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INLEDNING

“We’ ll always have Paris.” 
 
SLU TSCENEN I FIL MEN Casablanca. Flygplats och dimma. Ingrid Bergman (Ilsa) vänder sig mot  
Humphrey Bogart (Rick) och frågar: ”What about us?”

Svaret är ett av de mest kända citaten i filmhistorien. ”We’ll always have Paris.”
Vi håller fram citatet av två anledningar. För det första visar citatet filmens kraft när det gäller image.  

Casablanca-citatet har onekligen haft en del i att cementera Paris som världens favoritstad när det gäller 
romantiska utflykter. Ytterligare många filmer har bidragit ytterligare till den imagen; många givetvis som 
utspelar sig i den franska huvudstaden och visar upp stan i vackra bilder.

Den andra anledningen varför vi valt citatet är för att betona att inte ens det som vi har betraktat som  
givet kan stå orubbligt för förändringar. Film och Paris har länge känts som en självklar kombination.  
Utländska produktioner har kommit dit för att föra in dos romantik. Franska produktioner har länge haft 
Paris som sitt centrum – här har de franska producenterna, regissörerna, skådespelarna, teknikerna och  
fotograferna till största del funnits.

Men Paris position som filmstad har skakats. ”We’ll always have Paris” var plötsligt inte längre en  
självklar sanning i filmsammanhang. Andra regioner i Frankrike började konkurrera med huvudstadsregionen.  
Dessutom började flera produktioner förläggas utomlands. 

FIL ML A NDSK A PET I VÄ R LDEN och inte minst i Europa har genomgått en omfattande förändring  
de senaste tio åren. Det här är en rapport som visar hur några storstadsområden har reagerat på den  
förändringen, däribland Parisregionen, som insåg att något behövde göras för att inte filmproduktionen  
och det audiovisuella klustret skulle förtvina.

Syftet med rapporten har varit att lyfta fram och analysera ett antal storstadsregioners arbete med och stöd 
till film- och medieproduktion, med fokus på organisations- och  finansieringsform. Vi har också analyserat 
vad som har legat bakom de olika satsningar samt studerat vilka effekter som lyfts fram.

Tre områden har valts ut: London, Ile-de-France (Paris) och Rotterdam. Urvalet har skett utifrån målet 
att belysa tre olika typer av satsningar i förhållande till varför, hur och effekter. Datainhämtningen har skett 
via ett antal djupintervjuer med företrädare för respektive region samt publicerad information i form av  
rapporter, tidningsartiklar och webbplatser. 

DESSU TOM H A R STUDIEN  kompletterats med en utvikning i två riktningar. Dels mot ett av filmproduk-
tionens verkliga hjärtan – New York – dels mot två regionala filmsamarbeten – Cine-Regio och Capital Re-
gions for Cinema. Syftet med dessa utvikningar är att gestalta behovet av struktur och ett tydligt erbjudande. 

Även om New York kan förefalla ligga väl långt ifrån Stockholm och stans förutsättningar finns här flera 
intressanta lärdomar att dra. New York var länge en självklar inspelningsplats för stora (och för den delen 
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små) produktioner. Denna position togs med tiden närmast för given – liksom i Paris enligt ovan – men  
beroende på att andra och städer och regioner började erbjuda bättre incitament för produktionerna, flyttade  
dessa till städer som Toronto och Montreal. Trenden har nu vänt tack vare ett strukturerat arbete och nya  
åtgärder för film, bland annat aktivitetsprogrammet ”Made in NY”. Effekten är att allt fler produktioner 
söker sig tillbaka till New York.

SLU TL IGEN I R A PPORTEN  samlar vi de olika argumenten för filmsatsningarna i en sammanfattande  
analys. Vi ringar också in filmproduktionens betydelse i en omvärldsanalys som beskriver varför de kreativa  
näringarna, eller upplevelseindustrin som de ofta kallas i Sverige, har hamnat i blickfånget de senaste åren.

Vi beskriver i analysen de olika värden som filmproduktion anses bidra till. Förutom den regional- 
ekonomiska kostnads-intäktsmodellen (tydlig i Rotterdam-fallet) finns argument som imagebyggande,  
klustermotor, turistdragare, historieskrivande och identitetsskapande.

Journalisten och författaren Per Andersson tar i sin betraktelse över filmen och staden upp några av de 
här värdena. Det är en text om filmens kraft i vårt samhälle. Även om vårt fokus i den här rapporten är den 
ekonomiska analysen är det ett perspektiv som vi tycker är relevant att komplettera med. För att återknyta  
till Casablanca och ett annat känt citat därifrån – ”as time goes by”: när vi funderar över filmer och staden, ser vi 
att filmerna har lyckats fånga tidens flykt bättre än något annat medium.

 



EN BETR AKTELSE

”As time goes by”
FÖRE FILMENS GENOMBROTT fick människor fantisera om hur det såg ut i världen. Nu formas vår världs-
bild –  kanske rentav det mesta av vår föreställningsvärld – till största delen av rörliga bilder.

De flesta svenskar som kommer till New York för första gången har väl haft ungefär samma upplevelse.  
Man glor på husen, på den oljeblänkande asfalten, på taxibilarna, butikerna och människorna och man  
tänker: javisst ja, det här känner jag igen. Man har kommit till andra sidan jordklotet, men känner sig 
omedelbart hemma, för det ser ut precis som på film.

Tänk på öppningssekvensen i Manhattan: skyskrapetopparna mot den dramatiskt molniga himlen,  
svartvit kärleksförklaring.

Inte alla städer kan ha en brinnande filmisk lokalpatriot som Woody Allen men i Sommaren med Monika 
gav Ingmar Bergman en väl så romantisk och elegant, både förtrollad och realistisk bild av Stockholm som 
Allen gör av New York.

När man ser Lars Ekborg kryssa runt på sin budcykel genom folkmyllret i de trånga Norrmalmsgatorna  
kan man omedelbart förstå varför förlusten de gamla Klarakvarteren med sin oöverskådliga stadsbild har 
varit ett sådant bittert trauma för många stockholmare.

När man ser Bergmans unge huvudperson bli hunsad av lagerbasen Sigge Fürst (som i sin tur blir hunsad  
av direktören och svansar för kunderna), och hur alla människor i filmen liksom trycks neråt av materiella  
omständigheter – då kan man också förstå varför det fanns vissa mäktiga personer som helst ville jämna  
hela det gamla Sverige med marken. Både Vilgot Sjöman och Stefan Jarl fortsätter berättelsen om Stockholm 
och utvecklingen, i senare skeden. Vid sidan av allt annat är Jag är nyfiken – gul ett porträtt av en stad  



och ett land som mitt i sextiotalet fortfarande står och tvekar i 
språnget från det gamla till det nya. Och modstrilogin skildrar, 
förutom Kenta och Stoffe och deras liv, hur samma land kastar sig ut 
i förändringen, griper sin an verket att jämna det gamla med marken, 
utan att till alla delar nå lyckans land. Från den oförglömliga scenen 
i rulltrappan vid ett Sergels Torg under uppförande där Kenta och 
Stoffe sjunger ”Små knegarna...”  till döden på T-centralens toalett.

På liknande sätt har den italienska efterkrigstiden skildrats genom 
Fellinis Rom och det tyska undret av Fassbinder.

En vital och rik filmproduktion ger, som en biprodukt, även en 
kontinuerlig historieskrivning åt sitt samhälle. Ett levande registre-
rande inte bara av gatorna, husen, bilarna, människorna, kläderna, 
utan även av sätten att tala, frågorna som ställts.

Sjuttio- och åttiotalens nya förhoppningar och farhågor skildras  
på ett sätt i Sällskapsresan – där Kim Anderzons lapplisa patrullerar  
i snömodden utanför Sun Trips charterkontor i Hötorgscity. På ett  
annat sätt i Bo Widerbergs Mannen på taket – där polisens nya  
hårdare tag mot nya obegripligare brottslingar resulterar i en 
spektakulär helikopterkrasch ovanpå Odenplans T-station. Och på 
ett tredje sätt i Staffan Hildebrands Stockholmsnatt – där han ju  
faktiskt för första gången presenterar en rad gestalter och relationer 
som skulle bli grundläggande för beskrivningen av vårt samhälle  
under decennier framöver.

”EN VITAL OCH RIK 
FILMPRODUKTION 
GER, SOM EN 
BIPRODUKT, ÄVEN 
EN KONTINUERLIG 
HISTORIESKRIVNING  
ÅT SITT SAMHÄLLE. 
ETT LEVANDE 
REGISTRERANDE INTE  
BARA AV GATORNA, 
HUSEN, BILARNA,  
MÄNNISKORNA,  
KLÄDERNA, UTAN ÄVEN  
AV SÄTTEN ATT TALA, FRÅ-
GORNA SOM STÄLLTS.”

