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INLEDNING 

 

När denna rapport skrivs sköljer den fjärde koronavågen, den s k omikronvarianten, över Europa. 
De kulturella och kreativa näringarna (ibland förkortat som KKN, i denna rapport främst som 
”näringarna”) tillhör en av de sektorer som har drabbats hårdast av koronapandemin. Social 
distansering, som har uppmanats för att hålla COVID-19 borta, går dåligt ihop med scenkonst, film, 
musikkonserter och restaurangbesök. Även mode, design och andra områden har drabbats av 
uppbrutna logistikkedjor och detaljhandelns besöksbegränsningar. Flera utredningar har 
undersökt hur näringarna drabbats och kommit med förslag på åtgärder. I Från Kris till Kraft - 
Återstart för Kulturen föreslås en tvåårig satsning på kultursektorn för att förbättra dess 
möjligheter till återhämtning, bl a genom att stärka de ekonomiska villkoren för utövarna, 
förbättra det internationella utbytet samt att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.11 I 
rapporten ”Digital Omställning Till Följd av Covid-19” belyser PTS bl a kultursektorns utmaningar 
från ett digitalt perspektiv och ger förslag på åtgärder som utbildning, utökad infrastruktur, 
regulatoriska anpassningar till digital distribution och produktion samt utökad digital 
tillgänglighet.2 

Kriser kan dock också fungera som en katalysator för såväl ekonomin i stort, som för vissa 
branscher i synnerhet. De kan driva på förändringar som annars hade tagit lång tid att få till. 
Atomåldern fick sitt stora genombrott i samband med andra världskriget, och rymdåldern tog oss 
till månen som en konsekvens av kalla krigets kapplöpning. Den nuvarande klimatkrisen driver 
förändringar i nästan hela ekonomin. De kreativa näringarna kan också vara en sådan sektor som 
tvingas till nytänkande och innovation till följd av en nästintill existentiell kris.  

Titeln KKN 3.0 utgår från tanken att näringarna är i färd med att uppgraderas till en ny digital nivå 
– kanske som ett resultat av pandemins påfrestningar på sektorn. Om KKN 1.0 utgör näringarna i 
sitt ursprungstillstånd (film på bio, opera på scenen, tavlor på duken) och KKN 2.0 framförallt 
påverkat distributionskanalerna tack vare internet (t ex film på nätet, streamad musik, onlinespel 
och nätauktioner), så skulle 3.0 nu inte bara förändra sättet hur näringarna distribueras, men 
också hur de i grunden produceras, konsumeras och upplevs. Denna rapport undersöker hur 
denna nya ”uppgradering” kan ta sig till uttryck och hur det i så fall skulle kunna påverka 
statsförvaltningens roll i relation till näringarna.  

Rapportens första del fokuserar på det som här benämns som ”den nya digitaliseringsvågen” och 
några av de viktigare teknologiska innovationer och företeelser som ligger till grund för detta 
fenomen. Begrepp som spelmotorer, blockkedjor, och det i media alltmer återkommande 
konceptet ”Metaverse” kommer att belysas. Rapporten kommer också att diskutera hur dessa 
begrepp påverkar eller kan komma att påverka de kulturella och kreativa näringarna. Rapportens 
andra del behandlar vilka frågeställningar som staten och dess förvaltning bör undersöka och 
utreda vidare för att bättre förstå och bemöta de behov som näringarna kan komma att behöva i 
en nära förestående framtid.  

Denna analys utgör en del av det underlag till regeringens utredning, som ska leda till ett förslag 
på en tioårig nationell strategi för främjandet av kulturella och kreativa näringar. Rapporten är 
övergripande och syftar främst till att belysa viktiga frågeställningar i samband med 
digitaliseringstrenderna i de kulturella och kreativa näringarna.  
 
 

 
1 Från Kris till Kraft – Återstart för Kulturen SOU 2021:77 
2 Digital Omställning till följd av Covid-19 (PTS, 2021) 
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RAPPORTENS SYFTE, OMFATTNING OCH METOD 

 
Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram ett förslag på en tioårig nationell strategi för 
att främja de kulturella och kreativa näringarna. Av vikt är att bättre förstå hur näringarna 
påverkas av digitaliseringen, internationalisering samt offentliga stödinsatser givet nya 
affärsmodeller och konsumtionsmönster.  
 
Denna rapports ambition är att övergripande undersöka vilka nya trender som sker inom 
digitaliseringen och som kan komma att påverka näringarnas framtida affärsmodeller och 
internationaliseringsprocesser. Rapporten kommer särskilt undersöka fenomen som blockkedjor, 
virtuella världar och den på senare tid ofta omnämnda ”Metaverse”. Mot slutet av rapporten 
kommer frågeställningar att presenteras som stat och förvaltningar kan finna behov av att utreda 
vidare för att de bättre stödja sektorn givet dessa nya trender.  
 
Uppdragsgivaren har beställt ”en mindre förstudie” och analysen har därför främst förlitat sig på 
sekundärdata som nyhetsartiklar, podcasts och statistisk information samt egna kunskaper och 
erfarenhet i ämnet.  Några intervjuer har också genomförts för att komplettera analysen med 
aktuella exempel och belysa vissa frågeställningar. Uppdraget har genomförts av Fikra AB under 
januari – februari 2022.  
 

 

DEL 1 – EN NY DIGITALISERINGSVÅG? 

Det är alltid svårt att se när man befinner sig i början av ett nytt skede. Hur många kunde ana i 
början på nittiotalet, att bara några få decennier senare så skulle internet bli något där människor 
handlade, arbetade, utbildade sig, hittade livspartners och skapade hela företag i? 

Genomgripande samhällsförändrande teknologier sker sällan med en enskilda innovationer. Det 
mobila internetet inleddes inte med tillkomsten av iPhone eller introduktionen av 3G - och det var 
inte heller ett enskilt företag som låg bakom den kedja av innovationer som så småningom ledde 
till det mobila internetet.33 

Pandemin har dock gjort vissa skeenden tydliga, i synnerhet inom digitalisering och användandet 
av internet. Nedan följer några exempel som vart och ett kanske inte är övertygande bevis, men 
som tillsammans ändå visar på ett skeende:  

• Från att vara något relativt ovanligt har videomöten utvecklats till en självklar och 
integrerad lösning för att klara av distansarbete, distansutbildning, distansförhållanden 
m.m. Under pandemins två första månader ökade antalet videokonferensmöten med 500 
procent. 4 

• Streamingtjänsterna (som Netflix och HBO Max) omsättning väntas öka med närmare 19 
procent per år mellan 2020 och 2025.5 

 
3 https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer  
4 https://www.trustradius.com/vendor-blog/web-conferencing-statistics-trends 
5 https://www.technavio.com/report/online-streaming-services-market-industry-
analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=AutoV6R_rep1_wk51_007_22&utm_co
ntent=IRTNTR43342 

https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer
https://www.trustradius.com/vendor-blog/web-conferencing-statistics-trends
https://www.technavio.com/report/online-streaming-services-market-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=AutoV6R_rep1_wk51_007_22&utm_content=IRTNTR43342
https://www.technavio.com/report/online-streaming-services-market-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=AutoV6R_rep1_wk51_007_22&utm_content=IRTNTR43342
https://www.technavio.com/report/online-streaming-services-market-industry-analysis?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=AutoV6R_rep1_wk51_007_22&utm_content=IRTNTR43342


 4 

• Den globala e-handeln växte till 4.9 biljoner dollar under 2021 – en tillväxt på 17 procent på 
ett år till följd av pandemin, och kommer växa till 7.4 biljoner de närmaste fyra åren. 
Samtidigt ökar e-handelns del av detaljhandeln från 14 procent 2019 till 20 procent 2021.6   

• Undantaget oljeindustrin som reste sig från rekordlåga nivåer var Interaktiva Media det 
aktieindex i S&P500 som växte mest under 2021 - 38,53 procent jämfört med 
genomsnittsindex på 22,41 procent. 7 

• Dataspelsbranschen i Sverige växte med 40 procent under 2020 och är nu större än 
exporten av svenska lastbilar och är i samma storleksordning som svenska basvaror som 
järnmalm och trä.8 

• Användningen av AR (Augmented Reality, eller förstärkt verklighet) väntas att under 2021 
– 2025 växa lika mycket som antalet mobilabonnenter växte mellan 2004 och 2010.9 

• EU investerar 22 miljarder kronor under det närmaste året för att stärka digitalisering, och 
särskilt områden som AI, avancerad digital kompetens, cybersäkerhet och nya digitala 
innovationshubbar. Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, 
talar om Europas digitala decennium.10 

Utöver efterfrågesidan har det också skett betydande teknologiska framsteg på utbudssidan. 
Kombinationen av AI-utvecklingen, den pågående utrullning av 5G och utökad lagringskapacitet 
har bidragit till nya tekniska innovationer i en tid då världen har varit i ett stort behov av digitala 
lösningar. Nedan följer förklaringar på några av de ofta förekommande begrepp inom denna 
digitaliseringstrend som är av vikt för att förstå den transformation som sker inom de kulturella 
och kreativa näringarna. Därefter exemplifieras hur dessa begrepp påverkar näringarna idag och 
vad som kan komma att ske under de kommande åren. 

 

FIBER, 5 G OCH 6G 

Infrastrukturen gör det möjligt för oss att kommunicera digitalt. Här utgör utbyggnaden av 5G 
och fibernätverk två viktiga aspekter som möjliggör kommunikation och överföring av stora 
dataflöden mellan människor, hushåll och verksamheter. I teorin är 5G upp till tio  gånger 
snabbare än fiber (5 – 10 gigabit jämfört med 1000 mbit), men 5G är känsligare för hinder, och mer 
opålitlig framförallt i inomhusmiljö. 10 Oavsett val av kommunikationsteknologi så utgör dessa 
innovationer en viktig förutsättning för digitaliseringens snabba utveckling – med allt från IoT 
(internet-of-things, d v s saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling), strömning av 
film, massiva flerspelarspel, stora online-event till deltagandet i avancerade virtuella världar.  

