de olika villkor som
gäller för de olika delbranscherna, inte minst när det gäller skalbarhet. Inom dataspels
utveckling kan man säga att skalbarheten är själva grunden. Man bygger spelet en
gång och sedan kan man sälja hur många enheter som helst utan att kostnaderna ökar.
En samisk konsthantverkare jobbar under helt andra förhållanden och där är skalbarheten
liten och kanske inte ens möjlig.
Upplevelse och design tillsammans
De nationella myndigheterna föreslår i sin nya definition av kulturella och kreativa näringar
att utesluta turism och besöksnäringen.
– I Norrbotten inkluderas den i kulturella och kreativa näringar i utvecklingsarbetet,
men vad gäller statistik så behandlar vi den separat, då den idag är så stor och har egna
mätningar samt uppföljningar. Ta till exempel Ishotellet i Jukkasjärvi och Treehotell i Harads
vars kärnor är baserade på konst, design och hantverk. De är i högsta grad kulturföretag
som dessutom fungerar som draglok för andra företag. Det är extremt tydligt att upplevelse
och design hänger ihop i vår region, säger Stina Almqvist.
När Stina Almqvist tittade på antalet företag i varje bransch
och ställde det mot omsättning upptäckte hon ett intressant
fenomen. Nästan en fjärdedel av alla kulturella och kreativa
företag fanns inom musik och ljudsektorn, trots att del
branschen bara stod för knappa 5 procent av den totala
omsättningen.
– Idag är entreprenörskapet en viktig del av alla utbild
ningar och därför har många musikstuderande startat före
tag redan när de går på utbildning, säger Stina Almqvist.
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Ta till exempel Ishotellet i Jukkasjärvi
och Treehotell i Harads vars kärnor
är baserade på konst, design och hantverk. De är i högsta grad kulturföretag
som dessutom fungerar som draglok
för andra företag. Det är extremt
tydligt att upplevelse och design
hänger ihop i vår region.
Stina Almqvist

En annan slutsats från rapporterna är den stora förekomsten av ”kombinatörer”. Många
företagare inom kulturella och kreativa näringar vilar på fler ben när det gäller försörjning.
En del kan också ha anställningar och driva ett eget mindre företag vid sidan om. De
behärskar många olika saker.
– Man kan säga att da Vincitiden är här. Vi måste alla bli lite mer av renässans
människor för att hantera dagens utmaningar, säger Stina Almqvist.
Ny modell välkommen
Många företag har lite svårt för begreppet kulturella och kreativa näringar och säger inte
att de arbetar med det, utan med design eller hantverk till exempel.
– Men det får man hacka i sig, begreppet och den statistiska tillhörigheten är viktig för
att man över huvud taget ska kunna få fram siffror att jobba med, säger Stina Almqvist.
Kulturella och kreativa näringar är ett av de mest komplexa områdena inom näringslivet.
Den statistik Tillväxtverket med flera tagit fram ligger väldigt nära min egen kartlägg
ning men jag skulle behöva sätta mig ner med någon som gjort statistiken och tränga
lite djupare i materialet. I Norrbottens kartläggning har vi till exempel design som en
delbransch men inte mode, som finns i den nya nationella statistiken.
Den nya, nationella statistikmodellen är välkommen, speciellt om den blir en öppen
databas som tjänstemän på kommunerna själva kan använda som uppföljnings och
planeringsunderlag. Den kommer att ge ett viktigt underlag för att stärka branschen i
stort genom att kunna erbjuda jämförelser, dels över tid, dels mellan regionerna.
– Sedan är det regionerna själva som måste göra sina egna analyser och slutsatser
men det är en stor hjälp att själva statistikinsamlingen och grupperingen görs av
nationella myndigheter med Tillväxtverket i spetsen, säger Stina Almqvist.