11  



12  

ALLT SOM VISAS I SVENSK film är inte stad eller Stockholm (även om branschen med tidstypisk tröghet länge 
trodde att det var den enda staden i Sverige där man kunde producera film). Det vore inte svenskt om inte 
landet och naturen var med på ett hörn.

Skärgårdsmiljön har fått sina hyllningar i TV-filmatiseringen av Hemsöborna och i Vi på Saltkråkan.  
Den främsta källan till kunskap om hur bondesamhället såg ut är säkerligen för många de andra Astrid  
Lindgren-filmerna, om Emil eller Madicken.

Med Änglagård 1992 visade Colin Nutley och producenten Lars Jönsson med eftertryck att det  
fortfarande finns liv, och ekonomisk bärkraft, i den gamla svenska längtan till landet.

På många sätt inleddes en ny epok med den filmen. Jönsson och hans bolag Memfis Film steg med en rad 
succéer fram till en dominerande roll i den svenska filmbranschen. Samtidigt hade en regional filmpolitik 
börjat växa fram på olika håll i landet. Memfis inledde samarbete med Film i Väst och startade Trollywood i 
Trollhättan.

Plötsligt hade den ledande svenska filmen, både kommersiellt och konstnärligt, titlar som Fucking Åmål 
eller Kopps eller Masjävlar och utspelade sig på helt andra platser än i storstan. Delvis av regissörernas och 
producentens intresse, men delvis också på grund av att mer än hälften av det offentliga stödet till svensk 
filmproduktion kommer från de regionala filmfonderna. När Film i Skåne nu satsar på att bygga upp en 
liten filmindustri på kraften av tretton Wallanderfilmer kommer det bland annat att innebära att vi får se bra 
mycket mer av Ystad med omnejd på bio, precis som vi fått se en hel del av den där korvkiosken som ligger vid 
Trollywoodkontoret i Trollhättan.

BRANSCHEN HAR INSETT att man kan göra svensk film på andra ställen än i Stockholm. Och det var väl  
i och för sig på tiden. Men samtidigt tunnas Stockholmsbilden på filmduken ut.

Vad innebär det – för Stockholm som stad och region, för stockholmarna och för de som inte bor  
här själva? Att Stockholmsbilderna i filmen successivt blir allt äldre, och att de kanske skarpaste bilderna för 
evigt är svartvita och sextiotalspräglade? Som om nuet och framtiden inte var lika verkliga eller viktiga.

En av de viktigaste kunskaper filmen kan ge oss handlar om tiden. Och det är ju en berättelse som  
förtjänar att fortsätta berättas. Det är uppenbart att någonting har hänt om man tänker på tidsperspektivet 
från Sommaren med Monika och Dom kallar oss mods till, säg, Sprängaren, Vuxna människor och  
165 Hässelby. Utan filmerna hade det varit svårare att se denna förändring och bilda sig en uppfattning  
om vad som hänt, med oss och med platsen där vi bor.

FÖRFATTARE OCH JOURNALIST
 

“STOCKHOLMSBILDERNA I FILMEN BLIR ALLT ÄLDRE,  
OCH DE KANSKE SKARPASTE BILDERNA ÄR SVARTVITA  
OCH SEXTIOTALSPRÄGLADE. SOM OM NUET OCH  
FRAMTIDEN INTE VAR LIKA VERKLIGA ELLER VIKTIGA.”
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Tre fallstudier  



15  

+  Flera storstadsregioner satsar på filmproduktion.  
 Varför och hur? Vilka effekter märks?

+  Tre fallstudier tecknar tre olika exempel på satsningar, från ett  
 strikt regionalekonomiskt fokus till andra argument i centrum,  
 såsom image och kulturella värden. 

+  Rotterdam identifierade en lönsam affär genom en  
 innovativ affärsmodell. 

+  London ville systematisera och säkra en redan framgångsrik kreativ  
 sektor ihop med en satsning på imagebyggande och turism. 

+  Inom Ile-de-France med Paris i centrum ifrågasätter ingen en  
 satsning på filmproduktion – det är en del av identiteten – men sektorn  
 höll på att falla samman och en injektion krävdes.

Tre fallstudier  



 

+  Industristaden Rotterdam insåg att något behövde göras.

+  Staden idenfierade en satsning på filmproduktion som en 
 finansiellt lönsam affär. En innovativ affärsmodell låg bakom  
 denna kalkyl samtidigt staden letade efter nya möjligheter för  
 sysselsättning – och tio år senare är succén tydlig.

  

Rotterdam  
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BAKGRUND
U NDER 1980-TA LET och i början av 1990-talet genomgick Rotterdam stora strukturförändringar, då  
varvsindustrin – stadens viktigaste näringssektor – nedmonterades. I efterdyningarna av dessa förändringar 
insåg stadens makthavare att något radikalt behövde ske för att stärka stadens ekonomiska ställning och  
skapa sysselsättning i regionen. 1995 låg en rapport klar som fastställde stadens framtida ekonomiska  
policy. Tre sektorer identifierades som extra betydelsefulla för stadens framtid. En av dessa var film- och  
mediaproduktion. 

Bakgrunden till beslutet att satsa på film och media utgick såväl från ett internt som ett externt  
perspektiv. Globalt fastlogs, helt korrekt, att mediasektorn uppvisade fortsatt stark tillväxt men samtidigt  
var i ett ökande behov av kompetens och kapital. I det interna perspektivet, det vill säga för Rotterdam och 
den omgivande regionen, var det tydligt att film- och mediasegmentet var kraftigt underrepresenterat.  
Av tradition har Amsterdam varit den stora motorn på filmområdet i den holländska ekonomin, men en  
satsning på filmproduktion även i Rotterdam förväntades än då generera ett antal nya arbetstillfällen,  
investeringar samt ekonomisk aktivitet.  Den nya policyns syfte var därmed inte minstatt locka över fler  
filmproduktioner till Rotterdam, dels från konkurrerande städer i Nederländerna och dels från utlandet. 

Policyn gestaltades i form av en ”twin-track”-strategi, där de nybildade Rotterdam Film Fond (RFF)  
och Rotterdam Development Company (OBR) ingick och samarbetade kring de ambitiösa mål som  
lades fast. Varje part tilldelades specifika och inbördes avgränsade områden: filmfonden RFF investerade  
i filmproduktion och utvecklingsbolaget OBR investerade i infrastruktur, med Rotterdam stad som  
kontrollerande och samverkande kraft. 

SY F TET MED SA M A R BETSFOR MEN Stad-OBR-RFF var tydligt enligt RFF:s verkställande direktör 
Jacques van Heijningen: ”Vi vill skapa ett nära samarbete där positiva synergier kan uppstå, som i längden gynnar 
Rotterdams långsiktiga utveckling. Summan är som bekant ofta mer än de ingående beståndsdelarna.” 

Utvecklingsbolaget OBR tog därmed rollen som ett av staden sanktionerat fastighetsutvecklingsbolag 
med uppgift att skapa liv i de förfallna och övergivna delarna av Rotterdams hamn där tidigare fartygs-
konstruktion och fabriker varit aktiva. I dessa områden skulle nu bostäder byggas, affärslokaler skapas och 
en mängd stödfunktioner såsom utbildnings- och studiolokaler för filmproduktion skapas. OBR fick även 
ansvar för förvaltningen av fastighetsbeståndet.  

FILMFONDEN RFF fick på sitt bord att stödja den blygsamma kompetensen som fanns inom stadens filmpro-
duktion. Vägen dit skulle framför allt gå genom att locka filmproduktioner med hjälp av riktade finansiella in-
satser (lån) samt inrättandet av plattformar för utbyte av kompetens och utbildning. Särskilt fokus skulle ägnas 
åt produktioner som långsiktigt bidrar till att stärka Rotterdams ekonomiska ställning. Till RFF:s förfogande 
skapades en fond på 2,7 miljoner euro med pengar från en av Rotterdam stad särskilt inrättad utvecklingsfond.                  

ROTTERDAM STAD

OBR                                                     RFF
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STRATEGISK MODELL

Verksamheten
FILMFONDEN RFF etablerades alltså 1996 som en oberoende organisation under Rotterdam stad med fokus på 
att långsiktigt stärka filmsektorn i Rotterdam. Det första året var budgeten på relativt blygsamma 400 000 euro.

