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Sammanfattning 
I föreliggande rapport har jag gjort en genomlysning av filmproduktionen i Norrbotten för 
perioden 1992 till och med 2003 avseende branschens framväxt och nuläge. Filmpool Nords 
roll har analyserats och nätverket av företag och yrkesverksamma inom filmområdet har 
kartlagts. Rapporten har främst inriktats på de ekonomiska aspekterna av filmproduktionen 
och särskilt då effekterna för länet och i kommunerna.  
 
Uppgifterna i rapporten har hämtats från tillgängliga dokument från olika aktörer med 
anknytning till filmområdet. En enkät har gått ut till samtliga kända företagare inom 
filmområdet i länet och i de flesta fall har enkäten kompletterats med muntlig information. 
Därutöver har samma enkät besvarats av ett antal filmarbetare som är ofta är anställda inom 
filmindustrin. Resultatet visar att det under perioden gjorts 25 långfilmer som helt eller delvis 
inspelats i länet. Därutöver närmare160 kort och dokumentärfilmer varav de flesta delvis 
finansierats av Filmpool Nord. Verksamheten har eskalerat under senare delen av perioden 
och den har finansierats med såväl privata och offentliga medel. Pengar från den offentliga 
sektorn har kanaliserats till filmproduktionerna via Filmpool Nord. Före år 1996 finansierades 
filmverksamheten i huvudsak av Länsstyrelsen men från och med 1996 gick landstinget och 
Norrbottenskommunerna in som delägare. Från 1996 och framåt har de två 
länsmyndigheterna Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden lämnat bidrag till Filmpool Nord 
med 20 mkr och Eu har hittills betalat 33 mkr. Länets skattebetalare har via Landstinget 
bidragit med 14,7 mkr och via kommunerna 11,9 mkr. Sammantaget har det i länet spelats in 
film för i runt tal en halv miljard kronor under perioden. Därutöver har det producerats en hel 
del kommersiell film. Tillsammans med den kommersiella filmen och inspelningspersonalens 
konsumtion har det med anledning av filminspelningarna spenderats uppskattningsvis 220 
miljoner i Norrbotten under den här perioden.  
 
I länet finns nu åtminstone 56 företag som i varierande grad är involverade i filmproduk-
tionen varav flertalet företag är mycket små. Därutöver finns för närvarande ungefär 90 
filmarbetare förutom de som är anställda i dessa företag. Det finns filmföretag och/eller 
filmarbetare i hela länet med en markant koncentration främst till Luleområdet och i någon 
utsträckning även till Kiruna. I Luleområdet gör man all sorts film men andelen kommersiell 
film är mindre här än i övriga länet. I Kirunaområdet är företagen mer inriktade mot service-
verksamhet till filminspelningar och Kirunaföretagarna har även det starkaste nätverket med 
internationella filmföretag.  
 
Filmverksamhetens integration med kulturlivet i övrigt är svag bland filmföretagarna förutom 
i Tornedalen.  Filmpool Nord har en central roll och utgör något av ett nav för länets icke 
kommersiella filmproduktion. Bland företagarna såväl som bland de anställda är man eniga 
om att Filmpool Nord fyller en viktig funktion för filmverksamheten i Norrbotten och man 
anser att dess betydelse ökat under senare år.  
 
När det gäller filmverksamhetens långsiktiga effekter för länets utveckling så är filmens roll 
som kunskapskälla och åsiktsbildare förmodligen viktigare än de ekonomiska flöden som 
uppstår i samband med inspelningarna. Sammantaget har spelfilmerna visats för miljontals 
biobesökare främst i Sverige. Lägger vi därtill de kommersiella filmerna så har det visats film 
från Norrbotten för hundratals miljoner människor i många länder. Det här är en utveckling 
som är av ganska sent datum och effekterna av detta har ännu inte analyserats. 
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1 Rapporten  
Det har nu gått ett decennium sedan den svenska filmverksamheten regionaliserade vilket 
ledde att det skapades lokala filmcentra på flera håll i landet. För Norrbottens del innebar det 
att man bildade Filmpool Nord. En uttalad målsättning vid dess tillkomst var att filmen skulle 
bli en integrerad del av den regionala kulturen och att den skulle utvecklas till en framtida 
näring inom länet. Efter ett årtiondes verksamhet ville de nuvarande ägarna därför få en 
indikation om hur satsningen lyckats i såväl det som i andra avseenden och man ville därför få 
en genomlysning av hela filmverksamheten i länet. Den föreliggande undersökningen har 
därför kommit till på initiativ av landstinget i Norrbottens län som är huvudägare till Filmpool 
Nord och som tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län även finansierat arbetet. 
 
I rapporten har jag kartlagt hur filmverksamheten i länet ser ut just nu och även visat hur den 
vuxit fram under perioden. Jag har då i första hand tittat på utvecklingen av 
filmproduktionerna i länet men även försökt kartlägga den personella "infrastruktur" av 
företagare och yrkeskunniga filmarbetare som vuxit inom länet som en följd av 
filminspelningarna. Olika regionala och lokala aktörer har under åren understött 
filmverksamheten. Förutom länsstyrelsen och landstinget har alla länets kommuner gått in 
med pengar och en mycket rimlig frågeställning från finansiärernas sida är ju vad 
skattebetalarna fått ut för sina pengar. Jag har därför försökt att kartlägga dels hur mycket 
pengar som satts i omlopp på grund av filmproduktionen och dels hur penningströmmarna 
fördelats geografiskt. Med det underlaget har jag försökt att uppskatta hur filmverksamheten 
påverkat ekonomin inom såväl landstingets som i kommunernas verksamhetsområden.  
 
Nu är ju filmverksamheten inte primärt en intäktskälla för den offentliga sektorn. Den yttersta 
målsättningen med all ekonomisk verksamhet är ju att genom produktion skapa möjligheter 
för konsumtion som ökar människors välbefinnande. Man kan därför se kulturproduktion som 
en ekonomisk verksamhet vars uppgift är att producera kultur för medborgarnas konsumtion 
så i den meningen avviker inte kulturproduktion från annan ekonomisk verksamhet. 
 
När man analyserar den ekonomiska aspekten av kulturell verksamheten kan man i 
framställningen låta näringspolitiken tona fram på ett sätt som gör att den uppfattas som 
central, under det att den kulturella aspekten som får träda mer i bakgrunden. När man i en 
rapport som denna explicit lyfter fram de ekonomiska aspekterna är det emellertid viktigt att 
man som läsare ändå håller kvar fokus på kulturaspekten som det yttersta målet för hela 
verksamheten. Det kulturella utbudet som filmen tillhandahåller till medborgarna fyller ju en 
viktig funktion för människors välbefinnande eftersom film upptar så stor del av 
kulturkonsumtionen. Även om än vi inte dagligen besöker biograf så ser vi nästan dagligen 
film i TV eller via annat medium. 
 
Att kulturutbudet bidrar till att öka vår välfärd är odiskutabelt. Däremot är det är inte helt 
enkelt att mäta värdet med traditionella ekonomiska mått eftersom kulturkonsumtion ofta inte 
sker via några marknadsmässiga transaktioner. I den meningen är filmen faktiskt ett undantag. 
Det finns en någorlunda välfungerande marknadsmekanism eftersom biobesökare betalar 
entrébiljett som åtminstone i någon utsträckning avspeglar marknadsvärdet. Därför kan vi 
avläsa hur mycket de enskilda människorna åtminstone värderat de olika filmerna. I vart fall 
den värderingen man hade vid det tillfälle när man köpte biljetten. På så sätt skulle man i 
princip kunna beräkna välfärdstillskottet för varje enskild film som producerats. Man skulle 
därmed kunna göra en samhällsekonomisk genomlysning av hela filmproduktionen i länet 
men då krävs ett fullständigt statistiska underlag på tittarsiffrorna för de producerade filmerna. 
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Då skulle det bli möjligt följa upp åtminstone biografbesökens del av de enskilda 
filmproduktionernas tillskott till samhällets välfärd. Nu är ju emellertid biobesöken bara en 
del av filmkonsumtionen. Vi ser kanske i ännu högre grad film i hemmen via TV och andra 
tekniska installationer och man får förutsätta att den delen av filmkonsumtionen tillför 
konsumenterna en nytta som ligger åtminstone i närheten av biografbesökarnas. 
 
Att kulturmålet är centralt betyder inte att kulturproduktionen saknar näringspolitisk 
betydelse. All kulturell verksamhet har ekonomiska implikationer och det gäller i högsta grad 
filmproduktion. Inspelningskostnaderna kan vara höga med stora penningflöden under en ofta 
koncentrerad tidsperiod och det genererar intäkter för andra aktörer i olika delar av ekonomin. 
De ekonomiska aspekterna blir ju också speciellt tydliga när man gör inspelningar på orter där 
den ekonomiska aktiviteten vanligtvis är låg.  
 
Förutom dessa påtagliga men tämligen kortvariga effekter så kan film dessutom skapa värden 
som ligger långt utöver den ekonomiska aktivitet som utvecklas vid inspelningen. Den är som 
medium ett utomordentligt verksamt redskap eftersom den påverkar oss via såväl syn som 
hörsel och detta är ju för övrigt någonting som reklammakarna sedan länge tagit till sig. 
Filmen påverkar våra preferenser, den kan styra vårt handlande och den kan till och med 
påverka hela vår omvärldsbild. Den kan därför användas som instrument för regionalpolitiken 
genom att lyfta fram regionens möjligheter och förtjänster och på så sätt påverka människors 
inställning. Om man lyckas med den uppgiften så har film i allra högsta grad näringspolitiska 
och regionalpolitiska implikationer 
 
Frågan om filmens värdeskapande är emellertid inte central i den här utredningen. Ansatsen 
har begränsats till en kartläggning av penningflödena. Utifrån den kunskapen är det möjligt 
för Filmpool Nords ägare att bedöma åtminstone vissa ekonomiska aspekter på de satsningar 
man gjort. Även om kulturpolitiken primärt inte ska ha som målsättning att förbättra den 
offentliga budgeten eller lösa det alltid lika aktuella arbetsmarknadsproblemet så finns det 
ändå all anledning för beslutsfattare att skaffa sig en överblick över kostnader och intäkter 
eftersom resurserna i den offentliga sektorn är begränsade.  
 
Den näringspolitiska dimension utöver de penningflöden som uppstår under inspelningarna 
kan vara högst betydande. En filmproduktion som är lyckad i den meningen att den drar till 
sig stor publik och som dessutom lyckas förmedla en positiv bild av regionen har därför ett 
stort värde för i första hand regionens turistnäring. Effekten begränsas emellertid inte till 
turismen. Kan man påverka omvärldens syn på regionen så kan effekterna spilla över på 
många andra verksamheter och inte minst kan det påverka människorna som själva deltagit i 
filminspelning och på så sätt blivit delaktiga i att skapa en positiv framtoning av den egna 
regionen. Hur stort det värdet kan vara är dessvärre vanskligt att mäta. Det beror framförallt 
på hur många människor och vilka människor som ser filmerna och framförallt hurdan bild av 
regionen som filmerna lyckas förmedla. 
 
Förutom kartläggning av filmindustrin i länet har jag i den här utredningen även kartlagt hur 
Filmpool Nords verksamhet uppfattas bland länets filmfolk och vilka delar av dess 
verksamhet som behöver förändras och/eller förbättras. För att besvara dessa frågor har jag 
gått igenom dokument från filminspelningar, från Filmpool Nord och från tidigare 
utredningar. Uppgifter om filmer, inspelningsplatser och produktionskostnader har jag fått 
dels från Filmpool Nord och dels från filmarna själva. Jag har även skickat ut en enkät (bilaga 
1) till företagarna i länet som är verksamma inom filmområdet och jag dessutom talat i telefon 
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med nästan alla. Företagen återfinns inte under något gemensamt register och för många av 
dem är filmverksamheten bara en av flera olika försörjningsgrenar.  
För att komma i kontakt med dem har jag i första hand utgått från mina egna kunskaper och 
från Filmpool Nords kontaktnät. Vid de telefonsamtal jag haft med företagarna har jag frågat 
efter vilka andra företagare de känner till på sin hemort som är verksamma inom filmområdet.  
 
Ofta är skiljelinjen mellan anställd och företagare inte särskilt skarp när det gäller 
arbetsuppgifterna. Valet mellan att vara anställd och att vara företagare kanske mest beror på 
praktiska arrangemang i samspelet mellan filmbolaget och filmarbetarna. Samma enkät som 
skickats till företagarna har därför skickats till ett antal filmarbetare som inte är självständiga 
företagare men som arbetar med film. Gränserna mellan kategorierna är inte bara oskarp när 
det gäller arbetsuppgifterna utan den kan även vara flytande över tiden. Några av företagarna 
har tidigare varit anställda men skiftet från anställning till företag är så färskt att deras 
erfarenheter som legat till grund för svaren i enkäten utgår från den tidigare anställningen. Å 
andra sidan finns några anställda som tidigare varit företagare men nu lagt ner företaget och 
tagit anställning. Deras svar bygger givetvis till en del på erfarenheterna som företagare. 
 
Med hjälp av enkäten har jag fått fram en bild av den verksamhet som respondenterna 
bedriver. Jag har även fått en bild av den geografiska spridningen och när de olika företagen 
har etablerats samt hur deras nätverk inom filmområdet ser ut. Vidare har jag har kunnat 
kartlägga företagens övriga försörjningsmöjligheter förutom filmverksamheten och även hur 
man ser på samarbetet med Filmpool Nord. Man kan se vissa inomregionala skillnader men 
jag har begränsat sådana jämförelser till Luleå och Kiruna eftersom det är bara där man har 
mer än ett fåtal företagare. Jämförelser mellan andra orter har bara gjorts undantagsvis 
eftersom där finns så pass få företag att eventuella skillnader nog i första hand beror på 
företagsinterna förhållanden. 
 
För att i detalj kunna undersöka de ekonomiska flöden som genererats av filminspelningen 
skulle man med tillgång till filmmakarnas räkenskaper givetvis kunnat kartlägga dessa i 
detalj. Det var emellertid inte en framkomlig väg eftersom det handlar om närmare 200 filmer 
med en sammantagen omsättning på i runt tal en halv miljard. Förutom att undersökningen 
skulle ha blivit helt ohanterlig bara på grund av sitt omfång så skulle den även blivit omöjlig 
att genomföra. Man kan knappast förvänta sig att alla företag skulle ha lämnat ifrån sig alla 
dessa uppgifter vilket för övrigt visat sig under studiens gång. 
 
Jag valde därför att koncentrera mig på ett mindre antal filmer där jag gick igenom den 
ekonomiska planeringen i detalj. Jag har därför tillsammans med respektive filmproducenter 
analyserat budget och budgetuppföljning för fyra långfilmer för att den vägen kartlägga hur 
stor del av betalströmmarna som hamnat i länet. Utifrån de uppgifterna har jag extrapolerat 
fördelningen till samtliga långfilmer som spelats in här. Kortfilmerna är inte ekonomiskt 
kartlagda på samma sätt varför det inte gått att få fram inspelningskostnaderna. För en av 
kortfilmerna har jag fått data på produktionskostnaden. Jag har därefter kartlagt flödena på 
samma sätt som för långfilmerna och därefter applicerat värdena på samtliga kortfilmer 
utifrån de uppskattningar av produktionskostnaderna som jag fått från Filmpool Nord. 
 
Data på dokumentärfilmernas produktionskostnader har bara kunnat uppbringas för en av 
filmerna och här har jag i stället kontaktat tio av dokumentärfilmarna. De har, så långt de 
förmått, låtit mig ta del av deras uppgifter rörande belopp och betalningarnas geografiska 
fördelning. 
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2 Bakgrund  
Vi lever i ett samhälle där utvecklingen snabbt förändras. Inom bara några årtionden har våra 
livsbetingelser på många områden i grunden förändrats och bakom den här utvecklingen 
ligger givetvis en starkt växande och föränderlig ekonomi. Av förändringarna följer att 
förutsättningarna för produktionen ständigt ändras och därmed förändras även 
produktionsmönstret. Även efterfrågan förändras och man kan någon gång få anledning att 
begrunda om produktion och konsumtion utvecklas var för sig oberoende av varandra eller 
om det finns någon koppling så att de förändras i ett ömsesidigt samspel. Finns det några 
bakomliggande orsakssamband som kan förklara dagens produktions och 
konsumtionsmönster och varför ägnar sig en allt större del av befolkningen åt att producera 
tjänster? Varför lägger vi ner stora resurser på att producera ”upplevelser” och hur kan det 
komma sig att så många ägnar sig åt att producera just film? 
 
Grundorsaken till den här förändringen ligger givetvis i den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen. Jordbruk och industri blir allt effektivare med ständigt ökande 
produktionsvolym som man klarar med allt mindre insats av mänsklig arbetskraft. 
 
Figur 2-1 Industriproduktion i Sverige 1913 - 2003 Fasta priser 
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Den starka produktivitetsökningen i jordbruk och industri har lagt grunden till befolkningens 
ökade materiella levnadsstandard och samtidigt har arbetskraft frigjorts för andra 
arbetsuppgifter. Det är tjänstesektorn, den privata såväl som den offentliga som dragit till sig 
den arbetskraften och som expanderat kraftigt under de senaste årtiondena. Processen går 
givetvis inte i separata sekvenser där en verksamhet avslutas för att därefter ersättas av en 
annan. Det är snarare fråga om en glidande förändring där verksamhet inom någon sektor av 
ekonomin gradvis fasas ut för att lika gradvis ersättas av något annat.  
 
Därmed har tjänstesektorns tillväxt inte skett i ett vakuum där den varit frikopplad från 
utvecklingen inom övriga näringsgrenar, utan den är delvis en direkt följd av de förändrade 
produktionsbetingelserna inom varuproduktionen. Ekonomierna har internationaliserats med 
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en alltmer omfattande stordrift, produktionsmetoderna förändras kontinuerligt och ständigt 
tillkommer ny teknik. Allt det här ställer nya krav på stödfunktioner som transporter, 
utbildning och förvaltning. Samtidigt har den nya tekniken gjort det möjligt att gå in på helt 
nya verksamhetsområden som i många fall förskjutit gränserna mellan varuproduktion och 
tjänsteproduktion. Allt det här har i grunden förändrat näringslivets struktur under de senaste 
årtiondena och dramatiskt sänkt produktionskostnaderna för många varor och tjänster. 
Kraftiga förändringar av relativpriser orsakar strukturomvandling och bidrar till att såväl 
produktionsinnehåll som arbetsliv får annan sammansättning. 
 