Redan nu pågår dock forskning och utveckling av nästa generation telekomlösningar – 6G, och 
enligt bedömare tror man att denna kommer att börja rullas ut mot slutet av 2020-talet. Om 5G 
möjliggör ”Internet of Things” – d v s att apparater kan kommunicera med varandra och att AR bli 
allt vanligare, väntas 6G tillåta fullständigt immersiva upplevelser - d v s ”Internet av Senses” 
inklusive haptisk teknologi för att överföra känslor, och göra det möjligt ”… att stödja mänskligt 
tänkande och handlande i realtid genom bärbar teknik och mikroenheter i kroppen.” 
Överföringskapaciteten ökar upp till 1 TB per sekund, mer än 100 gånger snabbare än 5G.11 12 

 
6 https://infomineo.com/global-e-commerce-and-the-impact-of-covid-19/ 
7 https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/sectors_in_market.jhtml  
8 Spelutvecklarindex 2021, Dataspelsbranchen 
9 Deloitte Digital, 2021 & Snap  
10 https://www.bredband.se/vanliga-fragor/ska-jag-valja-5g-eller-fiber  
11 https://www.di.se/nyheter/6g-kopplar-upp-alla-vara-sinnen-vi-blir-riktigt-overraskade-av-utvecklingen/ 
12 https://telekomidag.se/6g-det-har-vet-vi-om-nasta-generations-radioteknik/  

https://eresearch.fidelity.com/eresearch/markets_sectors/sectors/sectors_in_market.jhtml
https://www.bredband.se/vanliga-fragor/ska-jag-valja-5g-eller-fiber
https://www.di.se/nyheter/6g-kopplar-upp-alla-vara-sinnen-vi-blir-riktigt-overraskade-av-utvecklingen/
https://telekomidag.se/6g-det-har-vet-vi-om-nasta-generations-radioteknik/
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SPELMOTORER OCH DATORGRAFIK I REALTID 

Spelmotorn har varit en kritisk mjukvarukomponent för dataspelsutvecklare i årtionden. Den 
hjälper bl a utvecklaren att skapa miljöer som interagerar, anpassas och förändras tillsammans 
med användarna/spelarna i realtid. Utvecklingen av spelmotorerna på senare år, i synnerhet med 
hjälp av AI, har gjort verktygen kraftfullare, intelligentare men också enklare att använda. Idag 
används spelmotorer för att visualisera miljöer, design eller skeenden av kreatörer utanför 
dataspelsbranschen - såsom designers, filmskapare, utbildare och arkitekter. 

Spelmotorn har blivit en nyckelkomponent i skapandet av nya virtuella världar i 3D. En av de mer 
kända spelmotorerna är Unreal Engine (UE) från dataspelutvecklaren Epic Games. Denna används 
bl a i Fortnite - ett online flerspelarspel (s k Massive Multiplayer Online- MMO) med ca 400 
miljoner registrerade spelare.13  Epic Games gör många strategiska förvärv för att stärka sin motor 
och position även utanför dataspelsmarknaden. Ett exempel är företagets köp av svenska 
mjukvaruföretaget Quixel 2019, vilket innebar att Unreal-användarna kunde få tillgång till ett 

omfattande bibliotek av tredimensionella fotorealistiska objekt14. 
 
En annan viktig spelmotor är Unity. Även denna motor används i ett stort antal branscher 
däribland film, arkitektur, bilindustri och är särskilt populär för VR-applikationer. Även Unity gör 
strategiska förvärv – bl a köptes Sagan-om-Ringen-regissören Peter Jackson’s VFX-bolag Weta 
Digitals teknologi i syfte att ”…forma framtidens Metaverse genom att erbjuda artister runt om i 

världen Weta Digitals sofistikerade VFX-verktyg”. 15 Med växande förvärven kan noteras en 
konsolidering på marknaden, med allt färre spelmotorer som konkurrerar. 
 
 

AR, VR, MR, XR OCH HAPTISK TEKNIK  

Datormodifierade verkligheter har också funnits en tid bland oss, men vissa verkligheter och 
deras förkortningar är mer kända än andra. Nedan följer en kort beskrivning av de immersiva 
teknologierna, deras förkortningar och hur de skiljer sig ifrån varandra. 

• VR: Virtual Reality (eller på svenska ”Virtuell Verklighet”, även kallad datorsimulerad 
verklighet eller immersiv multimedia). Detta är en datatekniskt begrepp som beskriver 
och simulerar miljöer och vår interaktion i dem. Ett par VR-glasögon används för att känna 
igen vilket håll man riktar blicken mot, som därefter visar en 3D-modell i motsvarande 
riktning.16  

• AR: Augmented Reality (på svenska ”Förstärkt Verklighet”). Ett begrepp som förklarar 
förstärkt verklighet där en fysisk miljö kompletteras med datorgenererade sinnesintryck 
som bild och ljud. 17  

• MR (Mixed Reality - på svenska ”Blandad Verklighet”). En blandning av virtuell verklighet 
och virtuella världar för att producera nya miljöer och visualiseringar där fysiska och 
digitala objekt samexisterar och interagerar i realtid. Några menar att AR och MR är 

 
13  https://activeplayer.io/fornite 
14 https://quixel.com/blog/2019/11/12/quixel-joins-forces-with-epic-games 
15 https://forum.unity.com/threads/unity-announces-intent-to-acquire-weta-digital.1195474/ .  
16 https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtuell_verklighet  
17 https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rst%C3%A4rkt_verklighet  

https://activeplayer.io/fornite
https://quixel.com/blog/2019/11/12/quixel-joins-forces-with-epic-games
https://forum.unity.com/threads/unity-announces-intent-to-acquire-weta-digital.1195474/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtuell_verklighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rst%C3%A4rkt_verklighet


 6 

egentligen samma sak, och att MR är ett begrepp som kommit fram främst av 
marknadsföringsskäl, medan andra menar att de datorgenererade inslagen är lättare att 
skilja ut i AR än i MR.18 

• XR: Extended Reality (på svenska ”Förlängd Verklighet”). Ett samlingsbegrepp för AR, VR 
och MR. 

• Haptisk Teknik: Också känt som kinestetisk kommunikation och 3D-beröring. Detta 
möjliggör upplevelser av beröring genom olika krafter, vibrationer och andra rörelser på 
användaren. Tekniken kan förstärka upplevelsen av närvaro i t ex en VR-värld. Haptiska 
enheter kan också mäta krafter som användaren utövar på gränssnittet genom s k taktila 
sensorer. 19 

 
VR och AR konvergerar allt mer och allt fler VR-headset erbjuder en s k passthrough funktion,   
d v s att videokameror monteras så att användaren har en möjlighet att växla från VR till AR och 
på så sätt kombinera funktionaliteten i en och samma produkt. Det finns också försök att göra 
tvärtom, d v s hitta en teknisk lösning så att AR-glasögon kan användas för VR.20 
 
 

BLOCKCHAINS, KRYPTOVALUTOR OCH NFT:S  

Blockchains / blockkedjor är en form av decentraliserad databas – en digital liggare – som lagras i 
många kopior i ett icke-hierarkiskt datornätverk (s k peer-to-peer). All information som läggs till 
eller ändras i en blockkedja bildar block och krypteras och kopplas ihop med blocket som 
skapades innan med hjälp av en s k ”hash” (en krypterad kod) och en tidskod. Den uppdateras 
och verifieras över hela nätverket och det stora antalet kopior och krypteringen däremellan gör 
det i princip omöjligt att manipulera informationen som finns – oavsett vilken sorts transaktion 
det rör sig om (pengar, varor, certifikat, smarta kontrakt etc).21  Den ursprungliga blockkedjan är 
kryptovalutan Bitcoin, skapad av en person (eller grupp personer) under pseudonymen Satoshi 
Nakamoto vilket också är på detta vis som tekniken först konceptualiserades 2008. 22 

NFT – eller s k Non-Fungible Tokens, bygger vidare på idén om blockchains. Där Bitcoins, kronor 
och andra valutor är ”fungibla” d v s utbytbara (en viss enkrona har samma värde mot en annan 
enkrona) så är alltså ”Non-Fungible Tokens” icke-utbytbara och unika i sitt slag. När en NFT ges 
ägarskap och registreras i denna artificiella ”liggaren” (blockkedjan) så säger man att NFT:n 
”myntats”. Förkortningen “NFT” har för övrigt blivit utsedd till Årets ord 2021 av brittiska 
ordboken Collins.  

NFT:s har blivit en viktig del av virtuella världar för att bl a identifiera och följa ägarskap av digitala 
objekt och stora investeringar har skett i dessa blockkedjor. I november 2021 köptes en NFT yacht 
”The Metaflower” för 149 ether, motsvarande ca 650 000 dollar (6 miljoner kronor) på Sanbox – 
en virtuell spelvärld där spelare kan bygga, äga och monetarisera deras spelupplevelser.23 
Spekulation är nu i full gång på dessa platser. I Decentraland – en annan virtuell värld, köptes en 
digital tomt för 2.43 miljoner dollar, motsvarande ca 22 miljoner kronor.  

 
18 https://sv.wikipedia.org/wiki/Blandad_verklighet  
19 https://hmn.wiki/sv/Haptic_technology  
20 Samtal med Patrik Buckau, CTO, Warpin Media AB 
21 https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.699910/blockchain-blockkedjor. 
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  
23 https://hypebeast.com/2021/11/the-metaflower-super-mega-yacht-nft-sells-for-a-record-650000-usd 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blandad_verklighet
https://hmn.wiki/sv/Haptic_technology
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.699910/blockchain-blockkedjor
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://hypebeast.com/2021/11/the-metaflower-super-mega-yacht-nft-sells-for-a-record-650000-usd
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Det finns de som ifrågasätter rimligheten med den här typen av affärer. Uppåtgående priser på en 
växande Metaverse med allt flera världar innebär ju samtidigt att tillgången på ”land” ökar – 
vilket borde motverka prisökningen244. Värdet av NFT:n är kopplat till vad marknaden anser att 
objektet har för värde samt en s k ”NFT Gas-fee” en slags skatt som läggs på objektet beroende 
på den digitala trafiken vid den valda tidpunkten för transaktionen, samt beräkningskraften som 
krävs för att utföra affären.25 

Det hela problematiseras när det kan visa sig att NFT:s kan se olika ut beroende på hur skaparen 
bestämmer att registrera den. Exempelvis kan skaparen bestämma att objektet kan ha olika 
utseenden beroende på vilket användargränssnitt som den betraktas från26.Ytterligare en aspekt 
som kan förvirra en ägare av ett NFT-objekt är att transaktionen kan vara ”on-chain” d v s en del 
av blockkedjan, eller ”off-chain” där den ligger utanför kedjan men pekas via en länk. Det finns 
fördelar och nackdelar med båda metoderna som berör såväl kostnad, effektivitet, beständighet 
och säkerhet.  
 