Fonden arbetar efter grundprincipen: ”lån, inte bidrag”. Detta lån skall ”återbetalas” genom en betingelse att 
utöver de pengar som utbetalas ska 200 procent av de utbetalade medlen spenderas i form av inköp i Rotterdam. 
Principen är 1/3 lån, 2/3 produktionsmedel. Utbetalningar från fonden grundar sig enbart på produktionens 
ekonomiska potential och medel betalas enbart ut till produktionsbolag som är baserade i Rotterdam. Således 
kan man enkelt och direkt mäta fondens effekt på stadens ekonomi. 

RFF är organiserad som en stiftelse med en styrelese bestående av dels politiker, dels experter från film- 
produktionsområdet. Administrationen sköts av ett kontor med RFF:s VD Jacques van Heijningen i spetsen. 
Utöver administrationen av fondmedel ansvarar RFF också för att tillhandahålla ett antal kringtjänster. 

EXEMPEL PÅ KRINGTJÄNSTER
  Service och teknisk produktionssupport, filmlicenser och tillstånd, inspelningsplatser, kontakter  
 med lokala produktions- och filmrelaterade företag, etableringsmöjligheter, databas med samtliga  
 lokala aktörer samlade, rådgivning 
  RFF stödjer också utbildningssatsningar, kursverksamhet och karriärnätverk av olika slag.

 
Regelverk & villkor för stöd
RFF BIDR A R MED  finansiella medel till produktion av spelfilmer, dokumentärer och TV-produktioner som 
helt eller delvis produceras i Rotterdam-regionen. Möjliga finansiella stöd består av räntefria lån som återbeta-
las mot produktionens nettovinst. Återbetalningar på lån återinvesteras i fondens arbetskapital. Fondens maxi-
mala bidrag till enskilda produktioner uppgår till 200 000 euro för producenter baserade i Rotterdam och 100 
000 euro för internationella samproduktioner. Utländska produktioner måste hitta ett produktionsbolag med  
verksamhet i Rotterdam för att kunna kvalificera sig för lån ur fonden.

Däremot finns inget formellt krav på att inspelningen förläggs till själva staden. Som exempel, berättar  
Marieke Kolet på RFF, att den framgångsrika och belönade dokumentärfilmen Shape of the Moon producerats 
av ett lokalt produktionsbolag men filmats i sin helhet i Indonesien. ”Men eftersom ett Rotterdamföretag var 
involverat i produktionen uppfylldes kravet för att kvalificera filmen för lån ur RFF:s fond”, berättar Marieke.

Det avgörande kriteriet för att kvalificera sig för stöd är istället att minst det dubbla beloppet (200 procent 
av produktionskostnaden, 150 procent för internationella samproduktioner) av den av fonden lånade summan 
spenderas på företag verksamma i filmproduktionsektorn i Rotterdam (personal, lokaler, material). Därutöver 
finns alltså inget formellt krav på att själva inspelningen måste ske i staden, men RFF kan besluta sig för att 
stödja en produktion i större utsträckning om en majoritet av inspelningen förläggs till Rotterdam. RFF ger 
också extra stöd på uppemot 25 000 euro till filmprojekt initierade av producenter baserade i Rotterdam.  

En riskbedömning sker inför beslut om utbetalning, utifrån tidigare erfarenhet hos personerna och före- 
tagen som ansöker samt beräknad förmåga att fullfölja projektet i konstnärliga, tekniska och finansiella termer. 
RFF tar också in i beslutsunderlaget huruvida produktionen har en chans att nå internationell distribution.

RFF fattar enbart beslut baserat på ekonomiska kriterier. Utvärdering av de konstnärliga kvaliteterna i  
produktionen överlämnas till oberoende aktörer såsom the Netherlands Film Fund, Dutch Cultural  
Broadcasting Fund och Rotterdam Art Foundation

1 Verksamhet som till dess karaktär påminner om traditionell filmkommissionärsverksamhet.
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Nederländska Filmfonden, Holländska Kulturfonden, 
Rotterdam Art Foundation – bedömer konstnärliga kriterier

RFF – bedömer ekonomiska kriterier & utbetalar medel 

Rotterdambaserad producent Internationell samproduktion

Film & Mediasektorn i Rotterdam

FIGUR ÖVER FLÖDEN OCH ARBETSSÄTT

”VI VILL SKAPA ETT NÄRA SAMARBETE DÄR POSITIVA 
SYNERGIER KAN UPPSTÅ, SOM I LÄNGDEN GYNNAR  
ROTTERDAMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING.”
        JACQUES VA N HEIJNINGEN
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REGIONALA EFFEKTER & MÅLSÄTTNINGAR
SEDA N FONDENS första verksamhetsår fram till och med 2004 har ca 18 miljoner euro investerats från  
RFF i filmprojekt som under samma period investerat ca 54 miljoner euro i stadens film- och mediaindustri. 
Utvecklingen illustreras i figur 1 nedan.

FIGUR 1: DIR EKTINV ESTER INGA R JÄ MFÖRT MED RFF L Å N
  

 

U NDER PER IODEN 2001 till 2003 ökade antalet inspelningsdagar i Rotterdam från 150 till över 700  
dagar, enligt figur 2 nedan. Under samma period ökade direktinvesteringarna i staden i ungefär samma  
takt, enligt figur 1 ovan, medan utbetalningar från RFF-fonden emellertid växte betydligt långsammare.  
Det är således rimligt att tänka sig att flera faktorer spelade in i denna utveckling, där RFF-fonden  
dock givetvis hade en viktig funktion, men där även utvecklingen av infrastruktur, utbildningar och  
lokala produktionsbolag bidrog positivt.

FIGUR 2. A NTA L INSPELNINGSDAGA R FÖR FIL MPRODUKTION I ROT TER DA M 20 01-20 03
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R ESONEM A NGET OVA N återspeglas också i den tillväxt, måhända från en blygsam nivå, som Rotterdams  
filmindustri har gått igenom under den senaste tioårsperioden (se figur nedan). Utvecklingen påvisar den  
positiva trend för hela sektorn som RFF:s arbete medför, speciellt i det etableringsskede av hela sektorn  
som rådde 1994. Vad som därefter sker vilket illustreras tydligt i grafen 1 ovan är att när väl sektorn växer och 
lever av egen kraft kommer de privata investeringarna i varje enskild produktion växa betydligt snabbare  
(och uppta en större del av) relativt RFF fondmedel. Avkastningen på satsningarna bör därför betraktas från  
ett längre tidsperspektiv.

FIGUR 3. OMSÄT TNINGSTILLVÄ X T ROT TER DA MS FIL MINDUSTR I 

VISION 2010 FÖR FILMFONDEN RFF
Storlek: större
Bredd: mångfald
Djup: kvalitet

STORLEK: 
+    Utvecklat produktionsstöd 
+    Extra finansieringsmöjligheter genom nationella och europeiska fonder

BREDD: 
+    Utveckla strategin för att etablera nya och locka befintliga filmproduktionsbolag till Rotterdam
+    Stödja tillväxtsektorer såsom animering och nya medier 
+    Stärka lokala produktioner/sändningar
+    Stärka och utveckla Rotterdam som en attraktiv plats för arbete och boende

DJUP: 
+    Länka Rotterdams utbildningar till arbetsmarknaden
+    Stödja och utveckla befintlig expertis inom filmproduktion i Rotterdams 
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+ Centrum för filmindustrin i Frankrike har traditionellt legat i  
 Ile-de-France-regionen, med Paris i spetsen. Men detta var plötsligt  
 inte längre självklart. En negativ spiral identifierades: produktioner  
 började flytta ut till både andra franska städer och framför allt till   
 andra länder. Talangpoolen med filmarbetare höll på att falla sönder.
+ Motvapnet var att etablera en filmfond, vilket skedde 2001.  
 Målet var att bevara regionens kreativa och ekonomiska mångfald.

BAKGRUND
ILE-DE-FR A NCE (IDF)  är Frankrikes ekonomiska motor med 18 procent av landets företag och  
26 procent av dess BNP och är dessutom Europas näst största ekonomiska region. IdF består av åtta så  
kallade departement av vilka Paris är ett av dem. Regionen är geografiskt placerad nordväst om Paris.

Film- och mediasektorn bidrar med en betydande andel av regionens ekonomiska och kulturella vitaitet. 
Inom regionen återfinns närmare 400 produktionsbolag och en majoritet av Frankrikes mediabolag.  
70 procent av landets filmer produceras i IdF och 90 procent av mediarelaterade industrier är koncentrerade 
till regionen, med 15 000 fulltidsanställda och 25 000 deltidsanställda. I regionen finns över 80 moderna 
inspelningsstudios. Detta innebär att det inom IdF finns ett mångfacetterat, och för Frankrike unikt, nätverk 
av talang – från skådespelare till regissörer, producenter, filmare med mera. 