Det finns emellertid även andra orsaker till strukturomvandlingen utöver de som betingas av 
förändringar i ekonomins produktionssida. I lika hög grad påverkas näringslivsstrukturen på 
grund av förändringar i efterfrågan. Eftersom produktivitetsökningen inom industrin och 
jordbruket har ökat befolkningens materiella standard så har många medborgare nu fått 
ekonomiska möjligheter att tillgodose en efterfrågan som man inte tidigare kunnat 
tillfredsställa. Det har skapat ökad efterfrågan på tjänster och produkter som tidigare bara var 
tillgängliga för ett fåtal och därtill kommer att tekniken tillfört oss varor och tjänster som över 
huvud taget inte funnits tidigare. Detta har i grunden förändrat befolkningens 
konsumtionsmönster. Kombination av stigande levnadsstandard i förening med 
arbetskraftsöverskott som inte längre efterfrågas i jordbruk och industri har lett till att man 
inte bara efterfrågar nya varor utan man har även tillgång till arbetskapacitet för att inom den 
egna ekonomin själv producera tjänster som ligger långt utöver de primära behoven. Det har 
möjliggjort den snabba framväxten av diverse lyxverksamheter där tillväxten i den så kallade 
upplevelseindustrin är en av de mera tydliga yttringarna.  
 
Stora delar av arbetskraften kan därför ägna sig åt andra saker än att producera varor som är 
primära för vår försörjning och i den meningen kan man säga att vi inte längre lever i 
industrialismens tidevarv utan snarare gått över i det postindustriella samhället. I det 
samhället är emellertid jordbruk och industri fortfarande utomordentligt betydelsefulla 
eftersom de svarar för den livsnödvändiga basproduktionen. Förändringen på 
arbetsmarknaden med förskjutning mot allt större tjänstesektor har alltså inte uppstått 
oberoende av förändringarna inom basnäringarna. Den är i stor utsträckning ett resultat av 
förändringarna inom dessa.  
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3 Filmindustrin i Sverige  
Filmindustrin är en del av den så kallade upplevelseindustrin som är en av de snabbast 
växande branscherna i Sverige under senare år. Från 75 miljarder år 1995 till 109 miljarder år 
2001 vilket motsvarar 6,4 % årlig tillväxt. Det är 50 % snabbare tillväxt än i resten av 
ekonomin under samma tidsperiod. Tillväxten ökade näringens relativa andel så att den år 
2001 svarade mot 4,8 % av landets BNP. (KK-stiftelsen. Upplevelseindustrin 2003). Man 
måste emellertid ha i åtanke att varor och tjänster av den här typen reagerar snabbt på 
förändringar i priser och inkomster och just under den här perioden var den svenska ekonomin 
på väg upp ur efterkrigstidens djupaste lågkonjunktur. 
 
Om man tittar enbart till filmindustrin så har tillväxten varit ännu något snabbare än för 
upplevelseindustrin i stort. Åren 1997 till 2001 ökade den svenska filmindustrins 
förädlingsvärde från 3,6 miljarder till 4,7 miljarder, en årlig tillväxttakt på 7 % vilket ligger 
något över genomsnittet för den svenska upplevelseindustrin där tillväxten under samma 
period var 6 % årligen.  
 
En i sammanhanget besvärande omständighet är emellertid att gränsdragningar och 
definitioner för vad som tillhör upplevelseindustri inte är entydigt bestämd. KK-stiftelsen 
definierar upplevelseindustrin som "ett samlingsbegrepp för människor och företag med 
kreativt förhållningssätt som har till uppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 
form”. 
 
Med den breda definitionen kan personbilstillverkaren Saab hävda att deras produkter 
kommer direkt från upplevelseindustrin i Trollhättan och den möjligheten har företaget tagit 
till vara. Stefan Fölster, chefsekonom på svenskt näringsliv, hävdar att upplevelseindustrin i 
själva verket är ungefär dubbelt så stor som vad KK-stiftelsen anger. Han har kommit fram till 
den höga siffran eftersom han brutit ut en del av detaljhandelns omsättning och hänfört den 
till den ”köpupplevelse” som konsumenterna får ut av inköpen i detaljhandeln. Det finns fog 
för Fölsters och Saabs argument eftersom köparna uppenbarligen betalar mer för såväl 
personbilar som dagligvaror utöver vad som är befogat för att enbart klara persontransporter 
och varudistribution.  
 
När det gäller filmen, som ju är den verksamhet som står i centrum för denna rapport så 
uppstår givetvis vissa definitionsproblem men gränsdragningarna mot andra näringar är 
knappast ett centralt problem. Film, åtminstone den del som kan sammanföras under 
biograffilm är trots sitt starka kommersiella inslag väl förankrad i vedertagen tolkning av 
kulturell aktivitet och faller därför in i upplevelseindustrin enligt alla definitioner. 
 
 

3.1 Filmindustrin i Norrbotten  
Filmindustrin i Norrbotten är av sent datum. Före 1992 fanns ingen lokal filmverksamhet att 
tala om. En och annan film spelades visserligen in i länet helt eller delvis men det fanns ingen 
lokalt uppbyggd organisation för att ta hand om inspelningarna och inte heller fanns det 
teknisk utrustning på plats. Det gjorde att det var omständligt och dyrt att spela in film här 
uppe. ”För en dags filmning fick vi betala tre dagars hyra för grejer som skulle transporteras 
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hit från Stockholm och tillbaka.”1  Därmed fanns det i praktiken mycket begränsade 
möjligheter för de filmare som ville göra film på hemorten. Filmproduktion var på den tiden 
en verksamhet för storstadsregionerna och framförallt utgick den från Stockholm. 
 
Eftersom biopubliken minskade i samband med lanseringen av TV försökte man från 
statsmaktens sida hitta nya grepp för att vitalisera den svenska filmen. Man anvisade särskilda 
medel till filmen under 1970 och 80-talet och man tillsatte en utredning som i mars 1995 
presenterade sitt förslag för den framtida kulturpolitiken, SOU 1995 :84. Bland annat 
föreslogs att man skulle hitta vägar för att regionalisera filmverksamheten. Att utredningens 
förslag till regionalisering av filmen kunde genomföras i praktiken var redan bevisat. Vid den 
tidpunkt när utredningen offentliggjordes fanns redan etablerade regionala organisationer 
eftersom Filmpool Nord och Film i Väst då redan varit verksamma i tre år.  
 

                                                 
1 Lars Wikman i ”Film över alla gränser”  Filmpool Nord 1992 
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4 Filmpool Nord  
Filmpool Nord startade sin verksamhet som ett treårigt försöksprojekt i februari 1992. 
Planerna hade tagit form redan tidigare och 1990 beslutade länsstyrelsens kulturgrupp att 
filmproduktionens förutsättningar skulle genomlysas utifrån det perspektivet att den skulle 
kunna bli en framtida näring i länet. I maj 1991 konkretiserades planerna i en rapport2 där det 
konstaterades att  
 

• Det fanns en stabil och ökande efterfrågan på olika typer av filmproduktion med 
Norrbottensbakgrund med inriktning i första hand mot TV-publik. 

• Det fanns en nationell och internationell marknad för länets filmare och konstnärer om 
ekonomiska, tekniska och nätverksresurser skulle ställas till förfogande. 

• Det är viktigt att det finns ett länsforum som kan ställa resurser till förfogande för 
unga filmintresserade personer.  

 
Den långsiktiga målsättningen för filmproduktionen var att det skulle vara en integrerad del 
av den regionala kulturen i vid mening. Man avsåg att: 

• Stödja filmintresset hos barn och ungdom. 
• Stimulera filmproduktion som medel för opinionsbildning i viktiga samhällsfrågor. 
• Avsätta resurser för att marknadsföra norrbottnisk film inom och utom länet. 
• Säkerställa att film får en mer central plats i utbildning, forskning och kulturarbete i 

länet. 
 
För att främja filmproduktionen i länet ville man säkerställa att: 

• Det skulle finnas utbildningar på olika nivåer i länet för filmningens olika behov.  
• Det skulle finnas tillgång till tekniska resurser för låga kostnader antingen via 

samanvändning eller via ett regionalt resurscentrum. 
• Utvecklingskapital för regionalt bruk skulle stå till filmarnas förfogande. 
• Ett nationellt och samarbete skulle inledas för att säkerställa filmens konstnärliga och 

tekniska utveckling. 
 

Första årets budget låg på två mkr och en av de första åtgärderna blev att anskaffa 
professionell teknik. I övrigt skulle pengar användas för att stödja lokalt producerad film. 
Gensvaret från länets filmare lät inte vänta på sig. Redan första budgetåret 1992-93 kom det 
igång produktion av tolv filmer och det blev filminspelning i tolv av länets 14 kommuner. 
Verksamheten växte och budgetåret 1993 - 1994 omsatte man tre mkr inklusive det teknikstöd 
som lämnades till filmarna. När så regeringen år 1995 anammat förslagen enligt SOU 1995:84 
och beslutade att fördela statliga medel till regionala filmcentra så kan man anse att 
verksamheten permanentats och att den därefter vilar på en något säkrare grund.  
 
Året därpå, efter fyra år som försöksverksamhet permanentades förövrigt verksamheten och i 
januari 1996 ombildades den till aktiebolag som nu ägs av Norrbottens läns landsting 
gemensamt med länets samtliga kommuner. Exemplet från Västsverige och Norrbotten spreds 
och inom kort hade ett flertal liknande verksamheter vuxit upp på olika håll i landet. 
 

                                                 
2 Svensson Per-Erik. Film i Norrbotten skiss till utvecklingsprogram. Länsstyrelsen i 
Norrbotten 1991 
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4.1 Nuvarande verksamhetsidé  
Den verksamhetsidé som för närvarande gäller framgår av bolagets verksamhetsberättelse 
2002 men kan i korthet sammanfattas enligt följande: 
• Medverka till ökad film och TV produktion i Norrbotten samt verka för distribution och 

marknadsföring av film och TV. 
• Satsa riskkapital samt ekonomiska och tekniska resurser i gestaltad produktion såväl 

långfilm som kortfilm samt dokumentärfilmsproduktion. Vidare ska man medverka i 
informations och kunskaps/kompetensuppbyggnad gentemot film och TV produktioner 
samt mot länets filmare. 

• Arbeta med utvecklingsfrågor inom film, TV och multimedia inom länet och 
Barentsregionen med syfte att utveckla länet till en ledande medieregion i Europa. 

 
Det finns en regional profil på verksamheten i den meningen att man i stadgarna har inskrivet 
att minst 50 % av medarbetarna vid en filminspelning ska rekryteras från den egna regionen. 
 
 

4.2 Filmpool Nords kontaktnät  
Ett sätt att avläsa en organisations verksamhet och inriktning är att kartlägga dess kontaktnät. 
Jag har därför kartlagt delar av Filmpool Nords nätverk och där har framgått att man inåt, dvs 
mot företag inom regionen verkar ha ett utomordentligt välförgrenat kontaktnät. När jag har 
sökt företag som är verksamma i branschen har jag börjat utifrån min egen lokalkännedom 
som jag därefter byggt vidare från de uppgifter jag fått från de filmföretagare jag intervjuat. 
Mitt eget ”register” av företag har på det sättet ökat under arbetets gång men så gott som 
samtliga företag som jag hittat den vägen har vid kontroll även visat sig ingå i Filmpool Nords 
kontaktnät. Därmed är det ändå inte helt säkert att jag lyckats nå alla företagare som är 
verksamma inom filmbranschen. Det finns förmodligen ytterligare företag i länet vars 
kontakter med filmindustrin är mer perifera, eller företag som för närvarande inte är särskilt 
aktiva. Det kan även finnas företag som är så nya att de ännu inte hunnit etablera kontakter. 
De företag som vill producera film i Norrbotten och som behöver hjälp med finansieringen 
torde antagligen vara angelägna om att ganska snabbt komma i kontakt med Filmpool Nord 
eftersom den är en viktig finansieringskälla för filmproduktion.  
 
Jag har inte gjort samma detaljerade uppföljning bland de anställda men av vad jag fått fram 
så verkar även kontaktnätet av samma skäl som för företagarna vara mycket välförgrenat. 
Filmarbetare som vill arbeta i branschen har ju all anledning att se till att man kommer med i 
Filmpool Nords register eftersom man den vägen vanligtvis får sina engagemang.  
Kontaktnäten med de anställda är kanske mindre heltäckande än bland företagen eftersom det 
finns så många olika tänkbara grader av anknytning till filmen. Från sådana som helt försörjer 
sig på filmarbete till sådana som bara vid något tillfälle deltagit på något sätt.  
 
Kontaktnätet utåt inkluderar givetvis alla regionala centrala och offentliga aktörer inom 
filmområdet. Bland de 19 regionala ”systerorganisationerna” har Filmpool Nord ett etablerat 
samarbete framförallt med övriga norrländska resurscentra för film och video och med de 
regionala filmorganisationerna. Framförallt har man samarbete med Film i Västerbotten. En 
annan viktig samarbetspartner är Film i Väst eftersom de förutom att vara resurscenter för 
film och video även har uppdrag att producera långfilm.  
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Av de filmproduktioner där Filmpool Nord deltagit framgår att man har kontakter med ett 
stort antal filmproducenter utanför länet och man har även kontakter med vissa utländska 
filmproducenter, framförallt då från övriga Norden. För filmdistributionen har man kontakter 
med de distributionskanaler såväl nationella som internationella som är verksamma i 
marknaden. Det kontaktnätet omfattar även TV-distributionen.  
 

4.3 Verksamheten  
Verksamheten har hittills vuxit i omfattning i stort sett varje år och den årliga omsättningen 
framgår av figur 4-1 nedan. Distribution, administration och spridning av film tillsammans 
med mediepedagogiken kräver ju resurser men den största delen av omsättningen går ändå 
som bidrag till filmproduktionen. I genomsnitt för åren 2000 till och med 2003 har bidragen 
till filmen svarat för 2/3 av omsättningen. 
  
Figur 4-1 Årlig omsättning Filmpool Nord 1992-2003 

Källa: Filmpool Nord 
 
 

4.4 Penningbidrag till verksamheten  
Efter att staten bestämt sig för att satsa på regional filmproduktion så har regionala filmcentra 
vuxit fram i snabb takt så att man år 2003 hade 20 regionala aktörer.  
Statens bidrag till verksamheten har kanaliserats via Filminstitutet och om pengarna skulle 
fördelas lika mellan regionerna enligt någon sorts osthyvelprincip så skulle bidraget per 
region ha blivit ganska litet. Reformen skulle i så fall ha blivit ganska urvattnat eftersom 
ingen av regionerna skulle haft tillräckliga resurser för att satsa på långfilm. Filminstitutet 
beslöt därför att man skulle bryta ut medel för långfilmsproduktion och fördela dessa särskilda 
resurser med 1 mkr vardera till Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne eftersom det var 
de tre regionala aktörer som hade det uttalade målet att producera långfilm. Filmpool Nord är 
en av de största regionaktörerna och det är bara Film i Väst som har större omsättning. De får, 
som framgår av tabell 4.1 nedan större bidrag från Filminstitutet men framförallt tillskjuter 
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man i Västsverige betydligt mer regionala pengar än vad man gör i Norrbotten. År 2002 var 
det regionala tillskottet i Norrbotten sju mkr medan Film i Väst samma år fick 22,49 mkr.3  
 
Fördelning av det senast utbetalda av de årliga bidraget från SFI framgår av tabell 4.1 nedan.  

 
Tabell 4-1 Filmstöd 2003 
 
Regional aktör Län Beviljat belopp
Film i Väst Västra Götalands län 3 300 000 kr
Filmpool Nord Norrbottens län 2 400 000 kr
Film i Skåne Skåne län 2 000 000 kr
Film Stockholm Stockholms län 1 000 000 kr
Film på Gotland Gotlands län 500 000 kr
Film i Västerbotten Västerbottens län 900 000 kr
Film i Västmanland Västmanlands län 500 000 kr
Film i Dalarna Dalarnas län 1 200 000 kr
Film i Värmland Värmlands län 1 400 000 kr
Filmpool Jämtland Jämtlands län 800 000 kr
Film i Västernorrland Västernorrlands län 1 400 000 kr
Film i Örebro län Örebro län 500 000 kr
Film i Uppland Uppsala län 200 000 kr
Film i Sörmland   Södermanlands län 400 000 kr
Film i Halland Hallands län 400 000 kr
Film i Sydost Kalmar län  400 000 kr
Filmik Blekinge och Kronobergs län 700 000 kr
Film Gävleborg Gävleborgs län 365 000 kr
Resurscentrum för film i Jönköpings län Jönköpings län 365 000 kr

Film i Öst Östergötlands län 365 000 kr
   
Totalt:   19 095 000 kr
  
Källa: Filminstitutets hemsida augusti 2004 
 
 
Som synes är penningfördelningen från filminstitutet ytterst ojämn mellan regionerna och det 
har givetvis ifrågasatts från dem som missgynnats. Hittills har man inte kunnat hitta någon väl 
fungerande alternativ fördelningsformel som skulle kunna tillgodose alla berörda samtidigt 
som den är effektiv i den meningen att den gynnar filmproduktionen. 
 
Förutom bidrag från Svenska filminstitutet har Filmpool Nord genom åren även fått bidrag 
från olika centrala myndigheter och fonder. Före 1996 fick man bara mindre belopp i bidrag 
och de belopp som redovisas här gäller från 1996 till och med 2003. Beloppen är inte exakta 
då uppgifterna kommer från olika dokument som sinsemellan har olika uppläggning. För sex 
av åren har data hämtats från Filmpool Nords budget och för två av åren från 
resultaträkningen. Enligt de uppgifter jag fått fram har de regionala statliga organen genom 
åren satsat betydande belopp. Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden har tillsammans betalat 
ut nästan 20 mkr från 1996 till och med 2003. Sveriges television och privata företag har 
genom åren också gått in med pengar i verksamheten och även ägarna, dvs. Landstinget och 
Norrbottenskommunerna har tillskjutit medel. Från år 1996 och framåt har EU stått för en stor 
del av finansieringen. Fram till och med 2003  har utbetalats ca 33,3 mkr och dessutom finns 
beslut om ytterligare ca 11 mkr4.  

                                                 
3 Forss, Kim. Utvärdering av stöd till regionala resurscentrum för film och video. 
Konsultrapport för Svenska filminstitutet 
4 Aro, Jeanette. Länsstyrelsen Norrbottens län 
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Före år 1996 satsade inte kommunerna några pengar i Filmpool Nords verksamhet men 
därefter fram till 2000 har några kommuner vid några tillfällen av speciella orsaker gått in 
med engångsbelopp. Från 2000 och framåt bidrar kommunerna gemensamt med 2,5 mkr 
årligen. Beloppet fördelas som 0,31 promille av kommunernas skatter och bidrag och 
fördelningen räknas om vart tredje år. Fördelningen av de kommunala insatserna framgår av 
tabell 4-2 nedan. 
 
