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Sammanfattning
Tillväxtverket fick i juli 2016 uppdraget att utveckla mätmetoder
och modeller för att få fram relevant statistik som möjliggör en
ekonomisk analys av utvecklingen för kulturella och kreativa
näringar.
Uppdraget skulle genomföras i samverkan med Myndigheten för
kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Statens kulturråd och Statistiska Centralbyrån.
Uppdraget förlängdes i augusti 2017 och har resulterat i:





Kreametern-on-line, en webbplats där besökaren själv kan
laborera med statistiken samt ladda ned filer.
Kreametern. En guide till svensk statistik för kulturella och
kreativa näringar, Rapport 233.
Kreametern – metodrapport. Metod och källor till svensk
statistik för kulturella och kreativa näringar, Rapport 258.
Kreametern - analysrapport #1. Den kulturella och kreativa
sektorns ekonomiska utveckling 2010–2016, Rapport 259.

Tillväxtverket och samverkande myndigheter bedömer att
uppdraget har bidragit till att få en god bild av näringarnas
utveckling i Sverige. För första gången kan vi genomföra
nationella och regionala jämförelser över tid. Detta ger privata
och offentliga aktörer bättre underlag för främjande av
näringarnas utveckling.
Följande områden bör dock hanteras för att ytterligare förbättra
statistiken:








Data om offentlig verksamhet, det vill säga verksamhet som
inte ingår i ”Företagens ekonomi”.
Blandade koder uppdelat på branschglidningar, företag som
delvis tillhör kulturella och kreativa näringar och 90-koder,
företag som tillhör flera delbranscher inom kulturella och
kreativa näringar.
Data om tjänsteimport och tjänsteexport
Metoder och data för att följa utvecklingen på regional och
lokal nivå.
Data för att följa personer verksamma inom kulturella och
kreativa yrken.
Data och kunskap om näringarnas värderelationer.

Vi rekommenderar således regeringen att:

 fortsatt avsätta resurser till att utveckla statistik och analys
rörande kulturella och kreativa näringar, i enlighet med
ovanstående behov.
 tillföra ytterligare resurser för att genomföra bredare studier
av kulturella och kreativa verksamheters inverkan på
ekonomin, i enlighet med ovanstående behov, till exempel av
hur individuella kompetenser rör sig mellan olika
kulturuttryck och olika näringsområden.
 tillföra ytterligare resurser till riktade undersökningar som
belyser kulturdriven tjänsteexport och digital export.
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Uppdraget

1.1
Bakgrund
Tillväxtverket fick den 14 juli 2016 uppdraget att utveckla
mätmetoder och modeller för att få fram relevant statistik som
möjliggör en ekonomisk analys av utvecklingen för de kulturella
och kreativa näringarna (KKN). I uppdraget ingick 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 jämförelse, 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.

Tillväxtverket skulle genomföra uppdraget i samverkan med
Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser, Statens kulturråd och Statistiska
Centralbyrån (SCB).
Tillväxtverket fick den 31 augusti 2017 ett förlängt uppdrag att
utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna.
Tillväxtverket skulle i samverkan med de ovan nämnda
myndigheterna utveckla och fördjupa:


samarbeten för att koppla ihop befintlig statistik, hitta
gränssnitt och utveckla eventuella gemensamma
områden,
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kvantitativa och kvalitativa metoder och analyser som
kan förbättra kunskapen om näringsgruppens olika
värdekedjeförhållanden,
vilken information Tillväxtverket kan tillgängliggöra och
på vilket sätt myndigheten avser sortera statistik.

1.2
Mål
Målet med uppdraget har varit att utveckla mätmetoder och
modeller för att få fram relevant statistik som möjliggör en
ekonomisk analys av utvecklingen för de kulturella och kreativa
näringarna.
1.2.1

Rapportens syfte

Följande rapports syfte är att återrapportera genomförandet av
uppdraget samt dess resultat. Tillväxtverket har tidigare
inkommit med två delredovisningar. En första redovisning
skedde 2 december 20161. En delredovisning av det förlängda
uppdraget lämnades in den 15 december 20172. Tillväxtverket
har också inkommit med två ekonomiska redovisningar (se
bilaga 2). I följande rapport slutredovisar vi regeringsuppdraget.
Uppdraget resultat avseende utveckling av mätmetoder och
modeller för statistik som möjliggör en ekonomisk analys av
utvecklingen för de kulturella och kreativa näringarna återfinns i
Kreametern-on-line3, två metodrapporter4 samt en
analysrapport5.