I takt med en allt intensivare internationell konkurrens och olika typer av lokala och regionala stöd- 
funktioner runt om i Europa, har dock antalet produktioner och produktionsbolag i regionen kraftigt 
minskat.Ett flertal stora bolag med CanalPlus i spetsen har stängt ner, eller flyttat utomlands. Mot denna 
bakgrund bedömde regionens företrädare att den unika talangpoolen hotades. 

Åtgärder togs fram 
R EGIONENS FIL MKOMMISSION  beslutade att en stödfond skulle etableras, riktad mot film- och  
produktionsindustrin. 

”Syftet var och är att säkerställa fortlevnaden av regionens kompetens och förhindra utflyttning genom att finan-
siellt stödja produktioner förlagda till regionen”, berättar filmkommisionens chef Olivier-René Veillon.

  Därutöver stramades filmkommissionens arbete med det statliga institutet för kulturell samverkan upp, 
i syfte att skapa förutsättningar för att lyfta fram hela regionens potential för filmproduktion både ur ett 
nationellt och internationellt perspektiv.

 

Paris 
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STR ATEGISK MODELL
Verksamheten
I A PR IL 20 01 ETA BLER A DES  IdF:s filmfond. Fonden finansieras av regionen Ile-de-France och Paris stad.  
Organisationsformen är så kallad ”etablissement publique” och står under direkt insyn av Paris borgmästare. 
Fondens styrelse består av tio representanter från IdF:s kommunstyrelse och sex representanter från  
filmindustrin; alltså en kombination av politiska och kulturella företrädare. Styrelsen består i sin tur av två 
granskningskommittéer, en för film och en för övriga produktioner. 

Fonden syftar till att bidra med ekonomiska medel till produktioner baserat på konstnärliga, ekonomiska 
och finansiella kriterier. I praktiken innebär detta att fonden stödjer franska och utländska produktioner som 
lägger en betydande del av sin produktionsbudget på produktionsbolag i IdF-regionen.

Fondens har därmed tre uttalade syften: (1) att motverka den pågående trenden av utflyttning av franska 
produktioner, (2) att locka utländska produktioner till regionen och slutligen (3) att bevara regionens kreativa 
och ekonomiska mångfald. 

Direkta ekonomiska effekter betonas dock inte i det här fallet till skillnad från Rotterdam trots att fler 
produktioner i regionen medför sådana. I stället förklaras fondens satsning implicit med den prestige och 
stolthet som regionen fäster vid sin filmproduktion och kultur generellt. Frågan varför filmproduktion ska 
stödjas möter bara oförstående – svaret anses så självklart att det inte uttalas. I bakgrunden ligger en stark 
övertygelse om att filmens kulturella värde är stort.

Regelverk & villkor för stöd
FONDENS MEDEL FÖR DEL AS EF TER FÖLJA NDE PR INCIPER:
+ Filmproduktioner måste vara längre än 1 timme.
+ Mediaproduktioner kan inte bestå av informationsprogram, spelshower, sport, reklam eller teleshopping.
+ Produktioner måste uppnå ett av kommittén fastlagt kvalitetsmål.
+ Enbart franska företag kan kvalificera för stöd. Utländska produktioner måste därmed 
 vara lierade med en fransk samproducent.
+ 50 procent av produktionen måste filmas i IdF-regionen.
+ Produktionen måste använda sig av lokala studios, produktionsanläggningar och tjänster.
+ 25 procent av produktionskostnaderna, före skatt, måste spenderas i IdF-regionen.

BELOPP SOM UTBETALAS är kopplat till det antal veckor som produktionen filmar i regionen och antalet 
lokala tjänster som nyttjas.  Fondens investeringsdel i en produktion uppgår aldrig till mer än 50 procent av 
den totala produktionskostnaden. Fonden kallar finansieringshjälpen formellt sett för lån men är väldigt  
generösa med villkoren: om produktionen blir en succé betalas enbart delar (ca 15-20 procent) av lånet 
tillbaka och dessa pengar går i så fall tillbaka till fonden. Återbetalningen ska ske inom tre år från det att 
produktionen släpps. Hittills har dock inga produktioner återbetalat några pengar. 

Filmfondens styrelse är endast rådgivande. Om styrelsen finner att en produktion uppfyller de uppställda 
kraven för att kvalificeras för stöd, vidarebefordras ansökan till IdF-regionens verkställande och administrativa 
enhet som därefter bestämmer stödets typ, omfattning och belopp.  

Bredvid IdF-regionens filmfond finns även en filmkommissionsverksamhet. Kommissionen är fram-
trädande vid större filmfestivaler och evenemang världen över i syfte att generera mer arbete till regionen.  
Syftet är att vid dessa tillfällen identifiera olika filmprojekt i dess planeringsfas och uppmuntra dessa att 
använda IdF för inspelning och produktion. Detta arbete är en del av det nationella direktiv som utformats av 
Frankrikes nationella filmkommission. 
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Regionens administrativa enhet (”IdF municipalité”) –  

bestämmer stödets typ, omfattning och belopp

IdF Filmfond (”etablissement publique”) –
rådgivande och administrerande funktion

IdF-baserad producent Internationell samproduktion

Film- & Mediasektorn i IdF

FIGUR ÖVER FLÖDEN OCH ARBETSSÄTT

IdF-regionen
”Branding-effekter”
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REGIONALA EFFEKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
Kulturella/konstnärliga
ET T HU NDR ATA L PRODUKTIONER  med skiftande konstnärlig och ekonomisk potential har  
medfinansierats under perioden 2001-2004. Enligt fondens utvärdering ”har fondens verksamhet ökat  
bredden i filmskapandet”. Målsättningen med fonden är alltså inte att enbart investera i högprofil- eller 
direkt lönsamma produktioner, utan även i mindre produktioner som bedöms inneha konstnärlig höjd.  
Under fondens första fyra år har regionen sett en fortsatt nedgång i antalet produktioner. Förhoppningen  
är dock att trenden har motverkats och på sikt kan vändas tack vare fondens arbete.  

Tillväxtrelaterade
SA MTL IGA MOT TAGA R E AV ekonomiskt stöd har bedömts generera ett avtryck på filmindustrin i regionen.  
Vidare uppfattar man att arbetet med att förhindra utflyttningen av produktioner varit relativt  
framgångsrikt, men att det är svårt att konkurrera med utländska initiativ såsom skattelättnader och olika 
former av återbetalningsprogram. Dessa skattelättnader finns redan på det nationella planet (se ruta nedan) 
men många mottagare av filmstöd från fonden har på senare tid efterfrågat utökade skattelättnader. Sam-
mantaget är ändå bilden att regionens företag inom filmproduktion har stärkts, men att mer krävs.

Nyckeltal fonden 2001-2004 
+ Sedan fonden etablerades har den investerat i 100 filmer med sammantaget 29,4 miljoner euro.
+ Budgeten för 2005 omfattar 14 miljoner euro.
+ Medelkostnad per projekt är 289 450 euro. 
+ Majoriteten av de filmer som medfinansierades hade en budget på 4-6 miljoner euro.
+ Under perioden har 33 filmer nått biograferna, vilka lockade totalt 17 miljoner besökare. 
+ 12 filmer hade mer än 500 000 besökare vardera.
+ 4 filmer hade fler än 1 miljon åskådare.

SKATTELÄTTNADER SOM INCITAMENT
Efter succén för grannlandet Belgien, har nu även Frankrike bestämt sig för att göra sina riktade skattelättnader mot filmproduktion mer 
attraktiva. Producenter kan numera dra av mellan 10 och 20 procent av så kallade ”under linjen”- kostnader (det vill säga teknik-, studio-  
och övriga produktionsrelaterade kostnader), så länge en majoritet av dessa kostnader kan spåras till franska företag verksamma i Frankrike. 
Tidigare fanns ett tak på 500 000 euro, men från och med januari 2005 kommer detta tak höjas till 1 miljoner euro. 
 Det nya systemet gör det mer attraktivt för producenter i mellansegmentet, vilket inte var fallet tididigare, enligt François Hurard, ansvarig 
på Frankrikes producentförening, Centre National de la Cinematographie (CNC). Enligt Hurard gäller inte stödet enbart hel-franska produk-
tioner: Om till exempel utländska skådespelare används men de produktionsrelaterade kostnaderna ändå läggs i Frankrike, är produktionen 
kvalificerad för skattelättnaden.
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+ Kan du gå omkring i Notting Hill i London utan att tänka på filmen  
 med samma namn? Kan du över huvud taget gå omkring i London  
 utan att ha alla helikoptersvepande stadsvyer i bakhuvudet – med  
 Big Ben,Themsen och Tower Bridge?