 
 
Tabell 4-2 Kommunernas bidrag till Filmpool Nord tiden 1996 – 2003. Miljoner kronor 

      
Arjeplog  0,2    
Arvidsjaur  0,3    
Boden  1,2    
Gällivare  0,9    
Haparanda  0,4    
Jokkmokk  0,4    
Kalix  0,7    
Kiruna  1,2    
Luleå  3,7    
Pajala  0,4    
Piteå  1,7    
Älvsbyn  0,4    
Överkalix  0,2    
Övertorneå  0,3    
Summa  11,9    

 Källa: Filmpool Nord 
 
Förutom att kommunerna gått in med pengar så har även landstinget som största ägare 
tillskjutit 14,7 mkr till Filmpool Nords verksamhet.  
 
Frågan är vad man har fått ut av dessa satsningar. Filmpool Nord ska enligt sin 
verksamhetsidé medverka i kunskaps och kompetensuppbyggnad. Man har en mediapedagog 
som bedrivit kompetensutveckling riktad mot skolor och lokala filmfestivaler i olika 
kommuner. Distribution, lansering och marknadsföring av film har gjorts i samband med 
filmvisningar och filmfestivaler i regionen men även nationellt och internationellt.  Det mest 
påtagliga resultatet av de pengar som satsats är emellertid den filmproduktion som genererats 
och där Filmpool Nord deltagit i större eller mindre omfattning. Antalet filmer av olika 
kategorier som producerats i Norrbotten åren 1992 - 2003 framgår av figur 4.2 nedan.  
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Figur 4-2  Filmproduktioner Norrbotten 1992-2003 
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Källa: Filmpool Nord och filmare i länet 
   
Filmerna ovan avser sådana som helt eller till stora delar är inspelade i Norrbotten. Filmpool 
Nord har varit delaktig som medfinansiär i samtliga långfilmer som spelats in här efter 1995. 
Därutöver har Filmpool Nord varit finansiär och samproducent i ett antal svenska filmer som 
spelats in i andra delar av landet och som inte ingår i statistiken ovan. Det är inte alltid helt 
självklart var en film ska anses vara inspelad eftersom samma film kan vara inspelade på 
många olika platser såväl inom som utanför landet. Inte heller inspelningsår är självklart alla 
gånger eftersom produktionstiden för vissa filmer kan sträcka sig över flera år.  
Vilka filmer som avses i figuren ovan framgår av bilaga 2 
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5 Filmens bidrag till regionens näringsliv  

5.1 Företag  
Ett annat påtagligt resultat förutom produktionen av många filmer är framväxten av ett antal 
företag vilka bildar den "regionala infrastruktur" som behövs för filminspelning. Jag har 
lokaliserat 56 företag som på olika sätt är verksamma inom filmområdet i länet. Jag har 
försökt få kontakt med samtliga men i några fall har personerna av olika skäl varit 
oanträffbara varför jag bara kunnat nå 50. Av dessa har 46 besvarat de frågor jag ställt.  
 
Några av företagen har funnits länge och de har då vanligtvis producerat reklamfilm eller film 
för i första hand SVT. Några av de tidigt etablerade företagen har sen lång tid tillbaka varit 
verksamma inom angränsande verksamhet men har under senare år, i samband med att 
filmverksamheten ökat, utsträckt sin verksamhet så att man nu även säljer sina tjänster till de 
företag som ägnar sig åt filminspelningar. Därmed har man kommit att ingå i det nätverk av 
företag som etablerats kring filmverksamheten 
 
Sammantaget är det här en mycket ung näring i länet och majoriteten av företagen som arbetar 
med film har tillkommit på senare år. Av de 46 företagen har 45 besvarat frågan om 
etableringsår. Av figuren framgår att 17 företag, dvs 27 % etablerats efter millennieskiftet. 
Endast sju av företagen hade startat före 1990. Företagens startår framgår av figur 5-1 nedan. 
 
Figur 5-1 Företagens etableringsår 
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Källa: egna data 
 
Vad figuren visar är åldersfördelningen bland de företag som besvarat enkäten och var 
verksamma inom filmområdet i Norrbottens län sommaren 2004. Att en stor andel av 
företagen är relativt nytillkomna ska emellertid inte tolkas som ett bevis för att 
etableringsfrekvensen ökat över åren även om man har goda skäl att anta att det är så. Det kan 
ju ha funnits företag som redan hunnit lämna branschen och i så fall borde det ha funnits flera 
nedlagda företag bland de tidigt etablerade jämfört med de sent tillkomna. Sorti från 
marknaden brukar ju vanligtvis inte inträffa i omedelbar anslutning till etableringen.  
 



 16

Hur företagen lokaliserats över länet visar i vilken utsträckning filmverksamheten nått ut till 
de olika delarna. Att det skulle finnas en geografisk obalans var väntat eftersom det relativt 
sett folkrika Luleområdet även borde ha flest antal företag. Dominansen var emellertid större 
än vad som impliceras av befolkningsunderlaget. Av de 56 företagen ligger 25 i Luleå. 
Förutom företagen i Luleå finns även en viss koncentration på 9 företag i Kiruna. Även Pajala 
har många företag i förhållande till kommunens storlek. Där finns tre företag och det är lika 
många som i de betydligt folkrikare kommunerna Gällivare och Boden. Piteå har med sina 
fyra företag oväntat få företag i förhållande till sin folkmängd. Var de olika företag finns 
lokaliserade framgår kommunvis av figur 5-2 nedan. 
 
Figur 5-2 Företagens placering kommunvis 
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Källa: egna data 
 
Företagen ovan är alla på något sätt involverade i filmbranschen och det kan vara av intresse 
att se vilka sorts produktioner som företagen ägnat sig åt. Som väntat har många av företagen 
deltagit i flera olika typer av filmproduktion och vad för slags filminspelningar man kommit i 
kontakt med beror delvis på vad det är för verksamhet som företaget bedriver.  
 

5.2 Företagens verksamhet   
Av samtliga företag som besvarat enkäten har 25  dvs. något mer än hälften arbetat med 
långfilm. Att så pass många deltagit i långfilmsproduktioner trots att det bara spelas in ett 
fåtal långfilmer per år beror ju på att långfilmsinspelningar är ganska personalkrävande. De 
flesta företagen (36 av 46) har kommit i kontakt med kortfilmer av olika slag. Det produceras 
ju många korta spelfilmer, reportage och dokumentärfilmer, instruktions och reklamfilmer 
naturfilmer och musikvideos. Företagen kan vara mer och mindre specialiserade. Någon har 
till exempel koncentrerat sig på att filma skidåkning. Bara ett mindre antal (14) har ägnat sig 
åt naturfilm och en ganska stor andel, 27 av de 46 har arbetat med gestaltande produktioner i 
TV.  Lika många har gjort dokumentärinslag i TV. Sammanställning av verksamheten 
framgår av figur 5-3 nedan. 
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Figur 5-3 Typ av filmproduktion där företagen deltagit 
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Källa: egna data 
 
En tämligen stor andel (i stort sett vart annat företag) har medverkat i reklamfilm och här 
finns en skönjbar regional skiljelinje. Bara sju av de 18 svarande Luleföretagen (34 %) har 
någon gång gjort reklamfilm mot 50 % i länet som helhet. I länets andra stora filmområde 
Kiruna, har hälften av företagen någon gång sysslat med reklamfilm. Kirunaområdet är 
intressant för många filmare, särskilt de utländska, och då är det är inte bara den svenska 
fjällvärlden som attraherat. Filmkommissionen, vars uppgift är att marknadsföra regionen och 
ge filmservice av olika slag tillhör nu Filmpool Nord men har tidigare varit stationerad i 
Kiruna med annan huvudman. Det har förmodligen bidragit till att Kirunaområdet profilerats 
mot filmserviceverksamhet och den inriktningen ligger ju för övrigt nära till hands för företag 
som redan tidigare arbetat med turism.  
 
Luleås förhållandevis låga andel beror inte på företagets ålder så att Luleföretagen ännu inte 
hunnit komma i kontakt med reklamfilmning eftersom Luleföretagen i genomsnitt är äldre än 
Kirunaföretagen. Genomsnittsålder är 9,3 år i Luleå mot 6,9 i Kiruna. Den lägre andelen 
reklamfilm beror sannolikt på en allmänt sett lägre efterfrågan på reklamfilm från 
kustregionen.  
 
Den inomregionala skillnaden framgår än tydligare när man tittar på vad företagen har haft för 
arbetsuppgifter. Av de 46 svarande företagen har 26 (57 %) spelat in film med eget 
producentansvar. Bland de 18 svarande Luleföretagen var det tolv (67 %) som självständigt 
gjort egen film. I Kiruna däremot var det två av åtta svarande (25 %) som spelat in film 
självständigt. 
 
Det är nästan bara vid korta filmer som man producerat självständigt eftersom det i länet finns 
ett enda företag (Giraffilm) som med eget producentansvar producerat långfilm. Det här har 
för övrigt påtalats av Filmpool Nord. Just bristen på egna långfilmsproducenter ser man som 
något av en flaskhals för filmindustrins utveckling inom länet. 
 
Förutom att självständigt producera film har 12 av företagarna svarat för regi, 18 har skrivit 
manus, tolv arbetat med ljus och tio med foto. Av bilaga 3 framgår de arbetsuppgifter som 
företagarna själva redovisat i enkäten. När man summerar antalet svar framgår att det finns 
betydligt fler arbetsuppgifter än företag beroende på att många av företagarna arbetat med 
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flera olika saker. Sammanställningen ger en uppfattning om vad man arbetat med men 
samtidigt måste man vara uppmärksam på att människor uttrycker sig olika och att svaren i 
någon utsträckning beror på den noggrannhet med vilken man handlagt enkäten. Vid de 
samtal vi haft efter att jag gått igenom enkäten har det framgått att många har arbetat med 
flera arbetsuppgifter utöver vad man angivit i enkäten. Dessutom har jag sammanfört ett antal 
av de uppgivna uppgifterna under en gemensam benämning.  
 
Av svaren framgår att det finns en strukturskillnad mellan orterna. Luleföretagen är i större 
utsträckning inriktade på att själva producera film medan Kirunaföretagen i mycket större 
utsträckning ägnar sig åt att serva andra företag som producerar film. Möjligen kan man här 
se Kirunaföretagens tradition av serviceföretag till alla de reklamfilmer som under lång tid 
producerats i Kiruna. Hos Pajalaföretagen finns en annan inriktning som delvis beror på det 
geografiska läget. Man har där en profilering mot manus, musik och översättningar.  
 
En annan viktig insikt när man analyserar verksamheten är att företagen generellt sett är 
mycket små. Det är bara ett mindre antal (10 företagare) som anger att man kan uteslutande 
kan leva på filmarbetet. Det finns dessutom anledning att justera ner den siffran något 
eftersom tre av dessa företagare är fotografer som har fotointäkter vid sidan av själva 
filmverksamheten. Dessutom ingår ett företag som visserligen är stort nog att försörja sin 
ägare men vid kontroll visade det sig att huvuddelen av intäkterna kom från annan verksamhet 
och filmen svarade för bara en liten del av omsättningen. Dessutom ingår bland de tio även 
någon företagare som är pensionerad och därför har tämligen blygsamma krav på 
filmverksamhetens ekonomiska bärkraft. Kvar finns således endast en handfull företag där 
lönsamheten är tillräcklig för att företagaren ska kunna försörja sig enbart på filmverksamhet. 
 
Av de övriga 36 som även bedriver annan verksamhet än filmverksamheten så gör 22 ungefär 
samma saker i den andra verksamheten som vad man gör vid filmningen och många har en 
kombination så att man är både företagare och anställd. Det är ju för övrigt ganska rimligt att 
man använder sina yrkeskunskaper på flera områden. Skriver man exempelvis musik så ligger 
det ju nära till hands att man även gör filmmusik.  
 
Förutom dessa 22 som så att säga diversifierar sitt utbud inom sitt yrkesområde så finns det 
även 15 som gör någonting helt annorlunda vid sidan av sitt filmande. Ganska många har 
anställning som lärare men här finns en hel räcka av olika verksamheter. Det finns 
journalister, diversearbetare, projektledare, tolk, diskare, forskare etc.  En av företagarna 
angav i enkäten renskötsel som sidoverksamhet men vid vårt samtal framgick att 
verksamheten med renarna nog mest var att betrakta som hobby.  
 
Det kan finnas olika anledningar till diversifieringen. Det kan bero på att man har som 
verksamhetsidé att tillhandahålla en typ av tjänst som till exempel catering eller transporter 
och då bjuder man ut sina tjänster till alla tänkbara kunder varav filminspelningsteamen bara 
är en kundkategori i raden av potentiella kunder. Å andra sidan kan diversifieringen bero på 
att man av något skäl föredrar att arbeta med olika saker. Det kan bero på att man trivs med 
att arbeta diversifierat men det kan även bero på att man vill sprida verksamheten över flera 
områden för att minska företagets riskexponering. Ett alltför vanligt skäl är emellertid att man 
tvingats därtill på grund av arbetsbrist. Det finns helt enkelt inte filmproduktioner i sådan 
omfattning att man enbart kan ägna sig åt detta. Några av de jag talat med har beklagat att 
man tvingats att ta anställning eller ägna sig åt annat företagande. De skulle främst av allt ha 
velat arbeta heltid med filminspelningar. 
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En intressant fråga när man analyserar framväxten av en för orten ny näringsgren är ju 
varifrån de här företagarna har kommit. Vad har man gjort tidigare och varför har man börjat 
ägna sig åt film? I vilken utsträckning är det här personer som redan tidigare funnits inom den 
näraliggande kultursektorn. Kopplingen är viktig eftersom filmen ger lokala manusförfattare, 
musiker, regissörer och skådespelare tillgång till en ny och större arena för sina 
framträdanden och produktioner och på så sätt kan filmen bidra till att exponera länets 
kulturarbetare för en större publik. Detta är betydelsefullt inte bara för kulturarbetarnas 
personliga marknadsföring utan även för den regionala utvecklingen då tillgång till kända 
skådespelare, författare och musiker bidrar till att stärka regionens attraktionskraft. Jag har 
därför explicit undersökt koppling mellan teater och musik å ena sidan och film å den andra.  
 
Det visade sig att den kopplingen inte var särskilt stark bland Norrbottensföretagarna. Av dem 
som hade angett annan sysselsättning förutom film hade bara fem angett musik och sex teater. 
Av de fem musikerna arbetade två med musik även inom filmen. Koppling till övriga grenar 
av kultursektorn är emellertid stark i östra länsdelen. Samtliga fyra Tornedalsföretag har 
koppling till antingen musik eller teater.  
 
Kopplingen finns även i Piteå fastän svagare. Två av de fyra företagen här sysslar med musik 
utöver filmen. Möjligen kunde man ha förväntat ännu starkare samband med musiken för 
Piteåföretagen med tanke på att det är där Musikhögskolan finns. I Luleå är kopplingen till 
musik/teater mycket svag, bara fyra företag av 18 har anknytning till teater och musik och i 
Boden ett företag av tre. I resten av länet finns över huvud taget ingen koppling mellan film å 
ena sidan och teater/musik å den andra. 
 
En viktig variabel för att beskriva företag är givetvis den ekonomiska dimensionen. Det finns 
olika beskrivningsnivåer som var och en visar på olika aspekter av företagens verksamhet. Är 
man intresserad av företagens ekonomiska styrka så tittar man på det egna kapitalets 
utveckling. Är man intresserad av ägarens möjligheter att försörja sig på sitt företagande så 
tittar man i första hand på vinsten. Är man däremot intresserad av den ekonomiska 
verksamhetens omfattning så tittar man på omsättningssiffrorna och det är den dimensionen 
som analyserats här. Företagens samlade omsättning visar den ekonomiska aktiviteten för en  
viss tidsperiod och enligt enkäten uppgick de svarande företagens omsättning till 29,5 mkr år 
2003. Fem år tidigare var den 25,2 mkr och ytterligare fem år dessförinnan var den 24,4 mkr. 
Av totalsummorna att döma är den ekonomiska aktiviteten ökande över tiden. När man 
granskar materialet mer i detalj blir emellertid bilden mindre positiv. Vi har några få företag 
med så stor omsättning att de årliga fluktuationerna i dessa företag ger betydande genomslag 
för hela branschen och ett av de företagen hade ovanligt hög omsättning just år 2003. Den 
steg med 3 mkr men vid närmare granskning visade det sig att hela ökningen kom från annan 
verksamhet än filmning. Med den ökningen frånräknad blir den samlade omsättningen 26,5 
mkr för år 2003 vilket innebär att företagens omsättning ökat med blygsamma 5 % från 
mätningen 1998 till mätningen 2003. Ser man till omsättningen per företag så har den varit 
fallande. År 2003 var i genomsnitt 0,9 mkr per företag. Fem år tidigare var den 1,4 mkr och 
ytterligare fem år tidigare 1,7 mkr. Det är emellertid ganska uppenbart att det måste bli så 
eftersom vi nu har så många flera företag varav en stor andel etablerats under de senaste åren.  
 
Svarsfrekvensen har heller inte varit den bästa på den här frågan. Ett företag som har funnits 
länge har över huvud taget inte angivit några omsättningssiffror och bland de övriga finns ett 
om etablerats efter 2003. Av de återstående 44 företagen var det bara 33 som svarade på 
frågan om omsättningen för år 2003. Bland bortfallen finns fem företag som startat under 
2003 och möjligen hade något av dessa ännu inte gjort något bokslut vid tiden för enkäten. 
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För år 1998 svarade 18 av de 23 som då varit verksamma och för år 1993 svarade 14 av de 15 
företag som varit verksamma det året. Det har även framgått att uppgifterna blir osäkrare ju 
längre tillbaka vi går i tiden och det finns följaktligen ganska stor osäkerhet beträffande 
svarskvalitén.  Omsättning per företag bland de svarande företagen för år 2003 framgår av 
figur 5-4 nedan. 
 
 
Figur 5-4 Antal företag i olika omsättningsklasser. 
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Källa: egna data 
 
Här framgår tydligt att företagen är små. Mer än hälften hade en omsättning på 0,5 mkr eller 
lägre. Dessutom har andelen mycket små företag ökat över tiden. Ett stort företag med 
diversifierad verksamhet har jämfört med året innan dubblat sin omsättning för år 2003. 
Dessutom har ett stort diversifierat företag tillkommit under sista året. Ökningen i de 
företagen är lika stor som omsättningsökningen i hela branschen och den på så sätt tillkomna 
omsättningsökningen härrör inte i någon högre grad från filmintäkter. Det här förstärker 
känslan av att de norrbottniska filmföretagen inte är inne i någon expansiv fas. Man får 
emellertid tolka resultatet med försiktighet eftersom dels därför att alla företag inte har svarat 
och dels är företagarna inte alltid säker på omsättningssiffrorna för tidigare år. I en del fall 
torde uppgifterna bygga på mer eller mindre grova uppskattningar. Jag vet också att i något av 
företagen har man brutit ut själva filmverksamheten och bara redovisat den delen medan 
andra redovisat företagets samlade omsättning.   
 