1

Delredovisning av uppdraget att utveckla statistik för de kulturella
och kreativa näringarna, UD 2016/12789, Dnr: 1.2.2-Ä2016-1285.
2 Delredovisning av förlängning av tid för genomförande av uppdrag
att utveckla statistik för de kulturella och kreativa näringarna, UD
2017/14035/FH, Dnr: Ä 2016/1285.
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativanaringar/kreametern---statistik.html
3

Tillväxtverket, 2017, Kreametern. En guide till svensk statistik för
kulturella och kreativa näringar, Rapport 233 och Tillväxtverket, 2018,
Kreametern – metodrapport. Metod och källor till svensk statistik för
kulturella och kreativa näringar, Rapport 258.
4

Tillväxtverket, 2018, Kreametern - analysrapport #1. Den kulturella
och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010-2016, Rapport 259.
5
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Följande rapport presenterar också förslag på att förbättra
Kreameterns kvalitet. Detta sker genom att vi beskriver de
förutsättningar och handlingsalternativ som finns inom tre
utvecklingsområden:





Offentlig verksamhet, det vill säga verksamhet som inte
ingår i undersökningen ”Företagens ekonomi”.
Blandade koder uppdelat på
o Branschglidningar, det vill säga företag som delvis
kan tillhöra kulturella och kreativa näringar, men i
huvudsak tillhör annan näringsgrupp.
o 90-koder, det vill säga företag som kan tillhöra
flera olika delbranscher inom kulturella och
kreativa näringar, såsom huvudgrupp 90.
Tjänsteimport och tjänsteexport.

1.3
Målgrupp för aktiviteterna
Den primära målgruppen för följande rapport är
regeringskansliet. Kreametern-on-line, metodrapporterna samt
analysrapporten riktar sig däremot till en bredare målgrupp,
genom att dessa även är riktade mot de som arbetar med att
förstå och förbättra förutsättningar för kulturella och kreativa
verksamheter i hela Sverige. Till exempel handlar det om:







regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt regionala
och lokala utvecklare, till exempel näringslivs- och
kulturstrateger
branschorganisationer i de kulturella och kreativa
näringarna, till exempel Dataspelsbranschen och Filmoch TV-producenterna
affärsrådgivare (privata och offentliga) såsom Almi
nationella myndigheter inklusive uppdragsgivaren
politiker på nationell, regional och lokal nivå
forskare

1.4
Metod
Avsnitt 3 nedan innehåller en kortfattad redovisning av
uppdragets genomförande. En utförligare beskrivning av
metodval för att ta fram statistik och analysera densamma
återfinns i de två metodrapporterna samt analysrapporten.
Myndigheterna som genomfört uppdraget har under 2018
fortsatt att arbeta i en arbetsgrupp som under året bestått av:
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Anne Kolmodin, Analytiker, och Lars Bager Sjögren,
Analytiker, Tillväxtanalys
Erik Peurell, Utredare, Myndigheten för Kulturanalys
Magnus Nyström, Statistiker, Statistiska Centralbyrån
Fredrik Uhrzander, Utredare, Statens Kulturråd
Axel Frisk, Handläggare (t.o.m. 2018-05-15), Sigrid Hedin,
Handläggare (fr.o.m. 2018-05-16), Daniel Thuresson,
Handläggare, Klas Rabe, Handläggare, Tillväxtverket, Sten
Axelsson, Handläggare, Tillväxtverket
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Övergripande slutsatser från arbetet att utveckla statistik för
och analys av de kulturella och kreativa näringarna
Tillväxtverket och de samverkande myndigheterna bedömer att
uppdraget att utveckla statistik för de kulturella och kreativa
näringarna har bidragit till att få en god bild av näringarnas
omfång och utveckling i Sverige sett till ett antal relevanta
mätetal.
Tack vare genomförandet av uppdraget är det för första gången
möjligt att göra jämförelser över tid, såväl nationellt som
regionalt. Detta ger både privata och offentliga aktörer bättre
underlag för strategiska vägval för att främja näringarnas
utveckling.
Tack vare innehållet och analysen av Kreametern så ser vi till
exempel att det pågår en omvandling av näringslivsstrukturens
och kulturproduktionens organisatoriska former. Nästan alla nya
kulturella och kreativa företag är enskilda näringsidkare och, i
mindre omfattning, små företag med 1–2 anställda.
Utifrån denna bild drar vi slutsatsen att aktörer på olika
styrnivåer med ansvar för arbetsmarknadspolitiska,
kulturpolitiska och näringspolitiska strategier kan behöva se
över sin planering och verksamhet i relation till denna
omvandling.
Det kan exempelvis handla om att offentliga aktörer bör föra
dialog med bransch- och yrkesorganisationer samt på olika sätt
underlätta för enskilda näringsidkare. Yrkesorganisationer kan
till exempel behöva stärka kunskap om affärsverksamhet bland
sina medlemmar som är enskilda näringsidkare.
För att bättre förstå och utveckla förutsättningarna för
kulturdriven tillväxt behövs bred samverkan mellan inblandade
aktörer. Ansvariga inom olika politikområden kan till exempel
behöva formulera gemensamma insatser. Till exempel skulle
analys-, kultur- och näringsmyndigheter bakom Kreametern
gemensamt kunna genomföra fördjupade analyser med
utgångspunkt i innehållet.
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2.2