+ Att stärka denna profil – denna marknadsföring – är ett av Film  
 Londons syften. Men ännu viktigare i satsningen är att investera i  
 Londons framgångsrika kreativa sektor generellt, där filmen fungerar  
 som ett viktigt nav.

STR ATEGISK MODELL
Verksamheten
FILM LONDON ARBETAR för att ha en strategisk betydelse för hela Londons mediasektor – film, TV,  
reklam, video och nya medier. Organisationen syftar till att stödja, utveckla och stärka utvecklingen av  
Londons position som en ledande filmstad internationellt sett. 

Verksamheten finansieras av Londons utvecklingsorgan (London Development Agency) och det brittiska 
filminstitutet (UK Film Council). Vidare finansieras Film London till en betydande del av Arts Council, 
europeiska utvecklingsfonden samt London stad.

V ERKSA MHETEN OMFAT TA R:
+ Investeringar i nya och etablerade filmskapare genom ett flertal fonder riktade mot lågbudget  
 produktioner.
+ Stöd till utbildning och affärsutveckling.
+ Visningar och events med Londonproduktioner och talangfulla filmskapare.
+ Nationella och internationella turistinitiativ.
+ Marknadsföring av London internationellt som en attraktiv bas för film- och mediaproduktion.

SY F TET MED SATSNINGEN är att i en ökande internationell konkurrens slå fast Londons position som 
filmstad. I en kommentar säger Ken Livingstone, Londons borgmästare: 

“London has risen to the challenge to put it at the forefront of the international screen industries and the London 
Filming Partnership will make the city an even easier and cheaper place to film. This agreement will make sure that 
film continues to deliver massive cultural and economic benefits to the capital.”  

London  
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Projekt & samarbeten inom Film London
A RTISTS’ MOV ING IM AGE NET WORK (A MIN) 
Ett finansiellt stöd riktat till Londonbaserade kreatörer verksamma inom konstnärligt filmskapande i  
London. Stödet omfattar ett brett spektra av uttrycksformer såsom film, video, digitala produktioner,  
installationer, animationer med mera. Syftet med fonden är att hjälpa och locka artister till det dynamiska  
och breda register av tjänster, resurser och möjligheter som London erbjuder. Förutom fonden, som erbjuder 
stöd från 2 000 pund upp till maximalt 20 000 pund för produktioner och genomförande, erbjuds events, 
seminarier samt rådgivning.

MICRO BUDGET DIGITA L FE ATUR E FIL M FU ND
Den nya fonden som lanseras under hösten 2005, kommer att överbygga det svåra gapet mellan en framgångs-
rik kortfilm och kommersiell långfilm. Fondens förste chef är Maggie Ellis, tidigare produktionsansvarig på 
Film London. Fonden kommer att börja ta in ansökningar från och med september 2005. 

THE L ONDON PLUS PA RTNERSHIP
London ihop med delregionerna ” Southeast of England” och ”East of England” – tillsammans det största 
mediaproduktionscentrumet utanför USA – har initierat London Plus, ett nytt konsortium i syfte att stödja 
filmproduktionen i Storbritanninen.

Producenter från hela världen kommer att via London Plus på ett och samma ställe ges tillträde till hela 
regionens produktionsresurser. Via ett enda telefonsamtal kommer producenter kunna arrangera inspelnings-
platser, söka personal eller hitta en lämplig studio. 

THE L ONDON FIL MING PA RTNERSHIP
Ett unikt initiativ som ska locka filmskapare från hela världen till att förlägga deras produktioner i London. 
Samarbetet är resultatet av tolv månaders arbete och konsulterande mellan Londons samtliga organ relaterade 
till filmproduktion – lokala myndigheter, filmindustrin och stadens attraktioner. Över 90 partners har skrivit 
under det nya samarbetet – inkluderat Londons samtliga lokala myndigheter, kollektivtrafiken, polis-
myndigheten och företag och utbildningsväsen.

ASSISTA NS FÖR FIL M-, T V- OCH R EK L A MPRODUKTIONER I L ONDON 
+ Landets första polisenhet dedikerad till att assistera filmproduktion i London.
+ Transparent kostnadsstruktur för filmproduktion i Londons samtliga distrikt.
+ Fritt användande av personal från Film London för att hitta filmplatser.
+ Fritt nyttjande av filmplatser för studentfilm och kortfilm.
+ Rabatterade boendekostnader på hotell.
+ En gemensam webbportal för all information, platstillgång och tillstånd.
+ En ny enkel guide som gör det enkelt och smidigt att arangera en filmproduktion i staden.

FIL M L ONDON SA MV ERK A R MED V ISIT L ONDON 
Som en del i Film Londons arbete att stödja stadens turistnäring genom film, har det i samarbete med  
Visit London tagits fram särskilda kartor med platser som förekommer i ett antal kända filmer. Kartor har  
till exempel producerats för The Mother och för Love Actually och där båda satsningarna ledde till ett stort  
mediagenomslag. Kartorna beskriver de viktigaste platserna som gestaltats i respektive film och  
rekommenderade promenadvägar för att besöka dessa.
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VISION OCH FINANSIERING
FIL M L ONDONS V ISION  för framtiden är tydlig: ”Att bevara, stödja och utveckla Londons position som en 
ledande internationell stad för filmproduktion och kultur.”

Film London är en relativt ny organisation, grundad i mars 2003. Fram till och med den 31 mars 2004 
genererade Film London intäkter på 1 936 388 pund; varav 828 750 pund härrörde från det brittiska film- 
institutets (UK Film Council) ”grant-in-aid and lottery awards” och 699 148 pund från London Development 
Agency. Totala kostnader under perionden uppgick till 1 512 633 pund, motsvarande ungefär 20,5 miljoner 
kronor. Dessa kostnader fördelades mellan ”lån och projektkostnader” (12,3 miljoner kronor) och ”admini-
strativa kostnader” (8 miljoner kronor). Ett trettiotal personer arbetade inom organisationen under året.
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NEW YORK: ERBJUDANDE OCH STRUKTUR

+ Borgmästaren Michael Bloomberg står i täten för “Made in NY”-
 programmet som ska locka tillbaka filmproduktionen till New York.

+ Hur kan Stockholm jämföra sig med New York när det gäller film? 
 Lektionen som bjuds är hur det snabbt det gick från till handling samt  
 betydelsen av struktur, tydlighet och helhetserbjudande. 

”This is our offer...”
FIL MKOMMISSIONÄ R EN OCH SV ENSK ÄT TL INGEN  Karin Grafstrom börjar berätta om ”Made in NY”-
programmet på tredje våningen i ett halvruffigt hus strax norr om Times Square. Kontoret är enkelt inrett 
– men aktiviteten stor. Varje vecka delas 400 tillstånd ut till olika filmproduktioner.

Incitamentsprogrammet innefattar skattelättnader, fri poliseskort, gratis möjlighet att använda offentligt 
utrymme i stan samt ett antal rabatterbjudanden via ”Made in NY” discount card. Dessutom är stan unik 
genom att erbjuda gratis marknadsföring i form av reklam på busshållplatser och i radioreklam. 

Behövs denna hjälp? Är inte filmsektorn självgående i denna stad som lever i våra medvetanden genom 
de otaliga filmer som gestaltat staden. Den välkända skylinen sätter genast igång fantasin till filmer och tv-
dramatik som Wall Street, Sex and the city och Manhattan. 

ÄV EN I EN STA D som New York har det visat sig att det behövs en struktur, ett tydligt erbjudande. Efter-
som film follows the money – det för dagen bästa erbjudandet, om det nu är i Toronto, eller för den delen i 
Trollhättan – flyttar produktionen dit. 

Detta insåg planeringskontoret i New York omkring år 2000. Det var tydligt att filmproduktioner valde 
andra städer och därmed förlorade staden de positiva ekonomiska effekter, arbetstillfällen och know-how 
som de annars hade fört med sig. En konsultrapport slog fast att branschen ”visuell media” växte mycket 
snabbt och var en av de viktigaste för New York i fråga om sysselsättning och bidrag till den lokala ekonomin. 
Några månader senare, i början av 2004, och med stöd från borgmästaren Michael Bloomberg klubbades 
satsningen igenom.

Nio månader senare var ”Made in NY”-programmet klart och kontoret öppnat. ”We like action over here”, 
är kommissionär Grafstroms kommentar. Resultatet har varit tydligt redan från början: redan efter fem 
månader hade 330 miljoner USD från ny filmproduktion kommit till staden, enligt New York Times  
(1 juni 2005). Staden beräknar att 6 000 nya jobb skapas som en följd av det nya programmet.

