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Förord 
 
Runt om i landet knyts förhoppningar till filmbranschen som en viktig motor för regional 
utveckling. Under de senaste åren har det också skett en medveten decentralisering av 
filmproduktion, som tydligast manifesterats när det gäller långfilmsproduktion. Det statliga 
stödet innefattar dessutom distribution och visning av film i hela landet. Film i Värmland kan 
i det perspektivet ses både som en kulturpolitisk satsning och en verksamhet som kan leda till 
företagande och sysselsättning. 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet, fick under 
2004 i uppgift från Länsstyrelsen i Värmland att utvärdera Film i Värmland. Med denna 
studie vill vi både ge en fyllig beskrivning av det arbete som genomförts under de senaste tio 
åren och en värdering av hur Film i Värmland levt upp till sina målsättningar mot bakgrund 
av de resurser som ställts till förfogande. 
 
Utvärderingen har genomförts av Leena Hagsmo och Sara Westlindh, projektassistenter vid 
Cerut. Utvärderingsarbetet har skett i nära kontakt med Film i Värmland, vars personal 
välvilligt låtit sig intervjuas och ställt dokumentation till förfogande. Dessutom har intervjuer 
genomförts med bl. a. filmarbetare och representanter för olika filmbolag i Värmland samt 
representanter för Film i Väst, Film i Örebro län och Region Värmland. 
 
Vi vill framföra vårt tack till alla som ställt upp för intervjuer och som bidragit med material 
för utvärderingen. Det är vår förhoppning att utvärderingen skall vara till hjälp för det 
framtida arbetet inom den regionala filmverksamheten i Värmland. 
 
Karlstad i april 2005 
 
Sune Berger 
Professor, föreståndare Cerut   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
I föreliggande utvärdering har följande aspekter legat som grund:  

 
• Film i Värmlands ställning och position som ett regionalt resurs- och 

utvecklingscentrum i ett nationellt perspektiv. Mekanismerna bakom filmfinansiering 
och de regionala effekterna av produktion av kort- dokumentär- och långfilm. 

 
Film i Värmland (FiV) kan anses vara ett ledande regionalt resurscentrum i Sverige.  
 
SFI:s verksamhet finansieras främst genom stöd från staten, SVT, TV4 och biografägare. SFI 
ger i sin tur ekonomiska bidrag som skall nyttjas till produktionsstöd till svensk film, stöd till 
distribution och visning av film i hela landet samt stöd till filmkulturell filmverksamhet. 
Enligt filmavtalet 2000 gäller att vid stöd till regionala resurscentrum från SFI förutsätts även 
en regional medfinansiering. Finansiering av regionala resurscentrum sker även genom EU:s 
strukturfonder. Förslag är att inför 2006-2010 skall staten överta ansvaret för finansiering av 
regionala resurscentrum utanför filmavtalets ram. Stödet bör ställa samma krav på regional 
och lokal motprestation som idag. 2006 års filmavtal och andra filmpolitiska åtgärder skall 
förses med minst samma ekonomiska bidrag som utgick enligt 2000 års filmavtal. I skrivande 
stund har beslut ej tagits. 

 
Kort- och dokumentärfilm genererar långsiktig regional utveckling utan någon större 
omsättning i länet. Långfilmsproduktion skapar kortsiktig regional utveckling med hög 
omsättning och utvecklar flera multiplikatoreffekter. Flera långfilmsproduktioner skapar 
däremot långsiktig utveckling. Arbetstillfällen ges och filmproduktion genererar exempelvis 
ett ökat antal oberoende filmare samt etableringar av produktionsbolag i regionen.  
 

• Hur har Film i Värmland utvecklats över tid? En värdering av uppnådda resultat 
utifrån de mål som har funnits för verksamheten totalt och särskilt för arbetet med att 
stödja filmproduktion och utveckla filmen som en näring i Värmland.  

 
Film i Värmland grundades 1995 och blev till ett regionalt resurscentrum 1997. Inledningsvis 
var Landstinget i Värmland huvudman för verksamheten och år 2001 övergick FiV till att bli 
en del av Region Värmland. Biograf och skolbio hade vid starten den centrala rollen för 
verksamheten. Prioriteringen av biograferna har minskat med åren och mer arbetstid har lagts 
ner på skolverksamheten. Tyngdpunkten har legat på barn och ungdom vilket förstärktes 
genom det nationella uppdraget.  
 
Under FiV verksamma tid har de samproducerat ett antal filmer. Sedan 2003 tillåter 
regelverket att de samproducerar långfilm.  
 

• Sambandet mellan Film i Värmlands verksamhet och utvecklingen av den 
värmländska film- och mediabranschen, vilket även inkluderar företagens syn på Film 
i Värmland.  