En viktig förutsättning för företagens utvecklingsmöjligheter är vilket nätverk med övriga 
företag som man lyckats etablera. I undersökningen har därför ingått även en kartläggning av 
detta. Företag säljer och köper ju tjänster mellan varandra och för att undvika rundgång i 
systemet med dubbelräkning som följd har jag endast frågat hur många företag inom 
filmområdet som man sålt sina tjänster till. Jag har då skilt mellan företag som är baserade i 
länet, företag baserade i Sverige men utanför länet och företag som är baserade utomlands. 
Några har varit tveksamma när det gäller televisionen. Man kan ha tolkat TV som baserad 
utanför Norrbotten, (Sveriges Television) eller inom Norrbotten (Luleåredaktionen och 
Kirunaredaktionen). I det här sammanhanget har lokalredaktionerna setts som företag 
baserade i länet. Bland de företag som haft vitt förgrenat kontaktnät och kanske i en del fall 
kortvariga och avgränsade kontakter så har man inte kunnat ange en exakt summa utan man 
har svarat med ett intervall. I de fallen har jag registrerat antalet som intervallmitten med 
preferens för nedre intervallgräns. Hur många filmföretag av de olika kategorierna som ingick 
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i Norrbottensföretagens kontaktnät framgår av figur 5-5 nedan. Då är att märka att samma 
företag ingick i många Norrbottensföretags nätverk. Ett sådant företag är SVT .  
 
Figur 5-5 Företagens nätverk med andra filmföretag 
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Källa: egen bearbetning 
 
Det finns en betydande spridning mellan företagen. Så många som 16 av de 46 hade ingen 
kontakt med något annat filmföretag i länet. Bland de 30 som hade kontakter var spridningen 
mellan ett och sju kontakter och de flesta av dessa hade bara en enda kontakt. Två avvek 
kraftigt med 17 respektive 30 kontakter inom länet.  
 
Man hade däremot fler kontakter i Sverige utanför länet men här var spridningen mellan 
företagen större. Sju företag hade ingen kontakt med något annat filmföretag där och 25 
företag hade fem eller färre kontakter. Åtta hade mellan 10 och 20 kontakter med ett par 
kraftiga avvikare som hade 50 respektive 75 kontakter. Den företagare som hade största 
antalet kontakter har tidigare varit verksam i Stockholm och uppger att han byggt upp sitt 
kontaktnät under den tiden.  
 
När det gäller utländska kontakter var kontaktnätet däremot svagare. Bara ungefär hälften (24 
av 46) hade kontakt med något utländskt filmföretag och de flesta hade bara ett fåtal 
kontakter. Det finns emellertid några som har 15-25 kontakter utomlands. Även här framgår 
en viss regional skillnad. Av de tio företag som hade flest antal utländska kontakter fanns två i 
Luleå, tre i övriga länet och fem i Kiruna. Det betyder att bara 8 % av Luleföretagen har 
utländsk samarbetspartner under det att Kirunaföretagens inriktning mot utlandsmarknaden är 
betydligt starkare. Sju av de åtta Kirunaföretagen (88 %) som besvarat enkäten har 
internationella kontakter. Det åttonde företaget är så nystartat att man knappast kommit igång 
med sin verksamhet ännu.  
 
Om den här regionen ska kunna bli en viktig del i den globala filmproduktionen så är det 
viktigt att man har täta kontakter med filmvärlden på alla plan. Generellt sett skulle man 
önska att Norrbottensföretagen hade ett vidare kontaktnät och framförallt då internationellt. 
Många utländska företagskontakter består av företag som arbetar med reklamfilm och just 
reklamfilmsbranschen har enligt Filmpool Nord haft en kraftig nedgång under allra senaste 
perioden. De förväntar sig nu en ökning redan under närmaste året. Det finns emellertid en 
långsiktig strukturell förändring i branschen. Den tekniska utvecklingen på dataområdet har 
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dramatiskt reducerat kostnaderna för dataanimationer varför många företag nu väljer sådana 
hellre än att satsa på traditionell reklamfilmsproduktion. 
 
 

5.3 Företagens kontakter med Filmpool Nord. 
Nästan alla intervjuade företag, (44 av 46) hade haft någon form av kontakt med Filmpool 
Nord. Nästan samtliga (även här 44 av 46) ansåg dessutom att Filmpool Nord behövdes för 
den Norrbottniska filmindustrin. De två som inte ansåg att Filmpool Nord behövdes var inte 
samma företag som inte hade haft kontakt. Eftersom Filmpool Nord fördelar pengar till 
filmarna så borde man knappast bli överraskad av den så gott som kompakta enigheten om 
vikten av dess existens. När man analyserar svaren närmare så finner man emellertid att 
penningfördelningen visserligen upplevs som viktig men den är inte helt dominerande trots att 
många av de svarande fått sin verksamhet delvis finansierad den här vägen. Av svaren 
framgår att man uppenbarligen förmått att skilja sin egen roll från en mer principiell 
inställning eftersom även företagare som är kritiskt inställda till Filmpool Nords arbetsinsats 
anser att den behövs för länets filmverksamhet. En utbredd uppfattning bland de jag talat med 
är att Filmpool Nords betydelse har ökat under senaste åren. Tidigare kunde man få sin 
verksamhet finansierad av SVT men eftersom televisionen nu enligt filmarna håller på att 
avveckla sitt regionala engagemang så blir det bara Filmpool Nord kvar som kan hjälpa till att 
finansiera den regionala filmverksamheten. 
 
På frågan vad som är Filmpool Nords viktigaste uppgift svarande 36 av företagen att det i 
huvudsak ligger inom de verksamhetsområden som anges i figur 5-6 nedan. 
 
Figur 5-6 Filmpool Nords viktigaste uppgifter enligt företagen 
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Källa: egen bearbetning 
 
Svaren i övrigt spretar i lite olika riktningar och alla svar utöver de som redovisats ovan har 
därför bifogats som bilaga 4. Ett par olika linjer är emellertid tydligt urskiljbara. Många vill 
att Filmpool Nord ska vara en samlande kraft och ha någon sorts navfunktion för hela 
filmindustrin som verkar i länet. En annan linje är den som vill att Filmpool Nord på olika sätt 
ska arbeta främst för länets filmare 
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Som framgått av figuren ovan arbetar Filmpool Nord på flera olika sätt gentemot länets 
filmföretag. Vilken typ av kontakt de enskilda företagen haft med Filmpool Nord och hur 
företagen nyttjat de olika tjänsterna framgår av figur 5-7 nedan. Som synes är det bara två 
företag som inte anser sig ha fått någon hjälp alls och bland dessa är ett som är helt 
nyetablerat. 
 
Figur 5-7 Tjänster som Filmpool Nord tillhandahållit till företagarna 
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Källa: egen bearbetning 
  
Hur har då företagarna uppfattat Filmpool Nords arbete? Man har i enkäten på ett generellt 
plan betygssatt filmpoolens arbete i en betygsskala 1 till 5 där 1 svarade mot uselt och 5 
svarade mot utmärkt. Av de 46 företagen har 42 svarat. Två har avstått eftersom de inte haft 
någon kontakt med Filmpool Nord och två har avstått utan att ange skäl. Genomsnittligt 
betygsmedelvärde var 3,55. Betyget från Luleföretagarna var något över genomsnittet men 
skillnaden är marginell. I de fall där man varit kritisk har kritiken dels avsett hur filmpoolen 
arbetat men dels har man varit kritisk mot vad Filmpool Nord arbetat med. Fördelningen av 
betyget framgår av figur 5-8 nedan. 
 
Figur 5-8 Företagens betygssättning av Filmpool Nord 
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Kritiken har konkretiserats så att man fått ange områden där Filmpool Nord borde förbättra 
sina insatser. Antingen då i redan existerande verksamhet eller nya verksamheter som borde 
tillföras. Av svaren att döma förefaller det inte som om det finns någon entydig kritik utan 
svaren spretar i lite olika riktningar även på den här punkten. Det är förmodligen ett utslag av 
att företagen sinsemellan är tämligen heterogena och därför har ganska olika förväntningar på 
Filmpool Nord. Det gäller såväl vad man ska arbeta med och hur man ska gå till väga. För 
mer detaljerad information se bilaga 5. Några av svaren antyder att vissa företagare uppfattar 
Filmpool Nord lite grann som konkurrent och inte odelat som samarbetspartner. Några 
framhåller också att det är speciellt de lokala företagen som bör gynnas. Ett intressant förslag 
är att man borde satsa mer på unga filmare och nyskapande idéer och projekt. Detta har även 
understrukits av några av de filmare jag talat med och det är inte bara unga filmare som 
framfört den åsikten.  
 
Den sista frågan i enkäten handlade om företagens inställning till att ta ett ansvar för 
filmverksamheten i Norrbotten. Det var 31 av de 46 företagarna som svarade på frågan och så 
många som 27 av dessa ansåg att de skulle ta på sig ett vidare samhällsansvar. Några har 
emellertid gett uttryck för en mer ortodox ekonomisk inställning och påpekat att man som 
företagare bäst gagnar regionen genom att göra ett bra arbete.  
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6 Yrkeskunnande 
Förutom de företag som startats har det vuxit fram en kår av utbildat och yrkeskunnigt 
filmfolk inom länet som föredrar anställning före företagande. Före 2002 fanns enligt 
Filmpool Nord inget samlat register över filmarbetare i länet. Den förteckningen kom till 
2003 i samband med att filmkommissionen tillfördes Filmpool Nord. I registret finns för 
närvarande nästan 90 personer utöver de som är egna företagare eller anställda i något av 
filmföretagen. I den geografiska fördelningen dominerar Luleå med 54. I Kiruna finns fem 
och övriga är utspridda över länet. Summerar man hela kontaktnätet över alla anställda, 
företagare och tjänstemän så är det åtminstone 150 personer i länet som i olika befattningar 
och i varierande grad är sysselsatta med film och då är inte medarbetarna på televisionen 
medräknade. Dessutom ökar skaran eftersom nya medarbetare tillkommer i takt med att nya 
utbildningar tillkommer.  
 
Av de personer som nu är verksamma inom filmen har jag valt ut 15 personer och dessa har 
fått samma enkät som företagarna. Av dessa har tolv besvarat frågorna. Därav har tre 
regisserat, tre skrivit manus och en arbetat med ljud. I övrigt har man arbetat som elektriker, 
elassistent, klippare, produktionsassistent, dekormålare musiker och statist. Av de tolv är det 
bara en som arbetat heltid med film. Av de övriga elva arbetar sex andra inom samma 
yrkesområde såväl inom som utanför filmen. De övriga har helt andra arbeten vid sidan av 
filmen. Tio av de tolv har besvarat frågan om företagskontakterna och av dessa har åtta haft 
kontakter med filmföretag i länet. Ungefär lika många, nio av tio, har haft kontakter med 
filmföretag i Sverige utanför länet med den skillnaden att man haft så många fler 
företagskontakter utanför. Fyra av de tio har haft företagskontakter utanför Sverige vilket är 
större andel procentuellt sett än vad företagarna haft. Frågan om Filmpool Nord behövs har 
nio av de tolv besvarat och av dessa anser åtta att den behövs. Sammantaget så har de 
anställda i mycket stor utsträckning svarat på ungefär samma sätt som företagarna.  
 
Däremot har anställda annan typ av kontakter med Filmpool Nord och de har följaktligen inte 
riktigt samma åsikter om vad som är dess viktigaste verksamhet. Bara en anser att finansiering 
är det viktigaste. Ingen tycker att rådgivning och bollplank är viktiga funktioner men däremot 
lyfter man fram de regionala aspekterna. Någon tycker att den näringspolitiska aspekten är 
den viktigaste. Några pekar på vikten av att öka och bredda filmintresset i länet och några 
anser i likhet med företagarna att navfunktionen och nätverksskapandet är det centrala. 
 
Bara åtta har besvarat frågan om kontakterna med Filmpool Nord och av dessa har fem haft 
sådan kontakt. Deras betygssättning är nästan identisk med företagarnas men det är lite andra 
saker som man främst vill förbättra. Främst vill man att Filmpool Nord bevakar att minst 50 
% av de anställda vid en filminspelning ska rekryteras från länet. Därför föreslår man att 
Filmpool Nord ska försöka att hårdare styra filminspelningarna i tiden så att inte de olika 
inspelningarna krockar. Någon vill förbättra administrationen på Filmpool Nord och någon 
vill öka länstäckningen. Även i den här gruppen finns ett förslag om att satsa på så kallad 
genre-film.  
 
De filmbolag jag varit i kontakt med har framhållit att samarbetsklimatet med omgivande 
samhälle och med allmänheten har fungerat utomordentligt väl vid filminspelningarna i länet. 
Det har alltid funnits en vilja att ställa upp och hjälpa till, ofta helt utan anspråk på ekonomisk 
ersättning. 
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Producenterna är även mycket nöjda med filmarbetet i Norrbotten. Personalen upplevs som 
kunnig och professionell vilket gör att filminspelningarna numera flyter friktionsfritt utan 
tekniska problem som beror på personalen.  

6.1 Utbildningar 
Ett viktigt bidrag till yrkeskunnandet inom olika delar av filmområdet är de 
utbildningsinsatser som gjorts och som fortfarande pågår inom länet. Det har tillkommit 
utbildningar som i varierande grad har koppling till filmen. Ett exempel är 
mediepedagogutbildningen i Piteå som startade 1995. Där har man för övrigt utvidgat med en 
nytillkommen magisterutbildning. Malmfältens folkhögskola i Kiruna har under ett antal år 
haft en mediautbildning. Den lockade emellertid inte tillräckligt många elever och 
avvecklades 1996. Kalix folkhögskola har sedan närmare 20 år haft en mediautbildning som 
från början var inriktad mot videoproduktion. Den har från 2001 ersatts med en tvåårig Film 
och TV-utbildning. Den består av ett gemensamt basår vartefter man specialiseras i olika 
grendelningar under andra året. I Luleå finns en gymnasieutbildning, filmskolan i Luleå, som 
är ensam i sitt slag i riket. 
 
Filmpool Nord har även bedrivit utbildning ibland ensam och ibland i samarbete med andra 
kursanordnare. Länsarbetsnämnden i Norrbotten har finansierat ett antal utbildningar. Många 
av dessa har ordnats i samarbete med Filmpool Nord men man har även finansierat ett antal 
utbildningar i samarbete med övriga aktörer. Några av dessa har organiserats tillsammans med 
filmbolagen och de har då förlagts i samband med respektive bolags filminspelning. Från 
2002 har Filmpool Nord enligt Stina Almqvist inriktat sig mot längre behovsanpassade och 
branschförankrade utbildningar för att utbilda större grupper filmarbetare. Man har bland 
annat i samarbete med Kalix folkhögskola med start hösten 2002 ordnat en 40 veckors 
filmteknikerutbildning. Av tabell 6-1 nedan framgår vilka utbildningar och workshops som 
organiserats i Norrbotten 1995 till och med 2003. Därutöver kan nämnas att Filmpool Nord i 
samarbete med länsstyrelsen och länsarbetsnämnden hösten 2004 startat 40 veckors 
utbildning för snickare och dekormålare. Vid AMC, (Akademiskt Mediecenter) vid 
Musikhögskolan i Piteå kommer man med start 2004 även att kunna erbjuda kurser med 
inriktning mot kort och dokumentärfilm. 
 
Tabell 6-1 Utbildningar och kurser inom filmområdet 1995 - 2003 

År Utbildning Utb.anordnare Finansiär 
Ant. 
Deltagare

Utb.-
längd Utb.ort 

1995 
EAVE, Internationell 
workshop 

Filmpool Nord, 
EAVE 

Filmpool Nord, 
EU:s medie 50 6 dagar Luleå 

 producentskap  program, nordiska.    

   
filminst. och 
tv.fond    

1995 Filmarb.utbildning 
Spice 
Production LAN 10 10 v Älvsbyn 

1995 Filmscenografi,rekvisita,  Moviemakers LAN 6 8 v Keinovuopio 
 special effects      
1996 Filmutb./seminarium Midnight Sun  LAN 25 1 v Luleå 

  
Cultural 
Production     

1996 Filmserviceutbildning Victoriafilm LAN 16 20 v Riksgränsen 
 "När Finbar Flynn försvann"      
1997 Kamerakurs, Beta SP Filmpool Nord LAN 8 1 dag Luleå 
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1997 Filmarbetarutbildning Moviemakers LAN 12 20 v Haparanda 
 "Dråpslag"      

1997 EAVE workshop 
Filmpool Nord, 
EAVE 

LAN och Piteå 
Kommun 60 8 Piteå 

 Audiovisual Multimedia      
1998 Kamerakurs, Beta SP Filmpool Nord LAN 4 1 dag Luleå 
1998 Manuskurs Filmpool Nord LAN 12 4 v Piteå 

1998 Producentkurs 
Enare 
Sameråd LAN 1 5 v Enare 

  utb.central     
1999 Redigeringskurs, AVID First Film LAN 12 1 v Luleå 
1999 Redigeringskurs, AVID Filmpool Nord LAN 6 1 v Luleå 
1999 Manuskurs Filmpool Nord LAN 10 5 v Piteå 

2000 Filmserviceutbildning Midnight Sun  
LAN, 
Länstyrelsen,  11 40 v Barents reg. 

 Locationmanangerutb. 
Cultural 
Production Kiruna Kommun,     

  
Magic Path, 
Finland 

EU, Interreg, 
Magic Path    

2000 Sources,workshop 
Filmpool Nord, 
Sources 

Filmpool Nord, 
EU:s medie 30 8 dagar Överkalix 

 internationell manuskurs  program, regional    
   sponsring    
2001 Kompetensutv. Dok.film Filmpool Nord LAN 1 13 v Luleå 

2001 Manuskurs/workshop Filmpool Nord FPN, LAN 12 3 v Stora Sjöfallet,  
      Luleå 
2001 Musikvideoproduktion Starboy Media LAN 12 4 v Luleå 

2002 Kamera och red.kurs 
Kalix 
Folkhögskola LAN 3 3 v Kalix 

2002 
Filmserviceutbildning, 
turism/film 

Arctic Intensive 
konf. LAN 30 1 v Överkalix 

2002 
Kompetensutv. Regi "Fylla 
Moppe" Street Movie LAN 1 10 v Överkalix 

2002 
EAVE, Internationell 
workshop 

Filmpool Nord, 
EU:s medie 

Filmpool Nord, 
EAVE,  80 

12 
dagar Jokkmokk 

 producentskap 
program, 
regional     

2002/03 Manuskurs/workshop Filmpool Nord 
Filmpool Nord, 
LAN 10 

12 
dagar Luleå 

2003 Sources,workshop 
Filmpool Nord, 
Sources 

FPN, EU 
medieprogram 35 

10 
dagar Luleå 

 internationell manuskurs      

2002/03 Filmteknikerutbildning 
Filmpool Nord, 
Kalix LAN 16 40 v Luleå 

  Folkhögskola     

2003 Kamera och red.kurs 
Kalix 
Folkhögskola LAN 6 4 v Kalix 

 komp.utv. journalister      
2003 Körkort D-behörighet Trafikskola LAN 1 10 v Boden 
 
Källa: Filmpool Nord och Länsarbetsnämnden Norrbottens län. 
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7 Ekonomiskt utfall 
 
Filmproduktion, och särskilt då en långfilmsproduktion är en omfattande ekonomisk 
verksamhet som grovt kan styckas upp i förarbete, inspelning, efterarbete. Var förarbetet och 
efterarbetet äger rum beror på var produktionsbolaget är baserat och var man har sina resurser 
lokaliserade. Detta gäller även inspelningsfasen om filmen spelas in i studio. Om handlingen 
däremot förutsätter filmning i naturmiljöer, på vissa bestämda orter eller platser så kommer 
det att styra valet av inspelningsort. Filmmakarna kan emellertid i stor utsträckning 
manipulera miljöerna så att man själv kan styra valet av inspelningsort. Man kommer då 
givetvis att styra inspelningen till orter där det finns tekniska och personella resurser för att 
genomföra filminspelningen och där förhållandena i övrigt kan medverka till att pressa ner 
produktionskostnaderna.  
 
