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Jobben ökar 2011 och 2012 

Antalet jobb och uppdrag inom kultur och media bedöms öka under åren 
2011 och 2012. Arbetsgivarna är optimistiska för de kommande åren och 
de anger också att en del av den jobbförlust som skedde under år 2009 
och delar av 2010 kommer att återtas. Enligt olika källor tappade kultur 
och media cirka 8 procent eller drygt 5 000 anställda under den perioden. 
Samtidigt tillkommer cirka 1 000 egenföretagare varje år. Den totala 
jobbförlusten åren 2009 och delar av 2010 kan således skattas till nästan 
6 procent, vilket motsvarar cirka 4 000 arbetstillfällen. 

Arbetsförmedlingen Kultur och Media beräknar bland annat mot bak-
grund av resultaten i intervjuundersökningen att antalet sysselsatta inom 
kultur- och mediebranscherna kan öka med sammanlagt cirka 3 000 per-
soner åren 2011 och 2012 vilket motsvarar 3,7 procent. Mer än hälften av 
ökningen faller på år 2011. Två tredjedelar av sysselsättningstillskottet 
utgörs av egenföretagare. En stor del av sysselsättningsökningen under de 
båda åren återfinns inom ord och media och är en återhämtning efter de 
kraftiga neddragningarna under krisåret 2009. Kultur- och mediebran-
scherna sysselsätter inte bara kultur- och medieyrken utan även andra yr-
ken, t ex administratörer och säljare.  

Det betyder att en del av jobbförlusten återtas men att området kultur och 
media inte når tillbaka till det sysselsättningsläge som rådde innan finans-
krisen. Anledningen är att vissa delar av kultur och media har en trög ut-
veckling, till exempel verksamheter inom scen och ton och även bildkonst-
närer. Det pågår dessutom en skarp fokusering på att jobben i så hög grad 
som möjligt ska anpassas efter uppkomna behov, vilket innebär att jobbens 
varaktighet krymper och i många fall inte är ett arbete på heltid. Räknat i 
arbetade timmar blir den procentuella ökningen klart lägre än uppgången 
av sysselsättningen på 3,7 procent. 

Denna ovan beskrivna utvecklingen av jobbens karaktär leder för yrkes-
verksamma inom kultur och media till ökat beroende av kompletterings-
jobb inom andra branscher och yrken. Under både 2011 och 2012 blir till-
gången på kompletteringsjobb stor och fler kommer därigenom att söka sig 
till jobb utanför kultur och media. Detta får även till följd att fler yrkes-
verksamma lämnar kultur och media permanent, på grund av den osäkra 
försörjningssituationen inom dessa yrken.  
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Fler jobb i småföretag 

Tillskottet av jobb väntas ske i de flesta företagsstorlekar men uppgången 
blir begränsad bland stora arbetsgivare. Det är ett mönster som känns igen 
sedan tidigare men med skillnaden att det oftast sker en tydlig nedgång av 
arbetstillfällen bland dessa stora arbetsgivare. Det är främst arbetsgivare 
med under 20 anställda som bedömer att personalstyrkan kommer att ut-
ökas mer påtagligt. 

En fortsatt tydlig bild är att det råder en genomgående restriktiv hållning när det 
gäller rekryteringar bland arbetsgivarna inom kultur och media. Många arbetar 
under snäva budgetramar och varje anställning eller varje uppdrag prövas nog-
grant. Trenden mot att uppdrag läggs ut på mindre företag eller egenföretagare 
fortsätter, vilket förklarar mycket av den pågående utvecklingen mot fler sysselsat-
ta inom dessa mindre företag.  

Arbetskraftsutbudet inom kultur och media är fortfarande för stort i förhållande till 
tillgången på arbetstillfällen, vilket innebär en skarp konkurrens om jobben. Detta 
gäller samtliga tre yrkesområden, ord och media, bild och form samt scen och ton. 
Det finns ett stort utbud av utbildningar och enligt många arbetsgivare har inte 
utbildningsinnehållet anpassats till de förändrade krav som ställs på dagen arbets-
platser. Ett bra exempel är kunskaper om den nya tekniken. Arbetsgivarnas ofta 
kärva budgetläge medför att kraven vid rekryteringar är höga. Arbetsgivar-
na/uppdragsgivarna helst vill engagera personer som har en bred yrkesprofil så att 
personer kan utföra fler olika typer av arbeten.  På det sättet hålls kostnaderna för 
produktionen nere. 

