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ABSTRACT 

Hedenmo, O. 2015. Placering i Film-Sverige – En studie om filmproduktion i Stockholm och 

Västra Götalandsregionen. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 

I denna uppsats studeras placeringen av svenska filmproduktionsbolag. Eftersom majoriteten 

av de svenska filmproduktionsbolagen förlagt sig i Stockholm, trots att hälften av all svensk 

långfilm produceras i Västra Götalandsregionen, studeras de olika spatiala förutsättningarna 

för filmproduktionsbolag förlagda på dessa båda platser. Den övergripande frågeställningen 

rör varför majoriteten av svenska filmproduktionsbolag är placerade i Stockholm. Det 

empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med filmproduktionsbolag, filmföretag 

och samproducenten Film Väst. Baserat på klusterteorier kring lokalt surr, globala pipelines 

och temporära kluster, har materialet analyserats. Dessutom har tidigare studier av 

projektbaserad verksamhet använts för att förstå hur filmproduktionsbolag arbetar.  

 Studien visar att det finns olika anledningar till varför många filmproduktionsbolag är 

förlagda i Stockholm. Det beror dels på att där finns en tradition av filmskapande vilket 

medför institutionella fördelar, men det finns också fördelar i ekonomi och kunskapsutbyte 

vilket går att koppla till de teoretiska utgångspunkterna. Däremot verkar det som 

filmproduktionsbolag i Västra Götaland har en annorlunda kontaktfördelning än 

Stockholmsbaserade produktionsbolag, vilket beror på Film Västs internationella attraktion 

och intresse.  
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1. INLEDNING 

 

De senaste tjugo åren har en förändring skett av det svenska filmproduktionslandskapet. Fram 

till början av 1990-talet producerades svenska filmer av ett fåtal stora filmbolag, som 

Sandrews och Svensk Film. Produktionen av filmerna skedde nästintill uteslutande i 

Stockholm.  

 Men sedan hände något.  

Utvecklingen av regional filmpolitik fick svensk filmproduktion att lämna huvudstaden 

för nya inspelningsplatser. Den regionala filmpolitiken mynnade ut i införandet av tre 

filmproduktionscentrum: Film Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne. Vars syfte var att stärka 

långfilmsproduktionen i regionerna. Utvecklingen gick fort och bara tio år efter att svensk 

film uteslutande producerats i Stockholm var nu Film Väst, med huvudkontor i den lilla orten 

Trollhättan, inblandad i en tredjedel av all svensk filmproduktion (Dahlström et al, 2005, 

s.39).  

Parallellt med att den svenska filmproduktionen flyttat ut från storstaden hade det 

svenska filmproduktionslandskapet kommit att bli allt mer fragmenterat. Vad som tidigare 

bara bestått av ett fåtal stora aktörer bestod nu av ett myller av olika företag. I perioden 2002-

2010 producerades 229 svenska filmer av 163 stycken olika filmproduktionsbolag (Hedling, 

2014, s. 102). 

Betyder då detta att Sverige idag är täckt av filmproduktionsbolag från norr till söder? 

Snarare tvärt om. År 2005 gjorde Dahlström, Hermelin och Wengström, en studie i regional 

filmpolitik där svenska filmföretags spridning presenterades. Av Sveriges då 637 filmföretag 

låg 70 % fortfarande i Stockholms län, och 30 av föreningen Sveriges Filmproducenters 35 

medlemsföretag hade fortfarande sina huvudadresser i Stockholm (Dahlström et al, 2005, 

s.68).  

Hur kommer det sig att en överväldigande del av filmproduktionsbolagen fortfarande är 

placerade i Stockholm?  

Samtidigt har Film Väst fortsatt att växa och det finns idag en utbredd infrastruktur, 

kunskap och kompetens för filmskapande i Västra Götalandsregionen. Årligen samproduceras 

ungefär hälften av Sveriges långfilmer med Film Väst och regionen har vuxit till en av 

Europas ledande filmregioner. Trots att Västra Götalands satsningar på filmproduktion har lett 

till såväl nationellt som internationellt intresse och uppmärksamhet, väljer ändå svenska 

filmproduktionsbolag i stor utsträckning att placera sig i Stockholm. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring svenska 

filmproduktionsbolags placering – närmare bestämt placeringen av deras huvudkontor. Mer 

specifikt hur det kommer sig att en stor del av svenska filmproduktionsbolag förlägger sig i 

Stockholm när majoriteten av svensk långfilm produceras i Västra Götaland.  
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 Därför har filmproduktionsbolag belägna i Stockholm respektive Västra 

Götalandsregionen studerats för att få en övergripande syn på de olika platsernas för- och 

nackdelar. Filmproduktionsbolag som haft samproduktioner med Film Väst har varit av 

särskild betydelse då det svenska filmlandskapet förändrats sedan Film Västs och den 

regionala filmpolitikens uppkomst. Dessutom samproducerar Film Väst årligen ungefär 

hälften av Sveriges långfilmer vilket innebär att Film Väst är en aktör som påverkar 

filmproduktionsbolag i såväl Stockholm som i Västra Götaland. 

 För att genomföra denna studie har en huvudfråga adresserats och för att besvara denna 

har även tre underfrågor formulerats. Dessa följer nedan.  

Varför väljer majoriteten av svenska filmproduktionsbolag att placera sina huvudkontor i 

Stockholm?  

- Vilken betydelse har själva filmproduktionen för filmproduktionsbolagens placering? 

- Vilken betydelse har Film Väst för placeringen av svenska filmproduktionsbolag? 

- Vilka för- och nackdelar finns det med att placera sitt huvudkontor i Stockholm 

respektive Västra Götalandsregionen? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka filmproduktionsbolag i Sverige och dessutom 

filmproduktionsbolag som producerat långfilmer samproducerade av Film Väst. Studien har 

alltså inte tagit hänsyn till Sveriges två andra filmproduktionscentrum. Därför redogörs i 

denna studie bara förhållandet mellan utvalda filmproduktionsbolag och Film Väst och kan 

därför inte redogöra något för förutsättningarna i något av de andra 

filmproduktionscentrumen.  

I denna studie ligger fokus på filmproduktionsbolag som sysslar med 

långfilmsproduktioner. Många filmproduktionsbolag producerar även tv-produktioner, 

kortfilm och dokumentärfilm, men denna produktion ligger utanför denna studies ramar. 

 

1.3 Disposition 

Upplägget för denna uppsats ser ut som följer. Härefter kommer ett kapitel om de 

vetenskapliga teorier som används för studien. Ett särskilt fokus ligger på teorier kring 

kreativa kluster, med en mer ingående beskrivning av surr och pipelines, samt teorier hur 

projektbaserade verksamheter fungerar. Kapitlet efter det, kapitel tre, rör metoden som 

använts för att genomföra studien. Där presenteras intervjuerna som genomförts och 

underlaget som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel fyra är ett bakgrundskapitel rörande det 

svenska filmlandskapet och Film Västs verksamhet. Detta för att ge en klarare bild av området 

som studeras. I kapitel fem redovisas hur en filmproduktion går till samt vilken roll Film Väst 

spelar i filmerna de samproducerar. Efter det, i kapitel sex, redogörs för hur samarbeten ser ut 

i filmbranschen och hur dessa kan påverka valet av plats för svenska filmproduktionsbolag. 

Kapitel sju handlar därefter rent konkret om vad olika platser har för betydelse i filmvärlden. 

Vilka mötesplatser som finns och vilka för- och nackdelar Stockholm respektive 
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Västergötland har för svenska filmproduktionsbolag. Såväl kapitel sex som sju knyts, i första 

hand, till de teorier som presenterats rörande temporära kluster, surr och pipelines. Kapitel 

åtta är en vidare diskussion rörande placeringen av filmproduktionsbolag och hur teorierna 

från kapitel två kan tolkas i anknytning till dessa. I kapitel nio finns studiens slutsats och 

uppsatsen avslutas med referenslistan följt av en bilaga med intervjumallen som använts. 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Filmproduktion är i högsta grad en kreativ verksamhet och de teoretiska utgångspunkterna 

kommer därför stamma från tidigare studier i kreativitet. Hur kreativitet uppmuntras och 

underhålls. Fokus kommer ligga kring den teoretiska diskussionen som rör kunskapsutbyte 

mellan aktörer. Framförallt behovet av surr mellan aktörer i samma kluster, men också vikten 

av mer avlägsna kontakter. Dessutom kommer teorier kring temporära kluster och tillfälliga 

mötesplatser redogöras för. Eftersom filmproduktion är en projektorienterad verksamhet 

avslutas detta kapitel med ett avsnitt om Grabhers studier kring just projektorienterade 

verksamheter. 

 

2.1 Kluster, surr och pipelines  

I studier kring kreativitet och kunskapsutbyte mellan aktörer går det inte att frångå vikten av 

att aktörerna ska interagera. Någon typ av erfarenhetsutbyte måste ske för att nya idéer ska få 

gro och verksamheten därmed utvecklas. I början av 90-talet presenterade Michael Porter sin 

klustermodell i Competitive advantage of Nations där han poängterar vikten av nationell 

samverkan för att alstra kreativ framgång. Han menade att nationella verksamheter inom 

samma område skapar en framgångsrik miljö för landets industri då det bland annat ger 

upphov till utbyte av teknologi och information (Porter, 1990, s.87). Industrier belägna i ett 

kluster är alltså mer framgångsrika än isolerade industrier. Även om termen kreativa kluster 

cementerades med Michael Porter så är idén bakom fenomenet mycket äldre än så. Redan 

1920 presenterade Alfred Marshall sina teorier om Industrial atmosphere. Han menade att 

närliggande industrier skapar en industriell atmosfär som ger fördelar gentemot industrier 

förlagda på annan plats och att denna positiva atmosfär kan vara svår att förflytta (Marshall, 

1920, s.190).  

Även om Michael Porter 1990 började med att diskutera klusterbildningar på nationell 

nivå så lägger han i senare artiklar allt större vikt vid aktörernas geografiska närhet. I en 

artikel från 2000, propagerar han istället för att det kreativa klustret faktiskt definieras utifrån 

aktörernas geografiska närhet (Porter, 2000, s.18). Samtidigt som Porter talar om kluster i 

ganska generella termer menar andra att det främst är i städer det kreativa utbytet sker 

(Florida, 2005; Jacobs, 1969). Städer anses vara dynamiska mötesplatser där det är lätt att få 

tag i arbetskraft och dagliga interaktioner mellan invånarna skapar ett gynnsamt 

kunskapsutbyte. Vad som är gemensamt för dessa båda teorier är att kunskapsutbytet i första 

hand sker mellan de närmst belägna aktörerna. För att förklara detta brukar begreppet surr 

användas och syftar till ett okomplicerat, tyst, kunskapsutbyte mellan aktörer belägna i närhet 
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till varandra – exempelvis genom spontana möten. Detta är intressant för denna studie då 

svenska filmproduktionsbolag främst tenderar att söka sig till storstadsregionerna - i 

synnerhet Stockholm - trots att en stor del av svensk filmproduktion sker på annan ort. 

