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Sammanfattning 

Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län… 

Den kulturella och kreativa sektorns kärna utgörs av personer och 

organisationer med skapandet i fokus. Dessutom finns mängder av 

verksamheter som producerar, distribuerar, säljer och stöttar. 

Kartläggningen i denna rapport består av siffror för 2013. 

består av 60.000 arbetsställen, 

Inom den kulturella och kreativa sektorn fanns det 60 284 arbetsställen i 

Stockholms län. Det innebär var femte arbetsställe inom näringslivet i 

Stockholms län. I jämförelse med Sverige som helhet så finns 42 procent 

av verksamheterna i kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län. 

Företagen är spridda i hela länet, men det är en koncentration till länets 

centrala delar. Den stora majoriteten av företagen är soloföretag utan 

anställda.  

anställer 84.000 personer,  

Företagen inom den kulturella och kreativa sektorn anställer sammanlagt 

83 562 personer i Stockholms län, det motsvarar nära hälften av alla 

anställda inom sektorn i Sverige. Det kan jämföras mot att 23 procent av 

Sveriges befolkning bor i Stockholms län.  

omsätter 260 miljarder kronor och 

Omsättningen inom den kulturella och kreativa sektorn uppgick till 

260 miljarder kronor år 2013.  

utgör 6 procent av BRP 

Förädlingsvärdet inom den kulturella och kreativa sektorn uppgick till 

75,6 miljarder kronor år 2013. Det motsvarar 6,4 procent av 

bruttoregionalprodukten i Stockholms län. 
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Inledning 
Vi lever i en tid där arbetsmarknadens förutsättningar förväntas att 

förändras radikalt inom de närmsta åren och decennierna. Den 

automatisering av arbetsmarknaden som sker nu skiljer sig från tidigare 

tekniska genombrott. ”Denna gång är det annorlunda” skriver Stefan 

Fölster i sin bok Robotrevolutionen (2015) och syftar på att det inte 

längre bara är enkla jobb som maskiner kan utföra. Redan nu, eller inom 

en inte alltför avlägsen framtid, kommer robotar kunna utföra 

arbetsuppgifter som idag utförs av exempelvis läkare, ekonomer, 

terapeuter eller journalister.  

De yrken som blir särskilt viktiga och står väl rustade i denna utveckling 

är de yrken som bygger på människans unika kreativa förmåga att skapa 

autentiska upplevelser och tjänster. Det vill säga vad som är själva kärnan 

inom den kulturella och kreativa sektorn. Kanske kommer kompetens 

från denna sektor bli än viktigare i framtiden. 

Stockholms län ligger i framkant i Sverige och Europa när det gäller den 

kulturella och kreativa sektorns andel av arbetsmarknaden. Detta är dock 

inget som går att ta för givet. Syftet med denna rapport är att bidra till en 

djupare förståelse av sektorns storlek och utbredning i länet och därmed 

skapa ett underlag för mer välgrundade beslut inom det offentliga kultur- 

och näringslivsarbetet.  

Vad som är unikt med denna rapport är att den beskriver hur sektorn 

hänger ihop i olika delar av länet på en detaljerad nivå som illustreras i 

olika kartbilder.  

I Stockholms län, som består av 26 kommuner, är ofta kommungränserna 

diffusa utan koppling till hur människor lever sina liv. Många bor i en 

kommun, arbetar i en andra och spenderar sin fritid i en tredje och till 

och från vardagens aktiviteter passerar de mellan en fjärde och femte. För 

att förstå hur sektorn är grupperad, eller klustrar sig, till olika områden 

över kommungränserna är statistiken nedbruten på postnummernivåer. 

Detta ger ett intressant underlag för den regionala samverkan inom länet. 

Utöver att studera den kulturella och kreativa sektorns geografiska 

spridning i länet kartläggs dess storlek. Rapporten går igenom den 

övergripande bilden sett till antalet företag och anställda och vad sektorns 

omsättning och bidrag till bruttoregionalprodukten är.  

Rapporten är framtagen av Volante Research på uppdrag av Stockholms 

läns landstings kulturförvaltning. Rapporten utgör ett underlag till 

förvaltningens pågående arbete med att ta fram en kulturplan för länet. 

Vidare ska rapporten också fungera som ett underlag för länets bredare 

regionala utvecklingsarbete. Stockholms läns landsting håller på att ta 
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1. Kreativa kärnan 

2. Kulturella näringar 

3. Kreativa näringar och aktiviteter 

   4. Relaterade näringar 

fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050, som 

enligt tidsplanen ska antas politiskt under 2018.  

Vad är den kulturella och kreativa sektorn? 

Den kulturella och kreativa sektorn utgörs av företag som bygger sina 

verksamheter och affärsidéer på ett kulturellt skapande. Cirkelmodellen i 

Figur 1 är vanligt förekommande för att förklara kulturekonomi och den 

kulturella och kreativa sektorns struktur. I mitten av cirkeln är den 

kreativa kärnan där kulturskaparna befinner sig. Därefter byggs 

ytterligare cirklar på med olika nivåer av stödjande och relaterade 

verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirklarna i Figur 1 består av följande nivåer: 

1. Kreativa kärnan: Icke-industriella aktiviteter 

2. Kulturella näringar: Syfte att reproducera, baserat på 

immaterialrätt 

3. Kreativa näringar och aktiviteter: Användningen av 

kreativa färdigheter utanför den kulturella sektorn 

4. Relaterade näringar: Exempelvis IKT 

 

Figur 1: Cirkelmodell över den kulturella och kreativa sektorns system. 
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I denna rapport har vi utgått ifrån en definition av den kulturella och 

kreativa sektorn som utvecklats av European Cluster Observatory (ECO). 

Metoden bygger på statistiska branschkoder enligt Svenskt 

näringslivsindex (SNI) och omfattar framför allt de tre innersta cirklarna 

och en mindre del av den fjärde cirkeln. 

Vi har gjort vissa justeringar i ECO:s definition. Det mest noterbara är att 

i den övergripande statistiska kartläggningen har vi lagt till 

modebranschen som inte omfattas av definitionen från ECO. Detta val 

grundar sig i att bland annat myndigheten Tillväxtverket, som aktivt har 

arbetat för den kulturella och kreativa sektorn i ett programområde, 

inkluderar mode i sitt arbete. I organisationen ”Kreativ sektor”, som 

består av ett antal branschorganisationer, ingår också företrädare för 

modebranschen. Rutan nedan beskriver vilka branscher som vi 

inkluderar i den kulturella och kreativa sektorn i denna rapport.  

Arkitektur Konst Musik 

Dataspel  Kulturarv Reklam och PR 

Design och formgivning Litteratur Scenkonst 

Film Media Slöjd och hantverk  

Foto Mode  

 

För att kunna tolka resultaten i undersökningen är detta viktigt att veta: 

 I kapitlet som beskriver den övergripande bilden i 

Stockholms län är det branscherna i rutan ovan vi 

menar med den kulturella och kreativa sektorn. För att 

ge en fördjupad bild har vi även kompletterat med en 

känslighetsanalys där vi använder en smalare definition, 

som vi kan kalla kulturella sektorn. Den smalare 

definitionen kan ses som de två innersta cirklarna i Figur 1. Det 

innebär framför allt att branscherna reklam och PR, mode och 

dataprogrammering har exkluderats.   