 
Under Film i Värmlands tid som ett regionalt resurscentrum har det växt fram 
produktionsbolag och filmare. Vi har dock inte bevis för denna utveckling till fullo skett tack 
vare FiV. FiV:s nätverk fungerar olika beroende på framgångar, företagsstrukturer, 
ensamma/frilansande filmarbetare etcetera. De företag som etablerades innan Film i Värmland 
har klarat sig själva utan ett regionalt resurscentrum, med egna kontakter och med egna 



  

nätverk. Flera nyetablerade produktionsbolag och filmare har däremot haft nytta och stöd av 
FiV.  
 

• Inför framtiden; en sammanfattande diskussion kring Film i Värmland organisation, 
finansiering och arbetsformer, samt ett försök att belysa förutsättningarna för 
långfilmsproduktion i Värmland. 

 
Då beslut angående filmavtalet 2006-2010 ännu inte tagits är framtiden angående finansiering 
oviss. Vidare finns en ytterligare osäkerhet gällande EU:s strukturfonder då det i framtiden 
troligen kommer att bli mindre medel att fördela i Sverige eftersom de nya medlemsländerna 
kommer att prioriteras. Den verksamhet som Film i Värmland har utvecklat och idag bedriver 
skulle kunna fortsätta fungera i framtiden. Om en ytterligare utveckling skall ske och filmen 
skall bli mer inkomstbringande och ses som en näring måste långfilmsproduktion komma till 
stånd. För att långfilmsproduktion skulle bli möjlig behövs mycket kapital och ett 
tillvaratagande av regionala resurser. En satsning på en utveckling av starka producenter som 
säljer filmidéer nationellt och internationellt skulle bidra till att utländskt kapital kommer till 
och stannar i Värmland.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Film i Värmland (FiV) är ett regionalt resurscentrum för film och video. Dess verksamhetsidé 
inför 2005 lyder enligt följande1: 
 

Film i Värmland ska initiera, utveckla och samordna verksamhet och aktiviteter, 
i nära samverkan med bland annat filmarbetare, produktionsbolag, biografer, 
föreningsliv och skolor. 

  
Vi ska upplevas som en pådrivande kraft, som bidrar till ett levande filmklimat i 
regionen. Film i Värmland skall utveckla sin verksamhet så att vi förblir ett av 
landets ledande regionala resurs- och utvecklingscentrum. 

 
De första regionala resurscentrumen i Sverige bildades år 1992. I dag finns det 19 regionala 
resurscentrum för film och video.2 FiV:s verksamhet har en basfinansiering från sin 
huvudman Region Värmland samt via ett statsbidrag från Svenska Filminstitutet. 
Tyngdpunkten ligger i barn- och ungdomsverksamheten samt i filmkulturell verksamhet. 
Inom ramen för olika projekt, bland annat med EU-stöd, har även insatser gjorts för att 
utveckla filmen som näring.3 
 
Regionaliseringen har haft en stor betydelse för filmen i Sverige. I Underlag till ny filmpolitik, 
december 2004 framgår att regional utveckling inte bara handlar om ekonomisk tillväxt. Där 
ingår även enheter som sysselsättning, utbildning, integration och livskvalitet. Ekonomisk 
tillväxt antas ofta skapa utveckling på många områden. På grund av den nya regionala 
utvecklingspolitiken har nationella kulturmyndigheter (Statens Kulturråd, Riksantikvariet och 
Riksarkivet) fått ett utökat ansvar och uppdrag att understödja det regionala 
utvecklingsarbetet. Dock saknar Filminstitutet ett sådant uppdrag men berörs ändå då många 
län ser filmområdet som en viktig del för utveckling och tillväxt. Enligt Filminstitutet går det 
inte att bortse från utvecklingen att film vävs samman med andra politikområden över hela 
landet. De anser även att det måste finnas ett förhållningssätt till detta vidgade synsätt på 
kultur, det vill säga att kulturen även kan ha betydelse för regional utveckling och tillväxt.4 
 
1.2 Syfte 
 
Genom vår utvärdering skall följande aspekter genomlysas:  
 

• Film i Värmlands ställning och position som ett regionalt resurs- och 
utvecklingscentrum i ett nationellt perspektiv.  Mekanismerna bakom filmfinansiering 
och de regionala effekterna av produktion av kort- dokumentär- och långfilm. 

 
• Hur har Film i Värmland utvecklats över tid? En värdering av uppnådda resultat 

utifrån de mål som funnits för verksamheten totalt och särskilt för arbetet med att 
stödja filmproduktion och utveckla filmen som en näring i Värmland.  