Ett växande problem med kryptovalutor är den stora energimängd som krävs för att ”utvinna” 
och handla med valutan (processen att genomföra de omfattande matematiska beräkningarna 
för att ”hitta” bitcoins - ”Mining” på engelska då man drar liknelser med guldgrävning). Enligt 
Bitcoin Energy Consumption Index från Digiconomist utgör Bitcoins klimatpåverkan (världens 
största kryptovaluta) nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges påverkan varje år (ca 97 
megaton koldioxid). 27 

 

AVATARER OCH DIGITALA MÄNNISKOR 

 
En viktig aspekt i de virtuella världarna är ”avatarerna” som är digitala representationer av 
användare i den fysiska världen. Med sin avatar deltar och interagerar användare i den digitala 
världen i spel, sociala nätverk, internetforum, handelsplatser, konserter m.m. Det finns egentligen 
ingen gräns för hur många avatarer som en person kan ha, utan hen kan ha en personlighet, ett 
kön och ha ett yrke på morgonen, och bli en helt annan individ på eftermiddagen. Utöver avatarer 
kan de virtuella världarna också befolkas av s k digitala människor (digital humans), en AI-styrd 
mänsklig representation som kan ha olika typer av funktioner på plats; kundtjänst, virtuella 
assistenter, motspelare, digitala ”influencers” m.m. Företag som Uneeq, Amelia och Soul 
Machines vika skapar dessa nya digitala människor har kommit långt i sin utveckling och 
spelmotorföretaget Unity förvärvade i januari 2022 bolaget Ziva Dynamics, ett bolag som har 
utvecklat sofistikerade verktyg för att underlätta skapandet av digitala människor. 28 
 

VIRTUELLA VÄRLDAR 

En virtuell miljö (eller virtual world, massively multiplayer online world (MMOW)) är en 
datorbaserad simulerad miljö som upplevs genom ett grafiskt gränssnitt – t ex en bildskärm, VR-
glasögon, VR- och kan vara delvis eller helt omslutande (”immersivt”). Miljön påminner på något 
sätt om en materiell värld – även om den kan skiljas från vardagsrealism till science fiction eller 
något annat. Dessa befolkas av många användare som kan skapa en personlig avatar som 
interagerar med denna virtuella värld tillsammans med andra. Avatarerna är ofta 3D grafiska 

 
24 The Economist, 1 – 7 januari 2022 
25 https://cyberscrilla.com/nft-gas-fees-explained/  
26 https://moxie.org/2022/01/07/web3-first-impressions.html 
27 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
28 https://blog.unity.com/technology/welcome-ziva-dynamics 

https://cyberscrilla.com/nft-gas-fees-explained/
https://moxie.org/2022/01/07/web3-first-impressions.html
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://blog.unity.com/technology/welcome-ziva-dynamics
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representationer som styrs av användaren genom mus, tangent eller VR-set. Virtuella världar är 
oftast tredimensionella i den bemärkelsen att man kan röra sig fritt i dem, och betrakta allt som 
finns där från valfritt håll. 29  

Internetbaserade ”virtuella” världar har funnits ända sen internets barndom i t ex chatrum m.m. 
World of Warcraft som lanserades 2004 är ett av de online flerspelarspel utspelat i en virtuell 
värld som har haft flest användare. Second Life som lanserades 2003 av Linden Lab blev också en 
populär virtuell värld där utvecklarna förklarade att världen inte var ett spel eftersom konceptet 
inte byggde på några mål eller konflikter. Svenska Institutet, under ledning av Olle Wästberg,  
öppnade en virtuell ambassad i Second Life 2007 och några länder följde. Sen 2008 har dock inga 
ytterligare länder ha öppnat ambassader. Second Life hade som mest ca 1 miljon besökare men 
förlorade så småningom i popularitet och andra världar tog över. 30  
 

WEB3 

Web3 förväxlas ibland med Metaverse, men det senare är ett större, mer visionärt koncept.31 
Web3 eller Web3.0 är idén/tanken om ett decentraliserat World Wide Web som genom 
blockkedjor hanterar data, styrning och transaktioner utan några dominanta aktörer, till skillnad 
från Web2 där datan är koncentrerad till ett fåtal stora techbolag. Liksom Metaverse så finns det 
de som anser att detta är mer av ett modeord än en realitet och att Web3 egentligen inte är 
särskilt mycket mindre decentraliserat än Web2.0 där de stora konglomeraten fortsätter att 
kontrollera både data och servrar som blockkedjorna interagerar med. 31  

 

METAVERSE  

 
1992 skrev författaren Neal Stephenson den nu kultförklarade science-fiction romanen 
”Snowcrash”. I denna dystopiska framtidsberättelse vandrar huvudpersonen Hiro Protagonist, 
hacker och pizzabud, i en virtuell värld kallad ”The Metaverse” befolkad av avatarer. Trettio år 
senare skulle Stephensons Metaverse inspirera till namnbytet på ett av världens högst värderade 
företag.  Facebook blev den 28 oktober 2021 Meta och meddelade samtidigt att de skulle 
investera ca 10 miljarder dollar om året (ca 90 miljarder kronor) på teknikutveckling och 
utbyggnad av Metaverse32. Enligt Emergen Research, kommer det som idag definieras som 
“Metaverse” växa från ca 48 miljarder dollar 2020 till ca 829 miljarder dollar 2028,  d v s en 
tillväxttakt på 43,3 procent 33. Matthew Ball, en riskkapitalist och skribent som tillhör en av 
Metaverse främsta visionärer, uppskattar en ännu högre omsättning på mellan 10 – 30 biljoner 
dollar inom 10 – 15 år.34  

Vad är då Metaverse och på vilket sätt kan detta komma att påverka de kreativa näringarna? Även 
om definitionerna skiljer sig från person till person verkar en vanlig beskrivning vara att det rör sig 
om internets efterträdare byggt på interaktivitet, realtid och virtuell verklighet. I Bloomberg 
Intelligence podcast ”Into the Metaverse” beskrivs Metaverse som ”Internet skapat av 
dataspelsutvecklare” eller som ”Internet möjliggjort av realtidsteknologi i 3D”35  

 
29 https://it-ord.idg.se/ord/virtuell-varld/ 
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life#In_popular_culture 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Web3  
32 https://www.cnbc.com/2021/10/28/facebook-changes-company-name-to-meta.html 
33 https://www.emergenresearch.com/industry-report/metaverse-market 
34 https://finance.yahoo.com/news/metaverse-economy-could-value-30-183000883.html  
35 Podcast från Bloomberg Intelligence “Into the Metaverse”,  The Outlook for the Metaverse 2022, 29/12/2021 

https://it-ord.idg.se/ord/virtuell-varld/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web3
https://www.cnbc.com/2021/10/28/facebook-changes-company-name-to-meta.html
https://www.emergenresearch.com/industry-report/metaverse-market
https://finance.yahoo.com/news/metaverse-economy-could-value-30-183000883.html
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Matthew Ball definierar Metaverse enligt följande;  
 

“The metaverse is a massively scaled and interoperable network of real-time rendered 
3D virtual worlds which can be experienced synchronously and persistently by an 
effectively unlimited number of users with an individual sense of presence, and with 
continuity of data, such as identity, history, entitlements, objects, communications, 
and payments.” 36  
 
(översatt till) “Metaversum är ett enormt interoperabelt och skalat nätverk av 
realtidsrenderade, virtuella, 3D världar som kan upplevas samordnat och varaktigt av 
ett i princip obegränsat antal användare, och med en känsla av närvaro och 
datakontinuitet – såsom identitet, historia, rättigheter, ting, kommunikation och 
betalningar.” 

 
Visionen om ett helt immersivt, gränslöst metaverse med ett gemensamt protokoll som möjliggör 
ägare att ta med sina objekt från värld till värld existerar inte idag.37 Däremot finns avancerade 
världar där människor umgås, spelar, upplever konst och kultur och handlar genom avatarer. 
Spelplattformen Roblox, som möjliggör för spelare att skapa egna spel och världar, är en av dessa 
pionjärer som fick stor uppmärksamhet då bolaget börsintroducerades våren 2021 och under sin 
första börsdag steg till ett värde av 38 miljarder dollar (ca 350 miljarder kronor).38 Facebook 
grundaren Mark Zuckerberg bedömer att Metaverse blir verklighet först om 5 - 10 år.39    
 
Google Trends nedan visar hur ofta sökordet ”Metaverse” har sökts på de senaste 12 månaderna. 
En viss uppgång skedde i samband med den virtuella dataspelsvärlden Roblox börsintroduktion i 
mars, men efter att Facebook meddelade att man bytt namn till Meta så noteras en dramatisk 
ökning. Det har därefter legat och pendlat i ett index mellan 100 och 75 vilket visar att fenomenet 
åtminstone hållit i sig till tidpunkten då denna rapport skrivs.  

 

 
Intresse över tid för sökordet ”Metaverse” i Google Trends  
(index baseras på den punkten då antalet sökningar på sökordet var som störst) 

 

 
 

 
 

 
36 https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer  
37 https://www.washingtonpost.com/technology/2021/12/30/metaverse-definition-facebook-horizon-worlds/ 
38 https://www.cnbc.com/2021/03/10/roblox-rblx-starts-trading-at-64point50-after-direct-listing.html 
39 https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/11/10/metaverse-what-is-it-explained-facebook-microsoft-meta-
vr/6337635001/ 

https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer
https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/11/10/metaverse-what-is-it-explained-facebook-microsoft-meta-vr/6337635001/
https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/11/10/metaverse-what-is-it-explained-facebook-microsoft-meta-vr/6337635001/
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I DEN NYA DIGITALISERINGSVÅGEN  

 
Oavsett om Metaverse existerar eller inte så har företag och individer inom de kulturella och 
kreativa näringarna redan nu börjat använda sig av tredimensionella virtuella världar och 
blockkedjor som NFT:s m.m. Åtskilliga försök, experiment och investeringar görs redan idag brett 
över näringarna och nedan åskådliggörs ett antal exempel hur ny teknologi börjat förändrat såväl 
affärsmodeller som produkter:  
 
Dataspel: Det som idag dominerar de virtuella världarna helt är dataspelsutvecklare som Roblox, 
Minecraft och Epic games. Dominansen väntas bestå åtminstone under de närmaste åren40.  Den 
immersiva och interaktiva komponenten är i stort sett utvecklat av dataspelsbranschen som bäst 
förstår hur den kan användas och monetariseras.  
 
Nya affärsmodeller har utvecklats på senare tid som play-to-earn, där hela ekosystem ökar i värde 
genom att handel och byte av NFT:s i spel. Spelare betalar i förskott för ett NFT:objekt i ett spel  
(t ex en karaktär eller ett vapen) som de, allteftersom de utvecklar och antalet spelare ökar, kan 
handla och byta för ett högre värde. Spelare kan m a o tjäna pengar samtidigt som dataspels-
företaget kan ta betalt genom andel i transaktionen mellan spelarna. Inte sällan har spelbolagen 
egen kryptovaluta; t ex ökade Axies kryptovaluta Ax med 18 000 procent under 2021, och 
Decentralands Mana med 4000 procent under samma period.41 Nya s k kryptospelgillen (crypto 
guilds) har också skapats där spelare samlar, byter, lånar och hyr ut NFT:s på multipla plattformar 
och skapa sina egna marknadsplattformar. Det största gillet, Yield Guild Game, har ett 
marknadsvärde på över 650 miljoner dollar (ca 6 miljarder SEK) med närmare 5000 medlemmar 
som på något sätt deltar och tar betalt och på så sätt också kan medverka i spel som de annars 
inte skulle få tillgång till.42-43 
 
Film och TV: Konvergensen mellan dataspel och film har pågått under flera år, först när det gäller 
innehåll (d v s film som blir spel och tvärtom) och på senare tid även teknologiskt. Ett sådant 
exempel är Virtual Production, där spelmotorteknologin utnyttjas i produktionsprocessen. Istället 
för att spela in på inspelningsplats eller använda sig av en s k greenscreen studio för att därefter 
lägga de grafiska elementen i efterproduktionen, kombineras fysiska och digitala objekt i realtid 
med hjälp av spelmotorer och stora LED-skärmar. En cirkulär process mellan förproduktion, 
produktion och postproduktion uppstår som bl a möjliggör ökad flexibilitet i produktionen.44 Att 
byta inspelningsplats blir lika lätt som att byta bakgrund. Regissörer, skådespelare, VFX-
supervisors, fotografer m fl kan se hur filmen kommer att gestaltas och göra ändringar på studs. 
Regissören kan t ex låta scanna av inspelningsplatsen med LIDAR-teknik och därefter flytta 
produktionen till en studio istället för att flytta hela produktionen till det land där 
inspelningsplatsen finns. Konsekvens av detta är att flexibiliteten ökar och att inspelningsplatsens 
betydelse blir mindre avgörande när bakgrundsmiljön kan anpassas efter manusets beskrivning. 
Disney+ StarWars-serie ”The Mandalorian” (2019) omnämns som en av de första i sitt slag.  Än så 
länge används denna metod i begränsad utsträckning, men i och med att pandemin gjorde det 
mer komplext att resa så har det blivit en alltmer populär produktionsmetod som väntas komma 
att få allt större betydelse i framtiden.   