Här i länet har vi naturgivet ett antal förutsättningar som kan attrahera många filmskapare. 
När det gäller naturmiljöer är vi ju ett närmast exotiskt extremområde. Åtminstone sett i ett 
Sydeuropeiskt eller Centraleuropeiskt perspektiv. Det finns emellertid andra värden som kan 
vara än mer intressanta för filmskapare. Eftersom vi är en del av Nordkalotten har vi ju även 
del i en mångfacetterad kultur med riklig kulturskatt. Här har vi ju, som framlidne 
landshövdingen Ragnar Lassinantti någon gång sa, tre länder, fyra folk och fem stammar. 
(Själv tillhörde han ju stammen Tornedalingar). Under senare år har dessutom vårt 
närliggande ”intresseområde” vidgats. Efter Sovjetstatens kollaps öppnades gränsen österut 
och vi har därigenom allt mer kunnat återknyta de avbrutna kontakterna med våra östliga 
grannar i Barentsområdet. Det har öppnat ett nytt stort område för våra berättare och filmare. 
Nordvästra Ryssland med Barentsregionen tillhör ju vårt geografiska närområde och här finns 
utomordentligt rikhaltigt stoff för berättelser som ännu inte kommit den västerländska 
filmpubliken till del. 
 
Regionaliseringen av filmproduktionen i Sverige har ju gjort att man i Norrbotten lyckats 
etablera den tekniska och personella infrastruktur som behövs för att göra filminspelningar. 
Som framgått tidigare (Bilaga 2) har från 1992 och framåt spelats in 25 långfilmer i länet. 
Dessutom har mindre delar av ytterligare 6 långfilmer spelats in här och för närvarande 
arbetar man bland annat med en längre TV-produktion som ska sträcka sig över ett år. 
Förutom långfilmerna har man dessutom spelat in vid pass 160 kort och dokumentärfilmer 
och allt detta har givetvis satt en hel del pengar i omlopp. De 25 långfilmer man hittills 
producerat har haft en sammantagen budgeterad produktionskostnad på 367 mkr. Delar av 
några av filmerna har spelats in utanför länet men den del av den kostnaden som spenderats i 
Norrbotten har jag beräknat till ca 340 mkr. En av filmerna, Lejonbruden, som spelades in i 
Övertorneå blev nedlagd innan produktionen var klar men då hade man redan spenderat en hel 
del av inspelningsbudgeten. 
 
Det inträffar ju emellanåt att produktionskostnaderna för en film drar över budget. När så sker 
så är det knappast det relativt välstrukturerade för och efterarbetet som fallerar. Det är 
betydligt större risk att det är själva inspelningen som av en eller annan orsak fördyras och i 
de fallen det inträffat har därför ytterligare pengar utöver budget satts i omlopp i länet. Ett 
exempel är långfilmen Jägarna. Före inspelningen gjorde Spice production, (Senare 
namnändrat till Sonet film) en överslagsberäkning av hur stor del av budgeten som skulle 
spenderas i Norrland. Man kom fram till att av den totala budgeten på 17,5 mkr skulle ca 3,5 
mkr stanna i norr. 



 29

 
Tabell 7-1 Förkalkyl till långfilmen Jägarna 

  
Hotell 1 100 000  
Traktamenten 350 000  
Resor 350 000  
Bilhyror 275 000  
Bensin 90 000  
Taxi m.m 50 000  
Restaurangbesök m.m 50 000  
Lokala skådespelare 400 000  
Övrig inspelningspersonal 200 000  
Hyra inspelningsplatser 75 000  
Hyra studiolokal 50 000  
Inköp rekvisita 150 000  
Inköp kläder 75 000  
Elström 40 000  
Byggnadsmaterial m.m 175 000  
Hyra produktionskontor 120 000  

 3 550 000  
Källa. Spice production via Filmpool Nord 
 
Produktionskostnaden blev högre än vad som budgeterats och man gjorde i efterhand en 
uppföljning som visade att man spenderat 5,5 mkr i Norrbotten5. För detaljerad 
kostnadssammanställning se bilaga 6 sidan 1. 
 
Arbetsgivaravgifterna oräknat spenderades alltså 32 % av den här filmens budget i länet. 
Nästan hela filmen spelades in i Älvsbyn med bara en mindre del inom Jokkmokk. Av 
pengarna spenderades givetvis huvudparten i Älvsbyn men även i Gällivare/Kiruna där 
filmarna hyrde helikopter. Stor del av kostnaden för resor, bilhyra och rekvisita hamnade 
förmodligen i Luleå. Hur stor andel av resterande belopp som stannade inom Älvsbyn beror 
på var man köpte utrustningen och var den avlönade personalen bodde.  
 
De kortfilmer som spelats in är givetvis billigare eftersom inspelningstiden för det mesta är 
kortare och man använder mindre personal. Även här är det stor spridning i 
inspelningskostnaden. För någon kortfilm kan budgeten ligga på ner mot 100 000 kronor 
medan det å andra sidan finns kortfilmer som kostat flera miljoner att producera. Som ett 
rimligt överslag har Filmpool Nord räknat med att de 74 kortfilmerna har haft budgeterade 
produktionskostnader som ligger i storleksordningen 74 mkr.  
 
Dokumentärfilmerna är vanligtvis billigare att producera eftersom man inte använder sig av 
skådespelare. Det saknas systematisk uppföljning av inspelningskostnaderna men de filmare 
jag intervjuat har uppgivit kostnader som ligger i intervallet 50 000 till 4 mkr. Det är 
problematiskt att kostnadsberäkna sådana här produktioner eftersom de ofta gjorts av 
företagaren ensam och i det fall man upprättat någon kalkyl har man inte alltid lagt in någon 
kostnad för eget arbete. Det omöjliggör direkta kostnadsjämförelser med filmproduktioner 
som är gjorda med anställd personal och jag har därför med ledning av de uppgifter jag fått 
lagt in en kalkylerad lönekostnad för ägarens arbete. Av de 84 dokumentärfilmer jag hittat har 
åtminstone ett tiotal spelats in huvudsakligen utanför Norrbotten och åtminstone lika många 
                                                 
5 Filmpool Nord Per-Erik Svensson 
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har flera inspelningsorter varav Norrbotten är en. Även i de filmer som inspelats på annan 
plats har delar av kostnaden spenderats här i länet eftersom de intervjuade filmarna bor i 
Norrbotten och har gjort stora delar av för och efterarbetet här. Sammantaget har det alltså 
spelats in en hel del film här i länet under den studerade perioden. Till detta ska då även 
läggas all den reklamfilm som spelats in.   
 
Frågan är då hur stor andel av det belopp som spenderats på filmproduktionerna som har 
kommit det här länet tillgodo. Var i länets olika kommuner har pengarna spenderats och hur 
stor andel av de totala kostnaderna har spenderats någonstans utanför länet? Kortfilmerna och 
dokumentärfilmerna (bilaga 2) är i huvudsak gjorda av filmare från länet varför kostnaderna 
för såväl förarbete som efterarbete spenderats här även om inspelningen gjort på annan plats. 
För långfilmerna är det lite annorlunda. Bara ett av de filmbolag som producerat långfilm har 
förutom inspelningsarbetet även lagt förarbete och efterarbete här medan övriga filmbolag har 
gjort detta på sin hemmaplan.    
 
Eftersom inspelningsplatserna kan vara många, spridda inom samma kommun eller fördelade 
på flera olika platser inom såväl som utanför landet blir det lite snårigt att kartlägga 
penningströmmarna. Dessutom behöver inspelning i en kommun inte innebära att filmbolaget 
spenderat sina pengar just på den plats där man spelat in. När man spelar in i en liten kommun 
med begränsat utbud av varor och service kan det mycket väl bli så att större eller mindre 
andelar av inköpen hamnar i någon större grannkommun. Det här gör att 
penningflödesberäkningen på kommunnivå blir mer osäker än den beräkning som görs på 
länsnivå. 
 
Enligt John Olsson på Giraffilm så gör man så stora delar av upphandlingen som det är 
möjligt inom inspelningskommunen. Det gör man i good-will syfte för att få bra samarbete 
med människor företag och myndigheter på inspelningsorten vilket ju underlättar det 
praktiska arbetet. Giraffilm eftersträvar även av ideologiska skäl att lägga så stor del av sin 
upphandling lokalt som det överhuvudtaget är möjligt eftersom man anser att man har ett 
ansvar för att sprida arbetstillfällen och filmintresse till många olika orter. Dessutom har man 
även ett rationellt ekonomiskt skäl att handla lokalt eftersom man slipper traktamenten, 
resekostnader och väntetider. 
 
Det man köper lokalt är givetvis boende och mat. Resor, flyg tåg etc köper filmbolaget 
vanligen på sin hemort och bara undantagsvis köps resorna i lokala resebyråer. De bilar som 
används vid inspelningarna hyr man ibland lokalt men oftast kan det vara mer praktiskt att 
hyra i någon större centralort. Oftast har man ett långsiktigt samarbete med något 
biluthyrningsföretag som kan erbjuda gynnsamma hyresvillkor. Om man exempelvis har 
teknisk utrustning som ska fraktas från Stockholm till inspelningsplatsen så kan det bli mest 
praktiskt att man hyr bil i Stockholm där man har ett biluthyrningsföretag som specialiserat 
sig på att hyra ut oömma bilar som är speciellt lämpade för filmbolagens behov.  
 
Övrig upphandling som drivmedel, byggnadsmaterial och övrig utrustning som behövs för 
inspelningen och som finns på orten upphandlas lokalt. Det innebär att på små orter med 
begränsat utbud så blir inköpen ganska begränsade och kan komma att styras till någon större 
centralort utanför inspelningskommunen. Dessutom köper man knappast den rekvisita man 
använder. Man försöker att hyra i stället. Det kan vara utrustning av det mest skiftande slag 
och när man spelar in film på en ort för att skildra livet på just den orten så är det rimligen här 
man även hittar rekvisitan. Ibland går det inte och då måste man söka lämplig utrustning på 
annat håll i länet eller kanske från SVT:s rekvisitalager i Stockholm.  
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Den tekniska utrustningen till filminspelningen upphandlas knappast lokalt. I den utsträckning 
man inte själv förfogar över lämplig utrustning så hyr man och ofta då från företag i 
Stockholm. Det är framförallt kamera och ljusutrustning som man hyr där. Viss 
kamerautrustning och ljudanläggning finns att hyra i länet och framförallt då i de större 
kommunerna. 
 
De största penningflödena som hamnar i inspelningskommunen kommer från hotellkostnader, 
catering, bilkostnader och inköp av diverse förnödenheter. Lönerna är också en stor 
kostnadspost men det är inte säkert att skådespelare och teknisk personal som arbetar med 
filmen är bosatta i just den kommun där man spelar in filmen. Skådespelare för centrala roller 
och personal som leder filminspelningen har filmbolaget vanligtvis med sig. Däremot 
rekryterar man lokalt personal till småroller och till att sköta förberedelsearbetet och arbetet 
bakom kameran. Det förekommer att man har med sig teknisk personal men den helt 
dominerande delen av filminspelningarnas tekniska personal rekryteras numera lokalt här i 
länet. 
 
För att få en mer detaljerad bild av hur de olika delarna av produktionskostnaden fördelas 
geografiskt har sex filmer granskats mer ingående. Det är långfilmerna "Som om jag inte 
fanns,” "Grabben i graven bredvid," "Såsom i Himmelen" och "Populärmusik från Vittula.” 
Dessutom kortfilmen "Eiffeltornet" och dokumentärfilmen "Pappas pojkar" Därutöver har jag 
intervjuat ytterligare 11 filmare för att få en bättre bild av dokumentärfilmers 
produktionskostnader och fått deras muntliga uppgifter om ett tjugotal dokumentärfilmer.  
 
Den förstnämnda långfilmen var en samproduktion mellan ett svenskt och ett finskt filmbolag 
och den inspelades till ca 98 % i Snesudden i Jokkmokks kommun. Budgeten var 15,45 mkr 
varav inspelningskostnaden 8,375 mkr. Eftersom jag i det här fallet i någon utsträckning vet 
vilka personer som gjort vad så har det varit möjligt att kartlägga lönefördelningen mellan 
Sverige och Finland. Hur stor andel som beräknats ha hamnat i länet och i Jokkmokks 
kommun framgår av specifikation i bilaga 6. De övriga filmerna som ligger till grund för 
kostnadsfördelningen är svenska produktioner som har gjorts av filmbolag i Stockholm. Hur 
av inspelningskostnaderna fördelats mellan Norrbotten och övriga Sverige framgår av 
specifikationer i samma bilaga. 
 
Att spela in kortfilmer är givetvis inte så omfattande som att spela in långfilm och det ligger 
följaktligen i en helt annan kostnadsklass. Filmen "Eiffeltornet" som spelades in i Luleå med 
några enstaka scener i Stockholm hade en budget på 1,79 mkr varav inspelningskostnaderna 
1,16 mkr. Den geografiska fördelningen av inspelningskostnaderna framgår av bilaga 6. 
 
Frågan är då vad som händer med de pengar som spenderas i en liten kommun. Hur stor andel 
stannar inom kommunen, hur stora blir företagarnas vinster och hur stora skatteintäkter för det 
med sig. Eftersom en stor del av varorna/tjänsterna som inköps inom kommunen har 
”importeras” från företag som finns någonstans utanför kommunen så måste bruttovinsten 
beräknas för det lokala företag som levererar varan/tjänsten. Därefter måste hänsyn tas till hur 
det lokala företagets driftskostnader förändras på grund av den aktuella försäljningen. Först 
därefter kan löner och vinster och därmed de kommunala skatteintäkterna beräknas.  
 
Som framgått svarar ju hotellkostnaderna för en stor andel av de produktionskostnader som 
spenderas lokalt. Hotellkostnader är till allra största delen fasta och de rörliga volymberoende 
kostnaderna är små. Det innebär att en filminspelning som ökar hotellets omsättning ger stort 
genomslag på vinsten. Det gäller alldeles särskilt om man råkar få beläggning på hotellet 
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under den period då man annars skulle ha lågsäsong. Då kan kanske uppemot 80 % av 
fakturerat belopp stanna som vinst.  
 
En annan stor kostnadspost som är hotellkostnadernas motsats vad gäller bruttovinst är 
bensinförsäljningen. Bensinstationernas fasta affärskostnader påverkas visserligen inte av de 
volymförändringar som det här är fråga om och även i den här verksamheten är de rörliga 
volymberoende kostnaderna små. Däremot är bruttovinsten av bensinförsäljningen extremt 
låg. Den lokala bensinstationens bruttovinst av drivmedelsförsäljningen är inte mer än ungefär 
4 % av försäljningspriset efter moms. Någonstans mellan de här extremerna finner vi inköp av 
rekvisita och catering.  
 
Som framgår av bilaga 6 är det bara en mindre del av en films produktionskostnader som 
spenderas här vilket för övrigt inte är unikt för just det här länet. Oavsett var i Sverige man 
spelar in film får man någorlunda likartad fördelning av penningflöden eftersom "spillet" ut 
till övriga regioner beror på ekonomins funktionssätt. Ju mer specialiserade funktioner man 
har ju större "handel" får man mellan regionerna. Om man jämför landets regioner så skulle 
en filmproduktion i Stockholm skulle ge minsta ”utomregionala” spill eftersom man där har 
stora delar av såväl tekniska som personella resurser som behövs för filmproduktion. De 
flöden som uppstår vid filminspelning i Stockholm blir emellertid inte heller där fullständigt 
inomregionala eftersom bland annat arbetsgivaravgifterna alltid dränerar ut penningflöden ur 
regionen. Det är inte heller säkert att alla tekniska och personella kostnader skulle stanna i 
Stockholmsområdet eftersom filmbolagen kan ha vissa bestämda krav på viss personal och att 
man som all annan kommersiell verksamhet väljer att köpa varor och tjänster där man får 
lägsta pris. Därför kommer alltid delar av upphandlingen att hamna utanför regionen eller 
landet. 
 
Av bilaga 6 framgår med några exempel hur penningflödet fördelas till olika delar av 
ekonomin. Med utgångspunkt från de fyra granskade långfilmerna har konstaterats att i 
genomsnitt 28,2 % av inspelningskostnaderna spenderas här i länet och den procentsatsen har 
extrapolerats till att gälla för samtliga långfilmer. Med den beräkningen har, sammantaget för 
de 25 långfilmerna 99,36 mkr spenderats i länet. Eftersom vi dessutom vet var i länet filmerna 
spelats in så är det möjligt att i någon utsträckning beräkna penningflödet kommunvis. Hur 
stor del som spenderas där är emellertid ytterst ojämnt fördelad mellan kommunerna. Som 
framgår har filmen "Elina" bara genererat ett inflöde på 7 % av totalkostnaden i Jokkmokks 
kommun trots att nästan hela filmen inspelats där. Det beror på att man i just den filmen inte 
behövde så många statister från orten och på att stora delar av produktionskostnaden 
spenderades på annat håll, framför allt då i Luleå. Av det här skälet har kommunfördelningen 
justerats ner för alla kommuner utom för Kiruna eftersom oavsett var i länet en film spelats in 
så kommer en del av inspelningskostnaderna att spenderas i Luleå. Enda undantaget är Kiruna 
där jag bedömt att infrastrukturen för film är så utvecklad att man inte i någon större 
utsträckning behöver ta Luleås tjänster i anspråk. Dessutom har Kiruna så goda 
kommunikationer att filmbolagen knappast har anledning att beröra Luleå under 
inspelningsarbetet.   
 