 I kapitlet med den geografiska utbredningen har vi, i 

diskussion med Stockholms läns landsting, valt att 

fokusera på kreatörer i den kulturella och kreativa 

sektorn. Det vill säga den innersta cirkeln och delar av 

cirkel två och tre. Det innebär att vi har exkluderat 

framför allt handeln och olika typer av stödfunktioner. I 

detta kapitel är därför inte bokhandlare, skivaffärer, klädbutiker 

och liknande inräknade. Även bokbinderier och tillverkare av 

musikinstrument är exempel på verksamheter som har 

exkluderats.  
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Anledningen till att vi har valt att fokusera på kreatörer i den geografiska 

studien är att handeln riskerar att få ett för stort genomslag i statistiken. 

Ur landstingets perspektiv är det även kärnan i den kulturella och 

kreativa sektorn som deras verksamhet i första hand riktas mot. 

Att handeln har exkluderats innebär att vi har valt att exkludera 

modebranschen helt i denna del av undersökningen. Detta på grund av 

att en stor del av modedesigners verksamheter är registrerade på olika 

branschkoder för olika typer av klädaffärer. 

För en fördjupad diskussion kring metoden hänvisar vi till kapitlet ”Så 

har vi gjort” i slutet av rapporten. I denna diskussion redovisas vilka 

statistiska branschkoder som har utgjort underlaget till statistiken. 

Företagens och arbetsmarknadens kännetecken 

Inom den kulturella och kreativa sektorn ryms en mängd företag och 

organisationer inom ett flertal branscher. Sektorn innefattar företag i 

varierande storlek, allt från multinationella jättar som H&M till den 

frilansande kulturarbetaren. Det finns dock en del gemensamma 

karaktärsdrag mellan branscher och olika typer av företag som gör det 

meningsfullt att tala om en sektor. 

Myndigheten Tillväxtverket har gjort en studie kring de kulturella och 

kreativa företagens karaktärsdrag.1 Några av resultaten som presenteras 

är följande: 

 Det är vanligare att företag inom den kulturella och kreativa 

sektorn är soloföretag, det vill säga att de saknar anställda: 56 

procent inom kulturella och kreativa sektorn jämfört med 41 

procent bland samtliga företag i Sverige.2 

 Fler företagare inom den kulturella och kreativa sektorn uppger 

att de har annan sysselsättning vid sidan av sin verksamhet: 34 

procent jämfört med 29 procent bland samtliga företag. 

 Företag inom kulturella och kreativa sektorn har i högre 

utsträckning än samtliga företag utvecklat eller sålt nya tjänster 

under de tre senaste åren, vilket tyder på att de är mer innovativa 

än andra företag. 

 Företag inom kulturella och kreativa sektorn samarbetar med 

andra företag i högre utsträckning än andra: 56 procent jämfört 

med 48 procent. De samarbetar också och inom fler områden, 

                                                             
1
 Tillväxtverket, (2015), ”Förutsättningar för kulturella och kreativa företag – Företagens villkor och 

verklighet 2014”. I undersökningen ingår företag med en omsättning som är 200 000 kr eller högre. 

2
 Enligt SCB:s Företagsdatabasen är det en betydligt högre andel soloföretag, cirka 96 procent bland 

samtliga företag, kulturella och kreativa sektorn har cirka en procentenhet högre andel soloföretag. 
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vilket kan vara en förklaring till att de har högre 

innovationsförmåga än näringslivet som helhet.3 

 Företag inom den kulturella och kreativa sektorn säljer tjänster 

och produkter till andra företag i större utsträckning än bland 

samtliga företag. 

 Företag inom den kulturella och kreativa sektorn ser i större 

utsträckning sin marknad som i huvudsak nationell snarare än 

lokal eller regional. 

 Det är även en högre andel av företagen inom den kulturella och 

kreativa sektorn som ser sin marknad som internationell. 

30 procent av företagen inom den kulturella och kreativa sektorn 

exporterar, vilket är nästan dubbelt så stor andel än bland 

samtliga företag. Bland de medelstora företagen som har 50—249 

anställda är skillnaden som störst. I denna kategori av företag är 

det 81 procent av företagen inom den kulturella och kreativa 

sektorn som exporterar. Bland samtliga företag i denna 

storlekskategori är det 41 procent som exporterar. 

 Tillväxtviljan är sammantaget lika stor bland företag inom den 

kulturella och kreativa sektorn som bland samtliga företag. Det är 

således en myt att dessa företag inte vill växa. Det är däremot en 

lägre andel bland kulturella och kreativa företag som vill växa 

genom fler anställda. 

 
 
  

                                                             
3
 Tillväxtverket (2015), Nyhetsblad: ”Företag som samverkar är mer innovativa”.  
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Den övergripande bilden 
I detta avsnitt presenterar vi den övergripande bilden av den kulturella 

och kreativa sektorns storlek i Stockholms län.  

Stockholm i framkant i Europa 
Den kulturella och kreativa sektorn i Sverige och särskilt 

Stockholmsregionen är stark vid internationella jämförelser. I en studie 

från European Cluster Observatory (ECO) 2011 gjordes en jämförelse 

mellan 250 stycken regioner i Europa av den kulturella och kreativa 

sektorns storlek. I denna studie hamnar Stockholms län i topp när det 

gäller hur stor andel av hela arbetsmarknaden som anställd inom den 

kulturella och kreativa sektorn. Stockholm hade enligt studien 10,4 

procent av arbetsmarknaden inom den kulturella och kreativa sektorn 

och följdes av regionerna för London (10,1), Prag (8,6), Rom (7,2) och 

Oslo (7,1). 

 

Figur 2: Den kulturella och kreativa sektorns andel av arbetsmarknaden, jämförelse mellan 

250 europeiska regioner. Källa: European Cluster Observatory. 

 

Även senare internationella studier har bekräftat bilden av Sverige som 

ett starkt fäste för den kulturella och kreativa sektorn. Den brittiska 
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organisationen NESTA publicerade nyligen, december 2015, en studie 

kring den kreativa ekonomin där Sverige hamnar i topp vid en europeisk 

jämförelse. 

NESTA använder sig av en delvis annorlunda definition av den kulturella 

och kreativa sektorn än vad ECO gör och vad vi gör i denna rapport. 

Kortfattat mäter NESTA dels andelen verksamma inom den kulturella 

och kreativa sektorn men även de med kulturella och kreativa yrken som 

arbetar i sektorer utanför den kulturella och kreativa sektorn, vilket de 

sammantaget benämner den kreativa ekonomin. Exempelvis inkluderar 

Nesta även en illustratör som är anställd av ett livsmedelsföretag. 

