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SOCIALA OCH KULTURELLA 
FÖRDELARNA MED YOUTUBE I SVERIGE



YouTube hjälper dagligen människor att lära sig nya färdigheter, starta 
företag, skapa jobb och berika sina liv. Denna studie av Oxford Economics 
utvärderar den ekonomiska, sociala och kulturella påverkan av världens 
mest populära videowebbplats i Sverige genom att kombinera avancerade 
undersökningstekniker med ekonomisk modellering.

Runt en miljard timmar YouTube-videor ses varje dag över hela världen.1 I Sverige 
genererar dessa visningar betydande intäkter för YouTube-kreatörer och andra 
företag vilket i sin tur stärker den ekonomiska tillväxten och skapar jobb i deras 
leveranskedjor och ekonomin i övrigt.

Vi har kommit fram till att YouTubes kreativa ekosystem 2020 bidrog med ungefär:

88 miljoner euro
till Sveriges BNP

3 300
heltidsjobb över hela Sverige

1. Källa: YouTubes interna data, februari 2022

2.  YouTube definierar norra Europa som Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, 
Luxemburg, Nederländerna och Sverige.

VÅR METOD
Oxford Economics ekonomiska 
modellering använde 
undersökningsresultat och 
publicerade data för att 
uppskatta YouTubes påverkan på 
ekonomiska mått såsom BNP och 
sysselsättningsgrad. 

Vi genomförde en anonymiserad 
undersökning av 2 000 YouTube-
användare i Sverige. Vi undersökte 
även 780 kreatörer och 500 företag 
över hela norra Europa,2  varav 159 
kreatörer och 62 företag fanns i 
Sverige.

På följande sidor så presenterar 
vi resultaten av vår ekonomiska 
modellering och andra nyckelresultat 
från vår forskning. Vi presenterar även 
en serie fallstudier av framgångsrika 
YouTube-kreatörer.



DEN TOTALA EKONOMISKA PÅVERKAN AV YOUTUBES 
KREATIVA EKOSYSTEM
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YouTube-videor
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INKOMSTER UTANFÖR
PLATTFORMEN SOM

UPPSTÅTT GENOM  YOUTUBE

t.ex. en kreativ entreprenör som får 
betalt för att marknadsföra ett 

varumärke på YouTube 

en bagare som säljer fler tårtor tack 
vare sina utbildnings-klipp på YouTube

en musiker som säljer mer produkter 
till sin publik via YouTube

t.ex. ljud- och filmutrustning, 
produktion och redigering av 

film, supporttjänster, 
leverantörers egna 
leverantörskedjor

JOBB OCH BNP

t.ex. mat och dryck, rekreation 
och fritid, hushållsartiklar, 

konsumentföretags 
leveranskedjor

Kreativa entreprenörer utgörs av YouTube-kreatörer med minst 10 000 
följare på sin största kanal samt sådana med färre följare som antingen 
tjänar pengar direkt på YouTube eller från andra källor genom sina YouTube-
videor, och/eller permanent anställer andra för sina YouTube-aktiviteter.

Notera att dessa resultat inte innefattar det 
ekonomiska bidraget från YouTubes egen 
verksamhet eller de vinstersom företag får av ökad 
försäljning som ett resultat av YouTube-annonsering.



 / JONNA JINTON
Den svenska artisten, musikern och filmskaparen Jonna 
Jinton lade ursprungligen upp klipp på YouTube för att 
försöka dra läsare till sin blogg om livet på landsbygden 
i norra Sverige. När hon insåg att hennes YouTube-följare 
var fler än läsarna på bloggen bestämde hon sig för att 
börja skapa och redigera videor på heltid.

Nu har hon 3,6 miljoner YouTube-följare och hennes 
videor har visats mer än 300 miljoner gånger. YouTube 
är hennes huvudsakliga inkomstkälla och intäkterna 
har hjälpt henne att få sin verksamhet att växa och 
marknadsföra sitt konst- och smyckesmärke (Jonna 
Jinton Sweden). Idag har hon tre anställda.

Jonna Jintons videor har haft stort genomslag. De har 
väckt stort intresse för svensk kultur och historia bland 
hennes följare – några inspirerades att besöka Sverige 
och till och med flytta hit permanent. Jonna har även 
använt sin kanal till att nå ut till personer som lider 
av depression. Detta blev extra viktigt under COVID-
19-pandemin då hon fick tusentals kommentarer från 
följare som berättade att hennes videor hjälpt dem 
under denna period, till exempel under nedstängningar.

UTVECKLING OCH EXPORT AV SVENSK KULTUR
YouTubes tillgänglighet gör det 
möjligt för svenska kreatörer med 
olika bakgrunder att hitta en publik 
för sina videor, både i Sverige och 
internationellt.

65% av svenska 
YouTube-kreatörer anser 
att YouTube hjälper dem 
att exportera innehåll till en 
internationell publik som 
de annars inte skulle haft 
tillgång till.