66

Stefan Ahlenius, Analys- och utredningsavdelningen på Konstnärsnämnden

Den statistiskt
svårfångade
konstnärsbranschen
Med hjälp av mätmetoder som baseras på systemet för svensk
näringsgrensindelning (SNI) har Tillväxtverket i samarbete med
andra inblandade myndigheter tagit fram en nationell statistik
databas för de kulturella och kreativa näringarna. Men vad händer
när man försöker måla en statistiskt rättvisande bild av en konst
närsbransch som på grund av sina särskilda levnadsvillkor inte
alltid har rättat sig efter systemet?
67
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systemet för svensk näringsgrensindelning (SNI) finns det verksamhetskoder som
ställer till med problem i statistiska undersökningar. Och så finns det 90 030, koden
för Litterärt och konstnärligt skapande. Den omfattar så vitt skilda verksamheter
som enskilda skulptörer, målare, scenkonstnärer, musiker, tecknare, författare samt
frilansjournalister och gör därför gruppen statistiskt svårfångad. Fråga bara Stefan
Ahlenius. Han vet.
Stefan Ahlenius jobbar vid Analys- och utredningsavdelningen på Konstnärsnämnden,
en statlig förvaltningsmyndighet med ett främjandeuppdrag för utövare inom samtliga
konstområden. Nämnden delar varje år ut miljontals kronor i stipendier och bidrag till ett
antal utvalda av cirka 8 000 ansökningar. Det är bland annat genom dessa som Konstnärsnämnden skapar sitt statistiska underlag för att kunna följa branschens utveckling över tid.
– Genom att utgå från ansökande konstnärer har vi gjort ett par rejäla rapporter, bland
annat ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation” och ”Konstnärers
arbetsmiljö” som kom ut i början av 2017. I arbetet med dem har vi skapat nätverk med
flera branschorganisationer för att komplettera våra egna ansökningsregister med frilansande aktörer som vi vet att vi inte fångar upp.

Överlevnad först
Svensk näringsgrensindelning räcker helt enkelt inte till när Konstnärsnämnden gör sina
egna mätningar. Med det i åtanke är det inte svårt att räkna ut att Tillväxtverket med flera
myndigheter har stött på liknande svårigheter i arbetet med att ta fram den nationella
statistikdatabas där konstnärsbranschen ingår.
– Det finns statistiska problem med SNI-koden 90 030 och därför har vi hjälpt statistikprojektet med att göra särskilda branschskärningar på vår population av konstnärer. Jag
har bara räknat lite grovt på det här, det kan till och med vara några procentsatser lägre
än det jag fått fram, men om man tittar på vår konstnärspopulation om knappt 30 000
individer är det bara cirka 9 procent av dem som beskriver sin verksamhet med den koden.
Det ger alltså en dålig träffbarhet. När vi sedan adderar närliggande koder som 90 040,
90 020 och 90 010 når vi en träffbarhet på 27 procent. Det är fortfarande väldigt lågt,
förklarar Stefan Ahlenius.
Anledningarna till att just de konstnärliga verksamhetsområdena är så svåra att beskriva
med SNI-koder är flera. En av dessa är att utövarna står inför sådana särskilda ekonomiska
och sociala förutsättningar.
– Jag har själv en bakgrund som bildkonstnär och har varit utövande konstnär under
merparten av mitt liv. Jag har jobbat mycket som skulptör och med det offentliga rummet,
med offentliga gestaltningar och utsmyckningar. Jag vet från mina samtal med kollegor
att man inte ställer sig frågan vad man registrerat sin verksamhet som. Det är ganska underordnat behoven av att förverkliga sina idéer och att överleva, berättar Stefan Ahlenius.

90 030
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är SNI-koden för Litterärt
och konstnärligt skapande. Den
omfattar så vitt skilda verksamheter som enskilda skulptörer,
målare, scenkonstnärer, musiker,
tecknare, författare samt
frilansjournalister och gör därför
gruppen statistiskt svårfångad.