 
                                                 
1 Verksamhetsplan 2005 sid 4 
2 Forss, K (2003) sid 4 
3 Film i Värmland: Filmutveckling – bakgrund, projektplan, budget (040513) 
4 SFI (2004) sid 13 och 32 
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• Sambandet mellan Film i Värmlands verksamhet och utvecklingen av den 
värmländska film- och mediabranschen, vilket även inkluderar företagens syn på Film 
i Värmland.  

 
• Inför framtiden; en sammanfattande diskussion kring Film i Värmland organisation, 

finansiering och arbetsformer, samt ett försök att belysa förutsättningarna för 
långfilmsproduktion i Värmland. 

 
För att få stöd i dessa resonemang gör vi en beskrivning av hur filmfinansiering fungerar samt 
av direkta och indirekta effekter av filmproduktion. Vi presenterar resultat i relation till 
effekter såsom företagande, kompetens, tillförda medel från SFI/SVT, sysselsättning, publik, 
Värmlandsbilden och så vidare. Verksamheten sätts även i relation till det regionala 
tillväxtprogrammet.  
 
1.3 Tillvägagångssätt och källkritik 
 
För att få en ökad förståelse och för att fördjupa oss i filmindustrin läste vi inledningsvis in 
oss på ämnet. Vi gick igenom mycket material och litteratur om bland annat 
upplevelseindustrin, regionala resurscentrum och Film i Värmlands verksamhet 
huvudsakligen tillhandahållet av Ulf Nordström, verksamhetsledare på Film i Värmland.  
 
Den beskrivning vi gör av Film i Värmlands utveckling över tid utgår ifrån dess 
verksamhetsberättelser samt i viss mån från intervjuer med de anställda. Detta arbetssätt kan 
eventuellt påverka objektiviteten i framställningen.  
 
Vi intervjuade även nyckelpersoner för att delvis fördjupa oss inom vissa områden som 
exempelvis Film i Västs och Film i Värmlands verksamheter där vi ansett att ytterligare 
information har behövts. För att veta företagens, inom ramen för filmbranschen, syn på FiV 
samt på filmbranschen i allmänhet har vi även intervjuat representanter för produktionsbolag 
och filmmakare.  
 
Vi har gjort ett begränsat antal intervjuer med bland annat filmare och filmföretag vilket inte 
ger en fullständig bild av hur Film i Värmland upplevs och inte till fullo kan tala för 
filmföretags syn på FiV. Tanken har varit att göra vissa nedslag och försöka få en spridning 
bland respondenterna. Vi har intervjuat både väletablerade och mer nystartade företag. 
Önskvärt hade varit att kontaktat fler regionala resurscentrum för att få en jämförelse mellan 
dem och FiV.  
 
1.4 Presentation av respondenterna 
 
Filmarbetare 
Berg, Anders. Sebrafilm (050216) Intervju 
Carlsson, Olle. Jailbreak (050330) E-postkontakt 
Fryxelius, Naomi. Fishpond Entertainment (050315) Intervju 
Landin, Bo. Scandinature/Muddy Boots (050316) Intervju 
Wirtberg, Daniel. Ung filmare (050221) Intervju 
Öhrner, Erik. Assorted Nuts Animation (050321) Intervju 
 
Film i Värmland 
Berger, Tobias. Filmpedagog (050301) Intervju 
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Ekman, Carina. Kortfilmskonsulent (050302) Intervju 
Johansson, Kjerstin. Filmpedagog (050301) Intervju 
Karlsson, Karin. Biograf- och skolbiokonsulent (050317) E-postkontakt 
Nordström, Ulf. Verksamhetsledare (050216)  Intervju  
Rolandsson, Pontus. Filmkonsulent, Unga filmare (050302) Intervju 
 
Film i Väst 
Eskilsson, Tomas. VD, Långfilmsansvarig (050223) Intervju 
Martin, Louise. Processledare, Produktions- och utbildningskonsulent (050223) Intervju 
 
Film i Örebro län 
Liljeholm, Ylva. Filmkonsulent (050315) E-postkontakt 
 
Region Värmland 
Bjurulf, Staffan. Ansvarig för Näringsliv, arbetsmarknad och turism (050311) Intervju 
Forsgren, Ulla. Chef för Kultur och fritid (050311) Intervju 
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2. Upplevelseindustri 
 
Filmbranschen kan sägas vara en del av upplevelseindustrin. För att tydliggöra detta samband 
följer här en sammanfattande beskrivning över upplevelseindustrin .  
 