Men hur kan en aktörs kunskapsgenerering bli optimal om det bara tar hänsyn till sina 

grannar? Detta är något vissa forskare reagerat på och som i sin tur genererat nya teorier. 

Kunskapsutbyte på lokal nivå är oftast givande för samtliga inblandade, men det kan även 

stimuleras av kontakter med avlägsna aktörer. En ökad öppenhet mot avlägsna marknader är 

snarare mer framgångsrikt än att bara se till den lokala marknaden (Breshnahan et al, 2001, s. 

857). För att se längre än sin närmsta omgivning kan aktörer skapa så kallade pipelines till 

avlägsna marknader. I artikeln Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the 

process of knowledge creation av Batheld, Malmberg och Maskell, försöker författarna 

komma ifrån den standardiserade bilden att relevant kunskap endast kommer från lokala 

kontakter. De menar att det även är viktigt att ha globala kontakter för att få helt ny kunskap – 

att skapa pipelines till avlägsna marknad. Idén bygger på att ny och värdefull 

kunskapsutveckling inte enbart skapas på ett ställe utan över hela världen (Bathelt et al, 2004, 

s.41). Teorier kring pipelines är intressanta för svenska filmproduktionsbolag då 

produktionsplats och huvudkontor är separerad. Ett filmproduktionsbolag arbetar alltså på ett 

omfattande geografiskt område vilket ger flera olika möjligheter till mötesplatser och därmed 

fler möjligheter att skapa kontakter.     

Ett företag som inte bara ser till sitt eget kluster utan även använder sig av pipelines till 

avlägsna kluster eller marknader, får tillgång till kunskap som de antagligen inte skulle kunna 

generera på egen hand. Företag som har möjligheten att bilda kontakter med avlägsna kluster 

kan därför ta del av deras kunskapsutveckling för att applicera på, och förhoppningsvis 

effektivisera, sin egen produktion. Enligt Bathelt et al ger utvecklade kontakter genom 

pipelines i första hand två betydande fördelar. För det första kommer helt ny kunskap till 

företaget vilket ger det en betydande fördel på marknaden. För det andra så kommer den nya 

kunskapen antagligen spridas till andra företag i klustret vilket gör att surret i det lokala 

klustret blir mer innehållsrikt. Samtidigt kan det lokala surret bli lidande om för stor vikt 

läggs vid just pipelines. Om aktörers fokus i första hand ligger på information från avlägsna 

aktörer kan nämligen kunskapsutbytet mellan närliggande aktörer försvinna. Om det lokala 

surret avstannar blir de involverade företagen lidande och kan därmed välja att söka sig till 

andra orter. Klustret riskerar då att upphöra att existera. Med detta sagt är det alltså inte en 

fråga om antingen surr eller pipelines utan snarare en balans mellan de båda (Bathelt et al, 

2004, s. 46-48).  

 Det har tidigare gjorts klusterstudier på hur filmproduktionsbolag använder sig av andra 

filmregioner än den de är placerade i. Vang och Chaminade färdigställde 2007 en studie om 

filmkluster, där fokus låg på Hollywood-produktioners användning av Torontos filmkluster. 

Under 2000-talet har det nämligen blivit allt vanligare för Hollywood-filmer att förlägga sin 

produktion i Toronto. Trots detta har Torontos egen filmindustri inte satt fart. Studien menar 

att det behövs ömsesidiga kunskapsinvesteringar i produktionen för att ett gynnsamt 

kunskapsutbyte ska uppstå. När filmproduktionsbolag från Hollywood förlade sin 
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filmproduktion i Toronto importerades de yrken som studien ansåg kreativa från Hollywood. 

Exempelvis regissör, huvudroller och tekniker. Enda anledningen att förlägga produktionen i 

Toronto var alltså den låga produktionskostnaden. För ett fördelaktigt kunskapsutbyte måste 

specialiserad kunskap gå före kostnadsfrågan (Vang & Chaminade, 2007, s. 19).  

Det är däremot inte helt okomplicerat att applicera Vang och Chaminades studie på det 

svenska filmlandskapet. De svenska filmproduktionscentrumen i Trollhättan, Ystad och Luleå 

går inte att jämföra med en stad av Torontos storlek. Dessutom finns det stora skillnader 

mellan produktionslandskapen, och i USA och Kanada råder en annan lagstiftning och andra 

förutsättningar än vad som finns i Sverige. 

 

2.2 Temporära kluster  

I industrier där kunskapsutbyte är en viktig aspekt gäller det att skapa kontakter och för att 

finna kontakter bör företag frekvent besöka olika mötesplatser. Studier har gjorts som visar att 

tillfälliga mötesplatser, som mässor eller konvent, fungerar på liknande sätt som kluster. 

Samma beteende som klusterplacerade företag har går att finna på mässor. Exempelvis är det 

viktigt med placering på mässor; att besöka rätt mässor; och att skapa rätt kontakter på 

mässor. Aspekter på fördelar som kluster erbjuder, som kunskapsutbyte, rekrytering och 

nätverksmöjligheter, går även de att finna på mässor (Power & Jansson, 2008, s. 443). Det 

finns olika benämningar på detta fenomen, men den som kommer användas här är temporära 

kluster. På samma sätt som att en balans mellan surr och pipelines är önskvärt, är även en 

balans mellan närvaron i temporära samt permanenta kluster viktig (Maskell et al, 2004, s. 

22). Svenska filmproduktionsbolags omfattande arbetsfält och uppdelningen av produktion 

och huvudkontor skulle kunna liknas vid idéerna om temporära kluster. Eftersom 

filmproduktionsbolaget förlägger en ansenlig del av sin verksamhet utanför sin huvudsakliga 

arbetsplats skulle själva produktionen kunna liknas vid ett temporärt kluster. Olika aktörer 

och personer samlas på en gemensam plats för att utföra en gemensam uppgift.  

Vad som genererar ett temporärt kluster är just att företag från vitt skilda ställen får 

interagera med varandra. De skapar då ett så kallat globalt surr (Maskell et al, 2004, s. 18). 

Filmproduktioner är dock något annat än mässor och konvent. En filmproduktion skapas 

genom en projektbaserad struktur. Företag och personer går samman för att gemensamt skapa 

en film, men efter produktionen är klar brukar gruppen upplösas. Enligt Maskell et al, liknas 

dessa enklast vid temporära nätverk och dessa erbjuder inte samma kvalitet i kunskapsutbytet 

som temporära kluster (Maskell et al, 2004, s. 16).  

Det närmsta filmbranschen kommer idén om temporära kluster verkar vara de årliga 

filmfestivalerna. Filmfestivaler har idag blivit glamourösa event där tusentals människor går 

för att ser filmer visas och priser delas ut till de mest framgångsrika filmskaparna. Men det 

pågår även ett spel bakom kulisserna. I Marijke de Valcks studie Film festivals: from 

European geopolitics to global cinephilia tar hon upp filmfestivalers funktion som 

mötesplatser i filmvärlden. Hon menar att filmfestivaler utvecklats till att inte bara innebära 

exponering för filmer utan även bli mötesplatser för såväl etablerat som oerfaret branschfolk 

inom filmvärlden. Då främst som en mötesplats för internationella kontakter. Hon menar att 
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filmfestivaler kan liknas vid noder där den lokala miljön för filmfestivalen kopplas samman 

med den globala filmvärlden som kommer på besök (Valck, 2007, s. 212-214). Inte helt olikt 

Bathelt et als teorier kring surr och pipelines. 

 

2.3 Projektbaserade verksamheter 

Generellt verkar det i forskarvärlden vara allmänt vedertaget att idén om firman skiljer sig 

från den om projektbaserade organisationer. Till skillnad från Maskell et al, finns det dock de 

som hittar fördelar i en projektbaserad struktur. Gernot Grabher menar i sin artikel Project 

Ecology of Advertising: Task, Talents and Teams att projektstrukturer är att föredra vid vissa 

typer av verksamheter. Hans studie rör exempelvis den brittiska reklamproduktionen i Soho, 

en verksamhet med flera likheter med filmproduktion. Grabher menar att aktörer i 

reklamprojekt skapas personliga band och en lojalitet mellan varandra, vilket genererar en 

social infrastruktur som ger projektet stabilitet. Lojaliteten som uppstår i projektet är på 

många sätt starkare än lojaliteten mellan projektdeltagaren och firman den kommer ifrån. 

Samtidigt är projektgruppen fortfarande en del av en global marknad då de fortfarande är 

bundna till sin arbetsgivare (Grabher, 2002, s. 257-258). Aktörer i projekten skapar sig 

favoriter att arbeta med vilka de gärna väljer att arbeta med igen. Däremot tillåter 

spontaniteten i den projektbaserade organisationen att även oprövade aktörer blir del av ett 

projekt och därmed ges det plats för nya idéer (Grabher, 2002, s. 252).  

Vad som gör projektstrukturen framgångsrik menar Grabher dock vara att det är drivet av 

rivalitet. Då projektdeltagarna kommer från olika bakgrunder med olika metoder att lösa och 

tolka problem uppstår en rivalitet dem emellan. Konflikten som uppstår är en ovärderlig del 

av projektbaserad kreativitet och innovation. Denna rivalitet försvinner dock om grupper blir 

för homogena, vilket undviks i tidsbegränsade projekt (Grabher, 2002, s. 259). 

Huruvida filmproduktioner kan eller inte kan liknas vid ett temporärt kluster förblir än så 

länge osagt. Däremot verkar det som projektstrukturen inom filmproduktion uppmuntrar till 

ett omfattande kunskapsutbyte och att detta till stor del beror på dynamiken som skapas i ett 

projekt. Att produktionen dessutom sker på ganska långt avstånd från firmans huvudkontor, 

på en tillfällig arbetsplats, gör ändå att idéerna kring temporära kluster inte känns alltför 

avlägsna. För att skapa en större förståelse kring varför filmproduktionsbolag placerar sig där 

de gör är det dock viktigt att veta hur de arbetar. Där kan såväl teorier kring temporära kluster 

som projektbaserade verksamheterna vara användbara. 

 

3. METOD 

 

I följande avsnitt kommer redogöras för vilka metoder som använts för att genomföra studien. 

Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt där metodvalet presenteras, därefter presenteras källorna och 

till sist kritik till de metodval som gjorts.  
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3.1 Undersökningsmetodik 

För att få tillgång till information som ligger utanför den tillgängliga litteraturen kring det 

studerade området har en intervjustudie genomförts. Studiens frågeställning berör aktörers 

platstillhörighet vilket på många sätt kan vara väldigt subjektivt. Anledningen till aktörens 

geografiska placering kan alltså skilja sig från aktör till aktör. Samtidigt är själva 

filmproduktionen och relationer i filmbranschen på många sätt en dynamisk process. 

Filmproduktionsbolag interagerar ständigt med olika aktörer i branschen och filmproduktion i 

sig är projekt som ser annorlunda ut från produktion till produktion. En kvalitativ studie 

ansågs därför lämplig då det ger utrymme för aktörers egna tolkningar och en enklare 

förståelse för dynamiken i det studerade området (May, 2002, s. 199). Flertalet aktörer, fem 

stycken, har intervjuats för att få olika aspekter på filmproduktionsbolags placering. Utav 

dessa är tre stycken från filmproduktionsbolag, en från ett filmföretag som sysslar med 

animation, samt en från filmproduktionscentrumet Film Väst. Film Väst är intressant för 

studien för att belysa deras roll i filmproduktionen och vilka för- respektive nackdelar deras 

placering i Västra Götalandsregionen innebär för filmproduktionsbolag de samarbetar med. 

Då de är samproducent till ungefär hälften av all svensk långfilm arbetar de med såväl 

Stockholmsbaserade som Västra Götalandsbaserade filmproduktionsbolag. 

Intervjustrukturen som använts är semistrukturerad. Alltså har intervjuerna ett tydligt 

fokusområde på vad som ska besvaras, men frågorna som ställs är öppna vilket medför en 

flexibilitet och frihet i respondentens svar. Den intervjuade tillåts utveckla sina idéer och ge 

en djupare bild ur sitt perspektiv (Denscombe, 2000, s. 135). Detta ansågs lämpligt för denna 

studie då mer öppna svar kan bidra till förståelsen för samspelet och processerna som sker i 

projektstrukturerade verksamheter och därmed vad platsen har för betydelse i dessa. Om 

frågorna hade varit för riktade kan risken bli att helhetsbilden av processen förloras. 

I den intervjuguide som användes var fokusområdet uppdelat efter vilka teoretiska 

utgångspunkter som var av intresse. Olika frågor var alltså knutna till studiens olika teoretiska 

områden som presenterades ovan. De teoretiska områdena var: Surr/pipelines; Temporära 

kluster; Projektbaserade strukturer. I den utsträckning det var möjligt försökte intervjuerna 

genomföras på plats med intervjupersonen. Detta uppnåddes i fyra av de fem fallen, då den 

femte intervjun genomfördes på telefon. Intervjuerna tog alla olika lång tid att genomföra 

innan alla teoretiska områden utretts, men de låg alla i intervallet 45-90 minuter. Efter 

genomförda intervjuer har dessa transkriberats för att repetera intervjun och lättare kunna 

konstruera uppföljningsfrågor.  

Samtliga intervjuer har därefter analyserats. I analysen användes något som Margot Ely 

kallar för fastställandet av kategorier (1993, s. 159-161). De kategorier som använts är här 

återigen knutna till de fokusområden som nämndes i stycket ovan. De data som samlats in har 

alltså försökts knytas till kulturgeografiska teorier och tidigare forskning. Detta har inneburit 

en klarare förståelse i de mönster som finns i filmproduktionslandskapet och hur dessa 

överensstämmer med tidigare studier, men det har också belyst områden där det är svårare att 

hitta direkta likheter. På samma sätt har kategorierna skapat en klarare bild över likheterna i 

filmproduktionsbolagens sätt att arbeta och samtidigt i vilka punkter de skiljer sig åt. 
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3.2 Val av källor 

I valet av intervjuobjekt har filmföretagens platstillhörighet varit av stor betydelse då det är 

filmproduktionsbolagens placering som studeras. De tre produktionsbolagen som 

intervjuats har alltså antingen varit placerade i Stockholm eller Västra Götaland. För att 

kunna avgöra anledningarna till att ett företag placerat sig på en viss plats intervjuades 

alltså filmföretag med såväl en närhet som ett längre avstånd till Film Väst. Dessa tre 

filmproduktionsbolag har dock alla samproducerat långfilmer med Film Väst (Film i 

Väst(c), 2015), vilket var en förutsättning för att kunna användas som intervjuobjekt. 

Utöver filmproduktionsbolagen och Film Väst intervjuades även en animationsstudio 

som fungerar som underleverantör åt filmproduktionsbolag. Detta för att kunna skapa en 

förståelse för dynamiken mellan filmproduktionsbolag och de team som sätts samman för en 

filmproduktion - hur den fungerar, vad som är viktigt och varför de samarbetar. Detta för att i 

slutändan kunna förstå vad själva filmproduktionen har för betydelse i 

filmproduktionsbolagens placering. 

 

3.3 Metodkritik 

Precis som alla studier innebär de metodval som görs att andra inte blir genomförda. I denna 

studie presenteras alltså resultat baserade på de ovan nämnda metodvalen. Med ett kritiskt 

förhållningssätt inses att andra vägar hade kunnat ge ett annat resultat. Något som har varit 

problematiskt i denna studie har varit valet av källor och hur väl de representerar hela bilden 

av studieområdet. Det svenska filmproduktionslandskapet är idag fragmenterat. Det finns 

filmproduktionsbolag av alla dess storlekar och med olika ålder i branschen. Det är alltså 

mycket möjligt att arbetssätten skiljer sig mellan större filmproduktionsbolag gentemot de 

mindre - vad de har för kontakter, var de placerar sig, hur deras filmproduktion ser ut. I denna 

studie har däremot ingen hänsyn tagits till de intervjuade filmproduktionsbolagens storlek.  

 På samma sätt har ingen hänsyn tagits till hur pass etablerade de intervjuade 

filmproduktionsbolagen är. I denna studie har det äldsta filmproduktionsbolaget existerat i 

över 40 år och det yngsta strax över tio. Det finns alltså även här en möjlighet att arbetssätten 

skiljer sig beroende på hur etablerade filmproduktionsbolagen är. Samtidigt är det en fördel 

att studerade aktörer inte är identiska i storlek och erfarenhet, det ökar representativiteten i 

studien. 

 Skillnad i storlekt och erfarenhet mellan filmproduktionsbolag kan vara aspekter som är 

värda att överväga i framtida studier, men kommer alltså inte inkluderas i denna. 

 

4. SVENSK FILM OCH UPPKOMSTEN AV FILM VÄST 

 

Innan vi gör ett nedslag i Film Väst är det av intresse att belysa utvecklingen av den svenska 

filmproduktionen och därmed även bakgrunden till denna uppsats problematisering. Första 

delen av detta kapitel kommer kortfattat gå igenom utvecklingen av det svenska 
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filmproduktionslandskapet och andra delen kommer fokusera mer på svenska 

filmproduktionscentrumet Film Västs utveckling.  

 

4.1 Sveriges filmlandskap 

Filmen kom tidigt till Sverige och den första visningen skedde redan 1896. Sverige kom fort 

att bli en av storproducenterna inom film då landet stod utanför första världskriget. Detta 

gjorde att det fanns hög efterfrågan på svensk film under 1910-talet. Stora filmbolag som 

Svenska Bio och Filmaktiebolaget Skandia fanns redan då och slogs 1919 ihop till 

monopolföretaget Svensk Filmindustri. Under 1920-talet lade detta bolag ner stora summor 

för att bygga ut Sveriges filmiska infrastruktur vilket resulterade i filmstaden i Råsunda, 

Stockholm. Innan 20-talet var över stod det dock klart att svensk films attraktionskraft hade 

minskat och den amerikanska filmen kom allt mer att ta över (Furhammar, 2015). 

 Efter andra världskriget växte filmens kulturella status i Sverige. Filmutbildningar med 

akademisk status blev vanligare och filmskolor uppfördes. År 1963 infördes det så kallade 

Filmavtalet. Filmavtalet innebar en omfördelning av det statliga stödet som delades ut till 

filmproduktioner. Den tidigare nöjesskatten avskaffades och istället infördes en ny avgift som 

skulle gå direkt till det nystartade Svenska Filminstitutet, SFI. SFI placerades i Stockholm och 

dess roll var, och är fortfarande, att värna om och främja den svenska filmproduktionen. SFI 

fördelar medlen från filmavtalet till stöd för produktion, distribution och visning av svensk 

film (Ds 2015:31, s. 45-48). Filmavtalet skulle kunna beskrivas som ett avtal mellan 

filmbranschen och staten. Processen kring filmavtalet och den omfattande omstruktureringen 

av svensk filmpolitik som skedde 1963 kallas ibland för Filmreformen. 

 Filmavtalet och fördelningen av filmstödet har förändrats flertalet gånger sedan 

införandet. I början fördelades stödet till svenska filmproducenter i förhållande till hur mycket 

publik producentens film hade genererat. Desto populärare film desto mer stöd från SFI. 

Samtidigt infördes även ännu ett stöd för att mindre producenter skulle få plats på den svenska 

filmmarknaden. Detta stöd premierade kvalitet framför kommersiell framgång. Filmreformen 

innebar alltså att maximering av filmpubliken inte längre var enda incitamentet i en 

filmproduktion utan att premieras för ´kvalitet´ var även det viktigt (Hedling, 2014, s. 104-

107). Denna studie går inte in närmare på filmavtalet i sig, men det är viktigt att förstå SFIs 

roll i svensk filmproduktion. Den verksamhet som SFI bedriver och det stöd som institutionen 

årligen delar ut, gör SFI till en av de största aktörerna inom svensk filmproduktion.  

 Filmavtalet i sin ursprungliga form förändrade inte mycket på den svenska 

filmmarknaden. Majoriteten av filmerna som producerades och även majoriteten av de filmer 

som fick kvalitetspremier kom från storproducenterna. I takt med att filmstödet modifierades 

blev det dock vanligare med även mindre producenter (Hedling, 2014, s. 108). De mindre 

producenterna var dock få och ofta kortvariga. Under 1980-talet fanns det i huvudsak ett fåtal 

stora filmproducenter på den svenska filmmarknaden och alla dessa var fortfarande placerade 

i Stockholm. Detta kom dock att ändras under 1990-talets filmpolitik då svensk 

filmproduktion hittade ut i landet. 
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 Vid slutet av 1980-talet startade en diskussion om en regional struktur för filmkulturen, 

men det skulle dröja till andra halvan av 1990-talet innan de regionala filmstöden började 

fördelas av SFI (Dahlström et al, 2005, s.46). Snabbt växte antalet regionala 

filmorganisationer runt om i landet och det statliga stödet som delades ut blev högre och 

högre. För att uppmuntra framgången som den regionala filmpolitiken mötte infördes år 2000 

en stödform som var direkt riktad till långfilmsproduktion. För mottagare av detta stöd utsågs 

tre regionala filmproduktionscentrum vilka var: Filmpool Nord, Film i Skåne och Film Väst 

(Du Rietz, 2001, s. 20). 