Efterarbetet för långfilmer gör filmbolagen vanligen där man har sina fasta resurser och 
eftersom bara ett bolag är stationerat i länet (Luleå) så har kostnaderna för det bolagets 
långfilmproduktioner bokförts på den kommunen eftersom hela utvecklingsarbetet är gjorts 
där.  
För de 74 kortfilmerna finns inspelningsplatserna angivna och 70 av dem är helt eller delvis 
inspelade i Norrbotten. Med en antagen inspelningskostnad för kortfilmer på ungefär 1 mkr 
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per produktion och med tanke på att för och efterarbetet vanligtvis gjorts i länet även för de 
filmer som spelats in på annat håll, så kan man anta att ungefär hälften av 
produktionskostnaden stannat i länet. När man justerat för de delar av kortfilmerna som 
spelats in utanför länet kvarstår att det vid inspelning av kortfilmer spenderats 31,5 mkr i 
länet. Till skillnad från långfilmerna har kortfilmerna gjorts med lokala resurser varför man 
kan anta att man spenderat pengarna huvudsakligen i den kommun där inspelningen är gjord.  
 
Det är generellt sett billigare att producera dokumentärfilmer än kortfilmer. Det finns ju inga 
skådespelare som ska avlönas vid dokumentärfilmer och det bidrar till att reducera 
produktionskostnaderna. Däremot är det kanske större spridning mellan produktionerna. Jag 
har kontaktat elva dokumentärfilmare speciellt för att kartlägga produktionskostnaderna och 
för de ungefär 20 filmer jag undersökt pendlar produktionskostnaderna mellan 50 000 och 4 
mkr. Naturfilmerna som ingår i dokumentärfilmerna kan vara mycket billiga eftersom många 
av dem har spelats in av en enda person som under långa perioder levt i tält och de har 
följaktligen mycket låga bokförda kostnader. Däremot skulle många av de filmerna vara 
utomordentligt dyra att spela in om det skulle ha gjorts med anställd personal som arbetat med 
avtalsenlig lön, ob-tillägg och traktamenten. De flesta av dokumentärfilmerna är gjorda av 
egenföretagare som inte alltid medräknat värdet av det egna arbetet och för att få jämförbarhet 
med övriga inspelningar har jag i de fallen lagt in en kalkylerad arbetskostnad med ledning av 
de tidsuppgifter jag fått. Jämförbarheten med film som spelats in med anställd arbetskraft 
kommer ändå att halta eftersom företagarens sociala kostnader inte är  direkt kopplingsbara 
till filmens produktionskostnader på samma sätt som för anställd arbetskraft. Jag har räknat 
med en genomsnittlig produktionskostnad på 400 000 per film varav 300 000 stannat i länet. 
Justerat för de delar av filmerna som spelats in utanför länet beräknas dokumentärfilmerna ha 
genererat produktionskostnader 24,6 mkr i Norrbotten. Av samma skäl som för kortfilmer är 
det befogat att hänföra inspelningskostnaderna i sin helhet till inspelningskommunen. Den 
samlade kostnaden för filmerna fördelat per kommun framgår av tabell 7.2 nedan 
 
Tabell 7-2 Inspelningskostnad i Norrbotten för kort, lång och dokumentärfilmer 1992 – 2003. 
Schablonberäknade kommunfördelade kostnader. 
 

 Långfilm 

Därav 
inom 

kommunen

För och 
efter-

arbete
Kort-

filmer
Dokumentär-

film Totalt 
Arjeplog 6,09 3,05 0,00 0,00 0,90 3,95 
Arvidsjaur 8,78 4,39 0,00 1,50 0,30 6,19 
Boden 4,19 2,10 0,00 2,75 2,85 7,70 
Gällivare 1,62 0,81 0,00 0,75 0,45 2,01 
Haparanda 4,50 2,25 0,00 0,00 0,30 2,55 
Jokkmokk 4,65 2,33 0,00 1,00 3,00 6,33 
Kalix 2,10 1,05 0,00 3,50 0,60 5,15 
Kiruna 10,85 10,85 0,00 4,75 4,20 19,80 
Luleå 26,98 57,74 20,00 11,25 9,90 98,89 
Pajala 10,61 5,31 0,00 1,00 0,30 6,61 
Piteå 2,32 1,16 0,00 1,63 0,00 2,79 
Älvsbyn 11,03 5,52 0,00 0,00 0,30 5,82 
Överkalix 3,96 1,98 0,00 1,88 0,30 4,16 
Övertorneå 1,68 0,84 0,00 1,50 1,20 3,54 
 99,36 99,36 20,00 31,50 24,60 175,46 

Källa: Egen bearbetning 
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Beloppet som framgår av tabellen ovan är någorlunda fastlagt på länsnivå men fördelningen 
är betydligt mer osäker på kommunnivå. Av skäl som påpekats tidigare har det beräknade 
spenderade beloppet halverats för alla kommuner utom Kiruna. Mellanskillnaden har påförts 
Luleå eftersom den kommunen har så framträdande roll i länets filmproduktion. Den här 
fördelningen torde ändå innebära att penningflödena överskattas för de riktigt små 
kommunerna. Däremot torde beräkningen underskatta den kommunala andelen för de något 
större som exempelvis Boden, Piteå, Gällivare och Kalix.  
 
Till de ovan nämnda filmerna kommer även alla reklamfilmer som spelats in. Av de 46 
företag jag varit i kontakt med så har 22 medverkat i reklamfilm. Hur stor del deras totala 
omsättning som kommit från reklamen varierar från obetydligt till helt dominerande andel. 
Inkomsterna från reklamfilmen är inte obetydliga eftersom flera av de företag som 
huvudsakligen arbetar med reklamfilm även är jämförelsevis stora. De företagen som har 
diversifierad verksamhet har ofta bara en mindre del av sin omsättning från filmverksamhet 
men å andra sidan kommer nästan hela deras filmintäkt från just kommersiell film. Den 
sammanlagda omsättning år 2003 för företagen som medverkat i reklamfilm var 15,1 mkr 
men då uppger ett av de större företagen att man haft exceptionella intäkter för just det året. 
Räknar man bort den del som företagen själva anser kommer från annat än film så kvarstår 7 
mkr. Sammantaget har jag beräknat att för år 2003 uppgick intäkterna från reklamfilm och 
övrig kommersiell film till 5,3 mkr. Som en rimlig beräkning kan man anta intäkterna för 
perioden 1992 – 2003 uppgått till uppemot 3 mkr årligen, totalt 36 mkr. Sammantaget skulle 
det alltså under perioden 1992 till 2003 spenderats ungefär 211 mkr inom länet för att 
producera film av olika slag.  
 
Förutom de pengar som från filmbolagen spenderat så tillkommer att den personal som är 
engagerad i filmproduktionen konsumerar på orten under den tid man är där. Filmteamet kan 
bestå av uppemot 50 personer som vistas och konsumerar i inspelningskommunen under den 
ca 1 månads tid som är den vanliga inspelningstiden för en långfilm. Eftersom åtminstone 
delar av filmteamet har hög köpkraft kan aktningsvärda belopp ha spenderats. Om dessa inte 
bor på orten så bidrar detta till ett ökat inflöde av pengar med åtföljande ökning av den 
ekonomiska aktiviteten inom kommunen och kanske även inom landstinget. Om personalen 
spenderar 400 kronor vardera under 30 inspelningsdagar så betyder det att något mer än en 
halv miljon spenderas i inspelningskommunen. Sammantaget för alla 25 långfilmerna skulle 
något över 12 mkr extra ha spenderats i länet. Om halva beloppet spenderas av personal som 
kommit utifrån så betyder det 6 mkr extra. Även i samband med inspelning av kortfilmer 
förekommer det att filmteam vistas längre eller kortare tid i länet. Det är ofta mindre personal 
och kortare inspelningstid men å andra sidan så många fler filmer. Uppskattningsvis kan det 
ha kommit in någon miljon i samband med dessa inspelningar och ytterligare ett antal 
miljoner vid alla reklamfilmsinspelningar. Sammantaget för all filmproduktion har värdet av 
personalens konsumtion i länet beräknats till något över 11 mkr. 
 
Summerar vi samtliga penningflöden som genererats av filminspelningarna så har det från 
1992 fram till och med 2003 spenderats ungefär 220 mkr i länet vilket framgår av tabell 7-3 
nedan. Där har även infogats kommunernas och landstingets samlade bidrag till Filmpool 
Nord under perioden. 
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Tabell 7-3 Intäkter i länet samt kommunernas och landstingets kostnader på grund av 
filminspelningarna åren 1992 – 2003 

 
Intäkter 
spelfilm 

Intäkter 
reklamfilm

Konsum-
tion 

personal
Summa 
intäkter

Landstings 
bidrag till 
Filmpool 

Nord  

Kommun 
bidrag till 
Filmpool 

Nord 
    
Arjeplog 3,95 1,00 0,40 5,35  0,20 
Arvidsjaur 6,19 1,70 0,70 8,59  0,30 
Boden 7,70 2,80 0,60 11,10  1,20 
Gällivare 2,01 1,10 0,20 3,31  0,90 
Haparanda 2,55 0,00 0,30 2,85  0,40 
Jokkmokk 6,33 1,10 0,40 7,83  0,40 
Kalix 5,15 3,90 0,50 9,55  0,70 
Kiruna 19,80 5,60 1,30 26,70  1,20 
Luleå 98,89 12,60 4,30 115,79  3,70 
Pajala 6,61 1,10 0,80 8,51  0,40 
Piteå 2,79 1,70 0,30 4,79  1,70 
Älvsbyn 5,82 0,00 0,70 6,52  0,40 
Överkalix 4,16 1,70 0,40 6,26  0,20 
Övertorneå 3,54 1,70 0,30 5,54  0,30 
Länet 175,46 36,00 11,20 222,66 14,7 11,90 

 
Källa: Egen sammanställning 
 
Frågan är då vart pengarna tar vägen inom länet och inom respektive kommun. Som framgått 
består filmteamets betalning till stor del av olika inköp. Pengarna tillfaller därmed andra 
företag som säljer tjänster och varor. Tjänsteföretagen har ingen råvaruanskaffning varför 
nästan alla pengar i första ledet stannar inom kommunen medan andra företag ”importerar” en 
stor andel av de varor man säljer. Det här ökar den ekonomiska aktiviteten på orten med 
ökade vinster, ökade löneinkomster på grund av ökad sysselsättning och ökat underlag för 
skatteintäkter. Ökade inkomster ger upphov till ökad konsumtion som ger upphov till ökade 
inkomster och den ursprungliga insättningen sprider sig därför inom orten flera led i en 
multiplikativ process. Hur stor multiplikatoreffekten är beror på orten. I en liten ort med litet 
utbud av varor och tjänster så försvinner pengarna ganska omgående ut ur flödet eftersom små 
orter har hög importandel vilket reducerar multiplikatorn. Betraktar vi däremot ett större 
område som exempelvis länet så är varu- och tjänsteutbudet betydligt mer variationsrikt 
varför större andel av den ursprungliga insättningen stannar inom länet. Multiplikatorn på 
länsnivå är därför större än vad den är på kommunnivå men den är av samma skäl fortfarande 
mindre än nationens multiplikator.  
 
Multiplikatorn ökar ju den ekonomiska aktiviteten mer än den ursprungliga insättningens 
storlek vilket gör att skatteintäkter kan tas ut i flera led vilket i princip ökar skatteuttaget långt 
mer än vad som blir fallet om man bara multiplicerar det ursprungliga tillskottet med den 
aktuella skattesatsen. Det ökar välståndet i länets och kommunernas näringsliv och bidrar till 
att öka löner och skatteintäkter. Däremot blir det ingen nettoskatteinkomst för vare sig 
kommunen eller landstinget eftersom de uppkomna skatteintäkterna i efterhand i stort sett 
utsläcks av efterföljande justering av skatte- och kostnadsutjämningssystemet.  
Det är därför inte fruktbart att i tabell 7-3 summera radvis för att se varje kommuns 
nettobetalning eller nettointäkt eftersom det är olika aktörer inom kommunen som svarat för 
intäkter respektive kostnader.  
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8 Systemet för inkomst och kostnadsutjämning 
Den kommunala ekonomin kan inte analyseras utan att systemet för inkomst och 
kostnadsutjämning beaktas. Alla förändringar i kommunens och landstingens inkomster och 
utgifter påverkas av systemet. De vägledande principerna för detta är att inkomster och 
utgifter ska utjämnas mellan de olika kommunerna och länen så att alla kommuner och län ska 
kunna ge likvärdig service till sina medborgare oavsett var man bor. Systemet infördes 1996 
och kommer med all säkerhet att i sina grunddrag bestå under lång överskådlig tid. Däremot 
kan man räkna med att systemet under inverkan av politiska strömningar kontinuerligt 
kommer att bearbetas och omarbetas. Det berör hela den kommunala ekonomin och därmed 
berörs ju kärnområdet i det politiska systemet.  
 
Systemets uppläggning och struktur är omfattande och komplicerat och här ska bara 
summariskt kartläggas hur det påverkar utfallet för den kommunala ekonomin. Modellen för 
kostnadsutjämning är tämligen komplex och innefattar många olika faktorer men den centrala 
funktionen är att inom nationen utjämna skillnader i befolkningens levnadsstandard 
 
Stefan Fölster har sammanfattat systemets uppgifter i två punkter:6 
 
1. Ur fördelningspolitiskt perspektiv bör det göras möjligt för alla kommuner att erbjuda lika 

god kommunal service, oavsett skattekraften i kommunen eller kostnadshöjande 
strukturer. 

2. Utan utjämning finns risk för en destruktiv konkurrens där kommuner satsar resurser på 
att locka arbetstillfällen från varandra. 

  
Fördelningssystemet griper in både på kommunernas och landstingens intäktssida och 
utgiftssida. Inkomstutjämningen styrs av två faktorer, utvecklingen av medelskattekraften i 
landet och invånarantalet. Kostnadsutjämningen ska utjämna för strukturella 
kostnadsskillnader som kommunen och landstinget inte kan påverka, t ex att andelen åldringar 
avviker från riksgenomsnittet eller att den geografiska situationen fördyrar kommunens 
service.  
 

                                                 
6 Fölster Stefan. Kommuner kan! Kanske!  ESO-rapport Ds 1998:15 
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9 Kritisk granskning och analys 
 

I rapporten har filmindustrin i Norrbotten granskats främst utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
med syftet att analysera utvecklingen under de dryga tio år som gått sen man inledde 
satsningen på regionaliserad filmproduktion.  
 
Ser man till antalet producerade filmer så är utvecklingen positiv. Långfilmsproduktionerna 
har blivit fler och de har även blivit större. Fram till sekelskiftet har det producerats en à två 
långfilmer per år och därefter har årstakten ökat till närmare fyra. På 1990-talet var 
medelbudgeten 11,6 mkr per film och efter 2000 talet ligger budgeten i medeltal på 14 mkr. 
För det senast granskade året var medelbudgeten 21,5 mkr med en spridning mellan 9 och 30 
mkr.  
 
Även antalet dokumentärfilmer har ökat från några enstaka produktioner per år vid 90-talets 
början till en årstakt av närmare tio efter sekelskiftet. Här är uppgifterna emellertid osäkra. 
Vid mina samtal med filmarna har det visat sig att det producerats flera dokumentärfilmer 
utöver vad jag fått fram i länets filmstatistik så det kan mycket väl ha spelats in ytterligare 
dokumentärfilmer. Även kortfilmerna har ökat starkt. Vid 90-talets början låg produktionen 
på ett fåtal filmer per år för att under senaste tre åren ligga stabilt över tio. 
 
Filmens bidrag till länets näringsutveckling är mer splittrad. Sett till antalet företag har 
tillväxten varit stark. Av de nu ca 60 företag som är verksamma inom filmområdet har 75 % 
tillkommit efter 1995. Avgränsningen av företag är för övrigt inte självklar. Strängt taget 
involverar ju filminspelningar en mycket stor del av en orts lokala näringsliv. Den berör ju 
hotell, bensinstationer, butiker och en lång rad övriga serviceinrättningar. De verksamheterna 
är inte medräknade här eftersom deras verksamhet inte är uttalat inriktad mot filmproduktion. 
Här har bara medräknats de företag som direkt vänder sig till och som på olika sätt är 
involverade i filmproduktionen. Som konstaterats i rapporten är det inte mer än en handfull av 
dessa företag som kan försörja sig enbart på filmverksamheten. Det förringar inte 
filmverksamhetens betydelse för det lokala näringslivet eftersom det kan vara ett 
betydelsefullt komplement till annan verksamhet. I vissa fall är förmodligen det 
inkomsttillskott man får via filminspelningarna helt avgörande för företagets fortsatta 
existens.  
 
Den stora andelen små deltidsföretag kan bero på olika faktorer. Ägaren kanske inte har några 
andra ambitioner med sitt företagande än att få göra det han/hon är allra mest intresserad av 
här i livet och dessutom få göra det i en form som i bästa fall kan vara privatekonomiskt 
lönsam. I andra företag kanske ägaren visserligen arbetar heltid men verksamheten kanske 
ändå stannar på enmansnivå eftersom karaktären i verksamheten är utpräglat småskalig. 
Konstnärligt utövande som musikkomposition och författarskap är inte till alla delar 
lagarbeten.  
 
Det finns bland de undersökta företagen verksamhet som skulle kunna utvecklas till större 
företag men som inte gör det beroende på att ägaren saknar tillväxtambitioner. Det är 
ingenting som är unikt för filmbranschen utan tvärtom en ganska vanlig inställning bland 
enmansföretagare. I något fall kanske företaget kommer att växa i framtiden men att man 
ännu inte har hunnit. Andelen nystartade företag är ju ganska hög och den starka tillväxt som 
skett i filmbranschen är ju även den av ganska sent datum.  
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Jämför man företagens samlade omsättning för de senaste tio åren så har den ökat för varje 5-
årsperiod men ökningen är ganska blygsam. Tillväxten ligger inte i paritet med utvecklingen 
på länets filmmarknad vilket betyder att Norrbottensföretagen har tappat marknadsandelar 
gentemot företag utanför länet. Utvecklingen är rimlig och förväntad eftersom det är 
långfilmerna som svarat för den största volymökningen och inom det segmentet har vi även 
den största andelen icke-norrbottniska företag.  
 
Eftersom vi bara har ett eget bolag som producerar långfilm så är det framförallt filmföretag 
från andra delar av landet (Stockholm) som gjort filminspelningar här. Det är med all säkerhet 
bra eftersom det vitaliserat filmlivet i länet på samma sätt som länets filmproduktion 
vitaliserat filmen i landet som helhet. Det minskar den risk för inavel som så lätt uppkommer 
på alla avskärmade marknader. Å andra sidan kan man fråga sig varför dessa filmbolag 
kommit hit för att göra film. Att det skulle vara omsorgen om mångfalden i länets 
filmproduktion är inte troligt. I några fall är det uppenbart så att det är historierna och 
miljöerna som lockat men den förklaringen räcker inte eftersom handlingen inte alltid kräver 
filmning i Norrbottensmiljö. I något fall är kanske förklaringen helt enkelt den att Filmpool 
Nord satsat pengar i den film man ville göra och på så sätt har man blivit styrd vid valet av 
inspelningsplats.  
 