Antalet som saknar arbete minskar 

Arbetslösheten inklusive deltagare i program har minskat inom kultur och 
media sedan efterfrågan på arbetskraft vände uppåt på hela den svenska 
arbetsmarknaden, dvs. strax före årsskiftet 2009/2010. Nedgången av 
arbetslösheten startade därmed närmare ett år före det att tillgången på 
jobb vände upp inom kultur och media, dvs. hösten 2010. Detta ger en 
klar indikation om att arbetskraften inom kultur och media i många fall 
arbetar utanför sitt eget yrkesområde. Arbetskraften är i hög grad beroen-
de av kompletterande försörjning inom andra yrken. 

Arbetslösheten inklusive deltagare i program, d.v.s. antalet som saknar 
arbete, har under år 2011 minskat i ungefär den takt som angavs i höst-
prognosen 2010. Bedömningen var då, liksom nu, att antalet som saknar 
arbete minskar till mellan 2 500 och 3 000 personer till slutet av år 2011. 
En fortsatt nedgång väntas under år 2012 då antalet som saknar arbete 
kan ligga i intervallet mellan 2 000 och 2 500 personer. 

Det totala antalet inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur 
Media låg under år 2010 på knappt 10 000 personer. Vid slutet av år 2011 
bedöms nivån ligga på cirka 9 000 personer och vid slutet av 2012 på unge-
fär 8 500 personer. Nedgången faller främst på personer som helt saknar 
arbete. 
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Yngre finner arbete 

Det finns ett tydligt mönster att det är åldrar mellan 25 och 45 år som gyn-
nas mest av den allmänt förstärkta arbetsmarknaden. Dessa åldrar har 
snabbt kommit ut i arbete inom både kultur och media och arbeten på ar-
betsmarknaden i övrigt. Den utvecklingen kommer att bestå under pro-
gnosperioden och antalet arbetssökande i dessa åldrar kommer att sjunka 
till förmodligen en lägre nivå än den som noterades under år 2008 då talen 
var de lägsta på många år. Även åldrarna 45-64 år kommer efterhand att 
gynnas allt mer. Alltefter konjunkturen förstärks så kommer även arbetssö-
kande i dessa åldrar att finna arbete, för ju mognare konjunkturen blir desto 
större blir chanserna att arbetssökande i dessa åldrar finner arbeten.  

Under år 2009 ökade arbetslösheten mer bland kvinnor än bland män. Vid 
årsskiftet 2009/2010 vände utvecklingen av antalet utan arbete nedåt för 
båda könen. Arbetsförmedlingen Kultur Media bedömde redan i vårpro-
gnosen 2010 att nedgången av antalet utan arbete kan bli större bland kvin-
nor än män, en prognos som slagit väl in. Anledningen till att kvinnoarbets-
lösheten minskat med mera är att kvinnor är mer benägna att söka arbeten 
utanför kulturbranscherna än män. Denna utveckling är trolig även under 
åren 2011 och 2012. 

Större grupp som har svårt att snabbt finna arbete 

Det finns ett stort antal arbetssökande som saknar arbete och som har 
svårt att finna arbeten. Cirka 46 procent av dem som saknar arbete ingår i 
grupper som traditionellt har svårt att finna arbete, det vill säga personer 
50-64 år, funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga och utlandsfödda. 
Antalet som saknar arbete och tillhör dessa mer utsatta grupper omfattar 
cirka 1 500 personer. Det är den högsta noteringen någonsin inom Ar-
betsförmedlingen Kultur Media. Sedan hösten 2010 har dock uppgången 
av antalet som saknar arbete i dessa grupper bromsat in och det är troligt 
att det sker en svag nedgång under prognosperioden.  

Den utveckling som skett innebär att andelen i dessa grupper av samtliga 
som saknar arbete har ökat det senaste året och den andelen kan komma 
att stiga med uppemot 10 procentenheter till cirka 55 procent vid slutet av 
år 2012. Denna snabbt ökande andel beror på att andra grupper gynnas 
betydligt mera av förbättringarna på arbetsmarknaden än arbetssökande i 
ovan nämnda grupper samt att Arbetsförmedlingen Kultur Media arbetar 
målmedvetet med att kartlägga arbetssökandes arbetsmarknadsförutsätt-
ningar. 