 Idag har det svenska filmlandskapet gått från att bestå av ett fåtal aktörer till ett 

synnerligen fragmenterat landskap. Mellan åren 2002 och 2010 färdigställdes 229 

filmproduktioner av 163 stycken olika filmproduktionsbolag (Hedling, 2014, s. 102). En stor 

förändring har alltså skett sedan 1980-talets enstaka storproducenter. Det verkar dessutom 

som den svenska filmproduktionen lämnat storstadsregionen på riktigt. Däremot verkar inte 

filmproduktionsbolagen följt efter. I Dahlström et als kartläggning av det svenska 

filmlandskapet från 2005 presenterades att majoriteten av Sveriges filmproduktionsbolag var 

förlagda i Stockholm (Dahlström et al, 2005, s.42) och 30 av de 35 medlemsföretagen i 

Sveriges Filmproducenter även de hade sina huvudadresser i huvudstaden (Dahlström et al, 

2005, s.68). Detta är ännu tydligare för regissörer, manusförfattare och filmarbetare där 

ungefär tre fjärdedelar är bosatta i Stockholm.   

 

4.2 Film Väst 

Första fröet till filmproduktionscentrumet Film Väst kom ur det tidiga 1990-talets regionala 

utvecklingsplanering. Utvecklingslinjens syfte var att mindre regioners verksamhet skulle 

stimulera den nationella ekonomiska utvecklingen. I regioner med negativa trender, som ökad 

arbetslöshet och utflyttning, kunde industrin stimuleras med offentliga medel för att bryta den 

negativa utvecklingen (Assmo, 2010, s. 318-320). 

 Samtidigt hade en diskussion rörande den svenska filmkulturen pågått sedan slutet på 

1980-talet. Vid den här tiden producerades fortfarande så gott som alla svenska filmer 

uteslutande i Stockholm, av ett fåtal företag som Sandrews och Svensk Film. Svensk 

filmindustri var vid den här tiden långt ifrån nyskapande och framgångsrika producenter 

menade att svensk filmproduktion gick igenom en kreativ kollaps (Assmo, 2004, s. 36). 

Svenska Filminstitutet startade en diskussion mot en mer regional struktur för den svenska 

filmkulturen. Kartläggningar av landets film- och biografkultur gjordes tillsammans med 

regionerna vilket medförde att de regionala kulturprojekten växte i antal (Dahlström et al, 

2005, s. 46).  

 Verksamheten som skulle bli Film Väst startade 1992, men då beläget i Alingsås under 

namnet Västernfilm. Kulturnämnden i Älvsborgs läns landsting finansierade ett 

mediekulturellt program, som bland annat gjorde det möjligt för personer som inte tidigare 

sysslat med film, i första hand ungdomar, att pröva på filmmediet i de kommunala video- och 

medieverkstäderna (Dahlström et al, 2005, s. 52). 
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 År 1997 valde Film Väst att flytta sin verksamhet till Trollhättan. Flytten berodde i första 

hand på att Film Väst hade börjat producera långfilm, vilket kräver andra typer av lokaler och 

en annan typ av infrastruktur. Trollhättans kommun var intresserade av idén bakom Film Väst 

och ville därför gå in med mer ekonomiskt stöd än Alingsås. Utöver Trollhättans kommun 

finansierades verksamheten dock fortfarande av Älvsborgs och Bohus läns landsting. Efter 

flytten var bestämd kom det fram att Trollhättanregionen hade möjlighet att få EU-

finansiering för projektet, genom så kallade strukturfondsmedel (Martin, 150325). Trollhättan 

gick under början av 1990-talet igenom en svår situation med hög arbetslöshet och 

nedskärningar i stora verksamheter, SAAB hade till exempel varit tvungna att varsla över 

2000 anställda (Assmo, 2005, s. 460). I ansökan om strukturfondsmedel poängterades 

regionens materiella brister, som studio och kapacitet till postproduktion, men också bristen 

på långfilmsproducerande bolag och kompetens. Ansökan som skickades in var med andra 

ord en både långsiktig och bred satsning. Kommunen strävade därför efter att bredda 

sysselsättningen i regionen. Studier hade visat att offentliga satsningar på kreativa näringar 

kunde vända industristäders negativa trender och i vissa fall även förändra städers profil från 

industri- till kulturbaserad (Assmo, 2005, s. 459-460). 

 I Trollhättan fanns det många tomma industrilokaler som kunde husera filmverksamheten 

i det så kallade Nohabområdet, och ganska snart efter Film Västs flytt till Trollhättan valde 

det svenska produktionsbolaget Memfis och det danska produktionsbolaget Zentropa att 

förlägga sina kommande långfilmsinspelningar i området. Utvecklingen därefter har gått 

oerhört snabbt. 1992 omsatte Film Väst 1 miljon kronor årligen och 2004 hade denna siffra 

vuxit till 60 miljoner (Dahlström et al, 2005, s.53). Publiksuccéer från Memfis och Zentropa, 

med regissörer som Lukas Moodysson, Josef Fares och Lars von Trier, gjorde att även andra 

produktionsbolag ville spela in sina filmer i Trollhättan. I Film Västs barndom var det svårare 

att hitta filmarbetare som var baserade i regionen, vilket innebar att många behövdes hyras in 

från andra områden än Västra Götaland. Detta är däremot inte längre något problem då det 

idag finns ett stort utbud av filmarbetare i Västra Götalandsregionen (Film i Väst, N/A, s. 7). 

 År 1999 bildades sammanslagningen Västra Götalandsregionen vilket innebar att Film 

Väst nu ägdes av ett helägt aktiebolag. När EU-stödet upphörde i början på 2000-talet gick 

regionen in och täckte för bortfallet. Men det är inte bara regional finansiering som idag 

stöder Film Väst utan även Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. För att 

cementera en långsiktig filmmiljö i regionen har Film Väst varit med och startat utbildningar i 

3D-animation, Konstnärlig gestaltning och programmet för filmproduktion på Högskolan 

Väst. De har även varit med och startat en YH-utbildning för filmarbetare – Sveriges enda 

(Martin, 150601; Dahlström et al, 2005, s. 54). 

 Film Väst arbetar för att uppmuntra den regionala filmstrukturen genom att samproducera 

filmerna som produceras i regionen. De producerar alltså inga filmer på egen hand utan 

samproducerar filmen med filmproduktionsbolag. De kan investera i ett enskilt projekt med 

upp till 20 % av den totala budgeten, men då ska vissa produktionsvillkor uppfyllas. Villkor 

som säkerställer att en viss del av produktionen förläggs i regionen (Film i Väst(b), 2015). 

Dessa villkor har förändrats sedan starten och kan se lite annorlunda ut från projekt till 
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projekt, men det kan exempelvis vara krav på att delar av produktionen förläggs i Västra 

Götalandsregionen eller att minst hälften av filmens avlönade personal är bosatt i 

regionen.(Dahlström et al, 2005, s. 53) 

 Idag har omkring 450 filmer samproducerats av Film Väst och de fortsätter att årligen 

samproducera ungefär hälften av Sveriges långfilmer. Ungefär tjugo långfilmer förlägger sin 

inspelning i länet varje år och ungefär 40 långfilmer sin postproduktion. Av de 40 långfilmer 

som förlägger sin postproduktion i regionen, samproducerar Film Väst ungefär 30 (Martin, 

150601). Det finns alltså idag en infrastruktur i Västra Götalandsregionen som gör att 

filmproduktioner söker sig dit även utan önskemålet att knyta till sig Film Väst som 

samproducent. Idag har Film Väst vuxit till den ledande filmregionen i Norden och en av de 

ledande filmregionerna i Europa (Film i Väst, N/A, s. 17-18). 

 

5. FILMPRODUKTION 

 

För att kunna skapa en större förståelse kring placeringen av filmproduktionsbolag är det 

viktigt att förstå hur dessa företags verksamhet verkligen går till – själva filmproduktionen. 

Tidigare nämndes att filmproduktion i högsta grad kan beskrivas som en projektorienterad 

verksamhet. En idé, ofta en berättelse, uppstår och projektet går helt enkelt ut på att 

förverkliga den. Detta kapitel kommer inleda med en beskrivning av filmproduktionens fyra 

steg och följas av vilken roll Film Väst har i processen. 

 

5.1 Filmproduktionens fyra steg 

Traditionellt sett beskrivs filmproduktionen som en process bestående av fyra steg: 

förproduktion, produktion, postproduktion och distribution (Dahlström et al, 2005, s. 19). 

Detta är dock en synnerligen förenklad bild av hur en produktion verkligen går till. I själva 

verket är en filmproduktion ett mer komplicerat projekt där de olika stegen visserligen delvis 

löper efter varandra men också delvis går parallellt (Soila-Wadman, 2003, s. 240). Detta inte 

minst i och med den ökade digitaliseringen som gjort att metoder tidigare knutna till 

produktionssteget kan bearbetas löpande i processen (Dahlström et al, 2005, s. 19). 

 Filmproduktionens första steg kallas alltså förproduktionen. Detta steg börjar med en 

berättelse som ska berättas, det kan vara en ny berättelse eller att ett produktionsbolag köpt 

rättigheterna till en bok eller liknande (Martin, 150325). Här startar ett samarbete mellan 

producent, regissör och manusförfattare, som ibland kallas för triangeln. Dessa bildar själva 

basen till utvecklingen och förverkligandet av filmprojektet (Ds 2015:31, s. 30-33). Parallellt 

med bearbetningen av själva berättelsen pågår även en planering av hela projektet och ett 

säkrande av filmens juridiska och finansiella bas (Dahlström et al, 2005, s. 19). Inspelningen 

ska förberedas och teamet som ska förverkliga filmen sätts ihop (Soila-Wadman, 2003, s. 

240). 

 Nästa steg kallas för själva produktionen. Den kan även kallas för inspelningsfasen och 

anses vara den mest krävande delen av ett filmprojekt (Soila-Wadman, 2003, s. 240). 

Inspelningsfasen räknas som den mest kostsamma då den kräver omfattande infrastruktur som 
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exempelvis studio och filmutrustning, samt höga lönekostnader då ungefär 90 procent alla 

som är involverade i filmprojektet är engagerade i denna fas (Dahlström et al, 2005, s. 19). 

Därför vill filmproduktionsbolaget att denna del ska vara effektiv och därmed välplanerad, för 

att hålla nere kostnaderna (Martin, 150325). Längden av produktionsfasen varierar självklart 

med omfattningen av projektet, men den brukar vara i ungefär sex till tolv veckor (Dahlström 

et al, 2005, s. 19; Soila-Wadman, 2003, s. 240). 