Borgmästare Bloomberg har fortsatt att vara tydlig i sitt stöd. I augusti 2005 bjöd han underhållnings-
branscherna till sitt hus på grillfest. Syftet var att uppmärksamma ”Made in NY”-programmet – ett tydligt 
försökt att stimulera stans entertainment industry som sysselsätter 100 000 New York-bor, innefattar 4 000 
företag och bidrar årligen med 5 miljarder dollar till stan. 

10 Marknadsföringen erbjuds till produktioner som förlägger 75 procent av sitt arbete i New York City. Som en motprestation förväntas 0,1 procent av  
produktionskostnaden doneras till en icke-vinstdrivande kulturverksamhet, för att ”stimulera kommander talanger och stärka stans kreativa kluster”.
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ORGANISATIONER I EUROPA
+ En trend på den europeiska filmmarknaden är att olika nätverk för  
 regionala filmfonder har bildats. Betydelsen av samarbete anses stort.

Cine-Regio
ET T EUROPEISKT SA M A R BETE är Cine-Regio, ett initiativ som skapades för att främja samarbete,  
utbyte av erfarenheter och handhavanden mellan regionala fonder i Europa.

Bakgrunden är att i april 2003 gav EU sitt klartecken till tvåårsprojektet kallat ”European  
Coordination of Regional Investment Funds”. Fem regionala organisationer medverkade från början: 
Österrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och Belgien. För att öka samarbetet mellan medlemmarna  
skapades en internationell ideell sammanslutning under namnet ”Cine-Regio” i februari 2004. Under 2004 
växte medlemsantalet till 13 medlemmar från 11 olika länder. Med benäget tillstånd av den aktiva medlem-
men Film i Väst och Västra Götalandsregionen kommer Cine-Regio i januari 2006 upprätta sitt första kontor 
i Göteborg.

E X EMPEL PÅ A KTIV ITETER SOM CINE-R EGIO INITIER AT INK LUDER A R: 
+ Framtagande av ”best practice”-koder för regionala fonder i Europa.
+ Systematisering av data från regionala fonder. Etableringen av en databank i samarbete med  
 European Audiovisual Observatory.
+ Etablerat sig som en partner gentemot europeiska institutioner, vars pågående diskussioner kommer 
 avgöra framtiden för statliga stöd i en europeisk kontext.
+ Skapa kännedom gentemot organisationens medlemmar bland aktörer inom den europeisk  
 film- och mediaproduktion.
+ Uppmuntra till en fortsatt dialog med filmkommissioner över hela Europa. 

SOM ET T LED I A R BETET  med att utforma ett nytt verksamhetsprogram för projektet  
Cine-Regio, har följande områden identifierats som viktiga områden som kräver utveckling som  
en del i Cine-Regios framtida arbete:
+ Vid behov stödja enskilda produktionsprojekt som initierats av Cine-Regios medlemmar.
+ Genom riktade finansiella bidrag, verka för utbyte av erfarenheter mellan producenter i olika regioner.
+ Utvecklandet av ett mentorskapsprojekt där regioner som önskar sätta upp en regional fond kan få  
 assistans och rådgivning av en existerande medlem inom Cine-Regio.
+ Tydligare och sytematisk marknadsföring av organisationens arbete samt de filmproduktioner som  
 mottagit stöd från regionala fonder. Tänkbara kanaler är press, festivaler, hemsida och DVD-material. 
+ Ökad uppmuntran till samproduktion inom organisationen genom riktade möten mellan producenter  
 och regionala fonder.

Utblick  



35  

Capital Regions for Cinema (CRC)
CRC Ä R Y T TER L IGA R E  ett initiativ som nyligen lanserats med målet att dels sammanföra kreativ potential i 
Europas huvudstäder, dels att främja en samverkansmiljö och bidra till fler samproduktioner mellan Europas 
huvudstäder. Vidare kommer nätverket att marknadsföra och positionera den globala attraktionskraften hos 
dessa – platser där kultur, kreativitet och kapital kan mötas och samverka. 

CRC är en direkt effekt av den rådande ekonomiska och praktiska verkligheten: bilaterala samarbeten 
mellan flera europeiska länder fanns sedan tidigare, däremot fanns det ingen tydlig organisationstruktur som 
fångade upp dessa. Vidare uppfattades ett behov av ett ordentligt samarbetsavtal och en organisation med 
vilken regionernas inbördes resurser kan användas. Den bärande idén är att en film har en större kommersiell 
potential då produktionen och distributionen delas mellan flera länder. Samarbetet kan ses som en motkraft i 
konkurrensen mot den amerikanska film(produktions)industrin, vilken i dagsläget kontrollerar 50 procent av 
den europeiska filmmarknaden.   

CRC : S TJÄ NSTER FÖR PRODUKTIONSBOL AG I MEDLEMSSTÄ DER NA:
+ Utbyte av tjänster för att uppmuntra samarbeten mellan producenter, i syfte att utveckla  
 samproduktioner mellan länderna.
+ Distribution av filmrättigheter i varje partnerland.
+ Reguljära samproduktionsmöten riktade mot produktionsbolagen för att  
 presentera projekt i samtliga regioner.
+ Olika evenemang: festivaler, presskonferenser, förhandsvisningar.

 

”DEN BÄRANDE IDÉN ÄR ATT EN FILM HAR EN STÖRRE  
KOMMERSIELL POTENTIAL DÅ PRODUKTIONEN OCH  
DISTRIBUTIONEN DELAS MELLAN FLERA LÄNDER.  
SAMARBETET KAN SES SOM EN MOTKRAFT I  
KONKURRENSEN MED DEN AMERIKANSKA FILMINDUSTRIN.”



+  Fallstudierna har visat att storstadsregioner satsar på  
 filmproduktioner. Detta gäller även etablerade – det blev plötsligt  
 tydligt att  ”We’ ll always have Paris” inte längre gällde i film- 
 sammanhang. Således har alltså städer och regioner som vi kanske  
 trott för evigt förknippade med film varit tvungna att agera.

+  Varför? En bukett av argument finns. Från att filmsektorn är i   
 fortsatt tillväxt till indirekta effekter på ekonomin, samt kulturella  
 värden. Det här avsnittet sammanfattar de olika argumenten och   
 vidgar diskussionen.

OLIK A ARGUMENT
DET Ä R EN SA K att filmmarknaden i sig förväntas växa med 8,5 procent årligen i Europa under perioden  
2005–2009. I absoluta tal från 200 miljarder kronor till drygt 300 miljarder kronor.3  

Det är en annan sak att filmbranschen skapar ytterligare effekter, som var för sig eller tillsammans svarar 
på frågan varför satsningarna har skett. Effekterna som filmproduktion tillför kan sorteras under följande 
rubriker: 4 

NÄ R INGSL IV OCH SYSSELSÄT TNING 
Filmerna säljs på en marknad där även stödjande aktörer inom till exempel distributionsledet och 
”merchandising”5 får utrymme. Verksamheterna bidrar till bruttonationalprodukten (eller BRP:n)  
och skapar sysselsättning.

IM AGE, BÅ DE IDENTITET OCH PR
Filmen som medium är starkt imagebyggande, både i form av hur vi ser på oss själva (identitet) och hur andra 
ser på oss (PR-bilden). En viktig faktor är att upplevelsen av att se en film blir en del av oss själva och därmed 
blir en byggsten i vår mentala värld och som vi alltså kan återkomma till.

L OCK A R 
På kort sikt i form av turism: hur många av oss har inte blivit påverkade i valet av resmålet efter att ha sett en 
film? På längre sikt i form av etableringar – turism är känd som ett första steg mot val av boende, men också 
genom att personer som arbetar i det audio-visuella klustret är ett exempel på personer inom den kreativa 
klassen, erkänd som värdeskapare för hela ekonomin och diskuterad på kommande sidor.

Analys  
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MERVÄ R DE
Verksamheten medför även effekter på andra sektorer. Vad gäller filmproduktion kan vi se att den i hög 
grad består av mindre företag och/eller frilansare.6  Därför arbetar många med annat än filmproduktion, till 
exempel tv och reklam. Att en filmproduktion finns ökar alltså möjligheten till en kritisk massa när det gäller 
efterfrågan på sysselsättning för dessa utövare. Sammantaget utgör sektorerna beståndsdelar i det så kallade 
audio visuella klustret, som även överlappar det framväxande digitala media-fältet; ett av de snabbast 
växande marknaderna i världen.

EGENVÄ R DE
Dessutom finns andra värden, ofta benämnda som kulturella värden som kan vara svårare att fånga i  
ekonomiska termer. Värdet av att skriva sin historia, av att fånga en tid i bilder, av en mångfald av röster  
i den offentliga diskussionen i vårt samhälle, av att hålla fram både skönhet och det mindre vackra men  
ändå verkliga.