2.1 Från jakt- och fiskesamhälle till upplevelsesindustri 
 
Människan har alltid sökt upplevelser så upplevelser är inget nytt påhitt. Vad som bedöms 
vara en upplevelse är högst personligt och det ändras över tid. Den främsta skillnaden mellan 
gårdagens och dagens upplevelser är att utbudet av upplevelser, tilldragelser och äventyr har 
ökat. Upplevelseindustrin är en del av en lång samhällsutvecklingskedja, paradigmen som 
avlöser varandra. Skiftet från en utveckling till en annan beror huvudsakligen på att allt färre 
kan tillverka allt mer av samma sak. På så sätt står arbetskraft fri som måste finna nya 
inkomstkällor. I jakt- och fiskesamhället var människorna delaktiga i produktionen av 
livsmedel och nödvändiga basprodukter. Likadant gällde agrarsamhället där huvuddelen av 
arbetskraften ägnades sig åt jordbruk. Det var makten över marken som var av betydelse för 
strukturen inom det ekonomiska systemet. Industrisamhället formades då inte alla kunde 
arbeta inom jordbruket längre eftersom jordbruket mekaniserades. Produkter och varor 
började tillverkas på löpande band. Makten flyttades från marken över till kapitalet. Vidare 
mekaniserades industrin vilket åter ledde till arbetslös arbetskraft. Makten gick då ifrån 
kapitalet till kunskap och tjänstesamhället blev det nya ekonomiska samhällssystemet. Det 
som kommer att bli nästa utveckling tros vara upplevelseekonomin och upplevelseindustrin. 
Makten över upplevelserna, det vill säga känslorna, blir basen i utvecklingen.5   
 
2.2 Upplevelseindustrins sex värden 
 
Tobias Nielsén har skrivit om upplevelseindustrin – avslöjanden om en utveckling som redan 
är här. En upplevelse kan upplevas ensam eller delas med andra och på sätt stärkas eller 
minskas, själva upplevelsen tolkas individuellt. En upplevelse är därmed unik. För att den 
skall bli meningsfull och innebördsrik måste mottagaren vara engagerad. En upplevelse 
betyder nödvändigtvis inte vara ett särskilt inträffande utan det är en människas tolkning och 
den påverkan en händelse utgör. En upplevelse kan vara ett minne för livet och som kan ge 
inspiration och leda till något annat flera år efter själva upplevelsen. Den kan gestaltas både i 
positiv och i negativ form. Då en upplevelse behöver köpas, sker betalningen vanligen innan 
upplevelsen äger rum.6  
 

Det handlar om första gången på bio. Det handlar om Astrid Lindgrens 
sagoröst. Den handlar om känslan att bära sin nya Gucciväska. Den handlar 
om att som barn få en ny cykel i julklapp. Den handlar om att logga in och 
ställas mot andra Internetspelare från hela världen. Den handlar om att skynda 
hem för att se det nya avsnittet av ”Vänner”. Den handlar om hur en upplevelse 
kan förändra oss – som individer eller som kollektiv. Den handlar om ett nytt, 
snyggt skal till mobiltelefonen. Den handlar om dokusåpor. Den handlar om 
rent, klart vatten under en fjällvandring. Den handlar om Las Vegas. Den 
handlar om Hultsfred.7  

 

                                                 
5 Sahlberg, B (2001) sid 12 
6 Nielsén, T (2003) sid 5 
7 Ibid sid 6 
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Vidare beskriver Nilsén att upplevelser och upplevelseindustrin handlar om tillväxt, 
värdeskapande, differentiering, prissättning, marknadsföring, konsumtion och 
samhällsutveckling. Begreppet upplevelseindustri är inte ett ord utan står för en 
samhällsutveckling.8 
 

Den handlar om strategier för att skapa upplevelser. Den handlar om 
nödvändigheten av detta, även för det traditionella näringslivet. Den handlar 
om att SAAB säger sig vara en del av upplevelseindustrin. Den handlar om nya 
mönster för produktion, konsumtion och handel. Den handlar om en 
tillväxtindustri som står för 4,8 procent av Sveriges BNP. Den handlar om hur 
man lockar till sig företag, turister och invånare. Den handlar om betydelsen av 
att Litauen vann schlager-EM. Den handlar om The Cardigans framgångar i 
Japan. Den handlar om att Håkan Hellström hyllar Göteborg.9 

 
Nielsén menar att upplevelseindustrin har sex värden: försäljning, möjliggör, uppmärksamhet, 
lockar, mervärde och egenvärde.10 
 
1. Försäljning 
QNB Analys & Kommunikation har för KK-stiftelsens räkning genomfört en utredning 
angående upplevelseindustrins totala försäljning i Sverige. Den beräknades till 294 miljarder 
kronor år 1997. År 2001 hade försäljningssiffrorna växt till 372 miljarder kronor vilket 
resulterade i en tillväxttakt på 6 procent i snitt per år. Samma år beräknades 
upplevelseindustrin stå för 4,8 procent av Sveriges BNP.11  
 