Det kan även vara goda ekonomiska villkor i övrigt som gjort att man förlagt filmningen hit. 
Här finns filmstudion. Här finns även en infrastruktur av kunniga företagare och filmarbetare 
som kan tillhandahålla sådan service att filminspelningarna fungerar bra med låga 
inspelningskostnader. Vid några av filminspelningarna har man även ordnat 
arbetsmarknadsutbildningar som gett filmbolaget tillgång till viss gratisarbetskraft vilket 
naturligtvis bidragit till att pressa ner inspelningskostnaderna.  
 
Vad gäller näringens bidrag till regionens ekonomi så kan man konstatera att det varit positivt. 
Filmmakarna torde ha spenderat ungefär 175 miljoner på att göra film här i länet. Till detta 
ska läggas uppskattningsvis 36 mkr på reklamfilm och dessutom har personalen i filmteamen 
spenderat vid pass 11 mkr under inspelningstiden. Sammantaget 220 mkr som har kommit det 
lokala näringslivet i länet tillgodo. Beloppen är inte konstaterade eftersom de inte bygger på 
någon genomgång av filmbolagens fakturor. De bygger på beräkningar som gjorts på kända 
data från ett litet antal filmer vartefter resultatet extrapolerats till att gälla samtliga filmer. 
Resultatet för reklamfilm och för personalens konsumtion bygger dels på företagens uppgifter 
och dels på mina egna mer eller mindre kvalificerade gissningar.  
 
Förutom osäkerheten vid beräkningen av reklamfilmerna och filmpersonalens konsumtion så 
finns även osäkerhetsmoment vid flödesberäkningarna i samband med filminspelningarna. De 
kan vara överskattade för perioden eftersom samtliga granskade långfilmer spelats in under 
senare år. Under första delen av granskningsperioden när infrastrukturen var mindre utbyggd 
stannade förmodligen en mindre andel av de spenderade pengarna kvar i länet. Den 
snedfördelningen är dock av mindre betydelse eftersom flertalet långfilmer faktiskt spelats in 
under de allra senaste åren och dessutom har de sena produktionerna även varit de dyraste. 
Det som talar för att beloppet snarare är underskattat är att förarbete för långfilmerna antas ha 
skett utanför länet. Detta är förmodligen en underskattning eftersom delar av 
förberedelsearbetet rimligen spenderats här. 
 
Penningflödet vid kortfilmsinspelningarna är osäkert. Det bygger på Filmpool Nords 
antaganden om produktionskostnaderna och fördelningen av penningflödet vid inspelningarna 
bygger på en enda observation.  
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För dokumentärfilmerna är uppgifterna säkrare då data hämtats från filmarna själva för ett 
större antal filmer. För den kategorin har det omsatta beloppet antagligen underestimerats. 
Vid mina senare kontakter med filmarna så har det i flera fall framkommit filminspelningar 
som tidigare inte varit kända.  Om jag skulle ha utsträckt intervjuerna till samtliga filmare så 
finns därför anledning tro att det skulle ha kommit fram ytterligare filmproduktioner.  
 
Sammantaget har länets skattebetalare betalat 14,7 mkr via landstinget och 11,9 mkr via 
kommunerna. Därutöver har kommunerna antagligen tagit på sig vissa kostnader i samband 
med de filminspelningar som gjorts. Å andra sidan har det spelats in ett stort antal filmer som 
genererat ett penninginflöde till länet med uppskattningsvis 220 mkr. Slutsatsen blir givetvis 
inte att länets intäkter ökat med det här beloppet för även utan den aktiva insatsen från den 
offentliga sektorn skulle vi ändå haft en viss filmproduktion. Hur stor den skulle ha varit kan 
via bara gissa men den skulle antagligen ha legat på en blygsam nivå med viss produktion av 
dokumentärfilm och produktion av kommersiell film i viss omfattning. 
 
Man skulle kunna vänta sig att ökad ekonomisk aktivitet leder till ökade skatteintäkter för 
kommunen och att det skulle komma skattebetalarna till godo. Som tidigare konstaterats är 
detta inte fallet. Intäkts och kostnadssystemet är så konstruerat att de skatteinkomster man får 
kommer i efterhand att släckas ut av skatteutjämningssystemet. Däremot tillhör bidraget till 
Filmpool Nord den typ av kostnader som inte täcks av systemet. Slutsatsen är att 
kommunernas (och landstingets) skattebetalare har en synlig och konstaterad utgift.  
 
Därav kan man emellertid inte dra slutsatsen att det ur skattebetalarnas perspektiv var fel 
beslut att satsa pengar på den regionala filmen. Kommunernas och landstingets 
näringslivsavdelningar kan rimligen inte ha som mål att kortsiktigt maximera den egna 
organisationens budget. Uppgiften borde snarare vara att långsiktigt skapa ett positivt klimat 
för näringslivet inom det egna territoriet och i det avseendet har satsningen på 
filmverksamheten varit lyckosam. För en insats av 26 mkr har man fått en verksamhet som 
genererat ett ökat inflöde av pengar till regionen på gott och väl 200 mkr. I någon mån har 
även de ökade egna skatteintäkterna minskat beroendet av skatteutjämningssystemet och det 
finns ett egenvärde i detta. Skatteutjämningssystemet är konstant ifrågasatt och kan lätt 
raseras eller åtminstone kraftigt eroderas av något politiskt beslut i framtiden. Skatteintäkter 
från det egna lokala näringslivet och från de egna löntagarna är däremot en säkrare 
inkomstkälla över tiden.  
 
De förändrade penningflödena är emellertid inte det centrala resultatet av filmsatsningen. 
Långt viktigare är nog att regionen nu exponeras i film efter film för svensk så väl som 
utländsk biopublik. Hur den effekten ska värderas har diskuteras på annan plats i rapporten 
men som tankeexperiment kan man jämföra med kostnaden för att köpa motsvarande 
reklamfilmstid på landets biografer och i TV. Förmodligen skulle man då tvingats spendera 
aktingsvärda belopp.  
 
Situationerna är emellertid inte helt jämförbar och det är troligtvis omöjligt att köpa den 
uppmärksamhet som spelfilmerna kan ge. Filmer som blivit publiksuccéer som till exempel 
"Grabben i graven bredvid" har ju setts av nästan en miljon människor (975 168 biobesökare 
år 2002 enligt filminstitutets statistik) och dessutom tillkommer alla som sett den på video 
eller DVD. De filmproducenter jag talat med och som har kontakt med sin publik har för 
övrigt påtalat just detta. Filmerna har väckt intresse hos publiken inte bara för handlingen utan 
även för de miljöer där inspelningarna gjorts.  
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Man ska heller inte bortse från värdet av reklamfilmerna. De som sändas på bra sändningstid i 
folkrika länders television når flera tiotals miljoner tittare. Trots att det är reklamfilm som 
inspelats för annat ändamål än att sälja Norrbotten så kan miljöerna ändå väcka intresset hos 
så pass många människor att det får effekter för i första hand turistnäringen. 
 
Filminspelningarna kan därmed ge dynamiska effekter som påverkar regionen även på lång 
sikt. Därutöver kan det finnas även andra mer obestämbara effekter av filminspelningarna. 
Om regional självkänsla och identitet påverkas (vilket hävdats av branschfolk) så är det inte 
oviktigt för områdes utveckling. Kunskap har blivit en allt viktigare förutsättning för regional 
utveckling och därmed har personal med specifika kunskaper blivit allt viktigare för 
ekonomins utveckling.  Ett rikt kulturutbud stärker en regions attraktionskraft och bidrar till 
att dess företag och institutioner har lättare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. I 
vilken utsträckning filminspelningarna påverkar de här faktorerna är inte kartlagt men i den 
utsträckning det finns en inverkan så torde den bidra till att stärka regionen. 
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Hej 
 
Ett nytt inslag under det senaste årtiondet i det Norrbottniska näringslivet är framväxten av 
filmproduktion. Det finns hos många en förhoppning att branschen ska utvecklas så att det 
skapas nya arbetstillfällen men framförallt är det viktigt att filmen vidareutvecklas 
konstnärligt och kommersiellt. Det har betydelse inte bara för branschen själv och närliggande 
områden som mediaproduktion och besöksnäring.  Det har även betydelse för områden som 
ligger långt utanför dessa eftersom filmen är ett viktigt medium för att forma omvärldens syn 
på länet. 
 
Tyvärr saknas grundläggande kunskaper om hur branschen ser ut i dag och hur den vuxit fram 
och det är därför jag skriver till er. Jag ska för universitetets räkning undersöka detta och även 
ta rätt på hur mycket pengar som sätts i omlopp inom filmproduktionen. Jag vill dessutom 
försöka belysa filmpool Nords roll i den norrbottniska filmbranschens framväxt. Jag skulle 
därför vilja att ni besvarar medsända frågor och återsänder till mig i bifogade portofria kuvert. 
Alla de svar ni lämnar är konfidentiella och kommer att sammanställas och presenteras på ett 
sådant sätt att man i kommande presentation inte kan urskilja hur enskilda företag svarat. 
 
I huvudsak kommer jag att göra intervjuer per telefon men om ni tycker att ni fått sagt det ni 
vill med bifogade enkät så kan ni bara fylla i företagsnamn och skriva att ni inte har något 
ytterligare att tillföra. I så fall behöver jag inte ringa. Om ni har några frågor så kan jag nås på 
tel 0920-491 254 eller på nätadress: Staffan.Johansson@ltu.se. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Staffan Johansson 
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EEnnkkäätt  
 
Företag Adress Telefon Svar: 
    

Fråga 1 Vilken är företagets huvudsakliga verksamhetsort 
(kommun 

 

     
Långfilm 
Kortfilm 
Naturfilm 
Reklamfilm 
TV-produktion 
(gestaltande) 

Fråga 2 Vilka olika produktioner har ni deltagit i? Stryk under de 
alternativ där ni någon gång varit verksam 
 

TV-produktion 
Dokumentär el nyhetsinslag 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 3 Vilka arbetsuppgifter har ditt företag vanligtvis inom 
filmproduktionen. Skriv in själv. Ange även om företaget 
någon gång arbetat med självständigt producentansvar.  
 

 
     
Fråga 4 Många filmarbetare kan inte försörja sig enbart på 

filmarbete. Har ni någon annan verksamhet utanför 
filmbranschen? I så fall vad? 

 

     
Fråga 5 Till hur många norrbottensbaserade företag inom 

filmproduktionen har ni sålt era tjänster? Ange antal 
 

     
Fråga 6 Till hur många företag inom filmproduktionen 

baserade utanför Norrbotten men inom Sverige har ni 
sålt era tjänster? Ange antal 

 

     
Fråga 7 Till hur många företag inom filmproduktionen 

baserade utanför Sverige har ni sålt era tjänster? Ange 
antal 

 

     
 
     
Fråga 8 Vilket år startade ditt (ert) företag  
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År 2003 
År 1998  

Fråga 9 Vilken omsättning hade företaget följande år? Ange i 
tusental kronor  
 År 1993  

   
Ja Fråga 10 Anser du att filmpool Nord behövs för den 

norrbottniska filmindustrin? 
 Nej 

     
Fråga 11 Vad är, enligt din uppfattning  filmpool Nords 

viktigaste uppgift? 
 

. 

     
Ja Fråga 12 Har ditt företag haft samröre med filmpool Nord? Stryk 

under det rätta. Om du svarat ja gå vidare till frågorna 13 - 
15 
 

Nej 

     
Finansiering 
Bollplank för idéer 
Ordnat nätverk och 
kontakter 
Distribuerat film 
Kompetensutveckling 
Rådgivning 
Övrigt 

Fråga 13 På vilket sätt har filmpool Nord varit behjälpligt för ert 
företag? Stryk under det rätta 
 

Inte behjälpligt alls 

     
1 
2 
3 
4 

Fråga 14 Hur har filmpoolen generellt skött sitt uppdrag. 
Markera en siffra i en skala 1 till 5 där 1 svarar mot 
uselt och 5 svarar mot utmärkt  
 

5 
   
Fråga 15 På vilket eller vilka områden bör filmpool Nord 

förbättra sin verksamhet ? 
 

. 

 
Fråga 16 Anser du att ert företag ska ta något ansvar för att 

utveckla filmindustrin i Norrbotten? Stryk under det 
rätta 
 

Ja 
 

Nej 
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Filminspelningar i Norrbotten 1992 - 2003 
Långfilmer 

 
Titel Producent Inspelningsort 
Tryggare kan ingen vara Omegafilm Arvidsjaur 
Kärlekens himmelska h. Giraffilm Luleå 
Lejonbruden nedlagd Fria filmare Övertorneå 
Jägarna Sonet Älvsbyn 
Ministern på villovägar Moviemakers Kiruna 40 %, Finland 
Vildängeln Giraffilm Luleå 
Dråpslag Moviemakers Haparanda 
Lusten till ett liv Giraffilm Luleå 
Stjärnsystrar Filmlance Kiruna 
Knock-out Giraffilm Gällivare,Kiruna,Murmansk 
Järngänget Cinetofon Överkalix, Boden 
Vingar av glas Omegafilm Luleå, Piteå 
Svenska slut Giraffilm Boden 
Utbrytarkungen Moviemakers/Kinoprod Haparanda, Luleå 
All about love T Vinterberg Kiruna 
Grabben i graven bredv Filmlance Luleå, Älvsbyn 
Elina Filmlance Jokkmokk 
Hundtricket Omega Luleå Piteå 
Misa Mi Filmhouse Arjeplog 
Emma & Daniel Omegafilm Arjeplog, Arvidsjaur 
Bazo Filbmigoahti Kiruna  Pajala 
Break Even Giraffilm Luleå 1/2 av 
Hotet Art prod. Breidablick Älvsbyn  Arvidsjaur 
Såsom i himmelen GF Studios Moviemakers Arvidsjaur,Luleå,Kalix 

Överkalix  
Pop musik från vittula Happy ends Pajala 
Sex points 2000 Bilder AB Luleå 
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Kortfilmer 
Filmtitel Producent och/eller regissör Inspelningsort 
Bäcken Nordström/Alatalo Jokkmokk 
Nyckelbäraren Lestander/Rutqvist Luleå 
Vägen Mitra Sorabian Luleå 
Hugget Mikael Rutqvist Boden 
Sagan om midsommar Helena Häyrynen Luleå 
Fiskafänget Jan Taawo Luleå 
Längtan rör sig Cecilia Linna Luleå 
En Julberättelse Ulf Boström Luleå 
Påsksaga Helena Häyrynen Luleå 
Offerstenen Åsa Simma Migma f Kiruna 
Musikvideo m Breach Pontus Wikström Boden 
Kattfulingen Åke Edström Arvidsjaur 
Tidningsutbärare Tord Ingela Nilsson Midn.S Kiruna 
Nu Då Helena Segnestam Luleå 
I morgon ses vi inte mer Fanny Danielsson Kiruna 
SKB Gellivare, pilotfilm Pontus Wikström Gällivare 
Vi kanske ses Håkan Karlsson Överkalix  Luleå 
Kolonilotten Jan Taawo Luleå 
Beavi Anette Niia Kiruna 
Faust i Piteå Marcus Olsson Piteå 
Det svarta guldet Kent Eriksson Kiruna 
Kråkan Helena Segnestam Luleå 
Kulturkrock Reza Bagher Kalix 
Dö hårdast- utan anledn. Fredrik Ydhag Luleå 
Rent by hour KG Johansson Luleå 
I ett hus Christina Sikström Archangelsk 
Mattans mysterium Mitra Sorabian Luleå 
Joakim & Jasmine Marcus Birro, Giraffilm Piteå, Luleå, Överkalix, 