 Tredje steget kallas för postproduktion och skulle kunna beskrivas som bearbetningen av 

det inspelade materialet. I detta steg sker till exempel klippning, redigering, ljudläggning, 

mixning, specialeffekter och slutförande av filmen för slutlig kopiering. I detta steg kommer 

specialisterna in då det kräver specifik kompetens och dyr utrustning. I regel finns de starkaste 

områdena för postproduktion i storstäder, i Norden främst Stockholm, Köpenhamn och Oslo 

(Dahlström et al, 2005, s. 19). 

 Fjärde steget, distribution, är steget då den färdiga filmen ska lanseras och presenterat för 

publik och kritiker (Soila-Wadman, 2003, s. 240). Ofta är distributionssteget knutet till 

storstäder. Där finns människor och företag som sysslar med marknadsföring och PR, samt 

närheten till flertalet biografägare (Dahlström et al, 2005, s. 19). 

 Dessa fyra steg presenterar i första hand de direkta uppgifterna och rollerna i ett 

filmprojekt, men det ingår även ett flertal indirekta roller. Dahlström et al, (2005, s. 20), 

menar att: 

 

Dessutom tillkommer olika indirekta funktioner som exempelvis catering och lokala transporter kopplade 

till filmproduktionen. Att ha god tillgång till de indirekta funktionerna är avgörande för filmproduktionen. 

En bra organisation kräver kapacitet, kunskap och ett utvecklat nätverk av personer som man kan lita på. 

[…] Traditionell teori framhäver betydelsen av större koncentrationer av varor och tjänster för 

produktionen av kreativa näringar, något som först och främst finns i storstäder. Kanske har mellanstora 

städer utanför stadsområdena, där alla känner alla men som ändå har ett relativt brett spektrum av 

kompetenser en fördel för filmproduktion.   

 

De menar alltså att ett filmprojekt även kräver en infrastruktur som inte är direkt knuten till 

det filmskapande materialet. En viktig del av planeringen och i slutändan utförandet av 

projektet är att det finns möjligheter till exempelvis lätt kommunikation, transport, mat och 

boende, samt ett nätverk av personer de kan lita på. 

 

5.2 Film Västs roll i en filmproduktion 

Film Väst kommer tidigt in i filmprojekt. Redan i förproduktionen. Från det bestämts att Film 

Väst väljer att samproducera en film med ett filmproduktionsbolag blir Film Väst delägare i 

filmen och därmed en del av processen, som de inte lämnar förrän projektet är över. Film Väst 

har en bred kompetens vilket möjliggör allt ifrån att påverka manusarbetet till att ha kontakt 

med produktionen under inspelningen och komma med instick under klipprocessen. Allt för 

att det ska komma ut en film eller ett tv-drama som når en publik och/eller en viktig festival 

(Martin, 150601). 
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 Som medproducent är Film Väst måna om sin investering. De för till exempel löpande 

diskussioner under ett projekt om målgruppen är passande, hur mycket publik projektet kan 

tänkas generera, om den ska tävla på festivaler och i sådana fall vilka (Martin, 150325). Med 

sin kompetens fungerar Film Väst som rådgivare åt produktionsbolagen. De tar rollen som en 

aktiv samproducent som tar del av och påverkar hela filmprojektets utveckling. 

 Samtidigt ställer Film Väst krav på de produktioner de går in i. Pengarna som Film Väst 

investerar i ett projekt kommer nämligen från regionala medel. Detta innebär att produktionen 

måste förlägga delar av sitt projekt i regionen för att Film Väst ska gå in som samproducent. 

Kraven kan se lite olika ut från projekt till projekt. Det kan till exempel vara att filmarbetarna 

kommer från regionen eller att postproduktionskompetensen kommer därifrån, men det kan 

också innebära att projektet behöver förlägga delar av inspelningen någonstans i regionen. I 

slutändan måste filmproduktionsbolaget ändå redovisa hur pengarna spenderats i Västra 

Götalandsregionen (Mårtensson, 150413; Olofson, 150413).  

 Att finansieringen från Film Väst måste spenderas i regionen kan medföra en del problem 

för filmproduktionsbolaget. Om det är ett filmproduktionsbolag som är förlagt på annan ort 

eller utomlands, kan kunskapen om Västra Götalandsregionen och dess filmföretag vara 

bristfällig. Vid sådana tillfällen kan Film Väst rekommendera samarbetspartners för 

produktionsbolaget, men bara filmföretag som Film Väst arbetat med tidigare och därmed har 

erfarenhet av att arbeta med. Detta kan även gälla för mindre och oprövade producenter som 

har en begränsad erfarenhet av filmproduktion. För att underlätta för dessa kan Film Väst 

även där föreslå ett samarbete med mer etablerade filmproducenter, som hjälper dem genom 

produktionen (Martin, 150325).  

 Utöver mer direkta och personliga kontaktrekommendationer har Film Väst även 

utformat en egen databas vid namn filmservice.se. Databasen är en tjänst för aktörer inom 

film- och tv-branschen där användare bland annat kan hitta filmarbetare, statister och 

leverantörer inom filmproduktion - alla lokaliserade i Västra Götalandsregionen (Film i 

Väst(d), 2015).  

 Film Västs roll som kontaktförmedlare går att koppla till Grabhers teori kring 

projektbaserade verksamheter. Hur ett projekt präglas av trygga samarbeten och nya idéer och 

influenser. Detta presenteras mer ingående i nästa kapitel. 

 

6. SAMARBETEN I FILMBRANSCHEN 

 

För att skapa en förståelse för hur filmproduktionsbolag valt att placera sig är det även 

relevant att förstå upp hur samarbeten ser ut och fungerar inom filmbranschen. Första delen av 

detta avsnitt kommer ta upp viktiga faktorer för produktionsbolagen när de sätter samman ett 

team och därefter hur kontaken ser ut mellan svenska filmproduktionsbolag generellt. 

Hädanefter kommer all text vara baserad på de genomförda intervjuerna kopplat till studiens 

teoretiska utgångspunkter, inga referenser kommer alltså följa i texten annat än vid direkta 

citat. Följande innehåll är därför tolkningar och analyser som författaren baserat på det 

insamlade materialet.  
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6.1 Att sätta samman ett team 

Teamet i en filmproduktion syftar till den grupp människor som ska arbeta ihop för att 

förverkliga filmidén de har. Att sätta samman sitt team kan låta enklare än vad det är. Ett 

produktionsbolag har inte en stab redo att hoppa på nästa filmprojekt utan de måste hyra in 

kompetens och anställa frilansande filmarbetare. Dessa kan i sin tur ha andra produktioner 

schemalagda vilket innebär att de personer produktionsbolaget haft i åtanke för ett projekt 

kanske inte är tillgängliga. Detta resulterar i ett omfattande pusslande och kompromissande.  

 Samtidigt är det viktigt för produktionsbolag att kunna samarbeta med personer som de 

känner är på samma våglängd som dem själva och att de drar projektet åt rätt håll. Detta 

resulterar i att produktionsbolag gärna arbetar med människor som de samarbetat med 

tidigare. Det ger en trygghet att arbeta med människor som de vet de kan kommunicera med. 

Samma gäller även för filmföretag som producenten anlitar för delar av produktionen. Dessa 

fungerar som underleverantörer till filmproduktionsbolaget. Dessa verkar även de gärna 

arbeta med produktionsbolag de arbetat med tidigare. Då vet de vilken typ av samarbete de 

går in i och seriositeten i projektet. 

 Detta är däremot inte möjligt i alla projekt. Exempelvis inte om en samproducent ställer 

krav på specifika medarbetare eller om Film Väst vill att filmarbetarna ska komma från 

Västra Götalandsregionen. Vid produktioner i Västra Götalandsregionen kan Film Väst 

rekommendera filmarbetare och annan personal från sin filmarbetarkatalog. De arbetar alltså 

som en kontaktförmedlare för att göra det enkelt för produktionsbolagen att engagera 

arbetskraft i regionen. 

Att sätta samman ett team för en filmproduktion är därmed inte helt olikt de projekt som 

Grabher presenterar i sin studie kring reklambranschen. Dessa väljer också gärna att arbeta 

med personer som de tidigare samarbetat med och som de tror kan hjälpa till att skapa ett 

framgångsrikt filmprojekt. Den rivalitet och de konflikter som Grabher menar stimulera 

skapandeprocessen kan alltså här inte kännas vid. Producenterna fyller istället gärna sitt team 

med personer som fungerat bra tidigare och som de vet drar åt samma håll. Likt reklamprojekt 

kan dock filmproduktioner kräva att oprövade personer och filmföretag samarbetar, då det är 

mycket pussland som ska gå ihop för att ett filmproduktionsbolag enbart ska få med personer 

de tidigare samarbetat med. Där kommer Film Väst in som en kontaktförmedlare. En 

produktion med Film Väst som samarbetspartner kan innebära att filmproduktionsbolaget är 

tvunget att ta in någon i projektet som de tidigare inte arbetat med. Film Väst kan med sin 

filmarbetarkatalog och sin långa erfarenhet rekommendera personer som de tror kan fungera 

bra för ett specifikt filmprojekt. Huruvida Film Västs filmarbetarkatalog kan bidra med den 

stimulerande rivaliteten Grabher syftar på är svårt att säga, men med Film Väst som 

samproducent kan filmproduktionsbolagen faktiskt behöva arbeta med nya personer med nya 

idéer. Dessutom kan detta vara en av aspekterna som fattades i Hollywoodproduktioners 

användning av Torontos filmkluster, som Vang och Chaminade studerade. Med Film Västs 

krav på filmarbetare från regionen kan de ömsesidiga kunskapsinvesteringarna uppfyllas och 

generera ett gynnsamt kunskapsutbyte.   
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I slutändan är det ändå producenten som väljer vilka som ska ingå i sitt filmprojekt, men 

Film Väst som samproducent erbjuder en blandning mellan trygghet och nya idéer.  

 

6.2 Kontakten mellan filmproduktionsbolag 

Trots att svenska filmproduktionsbolag egentligen är konkurrenter sker ett brett samarbete 

dem emellan. Mellan svenska filmproduktionsbolag finns tydliga kontakter och i jargongen 

används oftare namn på personer än på företagen de representerar. Detta kan förefalla 

egendomligt då svenska filmproduktionsbolag trots allt konkurerar på samma marknad. I 

denna studie har det däremot visat sig att relationerna mellan svenska producenter är nära 

trots konkurrenssituationen och även trots det geografiska gapet. Det är exempelvis inte 

ovanligt att producenter i Västra Götalandsregionen tar kontakt med producenter i sin närhet, 

men de kan även ta kontakt med produktionsbolag i Stockholm för att fråga om råd, och vice 

versa. En anledning att ta kontakt med ett annat produktionsbolag kan exempelvis vara om 

producenten behöver information om inspelning i annat land eller erfarenhet av en viss 

fotograf eller skådespelare.  