Försäljningen av kulturella produkter såsom film, tv, datorprogram, musik, böcker och 
tidningar är på frammarsch där USA är ett gott exempel. År 1996 blev dessa kulturella 
produkter den främsta exportsektorn, före bilbranschen, vapenindustrin, flygplansindustrin 
och jordbrukssektorn. Enligt UNESCO:s12 beräkningar ökade världshandeln med kulturella 
varor mellan åren 1980-1998 från 403 miljarder svenska kronor till 3084 miljarder kronor. 
Tillväxttakten blev i snitt 12,7 procent. Den kraftiga ökningen av handeln och 
försäljningssiffror genom åren beror till stor del på att det genom bland annat Internet är 
lättare och billigare att förmedla tjänster. Dagens moderna teknologiska framsteg har omdanat 
distributionen på åtskilliga sätt och har också förändrat många produkter. Nielsen tar upp 
exempel som att vi inte längre behöver en fysisk bank för att göra bankärenden, 
musikdistributionen är inte längre liktydigt med skiva, skivaffär och skivspelare och böcker 
behöver inte bestå av papper.13 
 
Det är endast en tredjedel av världens länder, då främst i-länder, som gynnas av 
upplevelseindustrin. USA, Tyskland, Storbritannien, Kina och Japan är de främsta länderna 
inom kulturell handel, vilka utgjorde 53 procent av exporten och 57 procent av importen.14 
 
 
 
                                                 
8 Nielsén, T (2003) sid 7 och 9 
9 Ibid sid 7 
10 Ibid sid 12 
11 Ibid sid 15 
12 FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, inrättat 1946.   
www.ne.se (050503) 
13 Nielsén, T (2003) sid 16-17 
14 Ibid 17 
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2. Möjliggör 
Att dra en gräns för vad som är och vad som inte är upplevelseindustri är mycket svårt. Inte 
enbart SCB:s statistiska underlag visar det. Kanske det inte finns någon gräns. Tack vare 
distributörer kan upplevelseindustrins produkter och tjänster säljas och tack vare dessa 
produkter så har distributörerna något att leva av. Nielsén tar upp skivaffären som exempel, 
utan musik skulle det inte finnas någon skivaffär.15  
 
Tillverkningen av produkter och tjänster är den mest väsentliga delen av upplevelseindustrin. 
Genom nya tekniska nymodigheter kan tillverkarna påverka och manövrera utvecklingen. 
Verktyg som en mp3-spelare blir meningslös om det inte finns musik.16 
 
Genom upplevelseindustrins verksamheter skapas kringeffekter både inom och utom 
upplevelseindustrin. Dessa verksamheter som revisorer, ljud- och ljustekniker, management, 
etcetera är mycket beroende av upplevelseindustrin.17  
 
En produkt kan sälja andra produkter genom reklam. Ett exempel är att reklam för 
mobiltelefoner visar att man kan ladda ner musik från Internet. Telefonen blir därmed inte 
bara ett instrument för att nå andra människor utan ett lockmedel inom ramen för 
upplevelseindustrin. Frågan kan ställas om mobiltelefontillverkningen har blivit en del av 
upplevelseindustrin? I en produktionsprocess finns många komponenter och ett brett nätverk 
av aktörer.18   
 
3. Uppmärksamhet 
För att en upplevelse skall bli meningsfull och märkbar fordras ett starkt engagemang bakom. 
När exempelvis Litauen vann schlager-EM och artisterna stod i rampljuset riktades även 
strålkastarna mot landet Litauen, vilket stärkte självförtroendet bland litauerna. Då landet blir 
uppmärksammat kan det gynna alla verksamheter inom landet. Vinsten gav med andra ord ett 
indirekt värde då den skapade uppmärksamhet som riktades åt annat håll.19  
 
Då Leif Pagrotsky var handelsminister år 2000 ansåg han att en god Sverigebild20: 
  

Bidrar med en grund för svenskt näringsliv, samtidigt som den befäster bilden 
av svenskt kulturliv. 
 
Leder till ökad tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige, genom att underlätta 
för svenska företag i utländska kontakter. Det sker genom ökad export, ökad 
turism och ökade investeringar. 
 
Stärker den egna självkänslan - ökar stoltheten, inspirerar och motiverar. 
 