 
40 Bloomberg Intelligence Podcast- Into the Metaverse Into the Metaverse”,  The Outlook for the Metaverse 2022, 
29/12/2021  
41 https://markets.businessinsider.com/news/currencies/play-to-earn-crypto-axie-infinity-business-model-gaming-value-
2022-1 
42 https://www.esports.net/news/crypto-gaming/what-are-crypto-game-
guilds/#:~:text=By%20playing%20various%20crypto%20games,problem%20that%20traditional%20guilds%20have.  
43 Podcast “Welcome to the Metaverse”, S1 A 39, intervju med Gabby Xizon, Yield Guild Games. 
44 https://www.unrealengine.com/en-US/virtual-production 
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I Hollywood börjar filmindustrin anamma NFT:s för att utöka sin intjäningsförmåga och bättre 
utnyttja sina IP:n genom sälja manus, propps, biljetter, rättigheter m.m. Även mindre 
produktionsbolag kan få hjälp med finansiering genom att använda NFT:s kopplade till exklusiv 
konst, bakom-scenen bilder eller få möjlighet att rösta igenom olika scenarier och karaktärer. 
Redan nu nämns att en NFT-strategi kan bidra till 5 – 10 procent av en films totalfinansiering.45  
  
Konst: Konstnärer är kanske den grupp inom kulturella och kreativa näringar som har utnyttjat 
NFT mest hittills. När auktionshuset Christie’s auktionerade ut konstnären Beeples digitala 
konstverk ”Everydays: The first 5 000 days” såldes den för totalt 69 miljoner dollar (motsvarande 
630 miljoner kronor). 1000 digitala NFT-apor – s k Bored Apes Yacht Club har sålts för över en 
miljard dollar så här långt (ca 9 miljarder kronor den 4 januari 2022). En intressant aspekt med 
NFT:s är att det förbättrar konstnärens möjlighet att ta del av intäkterna om verket säljs vidare i 
efterhand jämfört med dagens fysiska konstmarknad. Den s k följerätten, d v s rätten till 
ersättning vid vidareförsäljning av ett originalverk, tycks bli lättare att följa och att hävda 46-47. 
Oavsett hur det blir med följerätten har NFT väckt en viktig debatt om äganderätt och vad som är 
unikt.  
 
Musik: Även i musikbranschen som drabbades hårt av pandemin har NFT:s blivit allt populärare 
för att sälja biljetter till digitala konserter eller försäljning av hela musikstycken. För många 
musiker är intäktskällorna större i scenframträdanden än de, för det stora flertalet, små 
intäkterna som erhålls av spelad musik via streamingtjänster som Spotify. Särskilt intressant att 
följa är de konserter som spelats på spelplattformarna Roblox och Epics Games Fortnite. De ofta 
väldigt fantasifulla, immersiva scenframträdanden som publiken upplever möjliggör en ny nivå av 
interaktivitet. När rappartisten Travis Scott uppträdde på Fortnites Battle Royal i april 2020 
lämnade 12 miljoner spelare sina spel för att delta i konserten48 och den 19 november 2021 hade 
artisten Justin Bieber en 30 minuters konsert på musikplattformen Wave där en sångaren 
uppträdde genom en avatar.  
 
Utöver biljettintäkter finns också stora möjligheter för att skapa ytterligare intäkter på 
produktförsäljning som t-shirts med mera  – precis som på vanliga konserter. Svenska artisten 
Zara Larsson har enligt egna uppgifter tjänat ca 8 miljoner kronor på framträdanden och NFT-
försäljningar på spelplattformen Roblox.49  I vår kommer Abbas hologramkonsert med digitala 
”Abbatarer” skapade av VFX-studion ILM. Denna konsert sker dock på en fysisk plats i London där 
man experimenterar med ny teknik.  
 
Scenkonst: Precis som experimenten i musikbranschen finns också ett antal intressanta försök att 
få scenkonst, alltifrån opera till teater, att bli mer interaktivt och förmedla starkare upplevelser 
mellan utövare och publik och inom publiken. Royal Shakespeare Company (RSC) 
experimenterade med VR och Motion Capture med pjäsen Midsommarnattsdröm –”Dreams”, 
som strömmades mellan 12 – 20 mars 2021.50 Göteborgsoperan har också tagit hjälp av VR i sin nya 
dansuppsättning ”Here not there” där dansarna fått använda sig av Motion Capture-system 
(föreställningen har premiär den 18 februari 2022)51. Malmöbaserade teatergruppen Bombina 
Bombast har sedan de grundades 2011, fokuserat på att utveckla mötet mellan scenkonst och 
innovativa teknologier och bl a arbetat med VR som verktyg. Stefan Stanisic, en av grundarna av 

 
45 https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/nft-independent-film-afm-2021-1235038434/ 
46 https://www.konst.se/blogg/nft-konst 
47 https://www.kro.se/upphovsr%C3%A4tt/upphovsratt/  
48 https://www.xrtoday.com/virtual-reality/the-music-industry-in-the-metaverse-re-energised-revenue-streams/  
49 https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59163449 
50 https://www.rsc.org.uk/support/members-room/exclusive-members-content/dream-q-a  
51 https://www.di.se/digital/operabesokarna-kliver-in-i-virtuell-verklighet/ 
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teatergruppen, berättar att det finns ett visst motstånd mot teknologin inom teatern, men att 
fusionen mellan teknik och scenkonst bör betraktas som en helt ny konstform och inte en 
konkurrent till traditionell scenkonst. Teknologin hjälper snarare till att formulera en annan vision. 
Stefan Stanisic ser paralleller med hur en gång filmkonsten bröt sig ur teaterns värld och nämnde 
att även där dröjde det innan denna kulturyttring blev allmänt accepterad i dessa kretsar. Andra 
svenska scenkonstnärer som gör intressanta projekt genom att utforska gränslandet mellan 
teknik och konst är Sirqus Alfon, ”robotkoreografen” Robin Jonsson och konstnärsduon Lundahl 
& Seitl. En intressant aspekt som nämns här är att scenteknikerna, som tidigare haft en mer 
funktionell roll i produktionen, plötsligt blir en mer integrerad och aktiv del av den kreativa 
skapelseprocessen 52.   
 
Mode och design: Både design och mode är områden som redan nu påverkats av den nya 
framväxande digitaliseringsekonomin. Exempel på detta är sportmärket Nike som nyligen 
förvärvade ett virtuellt skoföretag RTFKT. Vid köp av deras virtuella NFT-skor får köparen även 
fysiska skor på köpet.53 Nike ingick också nyligen i ett samarbete med Roblox för att skapa en 
interaktiv 3D-värld kallad ”Nikeland”. 54 
 
Även Svenska H&M har inlett samarbete med skådespelerskan Maise Williams och Dress-X, en 
virtuell modespecialist för en helt digital kollektion av kläder anpassat för Metaverse.  Tanken 
bakom denna trend, kallat för ”Direct to Avatar Economy (D2A)”, innebär att användare vill forma 
sina egna digitala identiteter genom bl a val av klädmode och stil till sina avatarer.55 56 En hel ny 
grupp av företag som arbetar enbart med s k ”virtuellt mode” har på senare år dykt upp som 
holländska ”The Fabricants”, kroatiska ”Tribute Brand”, kongolesiska ”Hanifa” och norska 
”Carling”.57 Bakgrunden i dessa företag här skiljer sig ofta från traditionella modeskapare. T ex är 
grundaren för The Fabricant en f d VFX-artist som arbetat mest med att skapa digitala kläder i film 
innan han grundade sitt företag.  
 
Arkitektur: Genom design av virtuella byggnader och platser har arkitekter möjlighet att skapa 
utan att tänka för mycket på hållfasthet, miljö eller budgetbegränsningar 58. Det finns redan idag 
exempel på arkitektbyråer som tar 300 000 USD per fastighet som designas i Sandbox eller 
Decentraland.59 Teknologibolaget Nvidia som specialiserats på grafikprocesser, har också genom 
sin plattform Omniverse visat på möjligheter för arkitekter och designers att koppla ihop stora 
designverktyg, projekt och olika former av tillgångar för att samarbeta i en delad virtuell plats.60 
Nvidia är för övrigt ett av de IT-företagen som med sin teknologi kan utgöra en av de viktigaste 
brickorna i den framtida konvergensen mellan de olika virtuella 3D-världarna och Metaverse.61  
   
Museer: På senare år har en betydande digitalisering skett på muséer där ny teknik och 
datorsimulerade verkligheter utnyttjats och teknologins betydelse för museer kan inte 
underskattas. Flera utställningar erbjuder nu en betydande högre utsträckning interaktivitet, 

 
52 Samtal med Stefan Stanisic, Bombina Bombast 26/1 2022 
53 https://news.nike.com/news/nike-acquires-rtfkt  
54  https://www.theverge.com/22833369/nike-rtfkt-nft-sneaker-shoe-metaverse-company. 
55 https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-
economy/?sh=310bdcfa417c 
56 Welcome to the Metaverse “Digital Fashion is ready to Explode 2022”, interview with The Fabricant CEO Kerry 
Murphy, 20 january 2022, S1 A 38 
57 https://scandinavianmind.com/news/6-brands-that-are-leading-the-way-for-virtual-fashion. 
58 https://www.archdaily.com/968905/architecting-the-metaverse 
59 https://fortune.com/2021/12/09/digital-architecture-metaverse-real-estate-300-thousand/  
60 https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/ 
61 https://www.cnet.com/tech/computing/nvidia-wants-omniverse-to-be-metaverse-builders-glue/  

https://news.nike.com/news/nike-acquires-rtfkt
https://www.theverge.com/22833369/nike-rtfkt-nft-sneaker-shoe-metaverse-company
https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-economy/?sh=310bdcfa417c
https://www.forbes.com/sites/cathyhackl/2021/01/29/how-brands-can-thrive-in-the-direct-to-avatar-economy/?sh=310bdcfa417c
https://scandinavianmind.com/news/6-brands-that-are-leading-the-way-for-virtual-fashion
https://www.archdaily.com/968905/architecting-the-metaverse
https://fortune.com/2021/12/09/digital-architecture-metaverse-real-estate-300-thousand/
https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/
https://www.cnet.com/tech/computing/nvidia-wants-omniverse-to-be-metaverse-builders-glue/
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”gamification” och möjlighet till egen guidning. 62 Eremitaget i Sankt Petersburg, världens största 
konstmuséum, ställde i november 2021 ut sin första virtuella utställning ”The Ethereal Aether” 
med digitala verk i NFT:s. Museet utvecklar just nu ”Celestial Hermitage” - en digital dubblett av 
sig själv med NFT-konst. Dmitry Ozerkov, ansvarig för moderna konst på museet, ser framför sig 
att nästan alla muséer kommer att skapa digitala kopior av sig själva i Metaverse, där besökare 
också kommer att kunna samspela direkt med utställningsobjekten. 63 

 

FRAMTIDEN 

 
Det kräver fortfarande enorm teknologisk utveckling, betydande regulatoriska reformer och såväl 
affärsmässiga och mänskliga beteendeförändringar innan den Metaverse som visionärer som 
Mathew Ball ser framför sig realiseras.64 Enligt Intel så kan det behövas så mycket som 1000 
gånger mer datorkraft än vad som finns idag för att förverkliga visionen.65  
 
Men med detta sagt finns det mycket som talar för att vi redan nu har nått den punkt i 
utvecklingen där accelerationen kommer att öka dramatiskt. Embryot till Metaverse som finns 
idag förväntas omsätta lika mycket som ett G20-land inom några år. Denna trend kommer att ha 
en stor påverkan på de kulturella och kreativa näringarna.   
 