Gällivare 
Rackelhane Göran Nilsson, Thymallus Gällivare, Kiruna 
I väntan på bruden Marcus Olsson Kalix 
Gränslandet Peter Lindblom Kalix 
Stalus öga Anette Niia Kiruna 
Ett liv i backspegeln Reza Bagher Luleå 
Vimme Saari Anette Niia Kiruna 
Första snön Håkan Bjerking Luleå 
Isko-Matti och kärleken Anders Simma Kiruna 
Mjuka paket Ingela Lekfalk Luleå, Stockholm 
En strimma dag Mona Mörtlund Pajala 
Iskungen Erling Fredriksson Pajala 
Paradiset Maria Hedman Omega Boden 
Tores hammare H Rudehill  Omega Gällivare, Kiruna 
Flotten Gudrun Nykvist-Sondell Överkalix 
Elefantfabriken Emilie Carlsson Gällivare, Boden 
Fin 4 Torbjörn och Rahan Pakravan Kalix 
Hjortronstället Aja Eriksson Arvidsjaur 
Lite snälla Ingela Lekfalk Luleå 
Förhöret Torbjörn Berg Kalix 
Howli´n Maja Lindström Luleå 
Den som sover syndar icke Peter Lindblom Luleå 
Missionären Jan Taawo Boden 
No law Robert Lundmark Piteå 
One Christmas morning Patrik Eklund Arvidsjaur 
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Vintervägen Dan Lestander Luleå 
Julsaga i Sarek Bozze Gregner Jokkmokk 
Signe Kerstin Wixe Boden 
Fragment Jan Taawo Luleå 
Eiffeltornet Niklas Rådström Luleå 
Fan ta dom KG Johansson Piteå 
Fylla Moppe Bengt Pohjanen Övertorneå 
Barn leker ute Per Hanefjord Västerbotten 
Glenn Anna Erlandsson Jämtland 
Ju mer vi är tillsammans Christer Engberg Sundsvall/Luleå 
Jag reder mig nog Görel Hallström Övertorneå 
Himmelska klot Gudrun Sondell Stockholm 
Barnvakten Rahan Pakravan Kalix 
Jordgubbsvirvel Britta Nordström manusinsats 
Timotej Madeleine Ekman Överkalix  
Komplett galen Rafael Edholm Luleå/Västkusten/spanien 
I väntan på regn Peter Lindblom Kalix 
Fragile Jens Jonsson Kiruna 
Skade Håkan Rudehill Kiruna,  Luleå 
Barnavännen Bengt Pohjanen Övertorneå 
Systrar Madeleine Ekman Överkalix 
Paketet Kamelia Pebdani Skellefteå 
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Dokumentärfilmer 
Filmtitel Producent och/eller regissör Inspelningsort 
Långfärdsskridskor Jan-Olof Grankvist Luleå 
Hemligt uppdrag i Sydafrika Boris Ersson Luleå 
Gammelstad, levande historia Göran Guner Luleå 
Strama tyglar Yvonne Lager Kalix 
Orgeln Lars Nordström Övertorneå 
Lapplands festspel Åke Johansson Arjeplog 
Kootznoowoo Göran Emerius Boden 
Vietnam Chr. Waara, A Hallberg Luleå/Boden 
Tankar i hatten Lars Nordström Jokkmokk 
Längs stigarna Hans Andersson Jokkmokk 
Lama Hado Staffan Swedberg Arjeplog 
Orgelvärldens Stradivarius Christian Hedlund Övertorneå 
Tebenkof bay Göran Emerius Boden 
Ormar i paradiset Boris Ersson Luleå 
Jokkmokksjocke Edvin Nilsson Jokkmokk 
Hundliv Paul-Anders Simma Kiruna 
Det resande folket Åke Johansson Luleå 
Experimentellt järn Harald Tirén Luleå 
Laver, byn som försvann Christer Nyström Arvidsjaur 
I strömmens virvlar Mikael Rutqvist Gällivare 
Stålbadet Anders Bohman Luleå 
Slowfox Pajala t o r Anita Lindgren Pajala 
Anläggar-Anna Mari-Louise Steiner Jokkmokk 
Växtverk Ingela Nilsson Luleå 
Ge oss våra skelett Paul-Anders Simma Kiruna 
Bodens fästning och stad Anders Björhammar Boden 
Prästen Patrik Bratt Övertorneå 
Film på rikt Pontus Wikström Luleå 
Matusjka Gunilla Bresky Luleå 
Mördarens själ Boris Ersson Luleå 
Urkraft Jan-Olof Grankvist Luleå 
Blind Ambition Ulf Brynolfsson Luleå 
Ceremoniernas mästare Anders Björhammar Boden 
Kenozero Åke Johansson Luleå 
Girjak Birgitta Lindström Jokkmokk 
Ralph Erskine Göran Willis Kiruna 
Fjällvärldens Biggles Stefan Holm Älvsbyn 
Framtiden, finns den? Agneta Fagerström-Olsson Luleå 
Mitt i steget Randi Gitz Överkalix 
Paradisets väktare Boris Ersson Luleå 
Blodsvägen Gunilla Bresky Luleå 
30 år har gått Lasse Westman Kiruna 
Vi barn från Sovjetlandet Roger Nilsson Kiruna 
…och våren gav trånade räven Håkan Lundström Kiruna 
Det nya Sverige- Råne älvdal Jan-Olof Grankvist Luleå/Gällivare 
Jag bytte djungeln mot snön Mikael Rutqvist Luleå 
Vi går mot ljusare tider Anders Björhammar Arjeplog 
Lovisa 14 år Stefan Holm Boden 
Eyvind Johnsson Folke Isaksson Boden 
I solstormens årstid Dan Jåma Kiruna 
Vindarnas folk Boris Ersson Jokkmokk 
Anton Reuben Sletten Luleå/Murmansk 
Trackback Anette Niia Jokkmokk 
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Jazz the gas Sergej Jigaltsov Archangelsk/Luleå  
Before the flood Mika Ronkanen Luleå/Oulu 
Resan till Sverige Jerzy Sladowski Kiruna 
Boogaloo road Marianne Söderberg Luleå 
BB Kiruna Tove Torbiörnsson Kiruna 
En svenskdjävul till renskötare Fredrik Westerberg Jokkmokk 
Kära Vera Gunilla Bresky Luleå 
Meanwhile in Africa Ulf Boström, J_O Granqvist Luleå 
Erik Wahlberg Pia Suonvieri Haparanda 
Ensam bland de svarta drakarna Göran Emerius Boden 
Pappas pojkar Ingela Lekfalk, J-O Granqvist Boden 
Musikens villkor Anders Björhammar Boden 
Räven, Gåsen och Örnen Håkan Lundström Kiruna 
Vintervägen Dan Lestander Luleå 
Enda bilden på pappa Kine Bohman Jokkmokk 
Arkar Mita Moberg, Karin Karlsson Kiruna 
98 km/h Marcus Lundin , Mats Söderholm Luleå 
THV Gym Marcus Lundin , Mats Söderholm Övertorneå 
Mepa Anette Winblad Luleå 
Cykla in i samhället Katja Jörgensen, Malin Blomqvist Kalix 
Mtoma Gunnar fogelvik, Eva-Stina 

Sandling 
Jokkmokk 

Nallebjörnens nya hemland Jukka Häyrinen Luleå 
Snöröjning Håkan Lundström Kiruna 
The story of the great gray owl Håkan Harnesk Luleå 
The igle owl Håkan Harnesk Luleå 
The migrating Crane Håkan Harnesk Luleå 
The Capercaillier and other 
grouse birds 

Håkan Harnesk Luleå 

Fjällets son Paul-Anders Simma Kiruna 
Vredens marker Paul-Ander Simma Kiruna 
Möte I Kuttainen Anette Winbladh Luleå 
Hjärtats Längtan Anette Winbladh Luleå 
En svala på jakt Anette Winbladh Luleå 

Källa: Filmpool Nord och egen 
bearbetning 
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      Bilaga 4  
Företagens synpunkter på vad som är Filmpool Nords viktigaste arbetsuppgifter utöver 
vad som framgår av figur 5-6 
 
Utveckla navfunktionen 

Skapa kontakter utanför länet 

Rådgivning 

Mötesplats för länets filmarbetare 

Skapa förutsättning för norrbottnisk filmbransch 

Stödja och hjälpa regionala filmarbtere 

Fler produktioner till länet, Fler filmarbetare från länet, Fler producenter från länet 

Navfunktionen, förmedla arbeten  

Stötta norrbottniska filmare 

Utbildning och internationellt samarbete 

Förmedla producenter 

Stödja unga oetablerade filmare. Hålla långfilmsprod levande i länet 

Distribution 

Samordning 

Motor för filmproduktionen 

Försöka få hit fler produktioner 

Utveckla produktions, manus och regifunktionerna 

Främja filmprod i länet 

Uppmärksamhet 

Skapa förutsättning för företagare 

Överföra finansiering distribution utbildning till företagen. Ej göra själv. Producenten större del av 

resultatet  

Samverka och informera. Inte producera 

Styra arbetet till lokala aktörer 

Samordning, fixa produktioner 

Skapa filmtillfällen 

Främja filmprod i länet 

Stimulera framväxt av filmmiljön 

Navfunktionen, förmedla arbeten  

 



      Bilaga 5  
Företagens åsikter om vad som borde förbättras i Filmpool Nords arbete. Varje 
respondent har en rad. 
 
Internationell marknadsföring 

Kontakter mellan manusförfattare – regissörer - producenter 

Distribuera 

Service och smidighet 

Ägna sig mer åt norrbottniska berättare 

Satsa mer på lokala produktioner, mer kompetensutveckling för länets filmarbetare 

Förmedling för filmarbetare kompetensutveckling 

Underlätta för yngre skapare 

Stötta länets producenter/producentintresserade. 

Förbättra det internationella samarbetet 

Ordna fler utbildningar än manus och assistentfunktioner 

Bollplankfunktionen och producentförmedlingen 

Skapa ljudstudios. Inte bara en som avgör vilka filmer som ska stöttas.  Mer äganderätt för 
upphovsmannen 
Bättre distribution av kortfilm.  Satsa på mer vågade projekt. 

Mer kommersiella 

Mer dokumentärer.  Bättre distribution 

Fortsättningskurser 

Mer aktiv att para ihop bra manus med producent och regissör. Hålla löften om ek åtaganden 

Mer pengar till Norrbottensfilmare 

Flera kortprojekt mellan långfilmerna 

Mer öppen för extremfilmer 

Bredd på den film man satsar på. 

Inrikta mot dokumentär och ny mediateknik.  Finansiering 

Kompetensutveckling. Viktigt att hålla kurser inom senaste teknikutvecklingen 

Skapa & förmedla kontakter. Ej driva verksamhet i eget syfte 

Distribution utomlands. Filmpoolen bör ej konkurrera med länets teknikföretag 

Öka personalens kompetens 

Satsa på företagen. Syssla inte med inspelning och teknik själv 

Marknadsföra regionen bredare 

Tekniskt 

Förbättring av samarbetet med länets få produktionsbolag 

Mer stimulans till fri och konstnärlig film. Även andra media. 

Ej konkurrera med produktions och utrustningsföretag. Bättre marknadsföring. Filmpoolen ska inte 
producera film. 
Lobba mer bland politikerna. Sprid verksamheten från kusten till inlandet. Stötta ungdomarna 
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     Bilaga 6. 1(6) 
 
 
 
 

 

Långfilmen Jägarna. 
Efterkalkyl 

Hotell 1 200 000     
Catering 400 000     
Resor 700 000     
Bilhyror 250 000     
Bensin 250 000     
Lokala skådespelare 300 000     
Övriga investeringa 650 000     
Övriga spec tjänster 450 000     
Inköp kläder 150 000     
Byggnadsmaterial rekvisita 800 000     
Helikopter 150 000     
Produktion av bakomfilm 350 000     
 5 650 000     
      
Andel Norrbotten 32 %     
 
Källa: Spice production via Filmpool Nord
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     Bilaga 6. 2(6) 

Elina- Som om jag inte fanns     
Inspelningskostnader, total shooting       
         

Kostnadsposter 
Konto-
grupp Summa BD

Därav 
Jokk-mokk

Övriga 
Sverige Finland 

Summa 
rubrik Andel %

         
producent 3 909 119 0 0 400 000 509 119 909 119  
personal 4 747 596 106 000 0 560 596 81 000 0  
arbetsgivaravgifter i Sverige 4 246 109 0 0 246 109 0 0  

löneposter småbelopp 4 129 200 129 200 129 200 0 0 
1 122 

905  
löner vid inspelningen 5 825 946 500 000 50 000 301 216 24 730 0  

arbetsgivaravgifter i Sverige 5 271 901 0 0 271 901 0 
1 097 

847  
art director, kostym, design 6 799 957 516 000 51 000 283 957 0 0  

arbetsgivaravgifter i Sverige 6 235 431 0 0 235 431 0 
1 035 

388  
teknisk personal 7 894 652 467 132 46 000 0 427 520 0  
arbetsgivaravgifter i Sverige 7 45 132 0 0 45 132 0 939 784  
teknisk utrustning 8 920 943 843 663 0 0 77 280 920 943  
film 9 132 864 129 000 0 0 3 864 132 864  
dekoration och kläder 10 329 000 230 300 46 000 98 700  329 000  
kontor och administration 11 68 000 68 000 68 000 0 0 0  
telefon 11 40 000 0 0 40 000 0 108 000  
Studiokostnader 12 27 700 27 700 27 700 0 0 0  
el 12 10 000 0 0 10 000 0 37 700  
bilhyra 13 252 000 180 000 0 72 000 0 0  
drivmedel 13 75 000 75 000 75 000 0 0 0  
taxi och buss 13 80 000 80 000 80 000 0 0 0  
flygresor och transfer 13 474 822 236 000 0 109 000 129 822 0  
hotell 13 458 100 448 100 448 100 10 000 0 0  
reseersättningar 13 15 000 15 000 0 0 0 0  
traktamenten 13 275 220 117 000 0 156 220 2 000 0  
catering 13 101 450 101 450 101 450 0 0 0  

representation 13 10 000 5 000 5 000 5 000 0 
1 741 

592  

  8 375 142 4 274 545 1 127 450 2 845 262
1 255 

335 
8 375 

142 54,21%

Förarbete 
01 - 0 
2 1 451 813      9,40%

Efterarbete 14 - 16 2 424 090      15,69%
Övriga kostnader 17 - 20 1 301 587      8,42%

  
13 552 

632      0,00%
Contingency  1 355 263      8,77%
Complitition bond  542 105      3,51%

  
15 450 

000      100,00%
         
Andel Norrbotten  28%       
Andel Jokkmokk  7%       
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     Bilaga 6. 3(6) 

   Grabben i graven bredvid 
Inspelningskostnader, total shooting      
        

Kostnadsposter 
Konto-
grupp Summa BD

Därav 
Luleå

Övriga 
Sverige

Summa 
rubrik 

Andel 
%

        
regissör och producent 3 och 4 1 090 882 0  1 090 882 0  
Skådespelare och statister 3 och 4 759 103 379 552 379 552 379 552 0  
arbetsgivaravgifter  3 och 4 609 015 0  609 015 2 459 000  
Produktionspersonal 5 872 888 381 888 245 500 491 000 0  
arbetsgivaravgifter  5 287 355 0 0 287 355 1 160 243  

Scenograf, kostym m.m 6 1 168 507
1 168 

507 1 168 507 0 0  
arbetsgivaravgifter 6 384 672 0 0 384 672 1 553 179  
teknisk personal 7 1 066 000 466 375 299 812 599 625 0  
arbetsgivaravgifter i 
Sverige 7 350 927 0 0 350 927 1 416 927  

teknisk utrustning 8 1 110 000
1 110 

000 1 110 000 1 110 000 1 110 000  
film 9 356 200 0 0 356 200 356 200  
Scenografi & kostym 10 401 500 401 500 401 500 0 401 500  
kontor och administration 11 135 000 87 750 87 750 47 250 0  
telefon 11 40 000 26 000 26 000 14 000 175 000  
Studiokostnader 12 347 100 347 100 347 100  347 100  
el 12 0 0 0  0  
bilhyra 13 0 0 0  0  
drivmedel 13 0 0 0  0  
taxi och buss 13 0 0 0  0  
flygresor och transfer 13 0 0 0  0  
hotell 13 0 0 0  0  

resor totalt 13 1 410 780
1 128 

624 1 128 624 282 156 1 410 780  

Inspelningskostnad  
10 389 

929
5 497 

296 5 194 345 6 002 634
10 389 

929 0,57
Förarbete 01 - 0 2 1 385 040     0,08
Efterarbete 14 - 16 3 033 907     0,17
Övriga kostnader 17 - 20 1 200 000     0,07
  -119     0,00
Contingency  1 600 888     0,09
Completition bond  640 355     0,04

  
18 250 

000     1,00
        
        
Andel Norrbotten   30 %     
Andel Luleå   28 %     
 



 4

     Bilaga 6. 4(6) 

  Eiffeltornet     
Inspelningskostnader, total shooting       
        

Kostnadsposter 
Konto-
grupp Summa BD

Därav 
Luleå

Övriga 
Sverige 

Summa 
rubrik 

Andel 
i % 

        
regissör och producent 2 160 000 0 0 160 000 160 000  
Skådespelare och statister 3 58 682 11 736 11 736 46 946 0  
arbetsgivaravgifter  3 19 318 0 0 19 318 78 000  
produktionspersonal 4 365 836 248 770 190 236 117 066 0  
arbetsgivaravgifter  4 120 433 0 0 120 433 486 269  
teknisk utrustning 5 119 000 119 000 119 000 0 119 000  
studiokostnader 6 159 000 159 000 159 000 0 159 000  
resor bil 7 16 000 12 800 12 800 3 200 0  
drivmedel 7 6 000 4 800 4 800 1 200 0  
resers, parkering taxi 7 9 500 9 500 9 500 0 0  
flyg, båt 7 43 000 40 562 40 562 2 438 0  
hotell 7 27 000 24 108 24 108 2 892 0  
catering 7 7 500 6 697 6 697 803 0  
övrig kommunikaton 7 10 500 9 905 9 905 595 0  
telefon 7 3 500 2 800 2 800 700 0  
fraktkostnader 7 2 000 1 600 1 600 400 0  
traktamenten 7 12 960 6 480 0 6 480 0  
representation 7 2 500 2 000 2 000 500 140 460  
film 8 27 700 0 0 27 700 27 700  
summa inspelning  1 170 429 0 0  1 170 429 0,65
Förarbete 1 16 880 0 0 16 880 16 880 0,01
Efterarbete 10- 402 758 0 0 402 758 402 758 0,22
Övriga kostnader  10 000 0 0 10 000 10 000 0,01
Complitition bond  42 000 0 0 42 000 42 000 0,02
Administration  150 000 0 0 150 000 150 000 0,08
  1 792 067 648 022 583 008 1 132 309 1 792 067 1,00
        
Andel Norrbotten   37 %     
Andel Luleå   32 %     
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     Bilaga 6. 5(6) 

Så som i himmelen. Kostnadsfördelning. 

Aktivitet 
Tot 
kostnad 

Arbetsgiv 
avg på 
lön i BD 
län 

Därav 
Norrbotten Övrigt 

Projektförberedelser 693 887  150 000 543 887 
Manus och regi 2 440 675  0 2 440 675 
Skådespelare och statister 4 740 117 45 000 130 000 4 565 117 
Prod personal inspelning 8 601 496 1 290 224 3 870 673 3 440 599 
Inspelningsutrustning 1 683 919  100 000 1 583 919 
Ateljé och Exteriörkostnad 2 005 877  1 300 000 705 877 
Resor transporter 2 997 252  998 626 1 998 626 
Råfilm & tape 770 265  0 770 265 
Efterarbete personal 1 988 845  0 1 988 845 
Laboratoriekostnad 1 256 608  0 1 256 608 
Efterarbete tekniska kostnader 700 656  40 000 660 656 
Svenska exploateringskostnader 500 000  0 500 000 
Exportkostnader 300 000  0 300 000 
Administration och försäkring 1 706 475  0 1 706 475 
Reserv 0  0 0 
Finansierad ytterligare reserv 0  0 0 
 30 386 072  6 589 299 23 796 773 
     
Andel av kostnaden som 
spenderats i Norrbotten. % 22    
 
 
Källa: Anders Birkeland GF studios 
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     Bilaga 6. 6(6) 
Populärmusik från Vittula. 
Kostnadsfördelning. 
 

 

Aktivitet Tot 
kostnad 

Utanför 
Norrbotten

I Norrbotten 
exkl arb giv 
avg 

Arbetsgiv 
avg på lön 
i BD län 

Netto i 
Norrbotten 

Projektförberedelser 1 383 885 883 885 500 000 125 000 375 000
Manus och rättigheter 995 163 495 163 500 000 125 000 375 000
Regissör och producent 1 267 677 1 267 677 0 0 0
Skådespelare och statister 2 120 221 1 684 221 436 000 109 000 327 000
Prod personal inspelning 3 153 164 2 153 164 1 000 000 250 000 750 000
Scenografi kostym löner 2 959 019 1 459 019 1 500 000 375 000 1 125 000
Scenografi byggnader dekor 2 153 334 1 153 334 1 000 000 0 1 000 000
Filmteknisk personal 1 914 545 1 414 545 500 000 125 000 375 000
Inspelningsutrustning 2 149 077 2 149 077 0 0 0
Råfilm & tape 21 455 21 455 0 0 0
Produktionskontor 859 946 0 859 946 0 859 946
Studio och inspelningsplatser 286 203 0 286 203 0 286 203
Resor transporter 4 005 161 0 4 005 161 0 4 005 161
Efterarbete  4 105 797 4 105 797 0 0 0
Administration och försäkring 489 199 489 199 0 0 0

 27 863 846 17 276 536 10 587 310 1 109 000 9 478 310
  
  
  

Andel av kostnaden som spenderats i 
Norrbotten. % 

34,02  

 
 
 