Nielsén menar att det finns två sätt att bli uppmärksammad på och det första är genom 
resultatrik försäljning, att produkten sprids och används. Det andra sättet är genom kändisskap 

                                                 
15 Nielsén, T (2003) sid 19 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid sid 19-21 
19 Ibid sid 23 
20 Ibid sid 13 
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och information. Han tar Ingmar Bergman som exempel, som kanske inte är världsberömd för 
att människor sett alla hans filmer, utan för att de har hört talas om dem.21  
 
4. Lockar 
En del av upplevelseindustrin är turism som ofta baseras på en tilldragelse, en lockelse som 
vacker arkitektur, museum och konserter. Turism får ofta relativt stora kringeffekter. Nielsén 
tar upp Bruce Springsteens konsert på Ullevi i Göteborg i juni år 2003 då 110 000 människor 
såg konserten. Utöver konsertbiljetten betalade i snitt dessa 110 000 människor 1200-1500 
kronor extra i Göteborg. Händelsen skedde under en midsommarhelg, den helg då 
hotellrummen brukar stå tomma, men då var alla rummen bokade. Sedan åt konsertpubliken 
mat, kanske drack en öl och åkte från plats A till B med taxi eller spårvagn och så vidare.22  
 
Upplevelseindustrin kan vara ett verktyg för stadsplanering som i sin tur är ett verktyg som 
kan användas för att hålla kvar lokalbefolkning, locka till sig turister och 
företagsetableringar.23 Thomas Blom, docent och universitetslektor i kulturgeografi vid 
Karlstads universitet, har forskat bland annat kring symbolens betydelse ur ett turistiskt 
perspektiv. Ordet symbol kommer ursprungligen från grekiskans symbolon vilket betyder 
(känne-)tecken och igenkänningstecken.24 En symbol kan vara något typisk och utmärkande 
för exempelvis en viss plats såsom Piccadilly Circus i London, Manneken Pis i Bryssel och 
pyramiderna i Egypten. En symbol för en plats kan handla om sevärdheter eller associationer 
som skapar bilder hos mottagaren. En plats är ett geografiskt begränsat område, alltifrån en 
punkt till betydligt större arealer som exempelvis en region eller ett land. Platser skapar bilder 
och associationer (symboler) vilka är högst individuella för individen, mottagaren, platsen blir 
ett objekt för ett subjekts identitet.25 Platser marknadsförs ofta med symboliska liknelser och 
metaforer som ”Sola i Karlstad”. Symbolen ger associationer som i sin tur ofta har en 
identitetsskapande verkan på boende och besökare. Behovet av att resa till en viss plats kan 
vara platsens attraktioner, känsla av platsen eller platsens betydelse som är identitetsskapande 
vilket naturligtvis är individuellt. Det som påverkar val av destination kan vara att någon 
berättar om platser (mun-till-mun-metoden), vykort, tv, film, litteratur, Internet eller 
turistbroschyrer.26  
 
Den ”positiva Sverigebilden”, som tidigare nämnts, uttalad av Leif Pagrotsky är även 
förankrad på kommunal och regional nivå. Småland kan dra fördel av exempelvis Orrefors 
glasbruk.27 Den uppmärksamhet som en produkt, en tjänst eller en aktör frambringar kan 
locka till sig turister och företag till området.  
 
5. Mervärde 
Produkterna idag är ofta massproducerade och det som avgör att man väljer en produkt 
framför en annan är att just den produkten har någon ytterligare funktion. 
Mobiltelefonförsäljaren Nokia har varit mycket framgångsrik tack vare modern design, spel 
och musik. I 2003-års reklam för bilmärket SAAB, som har sin produktion i Trollhättan, löd 
budskapet ”Direkt från upplevelseindustrin i Trollhättan”, vilket hänsyftade till Film i Väst i 
Trollhättan. Konsumenter söker upplevelser i varorna de köper. Varor och tjänster produceras 

                                                 
21 Nielsén, T (2003) sid 23 
22 Ibid sid 25 
23 Ibid sid 26 
24 www.ne.se (050121) 
25 Blom, T (1994) sid 7 
26 Blom, T & Nilsson M (2000) sid 15-16 och 19 
27 Nielsén, T (2003) sid 27 
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för nyttans skull, ej för sakens skull. Genom välståndssamhället har nyttan idag även 
kompletterats med onytta. Den vara vi köper kanske inte är livsnödvändig utan köps för att 
man unnar sig. Enligt en man vid namn Lawerence Abbott så ”levereras nyttorna i form av 
upplevelser”. Som Nielsén säger: En sockerbit ger oss en söt-smak-upplevelse. En spruta 
skapar en göra-ont-upplevelse. Konsumtionsprocessen består alltså av tre delar; produkt, 
nytta och upplevelse.28  
 
