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Bilag A: Definition og afgrænsning af de kreative erhverv  
 
Definition af de kreative erhverv 
Der eksisterer ikke en internationalt anerkendt definition af ”de kreative erhverv”, og 
der er derfor forskel på, hvordan man både i Danmark og internationalt har defineret de 
kreative erhverv.  
 
Én af de første undersøgelser af de kreative erhverv blev foretaget i 1998 af 
Storbritannien. Her defineres de kreative erhverv som “those industries which have 
their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for 
wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual 
property.” (Creative Industries Mapping Document, 1998, Departement of Culture, 
Media, and Sport, UK) 
 
Den britiske definition har haft stor indflydelse på, hvordan man i flere lande har valgt 
at afgrænse det kreative erhvervsområde. Definitionen danner ligeledes udgangspunkt 
for afgrænsningen i dette debatoplæg. De kreative erhverv i Danmark afgrænses her til 
erhvervene arkitektur, bøger og presse, design, film og video, indholdsproduktion og 
computere, kunst og kunsthåndværk, musik, mode, møbler og interiør, radio og tv samt 
reklame. 
 
Det forhold, at der ikke foreligger en international afgrænsning af de kreative erhverv, 
gør det vanskeligt at sammenligne data for de kreative erhverv på tværs af forskellige 
lande og datakilder. 
 
Når der i debatoplægget henvises til data fra f.eks. FN, EU og Danmark, skal det derfor 
understreges, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige, idet der ligger forskellige 
afgrænsninger af de kreative erhverv til grund for de forskellige analyser. Tallene kan 
dog give en indikation af udviklingen inden for de kreative erhverv på en række 
områder, herunder eksport, import, omsætning mv. Det skal også bemærkes, at de 
senest tilgængelige internationale tal er fra 2008 og tidligere, hvilket betyder, at den 
internationale økonomiske krise ikke er afspejlet i disse tal. 
 
Afgrænsning af de kreative erhverv i Danmark 
De 11 kreative erhverv i Danmark, der indgår i nærværende definition, omfatter en 
række delbrancher, der er defineret på baggrund af Dansk Branchenomenklatur (DB07), 
jf. oversigten nedenfor. I afgrænsningen af de kreative erhverv i Danmark er der valgt 
en værdikædetilgang, som primært inkluderer fremstillings- og engroshandels-
virksomheder. Engrosleddet medtages, fordi en del af de virksomheder, der producerer 
og sælger kreative produkter, er registreret under en engroshandelsbranchekode. 
Detailhandel er udeladt, idet den kreative proces i mindre grad ligger til grund for 
værdiskabelsen i detailhandlen, og idet analysen har fokus på de kreative erhvervs 
globale potentiale.  
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Den valgte afgrænsning afviger fra den afgrænsning, der blev anvendt i analysen Vækst 
via Oplevelser (VVO), som blev offentliggjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2008 
og 2011. Dels er detailledet udeladt i nærværende analyse, jf. ovenfor, og dels 
er brancherne mode og møbler og interiør inkluderet. Derudover er følgende tre IKT-
delbrancher udeladt: Anden udgivelse af software, computerprogrammering og 
konsulentbistand vedr. informationsteknologi. I stedet er medtaget: Fremstilling af 
computere og ydre enheder samt engroshandel med computere, ydre enheder og 
software. Tilpasningen er sket dels for at følge værdikædetilgangen mere stringent, og 
dels fordi de tre nævnte IKT-delbrancher med de senere års hastige udbredelse af IKT 
har bredt sig langt ud over de kreative erhverv. Regnes de tre IKT-delbrancher med, 
ville de således tegne sig for ca. 30 pct. af den samlede omsætning i de kreative erhverv. 
 
Delbrancher i de kreative erhverv 
1. Arkitektur 

711100 Arkitektvirksomhed 

  

2. Design 

741010 Industriel design og produktdesign 

741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 

741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 

  

3. Bøger og presse 

181100 Trykning af dagblade 

181200 Anden trykning 

181300 Prepress- og mediaarbejde 

181400 Bogbinding og lignende serviceydelser 

464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 

581100 Udgivelse af bøger 

581300 Udgivelse af aviser og dagblade 

581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 

581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade 

639100 Pressebureauer 

742000 Fotografisk virksomhed 

  

4. Kunst og kunsthåndværk 

900110 Teater- og koncertvirksomhed 

900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 

900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 

900300 Kunstnerisk skaben 

900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 

  

5. Radio og tv 

263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr 

464320 Engroshandel med radio og tv mv. 

591120 Produktion af tv-programmer 

601000 Radiovirksomhed 

602000 Tv-virksomhed 

  

6. Film og video 
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591110 Produktion af film og videofilm 

591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 

591300 Distribution af film, video- og tv-programmer 

  
7. Indholdsproduktion og computere 

262000 Fremstilling af computere og ydre enheder  

465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 

582100 Udgivelse af computerspil 

  

8. Musik 

182000 Reproduktion af indspillede medier 

322000 Fremstilling af musikinstrumenter 

464330 Engroshandel med indspillede videoer, cd’er, dvd’er mv. 

592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 

  

9. Reklame 

731110 Reklamebureauer 

731190 Anden reklamevirksomhed 

  

10. Mode 

141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 

141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning 

141300 Fremstilling af anden yderbeklædning 

141400 Fremstilling af underbeklædning 

141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 

142000 Fremstilling af varer af pelsskind 

143900 Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler 

151200 Fremstilling af tasker, kufferter, saddelmagervarer mv. 

152000 Fremstilling af fodtøj 

321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 

321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer  

265200 Fremstilling af ure 

464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer  

464210 Engroshandel med beklædning 

464220 Engroshandel med fodtøj  

464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 

  

11. Møbler (og interiør) 

139210 Fremstilling af boligtekstiler  

139300 Fremstilling af tæpper  

234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 

274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler 

310900 Fremstilling af andre møbler  

461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram  

464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 

464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler  

 
 