Rekommendationer för fortsatt utveckling av statistik för
och analys av de kulturella och kreativa näringarna
Vi vill understryka betydelsen av ett långsiktigt arbete för att
utveckla och analysera nationell statistik för kulturella och
kreativa näringar. Vi bedömer således att det är viktigt att
arbetet, efter att vi avslutar regeringsuppdraget den 15
december 2018, fortsätter.
Det finns många anledningar till att fortsätta att uppdatera och
utveckla statistik och analys för de kulturella och kreativa
områdena, såväl genom Kreametern som genom andra källor.
Den kulturella och kreativa ekonomins framväxt speglar en
strukturell förändring i näringslivet. Att statistiskt kunna belysa
denna utveckling behövs såväl för verksamhets- som
politikutveckling.
I genomförandet av uppdraget har vi också sett att det finns
behov av förbättrade data och kunskap inom följande
utvecklingsområden:


Bättre data för att belysa offentlig verksamhet
I arbetet med Kreametern visade det sig att vi fick fram andra
siffror än annan statistik visade. Detta beror på att
verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som är
registrerad på kommun, landsting eller stat inte ingår i
”Företagens ekonomi”. För att inte bara få en uppfattning om
näringslivsdelen utan en samlad bild av kultursektorn
behöver vi således kunna belysa offentlig verksamhet inom
kulturella och kreativa näringar.
 Vid framtida analysarbete förordar vi att använda
kompletterande uppgifter om offentliga verksamheter för
att få en mer rättvisande bild av den samlade
sysselsättningen inom kulturella och kreativa näringar.



Bättre metod för att fånga blandade koder
Genom att vi utgår från hela SNI-koder i vår definition av
kulturella och kreativa näringar får vi också särskilda
utmaningar beträffande blandade koder. Detta innebär att det
finns verksamheter som uppfattas höra till kulturella och
kreativa näringar, men som är registrerade på SNI-koder som
inte ingår i den statistiska definitionen som vi tagit fram
(branschglidningar). Därtill finns verksamheter som är
registrerade på SNI-koder som inte kan härledas till en viss
bransch (90-koder).
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 Angående branschglidningar, det vill säga hur vi ska
hantera företag som delvis kan tillhöra kulturella och
kreativa näringar, men i huvudsak tillhör en annan
näringsgrupp, förordar vi en stegvis förändring genom
fördjupande studier.
 Angående fördelning av verksamheterna inom 90koderna på olika branschkategorier förordar vi att vi
använder ett medelvärde för ett bestämt antal år för att få
en fördelning på olika konstområden.


Bättre data för att mäta näringarna tjänsteexport
Idag är möjligheterna att mäta tjänsteexport samt digital
export begränsade. I analysrapporten konstaterar vi att det
kan ha skett en ännu större ökning av dessa typer av export
än varuexportutvecklingen i och med att flera branscher
inom kulturella och kreativa näringar under 2010-talet har
gått över från produktion av fysiska varor till digitala
tjänster. Utmaningarna att mäta denna handel är inte unika
för kulturella och kreativa näringar utan det handlar om en
övergripande utveckling av offentliga data.
 I väntan på en allmän utveckling av offentliga data för att
fånga tjänsteexport så genomför vi under våren en
avstämning med den del av SCB som utför
undersökningen Utrikeshandel med tjänster (UHT) för att
stämma av möjliga vägar framåt.

I analysrapporten drar vi också följande slutsatser angående hur
Kreameterns data kan förbättras ytterligare:


Bättre metoder och data för att följa utvecklingen på
regional och lokal nivå
Det finns behov av att utveckla metoder och data för att
analysera de olika delbranschernas utveckling till exempel på
regional nivå, för att studera vad som driver eller hämmar
olika branschers utveckling.



Bättre data för att kunna följa personer som är
verksamma inom kulturella och kreativa yrken
Det saknas kunskap om hur de sysselsatta individerna inom
kulturella och kreativa yrkeskategorier rör sig över tid
mellan olika näringsgrupper samt i och utanför den
kulturella och kreativa sektorn. Dessutom behöver vi mer
kunskap om vad olika kulturella och kreativa yrkeskategorier
tillför andra delar av näringslivet, vad gäller produktion och
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ekonomiska effekter. Nesta i Storbritannien har i en studie
funnit en lägre risk för att kreativa yrken försvinner till följd
av automation eller globalisering. Efterfrågan på denna typ
av kompetens ökar också. Vi anser därför att vi bör utvidga
analysområdet till dessa frågor i Sverige.