Import för konsten
Själv föregick han visserligen, under sin tid som utövande bildkonstnär, med gott exempel
och registrerade sin verksamhet under koden Litterärt och konstnärligt skapande. Bland
hans kollegor frodades dock användandet av en rad olika koder, ofta på grund av att
man var tvungen att skaffa sig bisysslor. Långt ifrån alla konstnärer kan inrikta hela sin
verksamhet på sitt konstnärliga skapande – och därför är det inte särskilt konstigt att
man använder sig av andra SNI-koder än 90 030.
– Några av mina kollegor importerade varor, andra var ett slags agenter medan
ytterligare andra drev småföretag med flera verksamhetsområden. Eftersom det ofta
kan röra sig om ganska låga inkomster för den primära konstnärliga verksamheten kan
det bli så att både Skatteverket och konstnären själv väljer att beskriva sin verksamhet
som ”import/export” eller liknande för att det är där pengarna kommer in. Det är en
slutsats som jag tror delvis förklarar varför det är så svårt att få till den statistiska
träffbarheten när det kommer till konstnärsområdet.

Om man tittar på vår konstnärspopulation
om knappt 30 000 individer är det bara cirka
9 procent av dem som beskriver sin verksamhet
med den koden. Stefan Ahlenius

Internationellt exportperspektiv
Stefan Ahlenius menar att Konstnärsnämnden ändå kommit långt i sitt statistiska arbete.
I de senaste årens rapporter har man kunnat bryta ner information om branschen i mer
ingående detalj än någonsin tidigare.
– Den första rapporten som vi gjorde 2004 var banbrytande men då fanns det inte
så mycket att jämföra med bakåt i tiden. När vi nu har möjlighet att göra det jämför vi
våra rapporter bakåt så långt det går. Nu för tiden kan vi gå igenom förvärvsinkomster
på både regions- och länsnivå. Förr delade vi in rapporterna i sex storregioner, vilket vi
delvis håller kvar vid för att kunna jämföra bakåt, men nästa rapport kommer sannolikt
att kommunicera län. Vi tittar på en rad olika faktorer som utländsk bakgrund, kön och
transfereringar. Det är rätt digra rapporter.
Trots att Konstnärsnämnden har kommit långt på egen hand ser han nyttan med Tillväxtverkets med fleras mer omfattande databas, särskilt eftersom den spänner över samtliga
kulturella och kreativa näringar.
– När jag läser om den statistikdatabas som Tillväxtverket med flera fått i uppdrag
att ta fram ser jag att man verkar vara ute efter ett slags statiskhet. Jag tror inte att det
kommer att fungera så direkt på vår grupp eftersom den är väldigt föränderlig. Där ser
jag att vi kommer att vara behjälpliga för att komplettera bilden även framöver. Men det
här regeringsuppdraget som ligger till grund för databasen är väldigt exportorienterat
och det är naturligtvis mycket intressant att vi får lära oss mer om de kulturella och
kreativa näringarna, särskilt ur ett internationellt exportperspektiv.
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6 Förslag till
fortsatt arbete
Hur kan vi fortsätta arbeta för att förbättra statistiken och analysverktygen för
kulturella och kreativa näringar? I det här kapitlet beskriver vi några områden som
vi anser är viktiga fördjupningar av arbetet som presenteras i rapporten.
Referensgruppens arbete har förankrat vårt arbete på ett mycket värdefullt sätt.
Det visar inte minst de fallstudier som vi har presenterat genomgående i rapporten.
Denna verklighetsanknytning till statistik och analysverktyg håller arbetet relevant.
Det behövs också nya metoder för att göra bra analyser, om vi ska få mer kunskap
om de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för regional tillväxt och export.

6.1 Utveckla källorna och metoderna
Vad behöver förfinas i källorna och metoderna? Hur är det möjligt?
Vad finns tillgängligt? Det behöver vi diskutera och undersöka fortlöpande.