Det finns däremot inget som pekar på att kontakten mellan filmproduktionsbolag blivit 

närmre på sistone utan att den varit nära en längre tid. Kontakter med avlägsna 

filmproduktionsbolag skulle kunna liknas vid det teoretiska begreppet pipelines. Såväl 

Stockholmsbaserade som Västra Götalandsbaserade filmproduktionsbolag ser det som 

fördelaktigt att ha god kontakt med filmproduktionsbolag på annan ort. De får då tillgång till 

information som de närbelägna filmproduktionsbolagen inte kan erbjuda och därmed skapas 

en god balans till det lokala surret.  

 

7. VAD HAR PLATSEN FÖR BETYDELSE? 

 

Detta kapitel kommer ta upp olika platsers betydelse för svenska filmproduktionsbolag. Första 

delen kommer handla om generella mötesplatser och plattformar som skapats för 

filmproduktionsbolagen och därefter kommer det redogöras mer ingående hur platsens 

betydelse skiljer sig mellan filmproduktionsbolag belägna i Västra Götaland med de belägna i 

Stockholm.  

 

7.1 Mötesplatser i filmvärlden 

I filmvärlden finns, som i de flesta andra branscher, mötesplatser som blivit naturliga platser 

för kunskapsöverföring och kontaktknytande. Den mest självklara mötesplatsen är de årliga 

filmfestivalerna. Enligt Marijke de Valcks studie som nämndes ovan har filmfestivaler 

utvecklats till att inte bara innebära exponering för filmer utan även bli mötesplatser för 

branschfolk inom filmvärlden. Då främst som mötesplats för internationella kontakter. 

Filmfestivaler kan liknas vid noder där den lokala miljön för filmfestivalen kopplas samman 

med den globala filmvärlden som kommer på besök. Filmfestivaler är inte heller något som 

bara är intressant för stora och etablerade filmproducenter utan kan i högsta grad även vara 

fruktbara för unga och oprövade filmproduktionsbolag. Detta är något som bekräftats i denna 
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studie. Samtliga intervjuade producenter instämde i att filmfestivaler är en utmärkt plats för 

att knyta kontakter och attrahera nya projekt och att de frekvent besöker flera filmfestivaler 

varje år. Film Väst besöker filmfestivaler för kunskapsutbytet och för att utveckla sitt nätverk, 

men även för att marknadsföra sig som samproducent. Om Film Väst representerar filmer i 

någon av de större festivalerna, som Cannes, Venedig eller Toronto, framstår Film Väst som 

en attraktiv filmproducent. Det är inte bara utländska filmfestivaler som är intressanta utan 

även inhemska festivaler besöks. I Sverige räknas Göteborgs filmfestival som den viktigaste 

med hänsyn till det stora antalet branschfolk som är där. 

Filmfestivaler kan alltså liknas vid tillfällen då globala aktörer blir en del av det lokala 

surret. Likt möbelmässorna i Jansson och Powers studie är filmfestivaler exempel på 

mötesplatser som erbjuder kunskapsutbyte, rekrytering och nätverksmöjligheter. Där går det 

alltså att skapa pipelines till aktörer belägna även utanför Sverige. På samma sätt som 

möbelmässor är det viktigt att besöka rätt festival. Att Film Väst framstår som attraktivare 

filmproducent beroende på vilka festivaler deras filmer blir antagna till är förståeligt. Däremot 

fungerar Film Väst, som nämndes ovan, även som en kontaktförmedlare mellan aktörer de 

tidigare samarbetat med. Att Film Väst besöker filmfestivaler skapar alltså även pipelines för 

andra svenska filmproduktionsbolag. Att ha god kontakt och ett gott samarbete med Film Väst 

kan alltså resultera i flertalet nationella och internationella kontakter. 

Vid sidan om filmfestivalerna finns det flera nationella mötesplatser för 

filmproduktionsbolag. Ett exempel är Stockholmsbaserade SFI, som frekvent anordnar 

seminarier och andra evenemang för filmbranschen. Även Film Väst har anordnat likande 

träffar. De brukar varje år samla svenska, och ibland andra nordiska, produktionsbolag för 

något de kallar produktionsbolagsdagarna. Dessa kan pågå under några dagar och sysselsättas 

med olika typer av work shops, som case-studier och seminarier. Ibland kan en internationell 

aktör bjudas in för att ge en bild av vad som händer utanför Norden. Det kan exempelvis vara 

en producent eller någon från ett tv-bolag.  

Mindre seminarier och evenemang kan jämföras med filmfestivalerna, men då på en 

mycket mindre skala. Seminarierna som anordnas av SFI uppmuntrar filmproducenter, och 

andra inbjudna, att interagera och på därmed skapa ett produktivt surr mellan producenterna. 

När Film Väst i sin tur bjuder in internationella aktörer erbjuds något mer än det vanliga 

surret. En pipeline till en mer avlägsen marknad. Detta uppmuntrar aktörerna då avlägsna 

idéer uppmuntrar produktiviteten i klustret. Att sammankomsterna innehåller såväl nationella 

som internationella aktörer kan liknas vid Bathelt et als teorier kring att det inte är surr eller 

pipelines utan snarare en balans mellan de båda.  

 

7.2 Filmproduktion i Västra Götaland 

Hur påverkar det ett filmproduktionsbolag att vara beläget i Västra Götalandsregionen? Innan 

1990-talet var det svårare att som filmproduktionsbolag vara placerat i Västra Götaland. 

Produktionsbolag kunde vara tvungna att ha ett externt kontor i Stockholm just för att en stor 

del av branschen fanns där och en stor del av svensk film producerades där. Ovan nämndes 

även att det tidigare, i Film Västs barndom, var ett problem att få tag på kompetent 
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filmpersonal. Idag finns det gott om kompetent personal i regionen. Även infrastrukturen för 

filmprojekt är något som byggts upp. Studios och olika typer av postproduktion är något som 

uppmuntrats sedan Film Västs etablering och är nu lättillgängligt för filmproduktionsbolag. 

Precis som Dahlström et al menade ovan är det relativt breda spektrumet av kompetens viktig 

för en filmproduktion. Även indirekta funktioner är viktiga. Film Västs filmarbetarkatalog 

fungerar dessutom som en tjänst för att förenkla kontakten mellan filmproduktionsbolag och 

relevant kompetens för filmprojektet. Det finns alltså idag en infrastruktur som gör det möjligt 

för filmproduktioner att förlita sig på regionen.  

 Västra Götalandsregionen har även kommit att bli väldigt eftertraktat miljömässigt då 

miljöerna fungerar väldigt bra filmiskt. I Film Västs marknadsföring läggs en betydande del 

på vad regionen har att erbjuda utanför själva finansieringen. Den omfattande 

miljövariationen gör att Västra Götalandsregionen kan bli München, London eller 

Washington State på film. Den erbjuder storstad, kust, skog och slätt. En diversifierad miljö 

med korta avstånd är fördelaktigt i ett filmprojekt när inspelningen ska hållas så effektiv som 

möjligt. Närheten till flertalet filmmiljöer är något som är fördelaktigt för 

filmproduktionsbolag som placerat sig i regionen. 

 För filmproduktionsbolag i Västra Götalandsregionen är det inte svårt att följa de krav 

som Film Väst ställer på produktionen, vilket gör det naturligt och enkelt för dem att söka sig 

till Film Väst som samproducent. Närheten till Film Väst och det goda samarbetet minskar 

alltså viljan hos Västra Götalandsbaserade filmproduktionsbolag att söka samarbeten utanför 

regionen.  

 Att ha nära kontakt med Film Väst kan däremot innebära internationella samarbeten 

eftersom Film Västs kontakter sträcker sig utanför Sverige. För att Film Väst ska kunna ge 

finansiellt stöd till ett utländskt bolag måste dessa nämligen etablera ett samarbete med ett 

svenskt filmproduktionsbolag som i sin tur får söka samproduktion. För att hjälpa utländska 

filmproduktionsbolag som ska förlägga delar av sin produktion i Sverige erbjuder flertalet 

svenska filmproduktionsbolag något som kallas production service. Ett filmproduktionsbolag 

som är etablerat i Västra Götalandsregionen har god kännedom av omgivningen och 

filmarbetarutbudet, vilket gör att dessa kan ha en förtur framför Stockholmsbaserade 

produktionsbolag när ett utländskt filmproduktionsbolag vill ha Film Väst som 

samarbetspartner. Att vara beläget i Västra Götalandsregionen kan alltså innebära en väg till 

internationella kontakter. Att vara del av en internationell filmproduktion kan dessutom bli 

lukrativt för ett filmproduktionsbolag. Vid en internationell produktion får det svenska 

filmproduktionsbolaget nämligen rätten till det filmen spelar in på den svenska marknaden.  

 Den infrastruktur och de miljömässiga fördelar som idag finns i Västra 

Götalandsregionen och det finansiella stöd som Film Väst kan erbjuda har inneburit att 

flertalet internationella filmproduktioner sökt sig dit. Film Väst har alltså kommit att bli en 

aktör med globala kontakter, många pipelines. De goda internationella kontakter som Film 

Väst skapat sig har därmed inneburit att fler svenska produktionsbolag fått kontakt med 

internationella filmproduktioner. Film Väst är då inte en mötesplats där surr uppstår utan 

snarare en kontaktförmedling, där filmproduktionsbolag som inte haft möjlighet att träffas kan 
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mötas. God kontakt med Film Väst kan alltså innebära internationella produktioner, men 

också nya kontakter.  

  

7.3 Filmproduktion i Stockholm 

Hur kommer det sig då att så många filmproduktionsbolag hamnat i Stockholm? En uppenbar 

anledning är närheten till SFI och andra filmproducenter. Att vara beläget i Västra 

Götalandsregionen minskar chanserna till spontana träffar, men det problemet verkar inte 

finnas i Stockholm. SFI har funnits i Stockholm sedan 1960-talet och i Stockholm har det 

producerats film ända sedan 1910-talet, det finns alltså en lång tradition av filmskapande i 

staden. Detta har inneburit att utbildningarna även förlagts i Stockholm. Sveriges enda 

filmproducentutbildning ligger på Stockholms dramatiska högskola (StDH). I Göteborg finns 

Akademin Valand som är en del av Göteborgs Universitet, vilka erbjuder flertalet filmkurser 

och en regissörsutbildning men däremot ingen producentutbildning. Under utbildningen 

skapar sig elever ett nätverk av andra filmstudenter. För en filmproducent kan det alltså 

därmed vara fördelaktigt att stanna i staden han eller hon utbildades i, där kontakterna finns, 

där tryggheten finns. 