Studien gör en jämförelse mellan sex länder i Europa och visar att i 

Sverige hör 11,9 procent av arbetsmarknaden till den kreativa ekonomin. 

Efter Sverige följer Nederländerna (10,9), Storbritannien (9,9), Tyskland 

(8,0), Frankrike (7,5) och Polen (5,6) av de specialstuderade länderna. 

Var femte företag i länet hör till den kulturella och 
kreativa sektorn 

Antalet arbetsställen inom den kulturella och kreativa sektorn i 

Stockholms län var 60 284 år 2013. Det innebär att drygt var femte, 22,4 

procent, av alla arbetsställen i länet finns inom den kulturella och 

kreativa sektorn, se Figur 3. Ser vi till den smalare definitionen hörde 

14,4 procent, cirka 39 000, av arbetsställena i Stockholms län till den 

kulturella sektorn. 

Arbetsställen är företagens platser där de bedriver sin verksamhet. Ett 

företag kan således ha flera arbetsställen och därför är det en mer 

intressant variabel att studera vid regionala mätningar än att titta på 

antal företag. Antal företag är på så sätt mer relevant att studera för den 

nationella nivån. Variabeln arbetsställen kan dock i stor utsträckning 

likställas med antal företag då det är förhållandevis få företag som har 

mer än ett arbetsställe.4 

 

                                                             
4
 I Sverige fanns det 2013 cirka 1 055 000 företag som var fördelade på 1 097 000 arbetsställen. Det är 

alltså en väldigt liten andel av företagen som har fler än ett arbetsställe. Inom KKS kan vi dessutom 

förvänta oss en än mindre andel då det inom sektorn är en större andel soloföretag och mindre företag 

än i Sverige generellt. 
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Figur 3: Fördelningen av andelen företag i Stockholms län 2013. Jämförelse mellan 

kulturella och kreativa sektorn och övriga näringar. 

 

I Sverige totalt finns det cirka 141 000 företag inom den kulturella och 

kreativa sektorn. Om vi jämför Stockholms län med Sverige totalt är det 

fyra av tio, 42,8 procent, av företagen som är lokaliserade i Stockholms 

län. Enligt den smalare definitionen är det istället 45,4 procent av 

företagen som är lokaliserade i Stockholms län. 

Hälften av alla anställda inom den kulturella och 
kreativa sektorn i Sverige finns i Stockholms län 

Antalet anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms 

län var 83 562 personer år 2013. Det innebar att nära hälften, 44 procent, 

av de anställda inom sektorn i hela Sverige finns i Stockholms län, se 

Figur 4. Det kan jämföras med att cirka 23 procent av Sveriges befolkning 

bor i Stockholms län. 

Enligt den smalare definitionen av den kulturella sektorn var det 31 050 

personer som var anställda inom sektorn. Jämfört med Sverige som 

helhet innebär det att 46,0 procent av sektorns anställda är lokaliserade i 

Stockholms län. 

Andelen anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i länet utgör 

en lägre andel av hela arbetsmarknaden än andelen företag. Av alla 

anställda i länet är 11,1 procent anställda inom den kulturella och kreativa 

sektorn. Det tydliggör bilden av den höga andelen soloföretag och mindre 

företag inom den kulturella och kreativa sektorn. 

Kulturella och 
kreativa 
företag 

22 % 

Övriga företag 
78 % 
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Figur 4: Fördelningen av antalet anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i Sverige 

2013. Jämförelse mellan Stockholms län och övriga Sverige. 

Kulturella och kreativa sektorn omsätter 
260 miljarder kronor i Stockholms län 

År 2013 omsatte den kulturella och kreativa sektorn 260 miljarder kronor 

i Stockholms län. Det var 60,6 procent av sektorns totala omsättning i 

Sverige på 429 miljarder kronor, Tabell 1. Ser vi istället till den smalare 

definitionen omsatte den kulturella sektorn 78 miljarder kronor, vilket 

motsvarade 52,7 procent av sektorns totala omsättning i Sverige enligt 

denna avgränsade definition. 

Kulturella och kreativa sektorn utgör 6 procent av 
BRP i Stockholms län 

Förädlingsvärdet, det vill säga det värde som sektorn bidrog med till 

bruttoregionalprodukten (BRP) uppgick till 75,6 miljarder kronor. Det 

innebar att den kulturella och kreativa sektorn utgjorde 6,4 procent av 

BRP år 2013, se Tabell 1. I hela Sverige utgjorde den kulturella och 

kreativa sektorn 4,5 procent av BNP.  

Enligt den smalare definitionen uppgick den kulturella sektorns del av 

BRP i Stockholms län till 2,3 procent motsvarande 28 miljarder kronor. 

 

 

 

Stockholms 
län 

44% 

Övriga Sverige 
56% 
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Tabell 1: Den kulturella och kreativa sektorn, omsättning och förädlingsvärde år 2013. 

Jämförelse mellan Stockholms län och övriga Sverige. 

 
Omsättning (tkr) Förädlingsvärde (tkr) 

KKS i Stockholms län 259 988 729 75 589 243 

Stockholms läns andel av 
KKS i Sverige 

60,6 % 51,5 % 

KKS andel av näringslivet i 
Stockholms län 

11,5 % 11,5 % 

KKS andel av BRP i 
Stockholms län  

6,4 % 
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Geografisk utbredning 
I detta avsnitt studerar vi den kulturella och kreativa sektorns utbredning 

i Stockholms län. Statistiken har brutits ned på femsiffrig 

postnummernivå, vilket möjliggör mycket detaljerade analyser av 

sektorns utbredning i stora delar av länet. På föregående sida visas en 

karta över Stockholms län där de 26 kommuner som utgör länet är 

utmarkerade. 

 

I detta avsnitt har vi valt att fokusera på kreatörer i den 

kulturella och kreativa sektorn. Det vill säga den innersta 

cirkeln och delar av cirkel två och tre. Det innebär att vi har 

exkluderat framför allt handeln och olika typer av 

stödfunktioner. Det gör vi för att inte handel ska få för stort 

genomslag och att det är kreatörer som är i fokus för 

landstingets arbete. Se inledning och metodkapitlet för en 

fördjupning. 

Kulturella och kreativa sektorn finns i hela länet 
Det första vi kan konstatera är att den kulturella och kreativa sektorn är 

representerad i hela länet. Figur 5 visar en översiktlig bild över sektorns 

utbredning i länet sett till antalet arbetsställen per postnummerområden. 

Det är endast några enstaka områden som saknar ett arbetsställe inom 

den kulturella och kreativa sektorn. Arbetsställen är företagens platser 

där de bedriver sin verksamhet. Ett företag kan således ha flera 

arbetsställen. Som vi konstaterade i föregående avsnitt kan dock 

arbetsställen i stor utsträckning likställas med företag, särskilt när vi har 

exkluderat handeln från datamaterialet. 
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Figur 5: Geografisk spridning av arbetsställen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län. 
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Men det är en koncentration till länets centrala delar 

Spridningen av antalet arbetsställen sträcker sig från noll i några enstaka 

områden upp till 130 i de områden där flest arbetsställen finns. Det går 

att se att kartan på föregående sida, Figur 5 visar på en viss koncentration 

till länets mer centrala delar. Figur 6 nedan visar ett utsnitt av länets 

centrala delar där det är en koncentration av arbetsställen inom den 

kulturella och kreativa sektorn. 