Fler jobb inom ord och media  

Det är på väg att ske en återhämtning inom medieområdet. Många jobb försvann 
under år 2009 och nu stiger antalet jobb. Jobben återkommer dock i ny skepnad. 
Fler jobb läggs på uppdrag och jobbens varaktighet blir mer begränsad och det är 
inte säkert att antalet arbetade timmar stiger nämnvärt även om antalet jobb ökar. 
Det blir fler jobb inom mindre företag och för egenföretagare. De stora medieföre-
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tagen är å sin sida mycket restriktiva i att anställa fast personal, intervjusvaren från 
dem tyder på att en större del av jobben ska utföras av en tillfällig rörlig del av 
personalstyrkan.  

De stora strukturomvandlingar som skedde under år 2009 har nu svept förbi och de 
kommande åren blir betydligt lugnare. Det tekniska utvecklingen fortsätter dock att 
fortgå i snabb takt och den sätter avtryck i kraven på kompetens vid anställningar. 
Den utvecklingen medför också att arbetssökande kan sakna de tekniska kompe-
tenser som ställs inom yrkena. Media, information, reklam, tidningar och böcker 
som ges ut via ipad är för närvarande ett område i tillväxt. 

Stabilisering inom tidningar och etermedia  

Annons- och reklamintäkterna har stigit under det senaste året och det finns utsikter 
för att åren 2011 och 2012 blir goda. Det innebär bland annat att tidningsbranschen 
kommit på fastare mark. Företagen jobbar dock ständigt med att finna nya vägar 
för att öka intäkterna. En allmän utveckling är att bredda verksamheten till nya 
medier, att samordna verksamhet med andra företag eller slå samman verksamhe-
ter till större företag. Trenden mot att webbtidningarna ökar antalet läsare och att 
papperstidningarna minskar i betydelse består.  

TV och radio har genomgått stora organisationsförändringar. De mesta av dessa 
bedöms som avklarade och utvecklingen går in i en lugnare fas. Efterfrågan på 
arbetskraft är begränsad och de mesta av personalbehoven sker genom att redan 
känd personal anlitas när behov uppstår. Kompetenskraven har på senare år bred-
dats markant. Kravet är allt mer att en arbetssökande ska kunna jobba inom olika 
medier och ska kunna skriva, redigera, fotografera och producera för webben. 

Bemanningsföretagen betydelse för personalförsörjningen har ökat inom hela 
medieområdet. Den fortsatta utvecklingen är dock osäker eftersom det alternativet 
också är förknippat med kostnader, vilket också avspeglas i att medieföretag agerar 
lite olika ifråga om inhyrning av arbetskraft.  

Utbudet på arbetskraft är stort och många nyutbildas till media varje år. Det råder 
därför stor konkurrens om jobben. Flera intervjuade företag anger att många ut-
bildningar inte ger tillräckliga kunskaper inom den nya tekniken. Därför sker ofta 
rekryteringarna från vissa väl renommerade utbildningsanordnare. 

Mer koncentration till Västsverige inom film  

Inom filmen pågår filmproduktioner i flera regioner men alltmer av produktionen 
lokaliseras till Västsverige, en region som tagit stora kliv framåt inom film. Den 
goda konjunkturen har dessutom medfört fler inspelningar av reklamfilm. Film-
branschen räknar med en förhållandevis bra situation åren 2011 och 2012 men 
med stora regionala variationer. I Västsverige finns en oro för att tillgången på 
arbetskraft blir knapp.  
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Svag marknad inom foto trots viss förbättring 

Stillbildsfotografernas marknad är svag och antalet jobb är begränsat, men det 
rapporteras trots allt om en viss förbättring. De senaste årens omstruktureringar och 
teknikutveckling har dock försämrat försörjningsmöjligheterna inom yrket. De 
flesta fotografer jobbar som frilans. Fotografer försöker bredda sin marknad genom 
att arbeta med en kombination av tidningsjobb, bröllops-, skolfotografi, men även 
konstnärligt foto, naturfoto och försäljning via bildbyråer. Den ekonomiska situa-
tionen för alla dessa små uppdragstagare förblir trots allt fortsatt mycket svår.  