OM V I A NA LYSER A R vilka som har varit de huvudsakliga orsakerna bakom satsningarna på filmproduktion 
i de tre studerade fallen – Rotterdam, Ile-de-France och Greater London – ser vi att de skiljer sig något, men 
att de går att härleda till rubrikerna enligt ovan.

Satsningen i Rotterdam är mer ekonomiskt fokuserad (näringsliv) än i Ile-de-France-regionen där det 
anses vara en självklarhet att filmproduktion ska finnas (inåtriktad image, det vill säga identitet, samt egen-
värde). I London-regionen fokuseras på ett brett spektrum i regionen, men inte minst framhålls bilden av 
London (utåtriktad image). I alla tre fall framhålls filmproduktions viktiga roll som motor (näringsliv och 
sysselsättning samt mervärde). 

Svaret på frågan varför satsningarna på filmproduktion har skett består alltså av flera svar. 

3  PricewaterhouseCoopers (2005), Global Entertainment and Media Outlook: 2005-2009.
4  Rubrikerna följer solsystemsmodellen i Nielsén, T. (2004), Understanding the Experience Industry – A Swedish Perspective on Creativity, Volante QNB,Stockholm.
5  Mer än 50 procent av intäkterna för filmindustrin i USA kommer från ”merchandising”, det vill säga från produkter  
 som härstammar från filmen men som inte är själva filmen, till exempel leksaker.
6  99,7 procent av företagen i filmbranschen i Sverige är företag med 1-19 anställda, enligt bearbetning av källmaterialet till KK-stiftelsen (2004),  
 Upplevelseindustrin 2004 – Statistik, www.kks.se. (Siffrorna avser 2002 och kommer Statistiska centralbyrån.) Däremot härstammar 15 procent av det 
 samlade förädlingsvärdet från de 0,1 procent av företagen som har 50-149 anställda (inga företag med 150 eller fler anställda är registrerade).

”BILDEN BLIR BEGRÄNSAD GENOM ATT ENBART BETONA 
NÄRINGSPERSPEKTIVET. DET ÄR INGEN SOM BETVIVLAR 
ATT FILMBRANSCHEN INTERNATIONELLT SETT ÄR EN TUNG 
NÄRINGSGREN, MEN MED ETT LITET SPRÅKOMRÅDE SOM 
DET SVENSKA ÄR MARKNADEN INTE TILLRÄCKLIGT STOR 
FÖR ATT BÄRA EGNA PRODUKTIONER.”



HUVUDSAKLIGA ARGUMENT BAKOM SATSNINGAR  
PÅ FILMPRODUKTION

ROTTERDAM: 
1.    Regionalekonomisk intäktsmodell: ökad konsumtion i samband med inspelningar.
2.    Motor för att skapa en infrastruktur för ett audiovisuellt kluster.

ILE-DE-FRANCE: 
1.  Identitet: film som självklarhet i regionen.
2.  Säkra och stimulera det audiovisuella klustret.

GREATER LONDON: 
1.    Branding och turism: London som hip och kreativ stad.
2.    Viktig sektor för kreativa näringarna-klustret. 
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UPPLEVELSEINDUSTRIN, KREATIVA  
NÄRINGAR OCH DEN KREATIVA KLASSEN
RU NT OM I VÄ R LDEN pågår satsningar på the creative industries, i Sverige under benämningen  
upplevelseindustrin eller de kreativa näringarna. I Asien finns mängder av exempel: I Peking i Kina  
arrangerades i juli 2005 konferensen ICIC (International Creative Industries Conference). I Sydkorea är sats-
ningen på dessa branscher absolut högsta prioritet, med datorspel och elektronikleverantörena i fokus.  
I Australien och Nya Zeeland märks likaså tydliga satsningar, liksom i de flesta länder i Europa. Även i 
många u-länder finns flera initiativ, eftersom förväntningar finns att dessa kan ”hoppa” direkt till nya  
sektorer som kan bidra till välstånd, utan att ha byggt upp en infrastruktur för traditionella industrier.  
Det sistnämnda förklarar FN:s engagemang.

Orsakerna till alla dessa satsningar går att spåra i de nämnda argument enligt ovan – det finns inte ett svar, 
utan en kombination av flera.

EN EKONOMISK A NA LYS  av de här sektorerna bör därmed alltid kompletteras med flera perspektiv. Å ena 
sidan är det tydligt att marknaderna för upplevelser växer. FN menar att de kreativa näringarna i världen  
växt från 831 miljarder USD år 2000 till förväntade 1,3 triljoner USD år 2005; en tillväxttakt på sju procent  
årligen. Bedömningarna matchar konsultföretaget PWC:s prognos som sträcker sig vidare till 2009: en 
marknad på 1 340 miljarder USD år 2005 som förväntas öka till 1 778 miljarder USD år 2009; en estimerad 
tillväxtakt på 7,3 procent årligen under perioden 2005-2009.7 

Förklaringen till (den fortsatta) tillväxten går att spåra i för det första en god ekonomisk miljö där många 
har råd att unna sig underhållning, för det andra i nya ”intäktsmöjligheter”, primärt möjliggjorda av ökad 
spridning av bredband i hemmen, utveckling av mobiltelefoner och digitalisering generellt sett.

Om vi ser på svenska siffror bidrar upplevelseindustrin i Sverige till nästan fem procent av landets brut-
tonationalprodukt, enligt KK-stiftelsen.8 Tillväxten inom filmbranschen var nästan 8 procent under perioden 
1997-2002 sett till omsättningen; varav 24 procent inom film- och videodistribution.

I Stockholm var nästan 40 000 personer sysselsatta inom de kreativa näringarna år 2003; vilket innebar 
drygt fyra procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i stockholmsregionen. Sysselsättningen inom 
dessa näringar i denna region växte under den studerade perioden med 2,4 procent per år.9

Å A NDR A SIDA N blir bilden begränsad genom att enbart betona detta näringsperspektiv. Det är ingen 
som betvivlar att filmbranschen internationellt sett är en tung näringsgren, men med ett litet språkområde 
som det svenska är marknaden inte tillräckligt stor för att bära egna produktioner. Därmed kommer andra 
argument in i bilden av typen egenvärde, PR, identitet, klustermotor och sysselsättning. På liknande sätt bör 
filmproduktionen i stockholmsregionen analyseras.

Det finns även ytterligare argument för en satsning på en sektor såsom filmbranschen, vilka kan  
ringas under effekterna ”lockar” och ”mervärde”. Den amerikanska forskaren Richard Florida pekar på att  
miljontals människor har börjat arbeta och leva på samma sätt som konstnärer och vetenskapsmän alltid 
gjort. Som ett resultat har värderingar förändrats och val av platser för att bo och etablera sig har skiftat.  
En ”kreativ klass” har bildats, menar han. Florida stödjer sig på en rad kvantiativa studier där han har  
kartlagt städer och regioner i såväl USA som Sverige.10

7  Material till United Nations Conference on Trade and Development, “Creative Industries and Development”, 13 juni 2004, São Paulo, Brasilien. 
 Dessutom PricewaterhouseCoopers (2005), Global Entertainment and Media Outlook: 2005-2009.
8   KK-stiftelsen (2003), Upplevelseindustrin 2003 – Statistik och jämförelser.
9  Regionplane- och trafikkontoret (2004), Kreativa näringar i Stockholmsregionen, Storstadspolitik 3:2004.
10 Läs mer i (pocketversionen) Florida, R. (2004), The Rise of the Creative Class – and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books.
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Framtiden tillhör de städer som lyckas locka människor och idéer. Richard Floridas poäng är att en stads och 
regions framtid är beroende av förmågan att dra till sig och hålla fast människor som ingår i den ”kreativa 
klassen”. I denna ingår en rad yrkesgrupper, men alla präglade av att de är kunskapsdrivna – bland annat 
konstnärer, journalister, IT-ingenjörer, forskare, författare, jurister och finansanalytiker. Det är denna väx-
ande kreativa klass som en region bör underhålla och utvidga. 

I Richard Floridas rapport om Europa (2004) ligger Sverige i topp totalt sett när ”Euro-Creativity Index” 
sammanställs. Dock ligger Sverige längre ner i tabellen när enbart antal personer i den kreativa  
klassen åsyftas.11

 

TYDLIGA TENDENSER
FR ÅGA N OM FIL MPRODUKTION  är alltså inte endimensionell eller lätt att kvantifiera. Några tendenser 
och förklaringar är dock tydliga:

  Storstadsregioner – även etablerade såsom Paris, London och New York – satsar på stöd för film 
 produktion. Detta sker genom att tydligt erbjudande med en lättillgänglig och förmånlig incita 
 mentsstruktur kommuniceras.