Även om det ligger utanför denna rapports ram, bör det understrykas att precis som internet har 
visat sig ha sina baksidor så kan Metaverse också ha negativa effekter på samhället. Ökad social 
press, risk för beroende, cybertrakasserier, polarisering, cyberbrott och datainsamling är några av 
de farhågor som nämns.66 Ytterligare en allvarlig utmaning är den klimatpåverkan som nämndes 
tidigare med den ökade datorkraft som kommer att krävas för att driva såväl simuleringarna som 
blockkedjor.67  
  

 
62 Redigering av Marta Massi, Marilena Vecco and Yi Lin, “Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries” 
s21 – 24 (Routledge, 2021) 
63 https://cointelegraph.com/news/why-the-world-s-largest-museum-is-embracing-nft-technology  
64 https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer  
65 https://www.theverge.com/2021/12/15/22836401/intel-metaverse-computing-capability-cpu-gpu-algorithms 
66 https://www.makeuseof.com/metaverse-worsen-effects-social-media/ 
67 https://venturebeat.com/2022/01/26/the-environmental-impact-of-the-metaverse/  

https://cointelegraph.com/news/why-the-world-s-largest-museum-is-embracing-nft-technology
https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer
https://www.theverge.com/2021/12/15/22836401/intel-metaverse-computing-capability-cpu-gpu-algorithms
https://www.makeuseof.com/metaverse-worsen-effects-social-media/
https://venturebeat.com/2022/01/26/the-environmental-impact-of-the-metaverse/
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DEL 2 – IMPLIKATIONER FÖR STATSFÖRVALTNINGEN 

  

I rapportens första del har vi sett olika exempel på hur digitaliseringen har utökats under 
pandemin, hur nya koncept som ”Metaverse” populariserats och hur kulturella och kreativa 
näringar på olika sätt påverkats och tagit del av såväl ny teknologi som nya affärsmodeller.  
 
Hur kan nu statens myndigheter och förvaltning bättre anpassa sina verktyg och sitt främjande 
för att möta företagens nya behov? Den första frågan är om vi verkligen står på tröskeln till något 
nytt – ett KKN 3.0 som har beskrivits här. Med nya distributionskanaler som utvecklas och 
värdekedjor och affärsmodeller som skapas, pekar mycket i denna rapport mot det. Men 
ytterligare analyser kan behöva göras. Om vi står inför en ny digital era  kommer det att finnas 
andra frågeställningar med direkt påverkan på de kulturella och kreativa näringarna och statens 
roll gentemot dem. En bra insats att inleda med skulle kunna vara att studera de lärdomar som 
finns från tidigare digitaliseringsvågor.  
 

”LESSONS LEARNED”  

 
Varje enskild förändring är i sig unik, men det finns med god sannolikhet utvärderingar från 
tidigare digitala skeenden att ta lärdom av. Genom att bättre förstå hur snabbt det gick för 
statsförvaltningen att ställa om, vilka problem som uppstod och hur man hanterade dessa, står 
staten bättre rustad för nästa digitala revolution och kan skapa mer långsiktiga, hållbara 
strategier. Till exempel kan den s k Hem-pc-reformen där anställda i Sverige fick möjlighet att 
skattefritt låna en persondator,  och som ansågs ha varit en av de viktigaste orsakerna till att 
svenskarnas datorkunskaper ökade, återigen studeras.  
 
Exempel på frågeställning: 

1) Vad kan vi lära oss av när t ex internet gjorde sitt inträde och påverkade statsförvaltningen 

och främjandestrategin? Hur väl förberedda och anpassningsbara var stat och myndigheter 

till de nya behoven som uppstod bland de nya företagen som kom då? Vad kunde ha gjorts 

bättre? 

Det finns också gott om lärdomar att hämta på ”mikronivå” – d v s de ansökningar och projekt 
som har utförts eller håller på att utföras nu för att bättre förstå de möjligheter, utmaningar, och 
frågeställningar som anses viktiga för företagen. Redan idag görs många olika projekt med 
anknytning till digitalisering, innovation och kreativa & kulturella näringar – vi har t ex nämnt 
teatergrupppen Bombina Bombast som har haft ett flertal projekt med stöd av bl a 
Kulturbryggan. Det finns tveklöst många fler projekt hos nationella och regionala aktörer som 
Vinnova, Almi, Kulturrådet, Konstnärsnämnden m fl som kan vara relevanta att titta närmare på. 
En översyn av projekten som faller inom denna definition, deras resultat och utmaningar, kan bli 
värdefulla att undersöka närmare. Breddas denna inventering av projektansökan också till EU, kan 
lärdomar tas från andra länder och även ge intressanta svar på frågor kring internationalisering. 
Genom att samla denna kunskap och göra den tillgänglig till alla så skulle också många utövare 
kunna hämta inspiration och dra lärdom av varandras projekt och erfarenheter. 
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Exempel på frågeställning: 

2) Vad finns det för lärdomar att hämta från projektansökan och återrapporteringar från 

bidragsgivare på lokal, regional, nationell, och EU-nivå?  

Några underfrågor:  

• Hur har kulturen och tekniken samverkat, var har det funnits problem och hur har 

dessa kunnat lösas? 

• Hur har mentorer och coacher fungerat i de tillfällen sådana förekommit, och vad 

har deras återkoppling varit? 

• Hur har utvärderingen av resultaten genomförts och hur har de uppfattats? 

 
Både privata och offentliga finansiärer har en betydande kunskap, erfarenhet och förståelse för 
de behov, utmaningar och problem som kan uppstå och den typ av stöd som efterfrågas. 
Riskkapitalister har också en viktig erfarenhet om vilka affärsmodeller som har varit 
framgångsrika, och vilken typ av stöd dessa typer av projekt kan behöva. 

 
Exempel på frågeställning: 

3) Vad finns det för lärdomar att hämta från riskkapitalister, affärsänglar och andra privata och 

offentliga finansiärer med projekt inom ny digitalisering? 

 

ETT NYTT FRÄMJANDE- OCH STÖDSYSTEM FÖR NÄRINGARNAS UTVECKLING? 

 
Med den pågående mediekonvergensen kan det konstateras att nya projekt sällan är renodlade 
IT- eller kulturprojekt, utan ofta en hybrid av dessa två. Dataspelsbranschen är ett utmärkt 
exempel: en bransch sprungen ur både teknik och kreativitet, och som nu också i allt större 
utsträckning påverkar andra kreativa områden genom sin teknologi, och sin idé kring 
interaktivitet och ”gamification”. Med både teknik och kultur i sitt DNA passar 
dataspelsföretagen in både bland företag som traditionellt klassats som ICT (Information & 
Communication Technologies) men också de kulturella och kreativa näringarna. Ibland hamnar 
dataspelsföretagen därför också mellan stolarna, exempelvis i statistik om kulturella och kreativa 
näringar, och kanske upplevs definitionerna som förlegade.  
 
Den digitala transformationen förändrar också rollfördelningen inom alla kulturbranscher mellan 
producent, konsument och mellanhänderna. Konsumenterna har nu blivit ”prosumenter”, där de 
kan direkt interagera, påverka och t o m skapa produkter och tjänster. Detta sker bl a genom s k 
”uberiseringen” (”uberization”), där tjänster produktifieras och paketeras genom en teknisk 
plattform som leder till att konsumentens roll förstärks på bekostnad av mellanhänderna. En del 
mellanhänder har dock lyckats använda teknologin till sin fördel, bl a genom att förmedla kunskap 
samt sociala och kulturella sammanhang och bidra till en större slutupplevelse till kunden.68 En del 
agenter skapar också mervärde genom att med sin kunskap och kompetens bättre exploatera 
den konstnärliga skaparens rättigheter.69 
 

 
68 Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries s21 – 24 (Redigerad av Marta Massi, Marilena Vecco and 
Yi Lin, Routledge) 
69 Digitaliserings konsekvens för konstnärligt yrkesutövandet” - TYP Kulturkapital på uppdrag av Konstnärspolitiska 
Utredningen KU 2016:4 från 2017 
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De statliga handläggarna och organisationer som ska analysera, bedöma, och fatta beslut om 
insatser för utveckling och främjande i ett sådant landskap å statens vägnar kan bli utmanande av 
helt nya krav. Förutom en välgrundad konstnärligt/kulturell kompetens krävs god förståelse för 
både den teknik som används och för hur affärsmodellen fungerar företagsekonomiskt. Därtill 
krävs en förståelse för vad insatsen kan betyda för samhället i ett större sammanhang, vilket ju 
kan vara den viktigaste frågan ur det statliga perspektivet.70 Den bakomliggande infrastrukturen 
kan också behöva förändras, både vad gäller finansiering, styrning och utbildning.  
 
Exempel på frågeställning:  

4) Kräver de nya kulturella och kreativa företagen, med betydande tekniskt innehåll och i 

grunden nya affärsmodeller, ett nytt tänk när det gäller kringliggande främjande- och 

stödsystem? Om så är fallet, är statsförvaltningen optimalt strukturerad för att stödja 

utvecklingen av dessa företag? Om inte, hur skulle en sådan förvaltning kunna se ut?  