6.1.1 Utveckla befintliga källor
I den här rapporten synliggör vi brister i insamlingen av ekonomiska grunddata till
offentliga register. Vi myndigheter i uppdraget kan inte åtgärda dessa brister på annat
sätt än att uppmärksamma regeringen på dem. För det här uppdraget är särskilt tre
områden aktuella:
1. Företagskodningen i SNI är inte funktionell i många fall. Det finns exempel på
två grupper av ”blandade koder” i rapporten: SNI-koder som
• hamnar utanför den nationella definitionen på grund av sitt blandade innehåll
(exempelvis dataspelsbranschen och SNI-kod 62 010, Dataprogrammering)
• hamnar inom den nationella definitionen men innebär särskilda utmaningar som
till exempel försvårar branschindelningar (exempelvis SNI-grupp 90, och specifikt
90 030, Litterärt och konstnärligt skapande).
2. SSYK behöver till exempel
• uppdateras för att täcka egenföretagare i allmänhet på ett acceptabelt sätt
• uppdateras för att täcka områden som förväntas ingå i kulturella och kreativa
näringar på ett acceptabelt sätt
• konverteras för att fungera med ESSnet Cultures modell, då koderna inte alltid
stämmer överens på samma sätt som SNI och NACE.

70

KAPITEL 6: FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

3. Vi har inte redovisat tjänsteexport i rapporten (se avsnitt 4.2.3). Statistikutdragen är
därför underskattade för måtten export och import. Varuexport går att mäta genom
offentliga registerdata, men det saknas data för att mäta tjänsteexport på samma sätt
eller med samma precision.

6.1.2 Undersök nya källor och metoder
Nya källor och metoder tillkommer och uppdateras löpande. Vi ser några områden som
behöver diskuteras och undersökas närmare.
6.1.2.1 Analys av vad företagen faktiskt producerar
USA:s officiella mätningar av Bureau of Economic Analysis (BEA)7 har utvecklat en
metod för att analysera vad som faktiskt produceras av företag, och på så vis definiera
vad som är kulturella och kreativa näringar. Perspektivet kompletterar andra analyser,
som en påbyggnad av creative trident-modellen (se avsnitt 6.2.1).
Modellen bygger på ett kodsystem som betecknar varor och tjänster, där vissa definieras
som kulturella och kreativa. Motsvarande kodsystem (SPIN) finns i Sverige och skulle
till exempel lämpa sig väl för att undersöka export och import, men även komplettera
och nyansera näringsgruppens storlek utifrån värdet av faktiskt producerade varor och
tjänster.
6.1.2.2 Immateriella tillgångar
Frågan om varor och tjänster, och mätningen av dem, lyfter i sin tur fram frågan om
immateriella värden och tillgångar, och hur de kan eller inte kan mätas. Måtten i uppdraget
är troligtvis undervärderade eftersom de immateriella och digitala dimensionerna är
underrepresenterade i mätningarna.
Det blir också en fråga om hur de kulturella och kreativa näringarnas värdekedjor ser
ut, där till exempel den digitala distributionen av film och musik beror helt på aktörer
som generellt hamnar utanför en näringsmässig definition, exempelvis Com Hem och
Spotify. För vissa branscher är det här mycket viktigt, för andra inte. Vi behöver ta hjälp
av branschaktörer och undersöka möjliga mätningar och metoder som kan komplettera
med ett digitalt och immateriellt perspektiv, där det behövs.

Bureau of Economic Analysis,
US Department of Commerce
(2016), https://www.bea.gov/
newsreleases/general/acpsa/
acpsa0216.pdf
7
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6.2 Utveckla modellerna
6.2.1 Creative trident-modellen
Creative trident-modellen togs fram i Storbritannien 2007, och bygger på klassificering
av yrkeskoder som anses vara kreativa yrken, kombinerat med klassificering av kulturella
och kreativa näringar. Här i Sverige tog Tillväxtanalys fram statistik enligt creative
trident-modellen 2009.8 Den svenska versionen av modellen bygger på SSYK, och
därmed på täckningen i det systemet. Därför behöver SSYK uppdateras för att kunna
användas i det här sammanhanget (se avsnitt 6.1.1).