De områden som ligger tio i topp hittas på Södermalm, Gamla stan och 

Östermalm – centrala stadsdelar i Stockholms kommun. Andra områden 

som också sticker ut något i kartan är de sydvästra närförorterna kring 

Midsommarkransen, där exempelvis Konstfack och Transit 

kulturinkubator ligger, och Årsta. Ytterligare ett område som utmärker 

sig hittas om vi förflyttar oss österut till delar av Nacka. 

 

 

Figur 6: Antal arbetsställen inom den kulturella och kreativa sektorn, utsnitt ur Stockholms län. 
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I Figur 5 och Figur 6 på föregående sidor redovisas statistiken i absoluta 

tal för respektive område. Postnummerområdena är dock olika stora, 

vilket ger en något missvisande bild av i vilken utsträckning 

arbetsställena inom den kulturella och kreativa sektorn är klustrade.  

I Figur 7 och Figur 8 har vi beräknat antalet arbetsställen per 

kvadratkilometer. Då framträder koncentrationen till framför allt länets 

centrala delar än tydligare. Spridningen är också mycket stor i länet. I 

stora delar av länet är antalet arbetsställen färre än ett arbetsställe per 

kvadratkilometer. De områden som har den högsta koncentrationen har 

upp till nära 3 000 arbetsställen per kvadratkilometer. 

 

 

Figur 7: Antal arbetsställen per kvadratkilometer i Stockholms län. 
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När vi zoomar in till de mer centrala delarna i Figur 8 går det att se att 

den allra största koncentrationen av arbetsställen finns på Södermalm 

och till viss del även till områden på Östermalm och Kungsholmen. På 

Södermalm är det tydligt att koncentrationen framför allt är till den del av 

stadsdelen som marknadsför sig själv som ”Sofo – Söder om 

Folkungagatan” med en inriktning på design, kultur, restaurang och 

nattliv, se Figur 10. 

Det är även intressant att notera att ett område från Solna över till 

Sundbyberg framträder mer tydligt. I detta område är det mellan 100—

1 000 arbetsställen inom den kulturella och kreativa sektorn per 

kvadratkilometer. I Figur 9 på nästa sida har vi zoomat in över detta 

område.  

 

  

Figur 8: Antal arbetsställen per kvadratkilometer i Stockholms län, utsnitt av länets centrala delar. 
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Figur 9: Antal arbetsställen per kvadratkilometer. Utsnitt över Solna och Sundbyberg. För att underlätta 

orientering i kartan har vi markerat tre centrala gator och järnvägen. 

Figur 10: Antal arbetsställen per kvadratkilometer. Utsnitt över Södermalm i Stockholm. Götgatan, Hornsgatan, 

Ringvägen och Folkungagatan har ritats ut på kartan för att tydliggöra orienteringen. 
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Storstadens betydelse 

Att det är en koncentration till den stora staden är något som går igen när 

den kulturella och kreativa sektorn studeras internationellt. Det var 

exempelvis ett tydligt resultat i den mätning från European Cluster 

Observatory som vi redovisade i föregående kapitel. Att resultatet visar på 

en koncentration till Stockholms kommun och framför allt Stockholms 

innerstad är därför väntat. 

Det finns framför allt två huvudsakliga förklaringar till att det ser ut på 

det sättet. Det första och mest självklara är att det bor betydligt fler 

människor i dessa områden, vilket leder till att arbetsmarknaden är större 

generellt.  

Men andra mätningar har också visat på att den kulturella och kreativa 

sektorns andel av arbetsmarknaden är större i storstäderna även i relativa 

tal, det vill säga högre andel.5 I föregående avsnitt såg vi en koncentration 

av den kulturella och kreativa sektorn i Sverige till Stockholms län, på 

motsvarande sätt inom Stockholms län är det en koncentration till 

huvudstadskommunen. 

Den andra, och generella förklaringen när det gäller kluster, handlar om 

behovet av att vara nära kunder och samverkansparter. Tillväxtverkets 

mätning visar att företag inom den kulturella och kreativa sektorn 

samarbetar i högre utsträckning med andra företag och sektorer än vad 

företag generellt gör i Sverige. Företag inom den kulturella och kreativa 

sektorn säljer också i högre utsträckning till andra företag än vad samtliga 

företag i Sverige gör.6 För de företag som riktar sig till konsumenter 

direkt är det viktigt att kunna nå en tillräckligt stor publik, vilket är 

lättare där fler människor bor. Att vara nära både samarbetspartners och 

sina kunder är viktigt och bidrar därför till en koncentration till 

Stockholm. 

En ytterligare förklaring kan vara att det är en högre andel företagare 

inom den kulturella och kreativa sektorn som är sysselsatt med annat vid 

sidan av sina företag än bland samtliga företagare i Sverige, de är så 

kallade kombinatörer. Det finns större möjligheter att få ett extrajobb 

som drygar ut brödfödan där arbetsmarknaden generellt är större. I detta 

sammanhang är det tydligt att institutioner och utbildningar fyller en 

viktig funktion som uppdrags- och arbetsgivare, och därmed en anledning 

till flytt från första början. I Stockholm finns helt enkelt fler önskvärda 

uppdrag och jobb i sektorn över huvud taget.  

                                                             
5
 Se exempelvis Mälardalsrådet (2013), ”Kreativa Krafter”. 

6
 Tillväxtverket, (2015), ”Förutsättningar för kulturella och kreativa företag – Företagens villkor och 

verklighet 2014”. 
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Våra tidigare studier pekar också på betydelsen av att följa i förebilders 

fotspår. Man flyttar kanske till Stockholm för att det är där man förväntar 

sig att man ska vara om man vill förverkliga sina drömmar att verka inom 

den kulturella och kreativa sektorn, enkelt sagt. 

Det är också viktigt att komma ihåg att statistiken indikerar 

var ”affärerna” äger rum och var kontoren finns, det vill säga var 

företagen är registrerade. Men det är exempelvis inte ovanligt att 

verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn skiftar var de utför 

sitt arbete under olika faser av sitt arbete. Det finns många exempel på 

författare och konstnärer som hämtar inspiration från landsbygden eller 

har sin verkstad på sitt landställe där de utför sin produktion. När det är 

dags att marknadsföra och sälja sitt arbete sker det i en större stad. 

Ur ett policyperspektiv är det viktigt att vara medveten om detta när det 

exempelvis gäller insatser för ökad samverkan mellan den kulturella och 

kreativa sektorn och besöksnäringen. Även om det ser ut som att det är få 

som är verksamma på landsbygden i länet, kan det finnas betydligt fler 

som delvis har sin verksamhet där och kan vara intresserade av att delta i 

att öppna sina ateljéer för konstrundor eller dylikt. Denna typ av 

kvalitativ inventering är därför viktig att göra för att få en djupare bild av 

varje specifik del av länet. 