  Olika argument finns varför satsningar sker, från ett strikt näringsfokus till att en  
 kombination av flera effekter framhålls. Förklaringen är att filmproduktion tillför flera värden  
 till en stad, region eller nation.

  Filmmarknaden växer i fortsatt hög takt årligen både på europeisk och global basis.  
 Däremot är det svårt att som ett litet språkområde hävda sig i konkurrensen. För filmproduktion i  
 sådana områden krävs därför finansiering som inte kräver återbetalning (offentlig eller icke-vinst 
 syftande av annan typ).  

11 Vad som medför att Sverige trots detta får det högsta totalindexet beror på höga värden vad gäller teknologisk utveckling, forskningstalanger och tolerans.

 

YOU´VE SEEN MOVIE, NOW DO THE HOLIDAY...
Turister flockas till inspelningsplatser världen över, från Nya Zealand (Sagan om Ringen) , London (Notting Hill) , till Thailand 
(Beach) , för at t nämna några exempel.

För inte allt för länge sedan var et t filmbesök för de allra flesta besökare en ef terlängtad flykt från verkligheten. Långt innan 
vanligt folk hade råd at t resa ut i världen, kunde filmskapare med enkla medel (läs: en produktionstudio utanför Los Angeles) åter-
skapa miljöer från världens alla hörn. Nuförtiden flyr vi inte in i filmens värld, vi flyr in i filmen istället. Vi söker äkta berg, genuina 
bostadskvarter och den perfekta stranden så som de gestaltas i filmens värld.  

Charter och “allt-inkluderat-hotell” minskar i popularitet. Det är resor med ett tema, med en upplevelse utöver det vanliga, som-
motiverar folk idag at t ge sig ut i världen. Och vad skulle då kunna vara bättre som resebroschyr än en förtrollande film?



“MÅNS HERNGREN KAN INTE PÅMINNA SIG NÄR HAN EFTER 
VUXNA MÄNNISKOR SENAST SÅG EN STORSTADSFILM. 
HAN MENAR ATT FILMAVTALET MED TROLLHÄTTAN SATT 
PRÄGEL PÅ SVENSK FILM, ATT INGA FILMER LÄNGRE  
SPELAS IN I STORSTÄDER, UTAN DET SKA VARA EN  
MELLANSTOR STAD SOM PÅMINNER OM TROLLHÄTTAN.”
          SV ENSK A DAGBL A DET, 18 SEPTEMBER 20 05 



ORGANISATIONER BAKOM SATSNINGARNA
Rotterdam Film Fund (RFF) 
ORGA NISATIONSFOR M
Filmfonden är organiserat som en oberoende ekonomisk organisation, men med koppling till  Rotterdam 
Stad (via utvecklingsfonden, RDC). 

ST Y R ELSENS SA MM A NSÄT TNING
Filmfondens styrelse och arbetet är transparent och obyråkratiskt. Tre personer ingår i styrelsen, som  
möts en gång i månaden eller minst tio gånger per år.  Styrelsens representanter kommer från film- och  
finanssektorn. Inga politiska representanter finns i styrelsen. 

FINA NSIER ING
Filmfonden har en budget på €2,7 miljoner. Pengarna garanteras till sin helhet av Rotterdams utvecklings-
fond (RDC). Fonden investerar i långfilm, dokumentärer och TV-produktioner som produceras i  
Rotterdam regionen. Intäkter består i återbetalning av lån; dessa pengar återinvesteras till sin helhet i fonden.

V ERKSA MHET 
Filmfondens syfte är att stödja film- och mediaaktivitet (det audiovisuella klustret) i Rotterdam-regionen. 
Fonden följer en kummunal policy som syftar till att utveckla och stödja ett välmående klimat för film och 
media både i Rotterdam stad och i dess närregion. RFF bedömer enbart filmens ekonomiska värde; kulturell 
och konstnärlig grad lämnas till andra organisationer såsom ”Nederländska filmfonden” och ”Rotterdam Art 
Foundation”.

INV ESTER INGSK R ITER IER 
+ Finansiellt stöd består av ett räntefritt lån som återbetalas mot produktionens nettovinst.  
 Återbetalade medel går tillbaka till fonden.
+ Fondens maximala investering i Rotterdam-baserad produktion är som regel €200 000 och för  
 internationella samproduktioner €100 000.
+ För att kvalificera sig för stöd måste utländska produktioner hitta en medproducent i Rotterdam.
+ Fonden kan besluta om ett högre stöd om en produktion i sin helhet (från för- till postproduktion)  
 förläggs till Rotterdam eller dess närregion.
+ Fonden kan också besluta om ett extra tillskott på upp till €25 000 till projekt som initierats av  
 Rotterdam-baserade producenter.
+ Det viktigaste kriteriet för att en produktion ska kvalificeras till stöd från fonden är att dubbla det lånade  
 beloppet (200%) måste investeras i film- och mediasektorn i Rotterdam regionen.
+ Fonden gör en totalbedömning på ansökningen utifrån dess erfarenhet samt potential att förverkliga  
 projektet utifrån kreativa, tekniska och finansiella kriterier. Slutligen vägs filmproduktionens förmåga  
 till internationell framgång in i bedömningen.

APPENDIX  



43  

Ile-de-France Film Commission
ORGA NISATIONSFOR M
Organisationsformen är så kallad ”etablissement publique” och står under direkt insyn av Paris borgmästare. 

ST Y R ELSENS SA MM A NSÄT TNING 
Fondens styrelse består av tio representanter från IdF:s kommunstyrelse och sex representanter från  
filmindustrin, således en kombination av politiska och kulturella företrädare. Styrelsen består i sin tur av  
två granskningskommittéer, en för film och en för övriga produktioner.

FINA NSIER ING
Fonden för 2005 har en budget på €14 miljoner. Sedan fonden etablerades har ett hundratal filmer  
mottagit stöd till ett belopp av €29,4 miljoner. Fondens medel är finansierade med skattemedel från regionen  
Ile-de-France samt Paris stad.

V ERKSA MHET
Filmfonden investerar huvudsakligen i filmer av franskt ursprung men också utländska produktioner om 
vissa kostnärliga och ekonomiska kriterier uppfylls. Betingelsen är att en betydande del av den inhyrda  
tekniska personalen härstammar från Ile-de-France-området.

INV ESTER INGSK R ITER IER:
+ Filmproduktionen måste vara längre än 1 timme.
+ Mediaproduktioner kan inte bestå av informationsprogram, spelshower, sport, reklam, teleshopping.
+ Produktioner måste uppnå ett av kommittén fastlagt kvalitetsmål.
+ Enbart franska företag kan kvalificera för stöd, utländska produktioner måste därmed vara 
 lierade med en fransk samproducent.
+ 50 procent av produktionen måste filmas i IdF-regionen.
+ Produktionen måste använda sig av lokala studios, produktionsanläggningar och tjänster.
+ 25 procent av produktionskostnaderna, före skatt, måste spenderas i IdF-regionen.

Film London
0RGA NISATIONSFOR M
Film London skapades den 17 mars 2003 under beskydd av det brittiska filminstitutet (UK Film Council) 
och Londons utvecklingsorgan (London Development Agency), en enhet direkt under Londons  
borgmästare.

ST Y R ELSENS SA MM A NSÄT TNING 
Styrelsen som består av ett tiotal personer har en bred förankring i Londons film- och mediasektor.  
Ungefär en tredjedel utgörs av personer från filmbranschen; därutöver ingår ett antal representanter från 
mediaindustrin samt representanter från London Stad.

FINA NSIER ING
Film London bistår ej produktioner med finansiellt stöd, däremot planeras en microfonden syftar till  
att överbrygga gapet mellan amatörfilm och kommersiell film. Däremot bedrivs en omfattande  
kommissionärsverksamhet som omfattar ett trettiotal anställda och omsätter ca 20 miljoner årligen. 
Verksamheten finansieras av Londons utvecklingsorgan (London Development Agency) och det brittiska 
filminstitutet (UK Film Council). Vidare finansieras Film London till en betydande del av Arts Council, 
Europeiska utvecklingsfonden samt London stad.



   

HUVUDSAKLIGA ARGUMENT BAKOM  

OFFENTLIGA SATSNINGAR PÅ FILMPRODUKTION

ROTTERDAM: 
1.    Regionalekonomisk intäktsmodell: ökad konsumtion i samband med inspelningar.
2.    Motor för att skapa en infrastruktur för ett audiovisuellt kluster.

ILE-DE-FRANCE: 
1.  Identitet: film som självklarhet i regionen.
2.  Säkra och stimulera det audiovisuella klustret.

GREATER LONDON: 
1.    Branding och turism: London som hip och kreativ stad.
2.    Viktig sektor för kreativa näringarna-klustret. 
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