6.2.2 Cirkelmodellen
Cirkelmodellen är ett sätt att presentera kulturstatistik. Den utgår från den australiska
kulturekonomen och professorn David Throsbys beskrivning av vad som särpräglar
kulturell verksamhet och kulturella och kreativa näringar – med en kärna eller ett
centrum av skapande aktiviteter.9 Denna förståelse av kulturella och kreativa näringar
ligger även till grund för ESSnet Cultures ramverk för kulturstatistik och är hämtad från
Eurostats arbete 2009–2012.
Experter från en lång rad EU-länder enades om en modell där man kan kombinera
tio kulturella domäner och sex funktioner för olika statistiska ändamål. De kulturella
domänerna är: Heritage, Archives, Libraries, Book & Press, Visual arts, Performing arts,
Audiovisual & Multimedia, Architecture, Advertising och Art Crafts. De sex funktionerna
är: Creation, Production/Publishing, Dessimination/Trade, Preservation, Education och
Management/Regulation. Syftet kan vara att mäta deltagande, sysselsättning, ekonomisk
omslutning eller något annat (se figur 6.2.1).
6.2.2.1 Skapandet i centrum – utan rangordning
Cirkelmodellen är tänkt att fungera lika väl för alla syften, men man ska kunna göra
jämförelser utifrån en överenskommelse om vilka koder för näringsgrenar och yrkes
klasser som ska ingå i de olika domänerna. Modellen kan då med fördel kombineras
med creative trident-modellen (se avsnitt 6.2.1).
Det är också en klar fördel om cirkelmodellen följer de indelningar i domäner och
funktioner som ESSnet Culture lämnade 2012, om vi ska kunna beräkna och presentera
statistik för kulturella och kreativa näringar i framtiden. Då blir det möjligt att göra
jämförelser med andra länder.
Det finns två huvudsakliga poänger med cirkelmodellen:
1. Modellen rangordnar inte de kulturella domänerna, utan jämställer dem – ingen
domän är mer kulturell än den andra.
2. Modellen placerar själva skapandet i centrum. Användaren kan sedan lägga till så
många lager av funktioner utöver skapandet som behövs för det aktuella syftet.

Tillväxtanalys, 2009:06
Kulturnäringar i svensk statistik
– ett försök att tillämpa en ny
definition (2009)
8

Throsby, D. (2001), Economics
and culture, Cambridge,
Storbritannien, Cambridge
University Press
9
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6.2.2.2 Vad behövs för en svensk cirkelmodell?
Definitionen som vi redovisar i den här rapporten är en bra grund för att skapa en
cirkelmodell: Vi har identifierat de relevanta koderna och avgränsat områden eller
domäner. Vad som fattas är ett tydligt utpekande av vilka koder som hör till vilka
funktioner. Utmaningarna är desamma som i detta uppdrag: Vissa koder är inte helt
enkla att placera i en enda domän, eller i en funktion. Till vissa koder räknas också
arbetsställen som vi inte med bästa vilja kan kalla kulturella.
Detta ger två möjligheter:
1. Vi får leva med att statistiken vi tar fram innehåller ett visst brus, och vi får nöja oss
med att kalla de data vi presenterar för uppskattningar.
2. Vi väljer ett mer resurskrävande arbete för att kunna göra mer precisa beräkningar,
där vi närgranskar varje kod för att bestämma exakt vilka arbetsställen som ska ingå
i beräkningarna och vilka som ska lämnas utanför.

FIGUR 6.2.1
ESSnet Culture framework:
cultural activities
(Källa: ESSnet Culture)