 Den nära kontakten med andra filmproducenter och möjligheten till spontana träffar är 

alltså en väldigt fördelaktig aspekt för filmproduktionsbolag att förlägga sig i Stockholm. Att 

vara omgiven av andra filmproduktionsbolag skapar en bra miljö för kunskapsutbyte – ett bra 

surr. Liknande företag tenderar att söka sig till varandra för att utnyttja kunskapsutbytet som 

kommer genom surret. Då Stockholm har Sveriges enda producentutbildning är det därför 

många nyutbildade som redan är placerade i en miljö med många kontakter och ett stort 

kunskapsutbyte. Att som nyutbildad producent då välja att söka sig därifrån borde därmed 

vara ett riskabelt karriärsteg. Tidigare nämndes att Marshall redan 1920 beskrev att den 

positiva atmosfär som uppstod genom närbelägna företag kan vara svår att förflytta och 

rimligtvis borde den även vara svår att lämna. 

 Ovan nämndes att filmarbetarutbudet vuxit i Västra Götalandsregionen. Att filmarbetare 

inte längre behövde skeppas ner från Stockholm utan att de numera bodde i regionen. Detta 

har dock inte inneburit någon minskning i Stockholms filmarbetarutbud utan det finns 

fortfarande en väldigt bred och kompetent filmarbetarkår i Stockholm. Detta kan till stor del 

bero på all ljud- och bildproduktion som även finns vid sidan av film och tv. I Sverige är till 

exempel Stockholm den största orten för reklamproduktion. Där kan filmarbetare och 

filmföretag luta sig mot reklambranschen som ett andra ben. Många av filmarbetarna som 

långfilmsproducenter arbetar med sysslar därför även med reklamfilm och andra 

produktioner. 

 Förutsättningarna för att spela in film är med andra ord ganska bra i Stockholm. Förutom 

ur en aspekt – inspelningsfasen. Även om Stockholm erbjuder många olika typer av miljöer så 

är det i regel krångligare att spela in i trakterna kring Stockholm. Ovan nämndes att själva 

inspelningen är den mest krävande delen i ett filmprojekt med många involverade och höga 

kostnader. Att då välja att spela in på en ort som uppfattas som besvärlig kan därmed innebära 

höga oönskade kostnader. I Stockholm tar det lång tid om produktionen ska transportera sig 
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genom staden för olika inspelningsplatser vilket gör att det kan vara fördelaktigt att förlägga 

inspelningen på platser med korta avstånd från varandra. Desto kortare avstånd platserna har 

från varandra, desto svårare är det att få tillgång till varierade miljöer. Det breda miljöutbudet 

som Film Väst lockar filmproduktioner med är alltså svår att applicera på Stockholm.  

  Det verkar alltså som att den huvudsakliga anledningen att som filmproduktionsbolag 

förlägga sig i Stockholm är närheten till andra branschmänniskor och större institutioner som 

SFI och StDH. Själva inspelningsfasen av ett filmprojekt är dock något produktionsbolagen 

väljer att, om det går, inte förlägga i Stockholm. Den är dyr och ska hållas effektiv. 

Förhoppningsvis är inspelningsfasen därmed enbart en kort period av ett filmprojekt. 

Majoriteten av tiden i ett filmprojekt är filmproduktionsbolagen därmed belägna i Stockholm. 

Detta gör att filmproduktionsbolagen får gott om kunskapsutbyte med andra 

Stockholmsbaserade filmproduktionsbolag, samtidigt som de även arbetar med andra regioner 

under produktionens gång. Detta är alltså ett exempel på balansen mellan surr och pipelines 

som Bathelt et al menar är fördelaktig för en gynnsam kunskapsgenerering.  

 

8. VIDARE DISKUSSION 

 

För att förstå anledningen till varför det svenska filmproduktionslandskapet ser ut som det gör 

är det viktigt att förstå hur filmproduktionsbolagen arbetar. Att en stor del av svensk film 

produceras, spelas in eller efterarbetas i Västra Götalandsregionen behöver inte innebära att 

företaget spenderar särskilt mycket tid där. En filmproduktion är något som pågår i flera år 

och om enbart inspelningen förläggs i Västra Götalandsregionen blir detta tidsmässigt en 

ytterst liten del av den totala processen. Filmproduktionsbolaget som förlägger sig i 

Stockholm är därför under majoriteten av en filmproduktion omgiven av andra producenter 

och annat branschfolk. Att förlägga delar av processen på en annan plats, med annat folk, 

andra miljöer, blir alltså något av en tillflykt för filmproduktionsbolaget. De lämnar det 

naturliga surret och kontakten med Film Väst blir som en pipeline för ny kunskap och nya 

kontakter. Med Film Västs inblandning kan de få kontakt med lokala filmarbetare och 

filmföretag, som kan innebära ny kunskap och även framtida samarbeten. Huruvida det går att 

prata i Bathelt et als termer är dock mer svårbestämbart. Bathelt et al pratar om globala 

pipelines vilket antyder transnationella kontakter. Kontakten Stockholmsbaserade 

filmproduktionsbolag har med Film Väst kan snarare liknas vid en nationell pipeline, en 

pipeline till en förhållandevis närbelägen aktör som ändå verkar i en miljö av andra aktörer. 

Film Västs roll som kontaktförmedlare, som port till nya samarbeten, gör dem till en attraktiv 

samarbetspartner. Ett produktionsbolag bör dock skapa en balans mellan surr och pipelines. 

Det behöver alltså inte vara fördelaktigt för ett Stockholmsbaserat företag att förlägga mer än 

nödvändigt av sin produktion i Västra Götalandsregionen. Det gäller för produktionsbolaget 

att värdera det lokala surret mot utbytet som pipelinen ger. Stockholmsbaserade 

produktionsbolag väljer alltså att lägga en betydande del av sin tid på det lokala surret och 

kompletterar detta med pipelines såväl till Västra Götalandsregionen som internationellt. 

Detta kan vara en av anledningarna att många filmproduktionsbolag väljer att placera sig i 
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Stockholm och ändå ha god kontakt med filmproduktionscentrum runt om i Sverige och då i 

synnerhet med Film Väst.   

  

 

 

 

 

Filmproduktionsbolag placerade i Västra Götalandsregionen verkar dock ha en något 

annorlunda kontaktfördelning än vad Stockholmsbaserade har. De använda sig nämligen av 

Film Väst på ett något annorlunda sätt. I Figur 1 presenteras kontakterna mellan 

filmregionerna och deras olika aktörer. De mindre cirklarna i regionerna representerar 

förekomsten av filmproduktionsbolag och pilarna surret dem emellan. De längre pilarna 

representerar kontakter med avlägsna aktörer, som i diskussionen presenterats som globala 

och nationella pipelines. Figuren visar på att det finns en skillnad såväl i innehållet i 

regionerna som i deras kontakter utåt. Medan Stockholmsbaserade bolag i stor utsträckning 

beger sig till Västra Götalandsregionen för att erhålla stöd från Film Väst, verkar det istället 

som Västra Götalandsbaserade filmproduktionsbolag i större utsträckning hjälper utländska 

filmproduktionsbolag att knyta Film Väst som samproducent. Detta då filmproduktionsbolag i 

Västra Götaland idag innehar en kompetens som inte var lika användbar för trettio år sedan – 

kunskap om Västra Götalandsregionen. Detta har gett en väg till internationella kontakter. 

Ovan nämndes att surret i Västra Götaland inte kan mäta sig med det i Stockholm, då antalet 

filmproduktionsbolag och institutioner i regionen är färre, men det verkar som att Stockholm 

kan få svårt att mäta sig med Västra Götalandsregionens utbud av globala pipelines. 

Filmproduktionsbolag i Västra Götalandsregionen verkar alltså ha lika stora möjligheter att 

Stockholm 

Västra Götaland 

 
Film Väst 

 

Internationella kontakter 

SFI 

Figur 1 – Förenklad bild av kontakterna mellan filmregionerna, dess institutioner (Film 

Väst och SFI) och internationella aktörer 

Källa: Egen figur 
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söka sig utomlands som att söka sig till andra delar av Sverige, och kanske rent av större 

anledning att söka sig till utländska samarbeten. Bristen på lokalt surr kan leda till en 

ansträngan att utöka användningen av pipelines för att på så vis erhålla kunskap och kontakter 

från externa kluster. Bathelt et al menar att ett för stort intresse av ett företags globala 

pipelines kan skada det lokala surret. Om ett företag däremot har knapphändigt lokalt surr att 

tillgodose sig med kanske det istället väljer att underhålla sina globala kontakter. Bathelt et als 

argument om balans mellan lokalt surr och globala pipelines skulle alltså här kunna tolkas 

som att de går åt båda håll. Det är de spatiala förutsättningarna som avgör hur stort behov ett 

filmproduktionsbolag har av surr respektive pipelines.  

 Samtidigt är det intressant att fundera över Film Västs placering i förhållande till de 

Stockholmsbaserade filmproduktionsbolagen. Hade verkligen en organisation som Film Väst 

varit lika framgångsrikt om den legat några mil utanför Stockholm eller i ett angränsande län 

som Södermanland eller Uppsala? Om ett filmproduktionscentrum likt Film Väst placerats i 

omedelbar närhet till majoriteten av Sveriges filmproduktionsbolag och filmarbetare hade 

inget nytt tillförts. Samma produktionsbolag hade antagligen fortsatt göra filmer, fortsatt 

träffa varandra och jobba med samma människor. Film Västs placering i Västra 

Götalandsregionen erbjuder ett nytt filmlandskap. Nya miljöer, nya människor, nya idéer. Ett 

lokalt surr är fruktlöst utan en balanserande pipeline. Antagligen var det vad som hände under 

den kreativa kollapsen av svensk film under 1980-talet. På den tiden fanns det också 

filmfestivaler att besöka och utländskt branschfolk att binda kontakter med, men det fanns 

däremot inte inga självklara alternativ till nationell filmproduktionsregion vid sidan om 

Stockholm. Det fanns inte någon divergens i det svenska filmlandskapet.   