 

UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA JURIDISKA FRÅGOR 

 
Det kanske mest utmärkande bland företag inom de kulturella och kreativa näringarna är att det 
värde som de besitter i hög grad består av immateriella tillgångar.71 Digitaliseringens påverkan på 
upphovsrätt, ägande och andra juridiska aspekter har mer eller mindre kända implikationer och 
har utretts och fortsätter att utredas. Utmaningen har framförallt handlat om hur digitaliseringen 
utmanat kontrollen över verken. 72 EU antog i april 2019 nya direktiv om upphovsrätten och 
närstående rättigheter för att anpassa och komplettera unionens upphovsrättsliga regelverk till 
den senaste tekniska utvecklingen. Lagändring i Sverige föreslås träda i kraft 1 juli 2022 och 
kommer om den antas bl a innebära stärkt rätt för upphovsmän vid överlåtande av sina 
rättigheter och rätt till information om hur deras verk används. Å andra sidan kommer den också 
innebära ett ökat upphovsrättsligt ansvar för de stora onlinetjänsterna.73   
 
Med blockkedjor och ”smarta kontrakt” möjliggörs nya sätt att skydda, överföra, kommersialisera 
och registrera immateriella rättigheter och kontrollera upphovsmakare, ursprung m.m. 74 Både 
vad gäller den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Tommy Kaså, tidigare vice ordförande i 
Musikerförbundet skrev i en debattartikel 2018 att blockkedjor kommer att revolutionera 
musikindustrin på samma sätt som internet en gång  gjorde: 
  

”Blockchain är det första fungerande beviset på att vi nu kan göra affärer utan tredje 
part, ett helt nytt sätt att kunna lita på varandra. Tillsammans med smart contracts 
som använder blockchainteknik för att dokumentera och verifiera sitt eget 
genomförande, öppnar detta stora möjligheter för ett effektivt och exakt system för 
royaltyavräkning i musikbranschen… Ett system som helt utan mänsklig inblandning 
kan dokumentera och överföra valuta till alla involverade rättighetsinnehavare 
närmast i realtid varje gång en låt strömmas”75 

 

 
70 Nikola Matisic, Operaproducent, Huvudhandläggare Statens Kulturråd 
71 Förutsättningar för Kultureella och Kreativa Företag (Tillväxtverket, 2014)  
72 Digitaliserings konsekvens för konstnärligt yrkesutövandet” - TYP Kulturkapital på uppdrag av Konstnärspolitiska 
Utredningen KU 2016:4 från 2017 
73 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021:30, Regeringskansliet - Justitiedepartementet 
74 https://dai-global-digital.com/is-intellectual-property-ready-for-blockchain.html  
75 https://www.musikerforbundet.se/aktuellt/blockchain-vagen-till-exakta-
royaltyutbetalningar/#:~:text=Dessutom%20har%20vi%20nu%20blockchain,Hundra%20procent%20r%C3%A4ttvist. 

https://dai-global-digital.com/is-intellectual-property-ready-for-blockchain.html
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Samtidigt uppstår också andra upphovsrättsliga frågeställningar med “Metaverse”. En viktig 
sådan är hur upphovsrätten ska tolkas där människor spenderar timmar i dessa världar där de 
arbetar, köper varor och tjänster, upplever. Ska dessa betraktas som en ”ny värld ” och hur bör 
man då resonera kring frågor om licensiering, royalty, territoriella rättigheter, intrång etc.?76 
Utvecklingen går snabbt och det kan därför vara lämpligt att redan nu närmare undersöka hur 
blockkedjor kan utnyttjas i syfte att ta fram lämpliga strategier kring upphovsrätt.  
 
Exempel på frågeställning: 

5) På vilket sätt skulle statsförvaltningen kunna dra fördel av blockkedjeteknologin i samband 

med upphovsrättsliga frågor, samt vilka potentiella utmaningar kan finnas här?  

 
Även skatterättsliga frågor uppstår. Grundprincipen är att all handel med kryptovalutor och NFT:s 
ska betraktas som vilken kapitalvinst eller förlust som helst. Virtuella varor beskattas normalt inte 
då det anses vara en del av ett spel (Skatteverket exemplifierar här med försäljning av s k ”Skins” 
i spelet Counter-strike: Global Offensive), men om det handlas virtuella varor, och inkomster 
erhålls inom och utanför spelet, kan inkomsterna vara skattepliktiga. Idag bedöms virtuella varor 
som elektronisk tjänst och bedrivs ekonomisk verksamhet så räknas dessa med en utgående 
moms på 25 procent.77 Däremot är läget oklart när det gäller NFT:s. Borde t ex inte ett NFT-plagg 
ha en annan momssats än NFT-konst, eller bör alla digitala produkter bedömas på samma sätt? 
Hur ska man betrakta en NFT-biljett till en virtuell konsert? Och var äger transaktionen rum: är det 
där den fysiska köparen eller säljaren befinner sig, eller ska virtuella världar bedömas på ett annat 
sätt? Hur ska virtuella egendomar beskattas? Även om blockkedjor gör det möjligt för 
skattemyndigheter att bättre följa transaktioner så är det en utmaning att kunskapen om NFT:s  
fortfarande är mycket begränsad.78 Det är möjligt att dessa frågor redan har eller håller på att 
utredas, men svårigheter uppstår kring transaktioner i virtuella världar och hur NFT-produkter bör 
bedömas ur ett skattemässigt perspektiv.  
 
Exempel på frågeställning: 

6) Vilka skatterättsliga frågor uppstår vid transaktioner i virtuella världar och hur bör t ex NFT-

produkter bedömas ur ett skattemässigt perspektiv på sikt?  

 

OFFENTLIGA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR FÖR DEN NYA DIGITALISERINGSVÅGEN 

 
När internet introducerades under 90-talet var det inte självklart att alla ägde en dator, än mindre 
hade en fungerande internetuppkoppling. 1997 introduceras ”Hem-pc-programmet”, men 
åtminstone fram till dess spelade internetcaféer, bibliotek och såväl statliga som privata 
mötesplatser en viktig funktion för tillgänglighet. PTS har konstaterat att digitala verktyg är 
viktiga för att säkra delaktighet i samhället.79  Regeringen formulerade en bredbandsstrategi 2016 
med en vision om ett ”helt uppkopplat Sverige” till 2025 – mer exakt att 98 procent bör ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.80 

 
76 https://www.technologyslegaledge.com/2021/11/an-unreal-issue-managing-ip-in-the-metaverse/  
77https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/kopforsaljningochspelpainternet/virtuellavar
orsomexempelvisskins.4.5c281c7015abecc2e2010ff3.html 
78 https://www.accountingweb.com/tax/sales-tax/taxation-of-the-metaverse-is-coming  
79 Digital Omställning till följd av av Covid-19 (PTS, 2021) 
80 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, regeringskansliet 

https://www.technologyslegaledge.com/2021/11/an-unreal-issue-managing-ip-in-the-metaverse/
https://www.accountingweb.com/tax/sales-tax/taxation-of-the-metaverse-is-coming


 18 

Uppkopplingen är med andra ord god i Sverige, men uppgiften att tillhandahålla hårdvara är inget 
som staten ansvarar för. Däremot tillhandahåller de flesta kommunala biblioteken datorer för de 
som är intresserade, men saknar förutsättningarna hemma eller på arbetet. Det är dock oklart hur 
tillgängligheten till avancerad utrustning som t ex VR-glasögon och haptisk teknik kommer att 
utvecklas. Kostnaderna för hårdvara som exempelvis VR-headsets har gått kraftigt ned på senare 
år, så möjligen är detta inte en större utmaning för det stora flertalet i Sverige.  
 
Exempel på frågeställning: 

7) Finns det anledning att se över den digitala infrastrukturen i Sverige så att fler kan få 

möjlighet att ta del av virtuella upplevelser och aktiviteter på nätet? 

  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR FRAMTIDEN 

 
När Hyper Island meddelade att de skulle öppna ett ”Metaverseprogram” gjorde man det genom 
ett Yrkeshögskoleprogram,81 eftersom företaget kunde påvisa att det fanns en efterfrågan från 
näringslivet för den här typen av kompetens.82 Det finns många aspekter som behöver bättre 
förstås i såväl affärsutveckling som produktion – från hur spelmotorer kan användas för att skapa 
nya världar till blockkedjornas egenskaper och hur NFT myntas.  
 
Oavsett vilken utbildningsnivå vi talar om, eller om det rör sig om mer tekniska eller affärsmässiga 
aspekter, så finns nu nya termer och nya affärsmodeller som växer fram. Det finns också all 
anledning att ta hjälp av exempel utomlands eller från spelutvecklarbranschen, eftersom den nya 
digitaliseringsvågen i stor utsträckning har sitt ursprung därifrån. Sverige, med en stor och 
framgångsrik dataspelsbransch, skulle kunna utnyttja denna kompetens. 
 
Antalet utbildningar inom ”digitalt innehåll” är något svårdefinierat eftersom produktions-
processerna skiljer sig mellan branscherna. Det finns t ex idag två VFX-utbildningar i Sverige med 
fokus på film; i Tumba (Xenter) och Skellefteå (Visual Magic). Digitalt innehåll för dataspel finns 
det fler aktörer som erbjuder utbildning i och för behov av reklam och liknande finns det ännu 
fler. Det finns ett stort kompetensunderskott inom framförallt skapandet av visuella effekter för 
film (i synnerhet senior kompetens). Behovet att skapa 3D innehåll i framtiden, inte minst med 
den växande marknaden inom ”Metaversesegmentet”, väntas inte minska. Det kommer nog 
också finnas ett ännu större behov av artister som kan skapa miljöer och karaktärer i spelmotorer 
som Unreal och Unity. Även om mycket kan göras genom nya smarta mjukvaruprogram för att 
underlätta skapandet av artificiella världar och karaktärer, så kan vi också förvänta oss en tydlig 
brist när det gäller förmåga att utveckla innehåll i dessa nya internetbaserade 3D-världar. AI kan 
komma att kompensera vissa tekniska processer, men kan ännu inte tillräckligt bra täcka de 
kreativa aspekterna i skapandeprocessen.83   
 
Exempel på frågeställning: 

8) Hur ser behoven av kompetensförsörjningen ut för framtiden vad gäller kreatörer, 

affärsutvecklare och programmerare, givet tillväxten av digitalt innehåll generellt och 3D 

innehåll i synnerhet? Hur kommer mjukvaruutveckling och AI  att påverka behoven? 

 

 
81 https://www.hyperisland.com/blog/hyper-island-develops-program-for-the-metaverse-xr-creative-developer-program 
82 Mikael Ahlström, entreprenör och föredragshållare inom digitalisering och innovation 
83 Anders Singstedt, Head of Talent Acquisition på Goodbye Kansas 

https://www.hyperisland.com/blog/hyper-island-develops-program-for-the-metaverse-xr-creative-developer-program
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FÖRETAGENS INTERNATIONALISERING OCH DET FRAMTIDA FRÄMJANDET 

Med internet har de geografiska hindren minskat och globala marknadsetableringar har kunnat 
genomföras både snabbare och billigare än tidigare. Det har möjliggjort även för mindre företag 
att ge sig ut internationellt och gett upphov till s k ”Born Globals”- en typ av företag som har 
ambitioner att sälja på en internationell marknad från start. Och ju mer internet förändrar 
företagandet desto mer förändras internationaliseringsfrämjandet. Digitala marknadsrapporter, 
lättillgänglig statistik och andra tjänster har gjort det möjligt för företag att i större grad än 
tidigare inhämta marknadsinformation på egen hand. Senare bidrog sociala mediekanaler som 
Linkedin och digitala affärsnätverk till möjligheterna att hitta nya partnerskap och 
affärsmöjligheter. I samband med pandemin fick man återigen anpassa och modernisera 
främjandearbetet; e-delegationer, e-konferenser och e-mässor blev plötsligt nya verktyg när 
affärsresor och fysiska möten blev omöjliga. Att främjandet kommer att fortsätta att anpassas är 
därför helt naturligt. 