Det viktiga är att kunna mäta varje delbranschs värdekedja på både längden och tvären,
och över tid. Skapande finns i olika former inom alla delbranscher. Handeln är däremot
mer eller mindre tydligt och tungt i olika delbranscher. Därför kan det finnas anledning
att mäta och jämföra skapande inom exempelvis teater och mode för sig, och handel
inom teater och mode för sig. Vi kan jämna ut analysen av olika värden när vi separerar
de olika kategorierna enligt cirkelmodellen för varje delbransch.
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6.3 Utveckla de internationella
jämförelserna och
omvärldsbevakningen
6.3.1 Gör nordiska jämförelser
Det finns goda förutsättningar för att jämföra kulturella och kreativa näringar i de
nordiska länderna. Norge har en mycket detaljerad statistik kring kulturella och kreativa
näringar, och Finland har utvecklat satelliträkenskaper för området. Alla fem nordiska
länder har också näringsgrenskoder som utgår från en internationell standard (NACE
rev. 2). De stämmer överens med varandra till en detaljerad nivå, där det går att skilja
på olika mycket närbesläktade verksamheter.
För yrkesklasskoderna har Norge, Danmark och Finland utgått från samma internationella
standard (ISCO-08) och kan jämföras på hög detaljeringsnivå. Sveriges yrkesklassificering
liknar i allt väsentligt dessa länders, men har vissa nationella avvikelser som påverkar
möjligheterna till jämförelser. Islands yrkeskoder grundar sig på en äldre standard
(ISCO-88), men kan ändå hjälpligt jämföras med de övriga nordiska ländernas koder
på den 4-siffriga nivån.
För framtida jämförelser mellan de nordiska länderna vore det önskvärt att ta fram en
överenskommelse om en gemensam nyckel för ländernas olika kodlistor.

6.3.2 Utvärdera och lär av andras jämförande internationella studier
I Sverige har särskilt Patent- och registreringsverket (PRV) på senare tid informerat
om och börjat undersöka den stora betydelse som immateriella tillgångar har för det
näringsmässiga värdeskapandet i kulturella och kreativa näringar. Här behövs mer
kunskap både hos företagen själva och hos främjande aktörer runt omkring företagen.
Det är dessutom tydligt att det finns en växande företags- och innovationsverksamhet
med digitala förtecken i och kring de kulturella och kreativa näringarna. EU-kommissionen
framhåller kreatörers och kulturarvets djupa betydelse för att driva digital innovation,
exempelvis i EU:s arbete med att skapa en digital inre marknad.10

EU-kommissionen,
https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/
10

Ernst & Young, december 2015,
http://www.worldcreative.org/
11

Förutsättningar för kulturella
och kreativa företag (Företagens
villkor och verklighet, 2014)
12

Cornell University, INSEAD
och WIPO (2016), The Global
Innovation Index 2016, http://
www.wipo.int/econ_stat/en/
economics/gii/
13
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Den internationella studien Cultural times – the first global map of cultural and creative
industries11 visar att digitala kulturprodukter har blivit den överlägset största inkomstkällan i
den globala digitala ekonomin. Det beror till stor del på att det som kulturföretag skapar
och producerar ofta är immateriellt. Det företagen gör lämpar sig därmed väl för digital
produktion och distribution. Det kan lätt flyttas till andra platser i världen, och det kan
många gånger skapas med digitala verktyg. Den digitala dimensionen kan sannolikt till
stor del förklara att de kulturella och kreativa företagen i Sverige noterar nära dubbelt
så mycket export som genomsnittet av landets företag, och att de är mer innovativa
än genomsnittet.12
Världsorganisationen för immateriella rättigheter (WIPO) är en av de viktigaste internationella organisationerna inom upphovsrätt och kreativ ekonomi. WIPO är en av de
första internationella organisationerna som inkluderar kreativitet i sitt innovationsindex
– hittills långt ifrån självklart, med tanke på hur utbredd föreställningen är i samhället
att innovation är lika med teknisk innovation. WIPO:s ”Global Innovation Index 2016”
innehåller ett ”Creative Output Sub-Index” som kan vara intressant att studera ur ett
statistiskt perspektiv, för att vi ska kunna mäta immateriella ekonomiska värden bättre.13
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2017 publicerade EU-kommissionen vidare en studie om hur digitaliseringen påverkar
konkurrenspositionen för olika kulturella och kreativa delbranscher.14 Studien fokuserar
framför allt på en kartläggning av de olika värdekedjor som byggs i nätverk mellan de
många kulturuttrycken och företagen i sektorn – och även med andra sektorer. Författarna ger rekommendationer till beslutsfattare om vilka policyer som behövs i dagens
digitala värld. Rekommendationerna utgår från analysen och från en onlineprocess där
experter och intressenter bidragit.
EU-kommissionen har också tillgängliggjort ett webbverktyg, The Cultural and Creative
Cities Monitor15, för att främja ömsesidigt lärande mellan städer och stärka kulturdriven
utveckling. EU-kommissionen vill erbjuda en gemensam bas för att presentera kultur och
kreativitet på stadsnivå, som kan stödja beslutsfattare i sina analyser, uppföljningar och
internationella jämförelser. Via plattformen kan användaren studera 168 utvalda städer
och den kvantitativa och kvalitativa information som finns tillgänglig, samt uppdatera
databasen med sin egen stads data.