Lokalisering påverkar omsättningen bara 
marginellt  

Figur 11 och Figur 12 på nästföljande sidor visar omsättning i absoluta tal 

per område respektive omsättning per kvadratkilometer. Kartorna visar 

att omsättningen följer samma mönster som arbetsställenas lokalisering, 

med en koncentration mot länets centrala delar. Detta är väntat, då det 

finns fler företag i de centrala delarna blir även den sammantagna 

omsättningen högre. 

Kartorna i Figur 11 och Figur 12 visar även att det är en mycket stor 

spridning av omsättningens koncentration. Från områden med en 

omsättning på runt hundra tusen per kvadratkilometer till områden upp 

till 96 miljarder kronor per kvadratkilometer. I relativt stora delar av 

länet är omsättningen upp till ett par hundra tusen kronor per 

kvadratkilometer, de grå fälten i Figur 12. 

Det går dessutom att se att det är en liten koncentration vid tätorter som 

ligger längre ut från länets mitt, bland annat Norrtälje och Nynäshamn 

samt i Märsta och Södertälje. 
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Figur 11: Utbredning av omsättningen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län. 
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Figur 12: Omsättning per kvadratkilometer. 
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I utsnittet av de centrala delarna i länet i Figur 13 framgår det att 

områden med högst omsättning per kvadratkilometer sträcker sig som ett 

band från Södermalm via Gamla Stan till Norrmalm och Östermalm där 

det är en särskilt stark koncentration av områden i de högre 

omsättningsintervallen.  

Den inzoomade kartan synliggör även några mindre klusterbildningar 

runt om i länet, bland annat i Järfälla, Danderyd, Nacka, Stockholms 

södra förorter och Huddinge. 

Att det finns en koncentration av omsättningen till de centrala delarna 

har som sagt varit väntat efter resultatet av arbetsställenas lokalisering. I 

föregående avsnitt var vi även inne på olika förklaringar till att det ser ut 

på detta sätt. Men innebär det att det också går bättre för företagen som 

ligger i länets centrala delar? 

Figur 13: Omsättning per kvadratkilometer, utsnitt av länet. 
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I Figur 14 på nästa sida har vi beräknat omsättningen per arbetsställe för 

att få en uppfattning om hur lokaliseringen påverkar omsättningens 

storlek för företagen. Det första vi kan konstatera är att i stora delar av 

länet är omsättningen förhållandevis låg per arbetsställe, upp till 500 000 

kronor. Det går inte att se något tydligt mönster i denna observation utan 

det gäller för hela länet.  

Det andra vi kan konstatera är att det visserligen är fler områden, i 

anslutning till varandra, i de centrala delarna som har en högre 

omsättning per arbetsställe. Men det är inte endast i denna del av länet 

som omsättningsnivåerna per företag är i de högre intervallen. Dessa 

områden finns spridda lite varstans i länet. Det går därför inte att säga att 

företagen i de centrala delarna är mer lönsamma eller omsätter mer än de 

utanför de största tätorterna. Lokaliseringen verkar inte påverka 

företagens omsättningsnivåer. 

Vi vill också poängtera att detta mått är något trubbigt. Ett eller ett par 

företag med en stor omsättning kan få ett mycket stort genomslag i ett 

område, särskilt i områden med färre företag. Dessutom för ett enskilt 

företag kan det vara mer eller mindre avgörande för omsättningen var 

man är lokaliserad. 

Ur ett policyperspektiv är det även viktigt att skapa goda förutsättningar 

för att verka inom dessa näringar i hela länet. Även om det är många som 

idag är verksamma i de centrala delarna är det många som ursprungligen 

kommer från andra platser, liksom från Sverige som helhet. Att det finns 

ett kulturellt utbud och förebilder i länets alla delar är därför viktigt för 

talangutvecklingen, som även gynnar de centrala delarna.  
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Figur 14: Omsättning per arbetsställe 
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Figur 15: Utbredning av antalet anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län. 
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Jämnare fördelning i länet av större 
organisationer 

Figur 15 på föregående sida visar utbredningen av antalet anställda. 

Spridningen i länet sträcker sig från områden där det bara finns 

soloföretag utan några anställda till områden med upp till nära 1 300 

anställda. Figur 16 visar ett utsnitt över områden där koncentrationen av 

antalet anställda är starkare. 

Figur 16: Utsnitt av utbredningen av antalet anställda inom den kulturella och kreativa 

sektorn i Stockholms län. 
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Figur 17: Anställda per arbetsställe. 
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Figur 17 på föregående sida visar fördelningen av antalet anställda per 

arbetsställe inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län. 

Det är tydligt att det generellt sett i länet är få anställda per företag: den 

största delen av länet har 0–1 anställd per arbetsställe. Detta resultat 

överensstämmer med tidigare mätningar av branschstrukturen inom den 

kulturella och kreativa sektorn, vilka har visat att 95 procent av företagen 

är soloföretag och 97 procent har färre än 10 anställda. 

Att undersöka antal anställda per arbetsställe ger en indikation om var 

större arbetsgivare finns. Ett första konstaterande är att det är en 

jämnare fördelning av större företag i länet än vad det är av samtliga 

företag. Vi vill dock påpeka att det är ett något trubbigt verktyg att mäta 

antalet anställda per arbetsställe. Ett företag med många anställda kan få 

ett stort genomslag vid en fördelning av antalet anställda över antalet 

företag inom ett specifikt område, särskilt i områden med färre företag.  

När vi zoomar in i kartan i Figur 18 sticker de norra delarna av Botkyrka 

ut där det är en koncentration av områden med 5—10 anställda per 

arbetsställe. Det är områden som täcker in bland annat Subtopia (med 

Cirkus Cirkör).  

I Stockholms centrala delar är det intressant att notera att när det gäller 

antal anställda per arbetsställe är det inte Södermalm som utmärker, 

vilket var fallet när det gällde antalet arbetsställen. Istället går det ett 

band av områden från Norrmalm över Djurgården och ner till Frihamnen, 

där det finns ett kluster av medie- och filmbolag. 

I Tabell 2 har vi sammanställt en topplista med de postnummer som 

rankas högst efter arbetsställen, anställda och omsättning. När det gäller 

antal arbetsställen är det Södermalm som dominerar, medan det är mer 

spritt för de andra två variablerna. Det är intressant att notera att det 

enbart är två postnummer som förekommer på fler än en topplista. För 

topplistan över antal anställda och omsättning har enskilda stora företag 

troligtvis ett stort genomslag. Området i Marieberg som är i topp för antal 

anställda omfattar Bonniers tidningskluster med bland annat Dagens 

Nyheter, Expressen och Dagens industri. Området som ligger i topp när 

det gäller omsättning omfattar bland annat mediebolaget MTG.  
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Figur 18: Antal anställda per arbetsställe, utsnitt. 
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Tabell 2: Topplistor, postnummer i fem i topp, sorterat efter arbetsställen, anställda och 

omsättning. 