 Ovan nämndes att Power och Janssons studier belyser vikten av ett företags placering på 

och besök av rätt mässor. Samt att mässor erbjuder kunskapsutbyte, rekrytering och 

nätverksmöjligheter, vilket betyder att mässorna kan liknas vid temporära kluster. Vid en 

första anblick skulle Film Väst kunna liknas vid ett temporärt kluster. Ett samarbete med Film 

Väst kan exempelvis generera nya kontakter och ett välutfört projekt kan innebära tävlan på 

filmfestivaler. Dessutom kan Film Väst som kontaktförmedling innebära kunskapsutbyte, 

rekrytering och nätverksmöjligheter. Men även om Film Väst på många sätt kan liknas vid ett 

temporärt kluster fungerar de i första hand som just en kontaktförmedling mellan 

filmproduktionsbolag och relevant kompetens för ett filmprojekt.  Visserligen skulle 

temporära kluster kunna liknas vid kontaktförmedlingar också, med allt de erbjuder, men 

dessa är mer tydligt geografiskt avgränsade än vad Film Västs roll är. Möjligtvis kan Film 

Västs produktionsbolagsdagar vara det närmsta ett temporärt kluster filmproduktionscentrat 

kommer. Istället spänner Film Västs kontakter över hela regionen, för att inte tala om de 

internationella. Som filmproduktionsbolag finns det inte heller någon direkt anledning att 

hålla sig i närheten av Film Västs huvudkontor i Trollhättan. Trollhättan har möjligen bäst 

studiomöjligheter, men mycket av kompetensen är spridd över hela regionen. Det finns en 

tydligare likhet mellan Power och Janssons mässor och filmproduktionsbolags användning av 

de årliga filmfestivalerna. Film Västs roll är nämligen inte temporär utan stationär, alltså 

snarare en stationär pipeline än ett temporärt kluster. 
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 Maskell et al menar att ett företag bör sträva efter en balans mellan besök i temporära 

kluster och närvaro i sitt naturliga kluster. Alltså lite liknande teorierna kring balansen mellan 

lokalt surr och globala pipelines. För att applicera detta på denna studie skulle alltså 

filmproduktionsbolag eftersträva återkommande samarbeten med Film Väst för att 

upprätthålla sitt nätverk och sin position på marknaden. Detta är dock inte fallet. 

Filmproduktionsbolags huvudsakliga anledningar att ansöka om Film Väst som samproducent 

är på grund av finansieringsstöd och intresse av Västra Götaland som inspelningsplats. Även 

detta pekar alltså på att liknelsen av Film Väst som ett temporärt kluster är något långsökt. 

 Det svenska filmlandskapet har förändrats avsevärt de senaste tjugo åren. Däremot är det 

få saker som tyder på att filmlandskapet i Sverige har upphört att förändras. Infrastrukturen i 

Västra Götalands blir allt mer etablerad och regionen lockar till sig såväl nationella som 

internationella filmprojekt. Om fler filmproduktionsbolag skulle välja att förlägga sin 

verksamhet i Västra Götalandsregionen kan ett lokalt surr uppstå även där. De globala 

kontakterna är redan etablerade och det skulle därför kunna vara fruktbart för ett 

produktionsbolag att förlägga sin verksamhet i regionen. Det finns dock aspekter utöver 

kunskapsutbyte som spelar in i var filmproduktionsbolag väljer att placerar sig. För även om 

Film Väst är en stor finansiär av filmer producerade i regionen finns det också en 

komplikation i att finanserna kommer från statliga och kommunala medel. Om finansieringen 

av Film Väst skulle upphöra minskar incitamenten avsevärt för filmproduktionsbolag att söka 

sig till regionen. Att Film Väst i dagsläget är politiskt styrt kan innebära en riskfaktor för 

filmproduktionsbolag som vill placera sig i regionen. Samma argument går dock även att 

vända på. Det finns en trygghet i att regionen genomför en långsiktig satsning på 

filmproduktion och att filmregionens framgång inte i första hand beror på svängningar i 

näringslivet. I synnerhet idag då den illegala nedladdningen är stor och allt färre människor 

går på bio. Det råder dock inget tvivel om att Film Väst inneburit en kraftig utbyggnad av 

filmbranschen i Västra Götaland, men det krävs antagligen ett mer etablerat nätverk av 

filmproduktionsbolag för att det skulle kunna upprätthållas utan Film Västs närvaro. 

  

9. SLUTSATS 

 

I följande kapitel kommer slutsatserna för denna studie att presenteras. I denna studie 

undersöks varför svenska filmproduktionsbolag väljer att placera sig i Stockholm trots att en 

stor del av svensk filmproduktion sker i Västra Götalandsregionen genom 

filmproduktionscentrumet Film Väst. För att besvara studiens frågeställning har tre olika 

underfrågor undersökts. Dessa rör hur filmproduktionsbolags placering påverkas av 

filmproduktionsprocessen; hur filmcentrumet Film Väst påverkar filmproduktionsbolagens 

placering; samt rent konkret försökt peka på vilka för- och nackdelar som finns i att som 

filmproduktionsbolag placera sig i Stockholm respektive Västra Götaland.  

 I studien har olika teoretiska utgångspunkter använts som främst rör klusterteori. Bathelt 

et als studier kring surr och pipelines har applicerats på de studerade områdena och även 

Power och Janssons, samt Maskell et als, studier rörande temporära kluster. För att förstå hur 
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filmprocessen kan påverka ett filmproduktionsbolags placering har även Grabhers studier 

kring projektbaserade verksamheter använts. En kvalitativ studie har genomförts av det 

studerade området baserat på intervjuer med producenter och intressanta aktörer från de två 

studerade regionerna. De teoretiska utgångspunkterna har använts som underlag till 

intervjuguider och för att tolka det insamlade materialet. 

 Studien har visat att för ett Stockholmsbaserat filmproduktionsbolag har själva 

filmproduktionsprocessen inneburit en betydande del för deras placering. Eftersom själva 

inspelningsfasen försöks hållas så effektiv och kort som möjligt, då det är den del av 

produktionen som engagerar flest personer, är det fördelaktigt att förlägga denna på en 

billigare inspelningsplats än Stockholm. Därför kommer filmproduktionsbolaget tillbringa 

största delen av ett filmprojekt i sitt surr. Att större delen av tiden ha en närhet till andra 

filmproduktionsbolag kan vara en fördel som gjort att många filmproduktionsbolag väljer att 

förlägga sig i Stockholm och endast förlägga delar av filmproduktionsprocessen i Västra 

Götaland. 

 Film Väst är det finansiella instrument som drar filmproduktionsbolag till att vilja 

producera film i Västra Götalandsregionen. Samtidigt förefaller det som att 

filmproduktionsbolag i Stockholm använder sig av Film Väst på ett annorlunda sätt än vad 

Västra Götalandsbaserade gör. När Stockholmsbaserade bolag använder Film Väst som en 

nationell pipeline till Västra Götalandsregionen använder Västra Götalandsbaserade bolag 

Film Väst som global pipeline till utländska produktioner. Produktionsbolag i Västra 

Götaland har fortfarande god kontakt med produktionsbolag i Stockholm, men också väldigt 

god kontakt med utländska kluster av filmproduktionsbolag.   

  Även om det finns olika fördelar för filmproduktionsbolag att vara placerade i de två 

studerade områdena verkar det som en stor anledning till dagens gruppering är tradition. För 

tjugo år sedan var så gott som alla filmproduktionsbolag och all inspelning förlagd i 

Stockholm, vilket innebär att en tradition av filmskapande finns i regionen. Traditionen kan 

ha lett till att Sveriges enda filmproducentutbildning finns på just Stockholms Dramatiska 

Högskola, vilket skapar en inkörsport för nya producenter. Denna inkörsport finns inte på 

samma sätt i Västra Götalandsregionen vilket innebär att utexaminerade filmproducenter 

måste söka sig dit. Däremot innebär närheten till Film Väst en naturlig samproducent för 

produktionsbolag i Västra Götaland och bra kontakt för upprättande av så kallad production 

service. Även om det på ytan ser ut som det svenska filmlandskapet gått igenom en snabb 

utveckling finns det alltså fortfarande en tröghet i filmproduktionsbolagens placering. Det är 

svårt att sia om hur framtiden kommer se ut, men om Film Västs internationella samarbeten 

fortsätter och den filmmässiga infrastukturen i Västra Götaland bibehålls finns det utrymme 

för fler filmproduktionsbolag att placera sig i regionen. 

 Denna studie visar alltså på att det finns många olika anledningar till att majoriteten av de 

svenska filmproduktionsbolagen förlägger sina huvudkontor i Stockholm. Det stämmer att 

förändringen av det svenska filmlandskapet har skett med snabb fart, men denna studie pekar 

även på att förändringen fortfarande håller på att ske. Det borde rimligtvis finnas ett intresse 

för vidare studier av en bransch i förändring. Exempelvis tar denna studie endast hänsyn till 
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Västra Götalandsregionens utveckling, men framtida studier skulle kunna undersöka även 

andra regioner i Sverige. Det finns exempelvis två andra filmproduktionscentrum, Film i 

Skåne och Filmpool Nord, som båda växer och gör filmer av hög kvalitet.  
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BILAGA - INTERVJUMALL 

 
Respondentens bakgrund 

Berätta lite om er verksamhet. 

Exempel på frågor: 

 Hur uppstod ni? 

 Vilken kompetens har ni inom verksamheten? 

 

Projekt (Knyts till teorier om Temporära kluster och Projektorienterade verksamheter) 

Berätta lite om något av era filmprojekt. 

Exempel på frågor: 

 Vem initierar? 

 Hur stor del er verksamhet involverad? 

 Hur väljer ni vilka aktörer ni vill samarbeta med? 

 I vilken utsträckning sker återkommande samarbeten av filmpersonal? 

 På vilket sätt skiljer sig nationella och internationella filmproduktioner? 

 Var är verksamheten placerade under de olika delarna av en filmproduktion? 

- Stockholm resp. annanstans. 

 Hur arbetar ni för att attrahera nya filmprojekt och samarbeten? 

 

Kontakter (Knyts till teorier kring Surr och Pipelines) 

Berätta lite om era kontakter. 

Exempel på frågor: 

 Hur ofta möter ni andra filmproduktionsbolag/filmproduktionscentrum? 

 Var möter ni andra filmproduktionsbolag/filmproduktionscentrum? 

 Hur nära har ni till andra filmproduktionsbolag? 

 Sker mycket av mötena på andra orter? 

 I vilken utsträckning rekommenderar filmproduktionsbolag kontakter till varandra? 

 Hur nära kontakt har ni med internationella aktörer? 

 

Film Väst (Alla teoretiska områden intressanta, vissa av frågorna är endast relevant för 

intervjuerna med produktionsbolag och inte för intervjun med Film Väst) 

Berätta om er relation är till Film Väst. 

Berätta om hur Film Väst arbetar. 

Exempel på frågor: 

 Hur fungerar ert samarbete med Film Väst? 

 Har ni någon kontakt även om ni inte samproducerar någon film? 

 På vilket sätt innebär ert samarbete med Film Väst fler kontakter? 

 På vilket sätt innebär ert samarbete med Film Väst fler internationella kontakter? 

 Finns det någon problematik med att erhålla Film Väst som samproducent eller producera 

 filmer i Västra Götalandsregionen? 

 

Majoriteten av svenska filmproduktionsbolag är placerade i Stockholm. Varför tror du det är 

så? 