I Sverige finns över 1 000 
YouTube-kanaler med mer 
än 100 000 följare, en årlig 
ökning på mer än 15%.3

3. Källa: YouTubes interna data, februari 2022

https://www.youtube.com/user/JonnaJinton/featured


MER VARIERAT INNEHÅLL
På YouTube kan alla vara 
kreatörer. Mångfalden bland 
alla YouTubers syns tydligt i det 
breda och mångsidiga innehållet 
på plattformen, där tittare kan 
komma i kontakt med kultur från 
hela världen.

79% av svenska 
användare anser att YouTube 
har varierat innehåll.

70% av svenska 
användare anser att YouTube 
gör det möjligt att se innehåll 
som de inte kan komma åt 
via traditionella medier.

 / ANIS DON DEMINA
Den svenska musikern och tv-personligheten Anis Don 
Demina har använt sin framgångsrika YouTube-kanal 
till att nå ut till en jättepublik och engagera sina följare 
i olika steg av sin karriär.

Under åren har Anis samlat 531 000 följare och hans 
videor har visats nästan 150 miljoner gånger.

Framgången har gjort det möjligt för honom att 
bygga ett företag som nu har flera anställda och 
genererar mer än 500 000 euro per år i intäkter. Även 
om YouTube ger ett stadigt kassaflöde med intäkter 
via Adsense varje månad så kommer den största 
delen av intäkterna från betalda sponsringar.

För Anis är det viktigt att ge tillbaka till samhället. 
I maj förra året drev han en gemensam kampanj 
tillsammans med World Wide Fund for Nature 
(WWF) som visades på YouTube. Anis besökte då 
fem svenska städer med tåg för att uppmärksamma 
problem kring överkonsumtion, klimatförändringar 
och föroreningar.

https://www.youtube.com/c/AnisDonDemina/featured


YouTube ger människor i alla åldrar 
möjlighet att utveckla och fördjupa 
sina färdigheter och kunskaper. 
Svenska användare vänder sig till 
plattformen varje dag för att lära 
sig en ny hobby, lösa praktiska 
problem och titta på en uppsjö av 
pedagogiskt innehåll.

85% av svenska användare 
använder YouTube för att samla 
information och kunskap.

63% av svenska lärare som 
tittar på YouTube uppgav att 
de också använder innehåll från 
YouTube i sina lektioner.

 / UPPDRAG MAT
2018 ville journalisten Mauri Hermundsson lära sig mer om 
restaurangbranschen och bestämde sig för att starta en 
YouTube-kanal om mat, med stöd från sin arbetsgivare 
Aftonbladet. Kanalen Uppdrag Mat har nu mer än 563 000 
följare och dess videor har visats mer än 100 miljoner gånger. 

Utöver intäkter från annonser i anslutning till kanalens 
innehåll genererar Uppdrag Mat även intäkter från externa 
sponsorer. Även om Mauri fortfarande utformar varje 
program, har hans framgång gjort det möjligt för honom 
att anställa en person som hjälper honom att redigera 
video, samt en fotograf på deltid.

Hans kanal har även hjälpt företag runtom i Sverige. 
När han till exempel utsåg en restaurang i Jönköping till 
Sveriges bästa kebabställe blev restaurangen tvungen att 
anställa ytterligare två personer för att hantera  att man 
fick 30 procent fler kunder efter att avsnittet laddats upp.

Mauri använder sina avsnitt till att utbilda svenskar om 
mat från olika miljöer och ur många samhällsperspektiv. 
I ett avsnitt lagade han till exempel mat tillsammans med 
kortväxta familjer.

EN PLATS FÖR LÄRANDE

https://www.youtube.com/channel/UCXAjub1yM01dqjgJRG1nvsQ/featured


VAD ANVÄNDARE OCH KREATÖRER BERÄTTADE FÖR OSS OM YOUTUBE

 Youtube är helt fantastiskt med all information 
och hjälp- och instruktionsvideor som man snabbt 
kan lära sig inom sina intresse och fördjupa sina 
kunskaper och bli mer kreativ och må bättre. Jag 
älskar Youtube. 

Användare, 25-34 år, Motala

 Man inser fort att man är en del av 
någonting större än sin egen kanal, där 
man kan växa tillsammans. 

Kreatör, 35-44 år, Småland Med Öarna

 YouTube är ett viktigt verktyg för B2C-
marknadsföring som har växt i betydelse 
under de senaste åren. YouTube hjälper 
vår verksamhet att kommunicera och visa 
upp våra erbjudanden på en offentlig 
plattform... Vi kan nå ut till en nischad 
publik som letar efter något specifikt. 

 Tycker att man kan hitta allt på Youtube 
vilket gör mitt liv enklare och gladare. 

Användare, 45-54 år, Helsingborg

 Lyssnare från andra länder har tagit 
kontakt för (...) kontraktera mig för 
konserter/musikeruppdrag eller boka in 
privatlektioner (online). 