Fler jobb inom design och inredning 

Inom bild och form varierar marknadsläget betydligt beroende på yrke. Design och 
inredningsarkitektur är områden som gynnats av den allmänt goda konjunkturen i 
landet. De finns också förhoppningar om att kommande år ska bli förhållandevis 
goda. Viktiga bakomliggande faktorer som styr utvecklingen inom dessa yrken är 
industri- och byggkonjunkturen samt att den privata konsumtionen ger positiva 
impulser.  

Mode har fortsatt att flytta fram sina positioner på senare år. Den inhemska försälj-
ningen har dock blivit en besvikelse hittills under år 2011 men trots det finns fort-
satta förhoppningar om en god utveckling framöver. Industridesign visar på en 
positiv vändning uppåt efter ett par kärva år och i takt med att industriinvestering-
arna öka kommande år bör arbetsmarknaden förbättras ytterligare. 

Svårt för bildkonstnärer 

Bildkonstnärernas (målare, skulptörer, konstgrafiker) arbetsmarknad bedöms bli 
tämligen oförändrad eller att det möjligen sker en svag förbättring under komman-
de år jämfört med det senaste året. Dessa yrken är beroende av både en efterfrågan 
från offentlig sektor och en efterfrågan från privat marknad. Efterfrågan på konst 
och utsmyckningar kan komma att öka något från privata marknaden men samti-
digt påtalas risken för minskade köp från den offentliga sektorn. Den privata mark-
naden är riktad mot privatpersoner och företag och det finns förhoppningar om att 
den ska kunna bli något bättre efter en viss svacka.   

Yrkesverksamma inom många yrken inom bild och form är i ganska stor omfatt-
ning tvingade att söka kompletteringsjobb för att klara sin försörjning. Det svaga 
försörjningsläget inom flera yrken inom bild och form innebär att behovet av att 
finna kompletteringsjobb blir fortsatt stort det kommande åren. Tillgången på jobb 
utanför dessa yrken blir stort under kommande år vilket medför att en stor del 
kommer att arbeta utanför sitt kulturyrke. Det betyder i sin tur att fler än tidigare 
kan komma att permanent lämna kulturarbetskraften. Kompletteringsjobbens 
karaktär innebär vanligtvis arbeten på deltid-, tim-, eller tidsbegränsade anställ-
ningar.  

Hård konkurrens om jobben för illustratörer 

Illustratörernas marknad har stärkts något. Deras jobbmarknad finns inom medie- 
reklam- tidnings- och förlagsbranschen. Det finns således många olika jobbinrikt-
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ningar men trots det så är marknaden begränsad. Det är svårt att nå full försörjning 
inom yrket och många måste komplettera med jobb inom andra yrken. Den tek-
niska utvecklingen har varit omfattande och en hel del arbetssökande saknar den 
erforderliga tekniska kompetensen. Digitaliseringen och den helt nya grafiska 
tekniken utvecklas ständigt och det innebär en kontinuerlig förändring när det 
gäller kraven på tekniskt kunnande.  

Det finns även arbeten att söka inom dataspelbranschen och interaktiva medier. 
Dataspelbranschen sysselsätter ca 1000 personer i Sverige. Dataspelsbranschen 
drabbades liksom andra branscher av finanskrisen eftersom tillgången på riskvilligt 
kapital sjönk drastiskt. Utvecklingen inom dataspel har därefter stärkts något men 
branschen är beroende av finansiärer och att lanseringen av nya produkter blir 
lyckad. Det kommer att ske en viss ökning av efterfrågan på kvalificerade animatö-
rer, designers och 3 D-grafiker.  

Avvaktande och försiktighet råder inom teater 

Teatrarna uppger att det blir små förändringar i produktionen under de kommande 
åren, vilket innebär att området haltar efter i utveckling jämfört med andra delar av 
kultur och media. Det råder en avvaktande hållning inom området som uppges 
bero på osäkerhet kring kommande villkor för branschen.  

Publiktillströmning inom teatrarna uppges i allmänhet vara bra men trots det så 
arbetar man under mycket strama budgetar. Det kärva budgetläget medför inga 
egentliga neddragningar av antal produktioner utan man försöker driva verksamhe-
ten med att finna lösningar som innebär att kostnaderna hålls tillbaka. Pensionsav-
gångarna ökar vid de stora scenerna och de anställda som pensioneras kommer i 
allmänhet inte att ersättas med likadana anställningskontrakt. Rekrytering till dessa 
tjänster bedöms ske i projektform och vid behov, vilket innebär ett ökat inslag av 
korttids- och pjäskontrakt av olika längd och omfattning beroende på behovet.   