Bättre data och kunskap om näringarnas
värderelationer
För att få en mer fullständig bild av kulturella och kreativa
sektorns värderelationer behöver vi fler fördjupade analyser
utifrån den så kallade Cirkelmodellen (se Kapitel 6 Fördjupad
analys: så förs värdet av kulturskapande vidare och växlas upp
i handel i analysrapporten). Konkret handlar det om att
utveckla en fördjupad kunskap om sammansättningen av
olika SNI-koder i värdekedjor. Kulturella och kreativa företag
arbetar också med immateriella tillgångar. Vi kan emellertid
inte mäta dessa värden i offentliga registerdata och
nationalräkenskaperna eller Kreametern. Således behöver vi
utveckla och genomföra undersökningar av företagens
immateriella värden, produktion och försäljning.

2.2.1

Åtgärdsförslag

Med utgångspunkt i identifierade utvecklingsområden
rekommenderar vi regeringen att:
 fortsatt avsätta resurser till att utveckla statistik och analys
rörande kulturella och kreativa näringar, i enlighet med
ovanstående behov.
 tillföra ytterligare resurser för att genomföra bredare studier
av kulturella och kreativa verksamheters inverkan på
ekonomin, i enlighet med ovanstående behov, till exempel av
hur individuella kompetenser rör sig mellan olika
kulturuttryck och olika näringsområden.
 tillföra ytterligare resurser till riktade undersökningar som
belyser kulturdriven tjänsteexport och digital export.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

I följande avsnitt redogör vi för det första hur vi har genomfört
uppdragen samt ger för det andra en kortfattad beskrivning av
de tre utvecklingsområdena som vi har identifierat.

3.1
Vårt arbete 2016–2018
Under perioden 2016–2017 var arbetet inriktat på att
1. Genomföra kartläggning och översyn av befintliga definitioner
och metoder samt fastställa en definition.
2. Utforma mätmetoder och modeller samt genomföra
statistikproduktion.
3. Utforma och genomföra kommunikationsinsatser.
Tillväxtverket rapporterade uppdragets första del att utveckla
statistik för de kulturella och kreativa näringarna den 31 oktober
2017. Ett lanseringsseminarium hölls den 6 november där
statistiken presenterades genom dels en skriftlig rapport, dels
öppna data tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats. Där kan
besökare laborera med statistiken samt ladda ned filer (Excel)
med rådata. Statistiken, rapporten och webbgränssnittet går
under samlingsnamnet Kreametern.
Under november och i början av december 2017 genomförde vi
kommunikationsinsatser av Kreametern i form av pressreleaser,
separata föredragningar och intervjuer. Vi har till exempel
presenterat Kreametern på ett nationellt dialogmöte med
regionala aktörer inom kultur- respektive näringslivsfrågor.
Tillväxtverket och Kulturrådet arrangerade mötet. Dessutom
gjorde vi en presentation för aktörer i den av regeringen tillsatta
exportsamordningsgruppen Team Sweden kulturella och kreativa
näringar. Vi har också presenterat statistiken på inbjudan av
andra myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen Kultur
Media.
Under 2018 har vi sedan, med utgångpunkt från den framtagna
definitionen av kulturella och kreativa näringar, arbetat vidare
med att uppdatera, komplettera och fördjupa statistiken i
Kreametern-on-line samt genomfört analyser.
Under 2018 har vi uppdaterat Kreametern-on-line med 2016 års
siffror samt lagt till data beträffande yrkesgrupper enligt
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).
Angående analys av statistiken bestämde vi oss för att:
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undersöka utvecklingen av antalet företag inom kulturella
och kreativa näringar i samtliga län
jämföra de kulturella och kreativa näringarna med andra
sektorer i näringslivet
studera kulturella och kreativa näringars
värdekedjeförhållanden
studera vilka som arbetar inom kulturella och kreativa
näringar med hjälp av SSYK-data

Resultatet från analysarbetet redovisade vi i en analysrapport. Vi
lanserade den uppdaterade och kompletterade Kreametern-online och metodrapporten samt analysrapporten på ett
seminarium i Stockholm den 29 november 2018. Vi har också
anmält ett seminarium (Så utvecklas kulturella näringar i
regioner och kommuner) till Folk och kultur i Eskilstuna i
februari 2019.
I det inledande metodarbetet använde vi oss av en
referensgrupp, med representanter för bland annat branscher
och regioner, för att ringa in en definition av kulturella och
kreativa näringar med tillräcklig relevans och korrekthet. I och
med att arbetet under 2018 har varit inriktat på att uppdatera
data samt lägga till SSYK-data bedömde vi att en referensgrupp
inte behövdes i denna del av genomförandet.
3.1.1