Kreatör, 35-44 år, Västsverige

 Jag har lärt mig ett språk på avancerad nivå 
nästan helt gratis med de bästa lärarna man kan 
tänka sig. Jag har också lärt mig om kulturer och 
aspekter i livet som jag aldrig på något annat sätt 
skulle kunna skaffa mig kunskap om. 

Användare, 65-74 år, Stockholm

 Det kan vara lärorikt och underhållande på 
samma gång eftersom man inte behöver sitta och 
läsa i flera timmar. 

Mellanstadielärare, Malmö

EN PLATS FÖR LÄRANDE  EN GEMENSKAP AV ANVÄNDARE 
OCH KREATÖRER

ETT SMÅFÖRETAG I SVENSKA 
FASTIGHETSBRANSCHEN



Hur uppskattade vi BNP-effekten av 
YouTubes kreativa ekosystem? 

De totala utbetalningarna från YouTube under 2020 
beräknades med hjälp av resultat från vår undersökning 
bland innehållsskapare i norra Europa, samt med hjälp av 
publicerad information om musikindustrins intäkter.

Intäkter utanför YouTube för kreativa entreprenörer 
beräknades utifrån undersökningen bland innehållsskapare 
i norra Europa. Intäkter utanför plattformen för musik- och 
medieföretag beräknades utifrån svaren i undersökningen 
bland företag inom EU.

Vi uppskattade kreativa entreprenörers direkta 
påverkan på BNP genom att subtrahera kostnader i 
mellanleden från intäkter kopplade till YouTube-aktivitet 
(“produktionsmetoden”). Musik- och medieföretagens 
direkta påverkan på BNP beräknades genom att tillämpa en 
standardiserad BNP-kvot på uppskattningarna av intäkterna.

Vi använde därefter en input-output-modell (främst 
en tabell som visar vem som köper vad och från vem i 
den svenska ekonomin) till att uppskatta påverkan på 
leveranskedjan (indirekt) och arbetsutgifterna (inducerade). 
Modellen för Sverige har hämtats från Oxford Economics 
Global Impact Model som i sin tur är baserad på OECD-data.

Våra resultat presenteras på bruttobasis: med andra ord, 
de tar inte hänsyn till  vad resurserna som används av 
innehållsskapare eller som stimulerats av deras utgifter 
kunde ha använts till.

Utesluter resultaten någon ekonomisk 
aktivitet kopplad till YouTube?

Våra beräkningar exkluderar det ekonomiska bidraget från 
YouTubes egen verksamhet och de vinster som företag 
får genom ökad försäljning som ett resultat av Youtube-
annonsering.

Hur beräknade vi det totala antalet jobb som 
skapas av YouTube?

Heltidsjobb som skapats bland kreativa entreprenörer 
beräknades genom enkätsvar om antalet timmar per vecka 
som har gått till att arbeta med YouTube. Vi inkluderade 
endast svar från kreativa entreprenörer som arbetar minst 
åtta timmar i veckan med YouTube. Arbetstillfällen som 
skapats bland kreativa företagares fastanställda beräknades 
också genom enkätsvar.

Jobb skapade av medie- och musikföretag (samt genom 
indirekt och inducerad påverkan  för alla typer av kreatörer) 
uppskattades genom att tillämpa produktivitetsantaganden 
på BNP-resultaten.

Notera att de fallstudier som presenteras i detta dokument 
är baserade på information från YouTube.

OM OXFORD ECONOMICS
Oxford Economics grundades 1981 som ett 
företag tillsammans med Oxford Universitys 
handelshögskola för att tillhandahålla ekonomiska 
prognoser och modellering till brittiska företag och 
finansiella institutioner som expanderar utomlands. 
Idag är vi ett av världens främsta oberoende globala 
rådgivningsföretag och tillhandahåller rapporter, 
prognoser och analysverktyg i mer än 200 länder, 
250 branscher och 7 000 städer och regioner.

Oxford Economics har sitt huvudkontor i Oxford 
med regionala kontor i New York, London, Frankfurt 
och Singapore, och har mer än 400 heltidsanställda 
och över 250 ekonomer, branschexperter och 
affärsredaktörer. Vårt globala team har stor 
kompetens inom ett brett urval av forskningstekniker, 
från ekonometrisk modellering, scenarieframställning 
och ekonomisk konsekvensanalys till 
marknadsundersökningar, fallstudier, expertpaneler 
och webbanalyser.

Oxford Economics är rådgivare till finansiella företag 
och statliga beslutsfattare. Vår världsomspännande 
kundbas består nu av mer än 2 000 internationella 
organisationer, inklusive ledande multinationella 
företag och finansiella institutioner; viktiga statliga 
organ och branschorganisationer; universitet, 
konsultföretag och tankesmedjor.

FRÅGOR OCH SVAR OM METODEN