 

 

Arbetsställen - topp fem 

 Nummer Postort Stadsdel Arbetsställen Antal anställda Omsättning mnkr 

1 118 46 Stockholm Södermalm: 
Götgatsbacken 

130 424 1 266,58 

2 116 24 Stockholm Södermalm: 
Åsögatan/Östgötagatan 

123 319 447,90 

3 111 30 Stockholm Gamla Stan: 
Österlångg./Skeppsbron 

114 644 889,09 

4 118 20 Stockholm Södermalm: 
Slussen 

98 235 304,88 

5 116 20 Stockholm Södermalm: 
Mosebacke 

97 196 247,09 

       

Anställda - topp fem 

 Nummer Postort Stadsdel Arbetsställen Antal anställda Omsättning mnkr 

1 112 60 Stockholm Kungsholmen: 
Marieberg 

49 1 273 3 519,47 

2 111 64 Stockholm Norrmalm: 
Centralen 

41 1 239 3 917,41 

3 111 52 Stockholm Norrmalm: 
Klara 

31 845 605,26 

4 111 51 Stockholm Norrmalm: 
City 

18 839 955,78 

5 116 45 Stockholm Södermalm: 
Stadsgården 

36 796 866,64 

       

Omsättning - topp fem 

 Nummer Postort Stadsdel Arbetsställen Antal anställda Omsättning mnkr 

1 118 67 Stockholm Södermalm: 
Ringvägen 

48 426 3 978,68 

2 111 64 Stockholm Norrmalm: 
Centralen 

41 1 239 3 917,41 

3 112 60 Stockholm Kungsholmen: 
Marieberg 

49 1 273 3 519,47 

4 114 29 Stockholm Östermalm: 
Birger Jarlsgatan 

49 367 3 519,39 

5 118 29 Stockholm Södermalm: 
Åsögatan 

49 328 2 263,45 



 

 

 

38 

 

 

Avslutande 
diskussion 

  



 

 

 

39 

Avslutning 
I denna rapport har vi studerat den kulturella och kreativa sektorn i 

Stockholms län. Resultatet av kartläggningen visar att den kulturella och 

kreativa sektorn har stor betydelse för länets ekonomi: drygt 6 procent av 

bruttoregionalprodukten utgörs av sektorn och här återfinns var femte 

företag i länet. Denna siffra ska dessutom ses som att den ligger i 

underkant. Till exempel ingår inte offentlig verksamhet, bland annat de 

flesta bibliotek och flera museer, i dessa siffror. 

Den kulturella och kreativa sektorn utgör sammantaget en viktig 

sysselsättning för många människor i länet och det finns skäl till att dess 

betydelse kommer att öka i framtiden. Separata branschmätningar av 

bland annat modebranschen, musikbranschen och dataspelsbranschen, 

alla med starkt säte i länet, har vuxit kraftigt under de senaste åren.7 

Många gånger växer de betydligt snabbare än näringslivet som helhet. 

Särskilt exporten är stark inom sektorn. En betydligt högre andel av 

företagen inom den kulturella och kreativa sektorn exporterar jämfört 

med samtliga företag.8 

Med en ökad automatisering av arbetsmarknaden, där robotar kommer 

kunna genomföra arbetsuppgifter som idag kräver högskoleutbildning, 

kan den kulturella och kreativa sektorn komma att få än högre betydelse 

för sysselsättningen. Studier pekar på att denna utveckling kommer 

drabba sysselsättningen inom den kulturella och kreativa sektorn i 

mindre utsträckning än för många andra branscher.9 

Att sektorn är särskilt stark i Stockholms län idag är inte skäl nog för att 

luta sig tillbaka. En utmaning handlar om att förvalta den attraktionskraft 

som finns idag för kreativa talanger och företag. Det finns dessutom fler 

utmaningar för att den kulturella och kreativa sektorn ska nå sin fulla 

potential. Bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för att öka 

tillgången till finansiering för dessa branscher och att stärka tvärsektoriell 

samverkan genom olika insatser, samt att hela tiden balansera mellan 

nyskapande och arv.10 I detta sammanhang ska bostadsbristen i länet 

även nämnas som ett hot mot att få hit kreativa talanger. Bland annat 

                                                             
7
 Se exempelvis ASFB, (2015), ”Modebranschen i Sverige – statistik och analys 2015 uppdatering”, 

Musiksverige, (2015), ”Musikbranschen i Sverige” och Dataspelsbranschen, (2015), ”Spelutvecklarindex 

2015”. 

8
 Tillväxtverket, (2015), ”Förutsättningar för kulturella och kreativa företag – Företagens villkor och 

verklighet 2014”. 

9
 Nesta (2015), “Creativity vs. Robots: The Creative Economy and the Future of Employment”. 

10
 European Creative Industries Alliance har tagit fram ett policyprogram med tio områden för att stärka 

den kulturella och kreativa sektorn i Europa. 
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företag som Spotify har haft samtal med regeringen om 

bostadssituationen och dess betydelse för dem att rekrytera personal.11  

För det offentliga handlar det också om att säkerställa att det finns ett 

kulturellt utbud och möjligheter att utvecklas och vara verksam i hela 

länet. En stark kulturell och kreativ sektor bidrar även med olika 

indirekta effekter. Det handlar exempelvis om att kulturella evenemang 

och verksamheter är viktiga reseanledningar som lockar turister och 

därmed har stor betydelse för besöksnäringen. Den kulturella och 

kreativa sektorn bidrar även med att göra Stockholms län till en mer 

attraktiv plats där människor vill bo och verka, mjuka faktorer som blivit 

allt viktigare i att attrahera arbetskraft på en alltmer global 

arbetsmarknad. Att det finns möjlighet för människor och inte minst barn 

och unga att delta i kulturlivet och att skapa själva. Det handlar inte minst 

om att säkerställa en återväxt av nya talanger men även om dess 

betydelse för social sammanhållning och även för ett kreativt tänkande 

generellt. 

Rapporten är den första där den geografiska utbredningen av sektorn har 

studerats på sådan detaljerad nivå. Den geografiska nedbrytningen visar 

på en tydlig koncentration av den kulturella och kreativa sektorn till 

länets mest centrala delar. Detta förklaras till viss del av att fler 

människor bor i dessa områden. Andra förklaringar är att företag inom 

den kulturella och kreativa sektorn behöver vara nära 

samverkanspartners och kunder. Att det finns en offentlig kulturell 

infrastruktur i hela länet är därför viktigt för sektorns ekosystem.  

I denna rapport har vi beskrivit hur utbredningen av den kulturella och 

kreativa sektorn ser ut i länet. Vi har dock inte studerat hur 

förutsättningarna ser ut mer specifikt för verksamheterna inom sektorn i 

de olika delarna av länet. Ett nästa steg för att ta fram mer anpassade 

utvecklingsinsatser är att kvalitativ studera samspelet mellan de 

tättbefolkade centrala delarna i länet och områden med mindre orter och 

landsbygd. 