Inom det fria teaterområdet har det skett en försämring under det senaste året. 
Många av dessa teatrar bedrivs ofta under knappa ekonomiska förhållanden. Den 
situationen leder bland annat till kortare föreställningar och osäker planering och att 
man försöker öka sitt samarbete med andra aktörer inom det konstnärliga planet, 
men också öka samarbetet med näringslivet för att delfinansiera sina projekt. Anta-
let yrkesverksamma inom det fria teaterområdet väntas inte öka utan snarare mins-
ka det närmaste året. Fler engagemang sker i form av inhyrning och/eller genom 
tidsbegränsade anställningar.  

De yrken som efterfrågas inom teaterområdet är skådespelare, regissör, regiassi-
stent, teatertekniker, scenograf, ljustekniker, musiker, teaterproducent. Flera ar-
betsgivare uppger att det är svårt att finna teaterproducenter eftersom det ställs 
breda kompetenskrav inte bara inom det konstnärliga området utan även exempel-
vis inom ekonomi och marknadsföring. Svårast att finna lämpliga producenter 
uppges från de fria teatergrupperna. 

För yrkesverksamma inom teatern kan vägen till arbete vara besvärlig eftersom det 
råder betydande konkurrens om jobben. Anställningar sker ofta via personliga 
nätverk och rekommendationer. Det ställs breda krav på både utbildning och erfa-
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renhet samt dessutom krav på personliga kompetenser och lämplighet. För framför 
allt vissa yrken har frilansandet ökat i volym, bland annat för regissörer och sceno-
grafer, då de fasta anställningarna har försvunnit undan för undan.  

 

Även försiktighet inom dans och musik 

Dansen röner ett stort intresse publikt sett och området får också fortsatta offentliga 
satsningar bland annat för barn och ungdom. De stora institutionerna inom musik- 
och dans uppger att de alltjämt är försiktiga med att rekrytera personal på grund av 
de höga pensionskostnaderna. Inom dansen lämnar en del yrkesverksamma den 
utövande delen och ägnar sig åt dansundervisning, koreografi eller arbetar med 
tillfälliga brödjobb, och en del byter yrke helt. Utöver pensionskostnaderna finns 
osäkerhet när det gäller framtida anslagen från olika finansiärer och sponsorer. 

Musiker har alltjämnt en svag arbetsmarknad även om tillgången på jobb kan 
komma att öka något i år och nästa år. Tillgången på jobb blir trots allt för liten i 
förhållande till antalet jobbsökande, försörjningsmöjligheterna blir därmed fortsatt 
knappa för många yrkesutövare. Vid personalavgångar inom musikinstitutioner 
råder restriktivitet och när behov föreligger erbjuder arbetsgivarna nästan inga fasta 
anställningar, utan jobben blir vanligtvis tidsbegränsade. Det är frilansarbete som 
vanligtvis gäller inom musikbranschen.  

Inom konstmusiken försöker man begränsa kostnaderna i den mån det är möjligt. 
Samtidigt sker dock rekryteringar till en del instrument. Det är inte ovanligt att 
rekryteringarna sker från utlandet eftersom det kan råda brist på kompetenta musi-
ker rörande vissa instrument inom landet.  

Inom musikal/dans tillkommer många nya arbetssökande varje år och konkurren-
sen om de lediga uppdragen och anställningarna är hård. Uppdragsgivarna inom 
området jobbar under begränsade resurser och engagemangen är strikt tidsbegrän-
sade. En ny tendens är att arbetsgivarna anställer yrkesutövare från utlandet samti-
digt som svenska artister söker arbeten utomlands.  