Hur vi har hanterat uppdragets deluppgifter

I figur 1 så presenterar vi på vilket sätt vi har hanterat
uppdragens olika deluppgifter.
Figur 1. Översikt hantering av arbetet med uppdragets deluppgifter
Deluppgift

Hantering

Fastställa en definition av de kulturella
och kreativa näringarna, baserad på SNIoch SSYK-koder samt ev. kompletterande
information

Metodrapporter

Beräkna de kulturella och kreativa
näringarnas bidrag till BNP

Kreametern-on-line

Utforma mätmetoder och modeller som
möjliggör regionala och branschvisa
utbrytningar samt, där så är möjligt,
internationella jämförelse, där bl.a.

Kreametern-on-line

Kreametern-on-line

Analysrapport kapitel 5

Analysrapport kapitel 5 & 8
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Deluppgift

Hantering

Eurostats arbete särskilt bör beaktas
Säkerställa att variabler som export och
6
import, sysselsättning , omsättning,
förädlingsvärden, lönenivåer, kan tas
fram och att uppgifterna enkelt kan
uppdateras över tid

Kreametern-on-line

Statistiken ska där så är möjligt vara
fördelad på kvinnor och män,
åldersgrupper och personer med
utländsk bakgrund

Kreametern-on-line

Utforma och genomföra
kommunikationsinsatser för att sprida
kännedom om metoden för den
framtagna statistiken

Metodrapporter

Se Figur 2 nedan

Analysrapport kapitel 7

Analysrapport
Lanseringsseminarier 6/11 2017 och
29/11 2018
Föreläsningar; bl a hos Team
Sweden kulturella och kreativa
näringar
Folk och kultur 2019
Pressmeddelanden

Bidra till att öka kunskapen om
näringarnas betydelse för regional
tillväxt och export

Kreametern-on-line
Analysrapport kapitel 5 och 8
Se även avsnitt 3.2.3 nedan

Utveckla och fördjupa samarbeten för att
koppla ihop befintlig statistik, hitta
gränssnitt och utveckla eventuella
gemensamma områden

Dialog med Konstnärsnämnden,
Dataspelsbranschen och Film & TVproducenterna ang. specifika frågor

Utveckla och fördjupa kvantitativa och
kvalitativa metoder och analyser som
kan förbättra kunskapen om
näringsgruppens olika
värdekedjeförhållanden

Kreametern-on-line

Utveckla och fördjupa vilken information
Tillväxtverket kan tillgängliggöra och på
vilket sätt myndigheten avser sortera

Kreametern-on-line

Analysrapport kapitel 6

Metodrapporter

Därtill redovisar vi även kulturella och kreativa yrken utifrån SSYK
som ett ytterligare mått på sysselsättning
6
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Deluppgift

Hantering

statistik

Lanseringsseminarier 6/11 2017 och
29/11 2018

Figur 2. Översikt hantering av efterfrågade mätetal

Angående uppgiften att fördjupa och utveckla kvantitativa
och kvalitativa metoder är det viktigt att komma ihåg att det är
frågeställning som avgör metodval. Till exempel besvaras
volymfrågor lämpligast med hjälp av kvantitativa metoder. I
analysrapporten har fokus varit på att belysa de kulturella och
kreativa näringarnas omfång och utveckling och därmed har vi
använt oss främst av kvantitativa metoder.
För att belysa olika aspekter inom kulturella och kreativa
näringar som inte låter sig fångas i siffror har vi genomfört
intervjuer med branschföreträdare samt aktörer som arbetar
med främjandeinsatser. Det handlar till exempel om att illustrera
synen på exportvärdet, ägarstrukturer och inte minst
utmaningen att fånga ett näringsliv i ständig omvandling. Dessa
intervjuer redovisade vi för första gången i metodrapporten som
vi publicerade 2017. Men vi presenterar även dessa i
analysrapporten för att få en fördjupad bild av kulturella och
kreativa näringar.
En slutsats av den kvantitativa ansatsen som har präglat årets
arbete är att vi ser behov av att mäta branschens utveckling och
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omfattning på andra sätt än enbart genom att ställa samman och
analysera statistiken för att förstå och förklara utvecklingen.