Tillväxtverket konstaterar att dubbelt så många företag i de kulturella och kreativa näringarna 
exporterar jämfört med  näringslivet som helhet. Detta bl a till följd av färre geografiska 
begränsningar. Även solo- och små företag i de kulturella och kreativa näringarna är mer 
internationella och digitaliserade än företag av samma storlek i andra branscher.84 Med en ny 
digitaliseringsvåg, virtuella världar och blockkedjor kommer både gamla och nya frågor kring 
internationalisering att ställas. Det är troligt att de kulturella och kreativa näringarna är i en bättre 
position än många andra näringar för att anpassa sig till och dra nytta av dessa förändringar. En 
nationell strategi med målet att främja sektorns internationalisering skulle därför kunna bidra till 
ett försprång för Sverige i världen gällande innovation och digitalisering. 

 

VIKTEN AV ATT VARA PÅ PLATS 

 
Under 2020 minskade utgifterna för affärsresor med ca 52 procent.85 Även om affärsresor i och 
med vaccinationerna haft en viss återkomst spekuleras det i att resebeteendet ändå har 
förändrats och att många kommer att försöka minska sina kostnader genom att ersätta resor 
med videomöten i den mån det går. Betraktas detta tillsammans med nya marknadsetableringar i 
virtuella världar samt ökat krav till en mer klimatanpassad verksamhet, kan internationella affärer 
i ännu högre grad komma att ske digitalt.  
 
I Fikras rapport ”I huvudet på en producent – hur producenten väljer inspelningsplats” (2017) 
konstaterades att utbud av inspelningsplatser utgjorde det viktigaste beslutskriteriet under de 
praktiska argumenten för val av inspelningsplats. Med en ökad andel virtuell produktion är det 
rimligt att anta att andra faktorer – som tillgång till kompetent arbetskraft, infrastruktur, 
inspelningsvänlighet, flexibla arbetstider och säkerhet, får en ökad betydelse i valet av 
inspelningsplats. Kanske kommer de finansiella argumenten, som produktionsincitament och låga 
lokala kostnader väga tyngre vid val av inspelningsplats.86 Men det är också möjligt att skälen till 
att flytta sin produktion till ett annat inspelningsland minskar, i synnerhet om en infrastruktur för 
att genomföra Virtuella Produktioner i sitt hemland växer fram.  
 
Exakt hur mycket dessa trender kommer att påverka resor och lokal närvaro är oklart, men 
platsnärvaron har varit en huvudfråga för exportfrämjandets infrastruktur. Att förstå 

 
84 Ge plats på scen, Tillväxtverket (2019) 
85 https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/the-comeback-of-corporate-
travel-how-should-companies-be-planning 
86 I huvudet på en producent – Hur producenten väljer inspelningsplats, El-Cheikh & Mutawi, Fikra (2017) 
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morgondagens behov blir därför viktigt för att bestämma hur resurserna för främjandet bäst 
fördelas.  
 
Exempel på frågeställning: 

9) Hur betydelsefullt blir resandet för företagen i framtiden, och blir det mer eller mindre 

viktigt för främjarorganisationer att finnas på plats om resandet och den fysiska närvaron 

minskar? Hur förändras behoven för stöd på plats om affärsresandet minskar?  

VIRTUELLA VÄRLDAR, KULTURER OCH SUBKULTURER  

Internationaliseringsfrågor i de virtuella världarna som val av plats, tidpunkt, omfattning och 
etableringsmetod har sina paralleller med den fysiska världen. Det är t ex viktigt att välja rätt 
”värld” (precis som det är att välja rätt exportmarknad för ett företag) och undersöka såväl 
etableringskostnader (t ex medlemskap, kostnad för virtuella fastigheter etc) samt 
förutsättningarna och möjligheterna på den specifika världen som var och en har sin unika 
målgrupp, kultur och regler. Även val av etableringsform bör övervägas - ska  t ex etableringen 
äga rum under eget varumärke eller via någon virtuell distributör? Krävs det köp av virtuella 
fastigheter eller går det att hyra? Några väljer också att kombinera försäljningen av fysiska 
produkter med virtuella produkter (särskilt användbart om produkten som säljs bygger på smak 
eller doft). Den klassiska marknadsmixen – med produkt, pris, plats och promotion – är m a o i 
allra högsta grad relevant även i de virtuella världarna, även om produkten anpassas till sin 
virtuella miljö.87 

Virtuella världar befolkas av personer från vitt skilda länder, men som kan dela gemensamma 
intressen, åsikter och värderingar. Vikten att förstå både kultur och subkulturer bör därför inte 
underskattas. Dessa kan utveckla egna oskrivna regler som behöver beaktas för en framgångsrik 
marknadsintroduktion. Virtuella världar kan också utnyttjas som inkörsport till nya fysiska 
marknader, där produkter och marknadsföring testas och kunders köpbeteenden undersöks för 
att på så sätt minska riskerna inför en utlandsetablering.88 Men det går även att se dessa 
”Metaverser” som helt separata marknader som i framtiden kan komma att ha egna styrelseskick, 
där folk arbetar, samlas, spelar och delar upplevelser med varandra precis som i den fysiska 
världen. Oavsett vad som kommer att hända kan noteras att allt fler stora företag börjar utveckla 
metaversestrategier som en del av sin marknadsplan. T ex omnämndes ”Metaverse” fler än 120 
gånger i de amerikanska börsbolagens Q4-rapporter 2021. 89 

En viktig fråga kring internationalisering är hur Kina kommer att integreras med övriga internet. 
Stora kinesiska IT-företag som Tencent, Baidu, Huawei och SenseTime befinner sig i tio-i-topp 
listan på företag som har ansökt om flest patent inom AR och VR. Men en hårt styrd och reglerad 
kinesiska internetmarknaden med inskränkningar i kryptovalutor och NFT:s gör att deras 
Metaverse kan komma att se mycket annorlunda ut än i övriga världen.90 
 

 

 

 

 

 
87 Virtual worlds: A gateway for SMEs toward internationalization, Diana Hassouneh & Malaika Brengman (Journal of 
Brand Management  Vol. 19 - 2011) 
88 Ibid 
89 Podcast från Bloomberg Intelligence “Into the Metaverse”,  The Outlook for the Metaverse 2022, 29/12/2021  
90 https://fortune.com/2022/01/27/china-big-tech-patent-applications-vr-ar/  

https://fortune.com/2022/01/27/china-big-tech-patent-applications-vr-ar/
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Exempel på frågeställning: 

10) Vilken roll kommer de nya virtuella världarna att spela för företagens strategier och vad kan 

statsförvaltningen göra för att svensk konkurrenskraften ska kunna bli stark på dessa 

marknader? 

 

BLOCKCHAINS, KRYPTOVALUTOR, NYA TRANSAKTIONER OCH EXPORTFINANSIERING 

Blockkedjor och NFT:s skapar nya möjligheter, frågor och trender kring transaktioner. För att ge 
några exempel: 

• Transaktionshistorik tillgängliggörs genom blockchains och möjliggör uppföljning och 
säkerställning av betalningar i alla led. 

• Transaktioner kan komma att öka mellan individer snarare än mellan företag eller mellan 
företag och individer. Många av dessa förväntas vara över landsgränser vilket i sin tur kan 
resultera i fler frågor som berör internationell rätt.  

• Transaktioner kan i högre grad komma att ske med kryptovalutor. 
• Transaktioner kan komma att ha färre (eller andra former av) mellanhänder, t ex kan 

banker komma att påverkas.  
• Stora företag har möjlighet att monetarisera genom att erbjuda plattformar där individer 

kan spela, arbeta och samlas.91 

Exempel på frågeställning 

11) Hur kommer de nya internationella transaktionerna på de virtuella världarna att se ut? 
Mellan vilka parter och med vilka mellanhänder? Vilken roll kan staten ha för att säkerställa 
pålitliga transaktioner som både tar hänsyn till säkerhet, identitetsskydd och olika 
civilrättsliga lagar som t ex konsumentköplag och avtalsrätt efterlevs? 

En av främjandets viktigaste aspekter är det finansiella stödet i utlandsaffärer. Detta sker bl a 
genom de garantier som EKN ger till svenska exportföretag mot risker att inte få betalt eller 
exportfinansiering och lån från SEK. Valutarisker är redan idag en avgörande frågeställning, men 
frågan kring kryptovalutor blir allt mer angelägen. Bankernas inställning till kryptovalutor varierar. 
Somliga är mer tillåtande och har system för hantering av transaktioner mellan individer medan 
andra inte gör det alls med hänvisning till frågan om penningtvätt. 96 Inställningen är ännu mer 
avvaktande när det gäller NFT:s. 

När allt fler affärsmodeller, transaktioner och värden skapas i en digital miljö, kommer frågorna 
kring riskhantering, säkerheter m.m. att öka. Det kan bli en fråga för staten att undersöka hur 
dessa företag, vars affärsmodeller i allt större utsträckning förlitar sig på virtuella marknader,  inte 
ska få en alltför ofördelaktig hantering jämfört med kollegor i den fysiska världen. 
 
Exempel på frågeställning: 

12) Hur bör statlig exportfinansiering se på affärer som bygger på blockkedjor och hur 

riskbedömer man ”virtuella världar”? Vad gör andra länder i det här området? 

 

 
91 https://theconversation.com/the-metaverse-is-money-and-crypto-is-king-why-youll-be-on-a-blockchain-when-youre-
virtual-world-hopping-171659 

https://theconversation.com/the-metaverse-is-money-and-crypto-is-king-why-youll-be-on-a-blockchain-when-youre-virtual-world-hopping-171659
https://theconversation.com/the-metaverse-is-money-and-crypto-is-king-why-youll-be-on-a-blockchain-when-youre-virtual-world-hopping-171659
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AFFÄRSUTVECKLING I  VIRTUELLA MILJÖER 

Främjarverksamheter som Almi, Business Sweden och andra aktörer har även en roll som 
affärsrådgivare. Som tidigare nämnts i rapporten, gör företag redan idag olika typer av 
experiment för att bättre förstå hur man kan utveckla sitt varumärke samt hitta nya kunder och 
utveckla nya produkter. Dessa försök bör studeras närmare för att bättre förstå hur företagen 
positionerar sig här. Frågor som berör val av virtuell marknad, etableringssätt, marknads-
expansion etc är frågor som en affärsrådgivare eller konsult kan komma att behöva att bistå sina 
kunder med. I början av 2000-talet introducerade Business Sweden (då Exportrådet) en tjänst för 
att hjälpa svenska företag att utvärdera e-handelsplattformar, kallat för E-market Services. 
Kanske skulle en liknande tjänst där de olika virtuella världarna kartläggs vara relevant? 