6.3.3 Utvärdera och lär av andra enskilda länder
Storbritannien har arbetat längre än Sverige med att mäta och beskriva de kulturella
och kreativa näringarnas ekonomiska flöden och värdeeffekter. Landet har kontinuerligt
utvecklat detta sedan mitten av 1990-talet. Organisationen NESTA har vidare byggt på
och nyanserat exempelvis creative trident-modellen med konkreta råd och metoder till
det statistiska klassificeringsarbetet.16, 17
USA har liksom Sverige varit mycket senare än Storbritannien med att ta fram nationell
statistik för området, men publicerade 2016 sina första rapporter som är metodiskt
intressanta.18 Arbetet har utförts i samarbete mellan Bureau of Economic Analysis (BEA)
och National Endowment for the Arts (NEA). Deras siffror visar att konst och kultur har
en mycket tydlig ekonomisk effekt i samhället. Den amerikanska federala regeringen
under president Obama kom därför att omvärdera sin syn på offentliga utgifter för
konst- och kultursektorn, från att se dem som utgiftsposter utan förädlingsvärden till att
se dem som långsiktiga investeringar i samhället.

6.4 Utveckla jämförelserna med andra delar av näringslivet
Mapping the creative value
chains: A study on the economy
of culture in the digital age,
https://ec.europa.eu/culture/
news/20170606-new-studycreative-value-chains_en
14

European Commission’s Joint
Research Centre (JRC), juli 2017,
https://composite-indicators.jrc.
ec.europa.eu/cultural-creativecities-monitor/
15

NESTA (2013), A Dynamic
Mapping of the UK’s Creative
Industries
16

NESTA (2015), Creative
Economy Employment in the
EU and the UK – A Comparative
Analysis
17

Bureau of Economic Analysis,
US Department of Commerce
(2016), https://www.bea.gov/
newsreleases/general/acpsa/
acpsa0216.pdf
18
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Vi kan utveckla modeller för att jämföra relevanta statistiska nyckeltal från kulturella
och kreativa näringar med statistik från andra sektorer i näringslivet. Ett av målen med
uppdraget i den här rapporten är att ”öka kunskapen om näringarnas betydelse för
regional tillväxt och export”. Ett av skälen till uppdraget är dessutom uttryckligen att
statistiken ska säkerställa ”att näringens bidrag till svensk tillväxt och export synliggörs”.
Det blir betydligt lättare att synliggöra detta bidrag om vi enkelt kan jämföra statistik för
kulturella och kreativa näringar med statistik från andra sektorer i näringslivet. Jämförelserna behöver i sin tur även brytas ner regionalt och branschvis, och utvecklas inte minst
i fråga om nyckeltal för export. Ett sådant jämförelsematerial ger också god grund för
framtida analyser.
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Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft
Vi skapar bättre förutsättningar för företagande och bidrar till attraktiva
regionala miljöer där företag utvecklas. Våra verktyg är kunskap, nätverk och
finansiering: Kunskap om företag och regioner. Nätverk för effektiv samverkan.
Och finansiering som stärker näringslivet. Tillväxtverket är en myndighet
under Näringsdepartementet med 400 anställda och med kontor på nio orter.