6. Egenvärde 
Enligt Nielsén har kultur ett estetiskt värde, ett kulturellt värde, ett konstnärligt värde, ett 
egenvärde vilket bland annat i Sveriges kulturpolitik har setts som motsats till de ekonomiska, 
kommersiella värdena. Nyttan anses vara svår att mäta i kulturens värde. Så bitar av 
upplevelseindustrin har ett värde som inte kan mätas i pengar. Det välbefinnande och hälsa 
som kulturen kan medföra borde i ett vidare perspektiv skapa välfärd.29   
 
2.3 Upplevelseindustrin utifrån KK-stiftelsen 
 
År 1999 publicerade KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) en 
förstudie om svensk upplevelseindustris möjligheter. 50 personer har varit engagerade i 
studien, 16 experter har medverkat och skrivit och resultatet blev en identifiering av 17 så 
kallade delområden inom traditionell och ny upplevelseindustri. Det huvudsakliga målet har 
varit att skapa en för svenska aktörer gemensam bild av upplevelseindustrin och dess 
möjligheter, brister och behov av utvecklingsinsatser.30  
 
En identifiering eller indelning av delområden har tidigare inte gjorts. Den traditionella 
upplevelseindustrin innefattar följande områden31:  

Musik 
Film 
Bild, foto och animation (konst) 
Tv och Radio 
Performing arts 
Industridesign 
Författarskap/publicering 
Mode/kläder 
Journalistik/tryckta medier 
Arkitektur 
Reklam 

 
Ny upplevelseindustri är en utveckling av traditionell upplevelseindustri, vilken inte är så 
utvecklad och tydlig än. Det nya området är en blandning av det gamla och där summan eller 
produkten blivit en ny grundtanke. Följande delområden inom den nya upplevelseindustrin 
har identifierats som följande32: 

New performing arts 
Konst – nya medier 
Datorspel/Tv-spel 
Edutainment 

                                                 
28 Nielsén, T (2003) sid 30-33 
29 Ibid sid 33 
30 KK-stiftelsen (1999) sid 6 
31 Ibid sid 7 
32 Ibid 
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Utbildning 
Upplevelseturism inkl. mat, konsthantverk, natur och evenemang 
 

Bakgrunden till varför studien genomfördes är att upplevelseindustrin förväntas bli den 
kommande näringen i framtiden.33  
 
2.3.1 Upplevelseindustrin, en omfattande näring 
 
Det är svårt att sammanställa i siffror hur många föreningar och människor som är 
involverade i upplevelseindustrin. Bland annat beror det på att Statistiska Centralbyrån (SCB) 
utgår ifrån näringsgrenar som inte riktigt stämmer överens med de yrkeskategorier som 
upplevelseindustrin innefattar. SCB har dock gjort en beräkning av stora mått som pekar på 
att det finns omkring 61 000 ensamföretagare, cirka 93 000 företag och uppskattningsvis 
300 000 anställda inom näringen. Enligt författarna av en förstudie om svensk 
upplevelseindustris möjligheter tros dessa siffror vara en värdering i underkant. Det är genom 
detta också svårt att räkna ut hur mycket pengar denna industri omsätter.34  
 
Det går inte att fastställa ett exakt ekonomisk värde för hela upplevelseindustrin då så många 
komponenter, såsom många delområden, företag, yrken och människor, är inblandade. I och 
med denna pluralism kan det konstateras att upplevelseindustrin har en stor påverkan i 
näringslivet i Sverige. De viktigaste produkterna och de främsta exportvarorna inom 
upplevelseindustrin är musik- och modebranscherna.35  
 
Många av de identifierade delområdena har samband och samarbeten med andra delområden. 
Som exempel har mode och musik mycket gemensamt då musik- och modestilar är starkt 
knutna till varandra. Vidare är modebranschen även knuten till film, reklam, grafisk 
formgivning samt till en viss del konst. Musiken sträcker sig över de flesta delområdena. 
Även filmindustrin lämpar sig till samarbeten över delområdena men även med andra 
näringsgrenar exempelvis tillverkningsindustrin och byggbranschen.36  
 
Upplevelseindustrin kan som tidigare nämnt inte bara ses ur en ekonomisk synvinkel. Ett 
exempel är musikbranschens påverkan på barn och ungdomars självkänsla och personliga 
utveckling. Tack vare fritidsgårdarnas och musikskolornas aktiviteter har ungdomars intresse 
för musik höjts och stimulerats vilket kan resultera i färre ungdomsproblem och 
kulturmotsättningar. Musiken är därmed en social fråga av stor betydelse. Vidare har musik, 
teater, film med mera en stor påverkan på människor med funktionshinder och med särskilda 
behov. Större satsningar inom upplevelseindustrin kan hjälpa och utveckla denna grupp 
ytterligare. Författarna (KK-stiftelsen) till studien menar att upplevelseindustrin kommer få en 
alltmer betydande roll inom utbildning och skola i framtiden.37  
 