3.2

Utvecklingsområden och handlingsalternativ för att
förbättra Kreameterns datakvalitet
I följande avsnitt beskriver vi förutsättningar och
handlingsalternativ som finns inom tre utvecklingsområden för
att ytterligare förbättra Kreameterns innehåll:



3.2.1

Offentlig verksamhet
Blandade koder uppdelat på
o Branschglidningar
o 90-koder
Tjänsteimport och tjänsteexport
Offentlig verksamhet

Under arbetet med den första upplagan av Kreametern
upptäckte vi att vi fick fram andra siffror om till exempel antalet
verksamheter inom ett område än vad som publiceras i officiell
statistik för området. Det beror på att kulturella och kreativa
verksamheter som är registrerade på kommun, landsting eller
stat inte ingår i Kreametern, eftersom uppgifterna är hämtade
från undersökningen ”Företagens ekonomi”.
Vi behöver alltså ta in särskilda uppgifter om offentlig
verksamhet inom kulturella och kreativa sektorn för att få en
samlad bild av hela kultursektorn och inte bara en uppfattning
om näringslivsdelen. En sådan komplettering är viktig för att få
en ökad förståelse av omfattningen av de offentligt finansierade
kulturverksamheternas andel av hela kulturlivet, räknat i
verksamheter, antal sysselsatta och ekonomiska värden.
Med utgångspunkt från SCB-data har Kulturanalys gjort
beräkningar som visar att den offentliga sektorns
förädlingsvärde motsvarar knappt 10 procent av det samlade
förädlingsvärdet för verksamheterna i Kreametern.
Som exempel finner vi i Kreametern omkring 15
biblioteksverksamheter med ett sammanlagt förädlingsvärde på
11 miljoner kronor. Samtidigt innehåller Kreametern över 7 000
personer som har ett biblioteksrelaterat yrke. Här finner vi
således ett glapp mellan antalet verksamheter och antalet
sysselsatta. Detta glapp fylls av alla de offentligt finansierade och
drivna biblioteksverksamheterna. Bara de kommunala
biblioteken är närmare 300 stycken. Detta motsvarar ett
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förädlingsvärde om minst 2 miljarder kronor, vilket innebär att
denna verksamhet nästan är lika stor som musiknäringarna och
hälften så stor som dataspelen. Som näringsverksamhet är
biblioteken därmed försumbar, men som arbetsgivare och
bidragsgivare till BNP är de lika viktiga som musiknäringarna.
På motsvarande sätt innehåller Kreametern uppgifter om 230
museiverksamheter med 6 000 anställda och 300 miljoner
kronor i förädlingsvärde. Även här saknas ett antal offentligt
finansierade verksamheter med många anställda. Enligt
Kulturanalys rapport om museerna i Sverige 20177 finns cirka
4 700 anställda på statligt finansierade museer. Bara för dessa
verksamheter borde det sammanlagda förädlingsvärdet vara
minst 1 400 miljoner kronor.
Det finns även en utmaning med kommunala verksamheter som
bolagiserats. Dessa ryms inom de kulturella och kreativa
näringarna, men är i praktiken offentligt finansierade. Detta
gäller i första hand scenkonstverksamheter.
Förordat handlingsalternativ: För att få en mer rättvisande
bild av sysselsättning förordar vi att beräkningar som görs med
hjälp av data i Kreametern kompletteras med uppgifter om
offentliga verksamheter.
3.2.2

Blandade koder

Statistiken i Kreametern bygger på att vi har avgränsat vår
population av verksamheter inom kulturella och kreativa
näringar med hjälp av hela SNI-koder från den nationella
indelningen av näringsgrenar och företag.
I metodrapporten ger vi några exempel på hur
företagskodningen inte alltid fungerar för kulturella och kreativa
näringar. Vi har identifierat två grupper av ”blandade koder”
som hamnar antingen




utanför den nationella definitionen (branschglidningar)
på grund av sitt blandade innehåll (exempelvis
dataspelsbranschen och SNI-kod 62010,
Dataprogrammering) eller
inom den nationella definitionen men består av
verksamheter med inriktning på olika konstområden (90koder), vilket försvårar ytterligare möjligheterna att göra

Myndigheten för Kulturanalys (2018). Museer 2017, Kulturfakta
2018:1.
7
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fördjupade analyser (exempelvis SNI 90030, Litterärt och
konstnärligt skapande).
Under arbetet har vi också fått frågor från
branschorganisationer kring möjligheter att justera mätmetoden
för att ge en mer rättvisande bild av branschen. Nedan beskriver
vi närmare förutsättningar och handlingsalternativ inom dessa
två områden samt förordar handlingsalternativ.
3.2.2.1

Branschglidningar

Angående branschglidningar, det vill säga företag som delvis kan
tillhöra kulturella och kreativa näringar, men i huvudsak tillhör
annan näringsgrupp, så ser vi möjligheter att utveckla
statistikinhämtningen genom att till exempel



jämföra Kreameterns statistik med de studier som
delbranscher inom kulturella och kreativa näringar gör
själva
hitta sätt att bryta upp hela SNI-koder, med syftet att
tydligare definiera och finfördela delbranscher som ligger
gömda i den traditionella näringsindelningen.