 

Viss uppgång inom events, ljud och ljus 

Ljus- och ljudbranschen är på väg mot en något bättre marknad efter ett par tuffa 
år. Marknaden bedöms dock inte nå upp till den aktivitetsnivå som rådde för cirka 
tre år sedan då flera företag uppgav god omsättning. Vissa specialiserade företag 
inom underhållningsbranschen har trots den gångna svackan på marknaden lyckats 
upprätthålla sina positioner. Koncentrationen till större företag har ökat på senare år 
och dessa lägger också ut uppdrag på mindre aktörer. Antalet uppdrag som läggs 
ut på entreprenad väntas öka inom samtliga ljud- och ljusföretag samt hos eventfö-
retag.  Liksom i tidigare undersökningar rapporterar arbetsgivarna inom eventföre-
tag och inom ljud- och ljusföretag att sökande inom branschen bör ha en bred 
kompetens. Kraven är ofta stora, arbetssökande förutsätts ha spetskompetens sam-
tidigt som de även ska vara mångsidiga i sin yrkesroll. Den tekniska utvecklingen 
är snabb och den ställer naturligtvis höga krav på att den yrkesverksamme ständigt 
ska kompetensutvecklas för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1 Branscher inom Kultur- och medieområdet 

47783 Konst/Galleri 

58110 Bokutgivning 

58131 Dagstidningsutgivning 

58132 Annonstidningsutgivning 

58140 Utgivning av tidskrifter 

58190 Annan förlagsverksamhet 

59110 Produktion av film, video och TV-program 

59120 Efterproduktion av film, video och TV-program 

59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 

60100 Sändning av radioprogram inklusive Sveriges Radio och Utbildningsradion 

60200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet inklusive SVT 

63910 Nyhetsservice 

74101 Industri- och produktdesignverksamhet 

74102 Grafisk designverksamhet 

74103 Inredningsarkitektverksamhet 

74201 Porträttfotoverksamhet 

74202 Reklamfotoverksamhet 

74203 Press- och övrig fotografverksamhet (även flygfotografering; ej porträtt eller 
reklam) 

74300 Översättning och tolkning  

74900 agenter och agenturer där inom film, teater eller annan underhållning, sälja 
in böcker, pjäser, konstverk, fotografier osv. hos förlag, produktionsbolag o.d. 

90010 Artistisk verksamhet (inkludera statlig- och kommunalägd verksamhet 
såsom Operan, Dramaten, Länsteatrar m fl) 

90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 

90030 Litterärt och konstnärligt skapande 

90040 Drift av teatrar, konserthus o.d. (inkludera statlig- och kommunalägd verk-
samhet såsom Operan, Dramaten, Länsteatrar m fl) 
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Bilaga 2. Yrkesbarometern, arbetsmarknaden till våren 2012 