 

 

 

 

                                                             
11

 Dagens Nyheter, (2015), “Spotify: Stockholm är sämst”. 2015-03-03. 
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Slutsatser och rekommendationer i korthet 

Slutsatser 

Nedan följer några av de centrala slutsatserna i rapporten. 

 Den kulturella och kreativa sektorn är stark i länet i förhållande 

till Sverige, och även internationellt. Cirka 40 procent av 

företagen i Sverige är lokaliserade i Stockholms län. 

 Det är en koncentration av den kulturella och kreativa sektorn till 

mer tätbefolkade områden. I denna rapport är det första gången 

denna koncentration är belagd med data för Stockholms län. 

 Storstadens dragningskraft för denna sektor kan dels förklaras av 

att många institutioner och utbildningar är lokaliserade här. Dels 

att det finns ett behov för företag inom kulturella och kreativa 

sektorn att vara nära andra företag. De samverkar med andra 

företag, både inom sektorn och med andra sektorer, i högre 

utsträckning än företag generellt i Sverige.  

 Resultaten indikerar dock inte att företag utanför de största 

tätorterna har lägre omsättningsnivåer än företag i tätorterna. 

 Det är en jämnare fördelning i länet av större företag inom den 

kulturella och kreativa sektorn än vad det är av företag generellt 

inom sektorn. 

 

 

Rekommendationer 

Resultaten i studien är bakåtblickande. För att den kulturella och kreativa 

sektorns fortsatta utveckling kan flera åtgärder genomföras. Det handlar 

både om generella åtgärder och specifika för den kulturella och kreativa 

sektorn. 

 Regionalt perspektiv. Att offentliga insatser mot den 

kulturella och kreativa sektorn har en regional utgångspunkt då 

klusterbildningar sträcker sig mellan kommuner och många är 

verksamma över kommungränser. 

 Förebilder i hela länet. Säkerställ att det finns kulturella och 

kreativa verksamheter i hela länet där det finns möjlighet att 

delta i kulturella aktiviteter och där talanger kan utvecklas. 

 Nationellt perspektiv. Talanger är gissningsvis jämnt spridda 

över landet, även om många till slut kommer till 

huvudstadsregionen för utbildning, jobb och för att uppfylla sina 

drömmar. Att det finns möjligheter att ta del av kultur som 
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publik och för ens eget skapande i hela landet är därför viktigt 

även för Stockholms län. 

 Tillgång till lokaler. Att det planeras för att det finns platser 

som klarar de utrymmen och krav vad gäller exempelvis publik 

verksamhet och bullerstörande verksamheter. Exempelvis att det 

finns spelställen, verkstäder och ateljéer. 

 Samverkan med andra sektorer. Även om företag inom den 

kulturella och kreativa sektorn samverkar med andra företag i 

hög utsträckning har detta potential att utvecklas ytterligare. 

Särskilt viktig är samverkan mellan den kulturella och kreativa 

sektorn och besöksnäringen på landsbygden. 

 Bostadssituationen i länet. Bostadsbristen i länet är ett hot 

mot sektorns utveckling, både vad gäller möjligheten för 

studenter att få boende och att sedan verka i länet efter avslutad 

utbildning. Se exempelvis Stockholms handelskammare 

(2015), ”Företagen pressas av bostadsbristen”. Dessutom har en 

stor del av de verksamma inom den kulturella och kreativa 

sektorn låga inkomster, sett till utbildningsnivå och arbetade 

timmar och de är ofta egenföretagare, vilket försvårar 

möjligheter för att få bostadslån. 
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Så har vi gjort 
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Metod 
I detta avsnitt beskriver vi metoden för inhämtningen av det statistiska 

underlaget som rapportens analys bygger på. 

Statistiskt underlag 
Den statistiska datan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och 

registret för Företagens ekonomi. I Företagens ekonomi ingår alla ”aktiva 

företag”, vilket innebär att de skattat för anställd personal, betalt 

mervärdesskatt eller F-skatt. I Företagens ekonomi ingår inte offentlig 

sektor. Det innebär att verksamheter som drivs inom den offentliga 

sektorn inte ingår i statistiken. Det gäller exempelvis verksamheter som 

Moderna museet eller de flesta bibliotek i länet. Verksamheter som drivs 

som bland annat aktiebolag men ägs av det offentliga ingår dock i 

statistiken, exempelvis Kulturhuset Stadsteatern Stockholm eller 

Dramaten.  

Kartläggningen är vidare baserad på statistiska branschkoder enligt 

Svenskt Näringslivsindex, så kallade SNI-koder. I Sverige finns det inte 

någon officiell statistisk definition av den kulturella och kreativa sektorn 

kring exakt vilka branschkoder som utgör sektorn. Utgångspunkten i 

denna rapport har dock inte varit att utveckla en metod, utan att använda 

en metod som redan är etablerad i andra studier. 

Urvalet av koder som ingår i datan som presenteras i denna rapport 

bygger på European Cluster Observatorys (ECO) definition av den 

kulturella och kreativa sektorn.12 Denna definition har varit 

utgångspunkten vid flera mätningar i Sverige. Tillväxtverkets rapport om 

företagens villkor och verklighet inom den kulturella och kreativa sektorn 

bygger sin definition på ECO.13 Tillväxtverket har även byggt ut 

definitionen i sin rapport med modebranschen som inte ingår i ECO:s 

definition. Tillväxtverkets komplettering av modebranschen bygger på 

tidigare mätningar av modebranschen, enligt en metod som utvecklats av 

Volante på uppdrag av Association of Swedish Fashion Brands.14 Denna 

metod har även använts vid en tidigare studie av den kulturella och 

kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen.15 De statistiska 

branschkoder som ingår i den definition vi har använt i denna rapport är 

redovisade i ”Bilaga 1 – Statistiska branschkoder”. 

                                                             
12

 ECO (2011), “Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries”. 

13
 Tillväxtverket, (2015), ”Förutsättningar för kulturella och kreativa företag – Företagens villkor och 

verklighet 2014”. 

14
 ASFB (2015), ”Modebranschen i Sverige: Statistisk och analys 2015 uppdatering”. 

15
 Mälardalsrådet (2013), ”Kreativa Krafter: Stockholm-Mälarregionen”. 
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Känslighetsanalys: en smalare definition 

För att fördjupa analysen av den kulturella och kreativa sektorn har vi 

även gjort en känslighetsanalys. I känslighetsanalysen har vi utgått ifrån 

en smalare definition av den kulturella och kreativa sektorn som i högre 

utsträckning fokuserar på de innersta cirklarna i den kulturekonomiska 

modellen, se Figur 1 i inledningen. Vi kan kalla denna avgränsning 

för ”kulturella sektorn”. Det innebär bland annat att viss 

datorprogrammering är exkluderad (som omfattar företag som Spotify), 

reklam och PR samt modebranschen. Sammantaget ger den statistiska 

kartläggningen och känslighetsanalysen en djupare förståelse av sektorns 

storlek. Vilka koder som ingår i den smalare definitionen är redovisade 

i ”Bilaga 1 – Statistiska branschkoder”. 