Därigenom kan vi undersöka metoder som kompletterar och
förfinar statistiken ytterligare, i relation till de ”blandade koder”
som exemplifieras ovan, på ett långsiktigt hållbart sätt.
Ansatsen syftar både till att förfina delbranschers representation
i statistiken, som exemplet dataspelsbranschen, samt till att
representera de delbranscher som idag inte syns i statistiken.
Tillväxtverket har under året haft kontakt med tre
branschorganisationer inom dataspel, film och TV samt PR /
Kommunikation om vilka möjligheter det skulle finnas att
använda organisationsnummer för deras definierade bransch
eller medlemmar eller på andra sätt fånga in eventuella bortfall
där det är relevant. Dessa lösningar fungerar emellertid inte ihop
med målsättningen att eftersträva en enkelt upprepningsbar
statistik baserad på offentliga registerdata.
Vi har därmed valt att inte genomföra några förändringar av
mätmetoden under året. En förändrad mätmetod kräver ett
nogsamt ställningstagande till de för- och nackdelar som en
förändring skulle medföra. Däremot har vi fått hjälp att
identifiera följande handlingsalternativ:
Handlingsalternativ
Angående utvecklingsområdet blandade koder,
branschglidningar, ser vi följande handlingsalternativ:
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a) Behålla hela SNI
En fördel med att behålla hela SNI är att detta är en
resurseffektiv ansats som underlättar uppdateringar samt
ger möjligheter att följa utvecklingen över tid. Nackdelen
är att ansatsen inkluderar alternativt exkluderar företag
som inte borde alternativt borde vara med sett från en
mer kvalitativ definition av kulturella och kreativa
näringar.
b) Handpåläggning
Som ett alternativ till att behålla hela SNI så kan vi arbeta
med handpåläggning. Detta innebär att vi manuellt
plockar in alternativt bort vissa SNI-koder alternativt
företag. Fördelen med denna ansats är att den ger en mer
rättvisande bild av de företag som ingår i kulturella och
kreativa näringar. Dock är det en ganska resurskrävande
och kvalitativ övning som kräver systematik för att kunna
återupprepas och få jämförbarhet över tid.
c) En stegvis förändring genom fördjupande studier

En kompromiss mellan alternativ (a) och (b) ovan är att
vi utgår ifrån och genomför analyser av en kärna baserat
på hela SNI-koder. Sedan genomför vi årligen
specialstudier av exempelvis 2–3 "branscher" för att
erhålla kompletterande siffror och en djupare analys av
branschernas likheter och olikheter med avseende på
innehåll och förutsättningar.
Förordat handlingsalternativ: Vi förordar handlingsalternativ
(c) ovan, det vill säga en stegvis förändring genom fördjupande
studier.
3.2.2.2

90-koder

Beträffande verksamheter med inriktning på olika
konstområden (90-koder) har Kulturanalys undersökt om det
skulle vara möjligt att fördela verksamheterna inom 90-koderna
på olika branschkategorier.
Figur 3. Konstnärsnämndens population med koppling till SNI-kod

Bild
och
form

Dans

Film

Ord

Musik

Teater

Summa

90010

2,3%

5,9%

0,6%

1,5%

60,3%

29,4%

100%

90020

4,0%

3,5%

2,4%

2,2%

44,7%

43,3%

100%
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90030

58,4%

1,4%

2,9%

19,2%

11,8%

6,4%

100%

90040

2,9%

9,6%

0,4%

2,4%

39,6%

45,1%

100%

Konstnärsnämnden har med hjälp av SCB-data för en avgränsad
population av professionella kulturutövare tagit fram en
fördelning av utövare på olika SNI-koder. Med hjälp av dessa
uppgifter har vi fått fram en bild av hur de blandade 90-koderna
skulle kunna delas upp på olika konstområden (figur 3).
Av de i Konstnärsnämndens population som gick att hänföra till
någon SNI-kod kan vi konstatera att av dem som var kodade
90010 hade 95 procent scenkonst (teater, dans eller musik) som
sin huvudsakliga verksamhet, detsamma gällde dem som var
kodade 90040. Av dem som var kodade 90020 var lite mer än 90
procent hemmahörande i scenkonsten. Bland dem som var
kodade 90030 var i stället nästan 60 procent bild- och
formkonstnärer, medan nästan 20 procent var ordkonstnärer
och bara runt 20 procent scenkonstnärer av olika slag.
Handlingsalternativ
För att i framtiden hantera en fördelning av 90-koderna på olika
konstområden ser vi två huvudsakliga alternativ:
a) Medelvärdes-ansatsen
Genom att utgå från data från Konstnärsnämnden tar vi
fram ett medelvärde för ett bestämt antal år för att få en
fördelning på olika konstområden. Medelvärdet bör
förslagsvis förnyas vart 5:e år.
b) Strikt fördelning
Genom att utgå från exemplet ovan slå vi fast att koderna
90010, 90020 och 90040 förs helt och hållet till
scenkonst, medan 90030 skulle behöva fördelas med 60
procent till bild och form, 20 procent till litteratur 15
procent till scenkonst och 5 procent till film.
Förordat handlingsalternativ: Vi förordar alternativ (a) ovan,
det vill säga att ta fram ett medelvärde för ett bestämt antal år
för att därmed nå en fördelning på olika konstområden.
3.2.3