Yrke Rekryteringsläge 
   Elektriker, film/TV Brist 
   Elektrikerassistent, film/TV Brist 
   Filmtekniker Brist 
   Inspelningskoordinator Brist 
   Platskoordinator Brist 
   Produktionskoordinator Brist 
   Produktionsassistent Brist 
   Produktionssekreterare Brist 
   Programsekreterare Brist 
   FAD (First assistant director) Viss brist 
   Inspelningsledare Viss brist 
   Filmproduktionsledare Viss brist 
   Operachef Viss brist 
   TV-redigerare Balans 
   Videoredigerare Balans 
   Filmklippare Balans 
   Inspelningsassistent Balans 
   Turnéledare Balans 
   Turnéläggare Balans 
   Utställningskoordinator Balans 
   Utställningsproducent Balans 
   Kantor Balans 
   Repetitör Balans 
   Balettmästare Balans 
   Repetitör, dans Balans 
   Bildproducent Balans 
   Kameraassistent Balans 
   AV-tekniker Balans 
   BING, film/TV Balans 
   Ljudassistent Balans 
   Tatuerare Balans 
   Konferencier Balans 
   Akrobat Balans 
   Cirkusartist Balans 
   Clown Balans 
   Entertainer Balans 
   Estradör Balans 
   Illusionist Balans 
   Imitatör Balans 
   Jonglör Balans 
   Lindansare Balans 
   Stand-up-komiker Balans 
   Trapetskonstnär Balans 
   Trollkarl Balans 
   Filmpassare Balans 
   Kostymmästare Balans 
   Patinerare Balans 
   Filmfotograf Balans 
   Dirigent Överskott 
   Orkesterledare Överskott 
   Notskrivare Överskott 
   Stuntman Överskott 
   Varietéartist Överskott 
   Scenmästare Överskott 
   Konstsmed Överskott 
   Inspicient Överskott 
   Sufflör Överskott 
   Ljusdesigner Överskott 
   Scenförman Överskott 
   Attributör Överskott 
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   Ljustekniker Överskott 
   Musiktekniker Överskott 
   Turnétekniker Överskott 
   Discjockey Överskott 
   Teaterinspicient Överskott 
   Redigerare Överskott 
   Konsertmästare Överskott 
   Rekvisitör Överskott 
   Projektledare, film Överskott 
   Produktionsplanerare, TV Överskott 
   TV-producent Överskott 
   Videoproducent Överskott 
   Filmredigerare Överskott 
   Kapellmästare Överskott 
   Filmproducent Överskott 
   Projektledare, musik Överskott 
   Dansproducent Överskott 
   Teaterchef Överskott 
   Mimartist Överskott 
   Kostymör Överskott 
   Musikförläggare Överskott 
   Animatör Överskott 
   Författare Överskott 
   Dockspelare Överskott 
   Direktris Överskott 
   Serietecknare Överskott 
   Eventproducent Överskott 
   Dramatiker Överskott 
   Dramaturg Överskott 
   Formgivare Överskott 
   Kostymassistent Överskott 
   Scentekniker Överskott 
   Perukmakare Överskott 
   Sminkör Överskott 
   Maskör Överskott 
   Belysningsmästare Överskott 
   Designer Överskott 
   Fotografassistent Överskott 
   Kameraman, TV Överskott 
   TV-fotograf Överskott 
   Ljudtekniker Överskott 
   Bokförläggare Överskott 
   Projektledare, design/form Överskott 
   Projektledare, teater Överskott 
   Teaterproducent Överskott 
   Teaterchef Överskott 
   Inredningsdesigner Överskott 
   Förlagsredaktör Överskott 
   Radioproducent Överskott 
   Musikproducent Överskott 
   Musikalartist Överskott 
   Regiassistent Överskott 
   Regissör Överskott 
   Belysningstekniker Överskott 
   Inspelningstekniker Överskott 
   Ljuddatatekniker Överskott 
   Ljussättare Överskott 
   Mixare, ljudtekniker Överskott 
   Teatertekniker Överskott 
   Videografiker Överskott 
   Videotekniker Överskott 
   Kostymtecknare Överskott 
   Programvärd/programvärdinna Överskott 
   Dansare, show Överskott 
   Sångare, populärmusik Överskott 
   Rekvisitörsassistent Överskott 
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   Scripta Överskott 
   Scenograf Stort överskott 
   Industridesigner Stort överskott 
   Projektledare, kultur Stort överskott 
   Sångare, folkmusik Stort överskott 
   Kompositör Stort överskott 
   Tonsättare Stort överskott 
   Teateragent Stort överskott 
   Illustratör Stort överskott 
   Manusförfattare Stort överskott 
   Konstnär Stort överskott 
   Studiotekniker Stort överskott 
   Arrangör, musik Stort överskott 
   Musiker, klassisk musik Stort överskott 
   Sångare, klassisk musik Stort överskott 
   Koreograf Stort överskott 
   Keramiker Stort överskott 
   Curator Stort överskott 
   Inredningsarkitekt Stort överskott 
   Textilkonstnär Stort överskott 
   Musiker, populärmusik Stort överskott 
   Kulturproducent Stort överskott 
   Dansare Stort överskott 
   Musiker, folkmusik Stort överskott 
   Skådespelare Stort överskott 
   Journalist/reporter Stort överskott 
   Projektledare, konst Stort överskott 
   Översättare Stort överskott 
   Korrekturläsare Stort överskott 
   Redaktör Stort överskott 
   Skulptör Stort överskott 
   Fotograf Stort överskott 
   Manager Stort överskott 
   Inläsare Stort överskott 
   Programledare Stort överskott 
   Programledare Stort överskott 

 

 



Fakta om prognosen
Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. 
Arbetsmarknadsprognosen för kulturarbetsmarkna-
den bygger på Arbets-förmedlingen Kultur och Me-
dias intervjuer med mer än 350 arbetsgivare inom 
kultur och mediesektorn med minst en anställd. 
Dessutom har det genomförts tilläggsintervjuer med 
centrumbildningarna, kulturinstitutioner, med de-
signavdelningar inom vissa stora företag samt med 
ett antal kommuner och landsting. 
Därutöver har det skett analyser av statistiskt under-
lag från Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmed-
lingen.De prognossiffror som presenteras är således  
Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den 
förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden.

Eftertryck tillåten med angivande av källa
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