NFT:s och olika typer av blockkedjor gör det också möjligt att ta betalt och monetarisera på sina 
kunder. Potentialen är stor, men ett stort förarbete krävs för företag som är intresserade av att 
utöka sin intjäningsförmåga här. Det finns konsulter som specialiserat sig på hur virtuella 
marknader fungerar och som på olika sätt skulle kunna stödja i ett inledningsskede. 
 
Exempel på frågeställning: 

13) Vilka nya internationaliseringstjänster skulle affärsrådgivare behöva utveckla och finns det 

några som det finns en efterfrågan för redan nu?  

 

SVERIGEFRÄMJANDE I NYA VÄRLDAR.  

Syftet med denna del av handelsfrämjandeverksamheten är att i ett internationellt sammanhang 
positionera Sverige och svenska företag som attraktiva att göra affärer med. Delegationsresor, 
mässdeltagande och det arbete som ambassadörer, handelssekreterare och kulturattachéer utför 
är en del av de verktyg som används. I en framtid där virtuella världar blir allt mer påtaglig, och 
där människor och företag samlas, umgås och utbyter idéer, kan det finnas tanke att stärka vår 
närvaro på nya sätt.  

Svenska Institutet (SI) lanserade ett Second House of Sweden i Second Life 2007. Det lades senare 
ned efter att ha nedprioriterats över en tid. Enligt SI var projektet ”ett av de mest effektiva PR -
satsningarna som SI gjort någonsin”. 92 SI var kanske tidigt ute då, och möjligen sågs detta mer 
som en PR-satsning än en långsiktig närvaro för att skapa värdefulla kontakter, men kanske kan 
tanken väckas på nytt? Att utse en ”metaverseambassadör” eller handelsattaché som får till 
uppgift att marknadsföra, informera och organisera främjaraktiviteter på någon (eller några) av 
de existerande virtuella världarna under en egen ambassad?  

När denna rapport skrivs äger Världsutställningen rum i Dubai. Sveriges genom tiderna största 
främjarinsats hade i mitten av januari ca en halv miljon besökare.  93 Det är en imponerande siffra, 
och ännu mer så med tanke på pandemin. Men inget hindrar att betydligt fler skulle kunna 
komma till en svensk paviljong i en virtuell värld. Att kombinera en sådan utställning med någon 
känd svensk musikartist, som de virtuella konserter som nämndes tidigare, skulle kunna attrahera 
ännu fler besökare. Kanske skulle pengar som i dag läggs på fysiskt deltagande i stället och med 
mer effekt kunna läggas på ersättning till svenska kulturföretagare som framträder virtuellt? En 
annan tanke är virtuella delegationsresor där representanter för näringarna möts, deltar i 
seminarier eller utbildar sig i de världar som skapas.  

 
92 http://vanadisser.blogspot.com/2013/01/rip-swedish-orientation-och-house-of.html 
93 Jan Thesleff, Generalkommissarie för Sveriges deltagande i World Expo 2020 
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Digitala mässor är något som redan nu börjat användas i spåren av pandemin. Men även om det 
finns en ambition och en vilja att flytta över många av de fysiska aktiviteterna till en digital värld 
med breakout-rooms (grupprum), digitala montrar, virtuella backstage och olika former av 
interaktivitet, så lider dessa av en föråldrad hjälpmedel. 94 Att förstärka upplevelsen, närheten och 
interaktiviteten skulle kunna bli möjligt i en virtuell värld i realtid. 
 
Exempel på frågeställning: 

14) Hur skulle det framtida sverigefrämjandet se ut i omvärlden och vilka roller skulle virtuella 

representationer kunna ha? 

 

NÄSTA STEG – UTVIDGA DISKUSSIONEN  

Genom att belysa exempel från kulturella och kreativa sektorn har den här rapporten försökt 
åskådliggöra vad som sker idag och hur ny teknologi inte bara förändrar beteende och 
distributionsmönster inom näringarna, utan även själva produktionen och upplevelsen.  

Rapporten har ställt olika frågor som skulle kunna utredas, men möjligen vore ett konkret första 
steg att anordna en konferens eller en serie workshops tillsammans med aktörer, experter, 
konstnärer och entreprenörer. Detta för att bättre förstå vad som sker, ställa andra relevanta 
frågor och kanske få svar på några av de frågor som ställs i denna rapport.  

För att ett sådant möte ska ge ett större mervärde så skulle den kunna kompletteras med en 
marknadsundersökning  för att ta reda på de kreativa näringarnas syn på sin egna digitala 
anpassning, givet de förändringar som beskrivits här. Ett ”hackaton” eller en utmaning om hur ett 
modernt främjande skulle kunna se ut i Metaverse skulle kunna anordnas för att samla in mer 
underlag och frågeställningar inför ett sådant möte. 95 

  

 
94 Samtal Mikael Ahlström, entreprenör och föredragshållare inom digitalisering och innovation 
95 Mikael Ahlström, entreprenör och föredragshållare inom digitalisering och innovation. 
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SLUTSATSER – FRÅN INNOVATION TILL IMPLEMENTERING 

 
Denna rapport har haft som syfte att undersöka ”den nya digitaliseringsvågen” och hur ett nytt 
immersivt internet uppbyggt av virtuella tredimensionella världar skulle kunna påverka, eller 
redan påverkar, de kulturella och kreativa näringarna. Framtidsvisionärernas Metaverse -  där flera 
virtuella 3D-världar sammankopplas och där människor arbetar, studerar, umgås, äger fastigheter 
och lever i har ännu inte realiserats. Men redan idag finns det exempel hur blockkedjor, 
spelmotorer, VR, AR och enstaka virtuella världar har skapat nya affärsmodeller, nya 
affärsmöjligheter och t o m nya konstformer.  
 
I denna rapport har viktiga tekniska innovationer diskuterats som drivkrafter till en ny 
”uppgraderad” kulturell och kreativ sektor – ett ”KKN 3.0”, och som med teknikens hjälp ger nya 
former och nya affärsmodeller. Bland dessa kan här nämnas:  
 

1. 5G och fiberoptik: Möjliggör stor och snabb dataöverföring vilket gör det enklare att nå 

en större publik internationellt med en mer komplex produkt och/eller tjänst.  

2. Spelmotorn: Möjliggör skapandet av virtuella 3D-världar, miljöer och digitala karaktärer 

(avatarer och digitala människor) som användaren kan uppleva och interagera med i 

realtid. Idag har spelmotorerna med AI utvecklats, förenklats och börjat användas utanför 

dataspelsbranschen.  

3. Blockkedjor: Skapat möjligheter till nya affärsmodeller och bl a sätt att bevaka 

upphovsrätten för de kreativa näringarna.  

4. Förstärkt verklighet: Vad gäller AR/VR har utvecklingen kommit till en punkt där den blir 

praktiskt användbar för en större publik och flera experiment inom exempelvis scenkonst 

är redan på gång.  

Innovationer som dessa har givit upphov till nya affärsmodeller som uberisering, pay-to-earn, 
virtuell produktion m m och vi ser nu hur värdekedjor bryts upp och nya typer av företag skapas. 
Dessa nya affärsmodeller påverkar i sin tur statsförvaltningens strategi, som därefter utmynnar i 
en handlingsplan med aktiviteter, nya tjänster, och eventuellt nya stödprogram.   
 
Förklaringsmodellen på nästa sida visar hur nya innovationer och digitalisering påverkar statens 
strategier och program gentemot de kulturella och kreativa näringarna. Den privata sektorn 
skapar nya innovationer, vilket kan leda till nya affärsmodeller, som i sin tur påverkar statens 
strategier och aktivitetsprogram. Dessa program har till syfte att stötta näringslivsutvecklingen 
med bl a innovationsstöd, vilket därmed bidrar till nya innovationer.  
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Förklaringsmodell över hur ny teknik och innovation påverkar implementering av statlig strategi för 
kulturella och kreativa näringar.  
 
 
 
Rapporten har gett en inblick i de möjligheter som den nya digitaliseringsvågen skulle kunna 
medföra för de kulturella och kreativa näringarna, och med detta också de frågeställningar som 
kan vara viktiga att undersöka i ett strategiarbete. Bland dessa kan nämnas nya kompetenser som 
kan komma att efterfrågas, stödstrukturer inom sverigefrämjandet, juridiska aspekter för bl a 
upphovsrätt samt finansieringsfrågor. Även lärdomar som kan hämtas från tidigare 
digitaliseringsskeenden och projekt kan ge intressanta insikter. Avslutningsvis föreslås en 
konferens för att diskutera dessa frågor på djupet tillsammans med aktörer från näringarna, 
experter och relevanta myndigheter. 
 
Till sist, ”KKN 3.0” är fortfarande i sin linda, men utvecklingen går väldigt fort. En flexibel och 
dynamisk strategi som tar hänsyn till de förändringar som äger rum idag stärker Sveriges 
möjligheter att ha en kulturell och kreativ näring i världsklass även in i nästa decennium.  

 

 

 
 
  

Teknik och Innovation

•Infrastruktur: t ex 5G, Fibernät etc

•Mjukvara: t ex Spelmotorer

•Databasteknik: T ex Blockchain

•Immersiv Teknologi: T ex VR/AR 
headset

Affärsmodell

•Nya distributionsmodeller ex Uberisering

•Nya intäktsmodeller ex. play-to-earn

•Nya produktionsmodeller ex. Virtual 
Production

•Nya organisatione: ex Crypto Guilds

Strategi för KKN

•Lagstiftning

•Organisation

•Stödstruktur

•Infrastruktur

•Träning & utbildning

Implementering :

(Exempel)

•Nya utbildningsprogram

•Nya tjänsteerbjudanden

•Nya stödprogram för företag

•Nya främjartjänster

Privat 

Stat 
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INTERVJULISTA 

 

 
Ett stort tack till de personer bidrog med intervjuer och samtal till denna rapport. Dessa var: 

- Anders Singstedt, Senior Recruiter and Academic Relations, Goodbye Kansas Studios AB 

- Mikael Ahlström, Entreprenör och föredragshållare inom digitalisering och innovation 

- Nikola Matisic, Operaproducent, Huvudhandläggare Statens Kulturråd 

- Patrik Buckau, CTO, Warpin Media AB 

- Stefan Stanisic, Konstnärlig ledare, Bombina Bombast 

Avslutningsvis önskar rapportförfattaren även rikta ett varmt tack till Utredningen Kreativa 
Sverige (Ku 2021:03), framförallt huvudsekreterare Klas Rabe samt ordförande Tobias Nielsén, för 
ett gott samarbete med värdefulla reflektioner, förslag och synpunkter under framställandet av 
denna rapport.  
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Om Fikra AB 

Fikra är ett konsult- och produktionsföretag som specialiserat sig på den kreativa sektorn med 
inriktning mot internationell affärsutveckling. 
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