Svårigheter att mäta tjänsteexport och tjänsteimport

Innehållet i Kreametern belyser varuexport, men inte
tjänsteexport. Detta beror på att det dagsläget inte finns något
bra sätt att mäta kulturella och kreativa näringars tjänsteexport
på. Varuexport kan vi mäta genom offentliga registerdata.
Utrikeshandel med varor (UHV) som bygger på olika
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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.
Vi saknar dock data för att mäta tjänsteexport på samma sätt och
med samma precision, det vill säga enligt näringsgrensindelning
SNI 2007. Istället fångar vi tjänsteexport i Utrikeshandel med
tjänster (UHT). Detta är en urvalsundersökning, med en
population av utvalda företag som bedöms bedriva
utrikeshandel av tjänster.8 Företagen rapporterar till SCB genom
speciella koder.
Jämfört med varuhandel saknas en motsvarande klassificering
för tjänstehandel, därmed kan inte tjänstehandeln redovisas med
samma säkerhet som i UHV. Siffrorna från UHT kan heller inte
delas in efter län. 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. Dessa frågeområden kopplas
emellertid inte till SNI-koder och kan därmed inte på ett enkelt
sätt redovisas på branschnivå.
Sammantaget medför detta att statistiken för att belysa
kulturella och kreativa näringars export är underskattad, då
dessa näringar kännetecknas av stor tjänsteproduktion. Genom
denna begränsning missar vi således ekonomiska värden.
Således finns fortsatt behov av att fånga kulturella och kreativa
näringars tjänsteexport. Dock handlar det om ett omfattande
utvecklingsarbete som inte har kunnat lösas eller som inte heller
kan lösas enbart i relation till kulturella och kreativa näringar.
Istället krävs en större utveckling av UHT.
Förordat handlingsalternativ: I väntan på en allmän utveckling
av offentliga registerdata för att fånga tjänsteexport så genomför
vi under våren en avstämning med den del av SCB som genomför
Utrikeshandel med tjänster (UHT) för att stämma av möjliga
vägar framåt.

Mer information om UHT finns i KVALITETSDEKLARATION
Utrikeshandel med tjänster
https://www.scb.se/contentassets/dbfb8c7aae964f2baf83e75b51a6b
d8e/ha0202_kd_2018_ls_180604.pdf
8
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan 2016-07-14 och 2018-12-15. Budgeten har
varit totalt 3 000 tkr. Se tabell nedan hur finansieringskällorna
fördelats. Ekonomisk redovisning för perioden 2018-01-01 - 2018-1215 sker i februari 2019 för att kunna redovisa bokförda kostnader.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet genom följande insatser: Finansiering av
personalkostnader, statistikinköp samt kommunikations- och
spridningsaktiviteter (köpta tjänster).
Utveckla statistik för kulturella och kreativa näringar
Regeringsbeslut UD2016/12789/FH
Redovisning för uppdragsperiod: 2016-07-14--2018-12-15
Resultaträkning, kr
Finansiering

2016-07-14 - 2017-08-31 - 2018-01-01 2017-08-31 2017-12-31
2018-12-15*
Särskilda
medel

Regeringens
exportstrategi

Särskilda
medel

SUMMA

Anslag och intäkter av
uppdrag

2 000 000

500 000

Summa

2 000 000

500 000

2 500 000

-Personalkostnader

770 928

350 489

1 121 417

-Köpta tjänster

112 000

126 862

238 862

2 322

8 311

10 633

885 249

485 662

1 370 911

0

0

0

885 249

485 662

1 370 911

2 000 000

500 000

44%

97%

500 000

3 000 000

Verksamhetskostnader

-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

Transfereringar
Summa utbetalningar
BUDGET
Utfall mot budget, %

28

500 000

3 000 000
46%

Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

1 495

667

2 162

374

166 750

167 124

885 623

652 412

1 538 035

* Ekonomisk redovisning för perioden 2018-01-01 - 2018-12-15 sker i
februari 2019 för att kunna redovisa bokförda kostnader.
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Bilaga 2 – Tidigare ekonomiska redovisningar

Ekonomisk redovisning 2016-07-14-2017-08-31
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Ekonomisk redovisning 2017-08-31-2017-12-31
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