Geografiska nedbrytningar 
De geografiska nedbrytningarna av statistiken baseras på 

postnummerområden på femsiffrig nivå. För den geografiska 

kartläggningen har en ytterligare avgränsning gjorts utifrån den 

definition som används i rapportens övriga delar.  

Syftet med den ytterligare avgränsningen är att fokusera i större 

utsträckning på kreatörer i den kulturella och kreativa sektorns kärna. 

Det innebär att i den geografiska nedbrytningen har handel och vissa 

typer av stödfunktioner exkluderats. För att illustrera hur avgränsningen 

har gjorts kan bokbranschen användas som ett exempel för vilken typ av 

verksamheter som är inkluderade respektive exkluderade. I denna 

kartläggning ingår författaren som skriver boken och bokförlaget som ger 

ut boken. Vad som inte ingår är tryckeriet som trycker boken eller 

bokhandeln som säljer boken. I ”Bilaga 1 – Statistiska branschkoder” 

redovisar vi vilka koder som ingår i den geografiska nedbrytningen. 

Sekretessbortfall i den geografiska kartläggningen 

För att SCB ska kunna lämna ut uppgifter om omsättning måste det 

finnas minst fyra stycken arbetsställen inom det geografiska området. Om 

det är färre än fyra arbetsställen vid ett postnummer uppstår därför ett 

sekretessbortfall. I vårt ursprungliga material är det 13,5 procent av 

postnumren som faller bort på grund av sekretessen. 

För att minska sekretessbortfallet har vi grupperat vissa postnummer där 

det varit flera angränsande postnummer med färre än fyra arbetsställen 

och där sekretessen slår in. Det gäller framför allt i vissa förortsområden 

med en hög andel bostäder och områden i skärgården. Därefter har vi 

fördelat resultatet jämnt över de grupperade postnumren. 

Efter denna bearbetning har antalet postnummer som faller bort på 

grund av sekretess minskat till 9 procent. Sett till antalet arbetsställen är 

det mindre än 1 procent som faller bort på grund av sekretess, 270 av 
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28 912 arbetsställen. Vår bedömning är att detta sekretessbortfall är 

marginellt. Dock är det möjligt att ett enskilt stort företag har fallit bort 

på grund av sekretess. Syftet med kartläggningen är dock inte att studera 

enskilda postnummers omsättning utan att studera de mönster i 

lokalisering som bildas i en mer övergripande och heltäckande bild. 

Siffror rörande antalet arbetsställen påverkas dock inte av sekretess. 

Kartor och diskussion i rapporten som berör arbetsställen är således 

kompletta. 
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Bilaga 1 – Statistiska branschkoder 

Tabell 3: Redovisning av statiska branschkoder som rapportens data är baserad på. 

 

 Kulturella 
och kreativa 
sektorn 

Kulturella sektorn 
(känslighetsanalys) 

Geografisk 
nedbrytning 

13. textilindustri X   

14. beklädnadsindustri X   

15. industri för läder och 
lädervaror 

X   

18.110 
dagstidningstryckerier 

X X  

18.121 tidskriftstryckerier X X  

18.122 boktryckerier, övriga 
tryckerier 

X X  

18.130 prepress- och 
premediaföretag 

X X  

18.140 bokbinderier m.m. X X  

18.200 företag för 
reproduktion av inspelningar 

X X  

26.800 industri för 
magnetiska och optiska 
medier 

X X  

32.200 
musikinstrumentindustri 

X X  

46.160 provisionshandel 
med textilier, kläder, skodon 
och lädervaror 

X   

46.410 partihandel med 
textilier 

X   

46.420 partihandel med 
kläder och skodon 

X   

47.510 garn-, tyg- och 
sybehörsaffärer 

X   

47.610 bokhandel X X  

47.621 tidningshandel X X  

47.622 pappershandel X X  

47.630 skiv- och 
videobutiker 

X X  

47.711 affärer för herr-, 
dam- och barnkläder, 
blandat 

X   
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 Kulturella 
och kreativa 
sektorn 

Kulturella sektorn 
(känslighetsanalys) 

Geografisk 
nedbrytning 

47.712 herrklädesaffärer X   

47.713 damklädesaffärer X   

47.714 barnklädesaffärer X   

47.715 pälsaffärer X   

47.721 skoaffärer X   

47.722 väskaffärer X   

47.912 postorderhandel och 
detaljhandel på internet 
med beklädnadsvaror 

X   

58.110+58.120 bokutgivning  
samt publicering av 
kataloger och sändlistor 

X X  

58.110 bokförlag X X X 

58.131 dagstidningsförlag X X X 

58.132 annonstidningsförlag X X X 

58.140 tidskriftsförlag  X X X 

58.190 andra förlag X X X 

58.210 utgivare av dataspel X X X 

58.290 utgivare av annan 
programvara 

X   

59.110 produktionsbolag för 
film, video och tv-program 

X X X 

59.120 bolag för 
efterproduktion av film, 
video och tv-program 

X X X 

59.130 distributionsbolag för 
film-, video- och tv-program 

X X  

59.140 biografer X X  

59.200 
ljudinspelningsstudior och 
fonogramutgivare 

X X  

60.100+60.200 planering och 
sändning av program 

X X  

62.010 
programvaruproducenter 

X   

63.120 webbportaler X   

63.910 nyhets- och 
bildbyråer 

X X  

71.110 arkitektkontor  X X X 

73.111 reklambyråer  X  X 



 

 

 

50 

 Kulturella 
och kreativa 
sektorn 

Kulturella sektorn 
(känslighetsanalys) 

Geografisk 
nedbrytning 

73.112 direktreklamföretag X  X 

73.119 övriga reklamföretag X  X 

73.120 mediebyråer o.d. X  X 

74.101 industri- och 
produktdesignföretag 

X X X 

74.102 grafiska 
designföretag 

X X X 

74.103 
inredningsarkitektföretag 

X X X 

74.201 porträttfotoateljéer X X X 

74.202 reklamfotoateljéer X  X 

74.203 press- och övriga 
fotografer 

X X X 

74.204 fotolaboratorier X X X 

74.300 översättnings- och 
tolkningsbyråer 

X X X 

77.220 uthyrare av 
videokassetter och dvd-
skivor 

X X  

85.521 kommunala 
kulturskolor 

X X X 

85.522 övriga musik-, dans- 
och kulturskolor 

X X X 

90.010 producenter av 
konstnärliga, litterära och 
artistiska verk 

X X X 

90.020 stödföretag till 
artistisk verksamhet 

X X X 

90.030 enskilda artister, 
författare, journalister m.fl. 

X X X 

90.040 teater- och 
konserthusföretag o.d. 

X X X 

91.011+91.012 bibliotek och 
arkiv 

X X X 

91.011 bibliotek  X X X 

91.012 arkiv X X X 

91.020 museer  X X X 

91.030 
kulturminnesinstitutioner 

X X X 

 



 