Utbildning 
Inom upplevelseindustrins delområden varierar utbildningsnivån väsentligt, beroende på den 
varierande tillgången och utbudet av utbildningsmöjligheter. Inom de mer konstnärliga 
områdena, exempelvis teater, dans och film, finns utbildningar upp till doktorandnivå. 
Musikbranschen är ett delområde som inrymmer många verksamheter och är i stort behov av 

                                                 
33 KK-stiftelsen (1999) sid 5 
34 Ibid sid 8 
35 Ibid 
36 Ibid sid 9 
37 Ibid sid 11 
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kompetensutveckling och inriktad utbildning. Det finns dock mycket kunskap inom branschen 
då det finns ett engagemang, intresse och ideellt arbete bakom.38  
 
Det kan vara svårt rent ekonomiskt sett för små och enskilda företag att satsa på 
kompetensutveckling, vilket i många sammanhang kan vara en överlevnadsfråga. Ett större 
utbud av distansutbildningar skulle kunna vara ett sätt för mindre företag att få ta del av 
kurser etcetera.39  
 
Trender 
I en förstudie om svensk upplevelseindustris möjligheter har författarna identifierat trender, i 
vilken upplevelseindustrin har en betydande ställning40: 
 

- alltfler produkter blir standardiserade eftersom de bygger på ungefär samma teknik, 
samma standardkomponenter – de saknar i grunden särskiljande egenskaper. För att 
göra sig gällande på marknaden behöver produkten attraktiva mervärden, det blir 
dessa värden som avgör kundens val. 

- varje kund vill ha och kan få skräddarsytt och det handlar allt mindre om 
massproduktion. Att skräddarsy en produkt eller tjänst för kunden tar inte längre tid 
än att leverera en standardprodukt. 

- globaliseringen gör att konkurrensen ökar, förändringar kommer oftare, 
nyheter/trender sprids allt snabbare och prisdifferensen minskar. 

- Internet utvecklas som en självklar lokal och global plattform för att knyta samman 
allt och alla i ett alltmer sömlöst system för smidig hantering av de flesta processer. 
Detta innebär i sig en fundamental förändring för existerande tillverkare av produkter 
och tjänster och öppnar en oändlig värld av möjligheter. 

- det kommer ny teknik, främst programvarubaserad, som underlättar utvecklingen på 
bred fromt av upplevelseorienterade tillämpningar. 

 
Upplevelsens möjligheter 
Sverige har mycket goda förutsättningar för utveckling av upplevelseindustrin då landet 
besitter mycket kunskap och kompetens, särskilt inom gestaltning, musik och berättande. 
Dessutom är infrastrukturen för nya medier väl utvecklad vilket är en bra utgångspunkt för 
den nya industrin. Sverige har möjligheter att bli ett föregångsland i tillverkning av digitala 
läromedel och spel, vilka anses vara två av de främsta kommande exportområdena. En 
sammankoppling av upplevelse- och utbildningsindustrin kan föra Sverige till framstående 
ställning rörande innehållsproduktion för framtidens nätbaserade lärandesystemet. En mix 
mellan delvis delområden inom upplevelseindustrin och delvis upplevelseindustrin och andra 
näringar kan utveckla nya, spännande näringsgrenar med moderna, attraktiva produkter och 
företagsidéer. På så vis stärks och stimuleras samarbetet mellan de olika parterna och 
behållningen blir dubbel.41   
 
Svagheter och behov 
Som tidigare nämnts behövs ett större utbud av distansutbildningar framförallt för 
ekonomiska skäl för många mindre företag. Det finns ett behov av framåtblickande 
tvärvetenskapligt innovativ forskning inom upplevelseindustrin. Forskning tillsammans med 

                                                 
38 KK-stiftelsen (1999) sid 9-10 
39 Ibid sid 13 
40 Ibid sid 11 
41 Ibid sid 12 
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undersökningar angående kommande trender skulle kunna analysera framtida utvecklingar 
inom verksamheten.42  
 
För att små- och ensamföretagare inom upplevelseindustrin skall klara konkurrensen och 
kunna möta den nya marknaden behövs stöd och kompetensutveckling. Vidare borde 
skattereglerna granskas för nya sorters företag inom ramen för upplevelseindustrin då många 
av dessa inte kommer att ha höga investeringskostnader förutom de anställdas utbildning. 
Dessutom behövs kompetensutveckling för beställare och kunder så de får en större förståelse 
och större inblick i kreatörernas arbete.43  
 
Vilket framgått tidigare är det svårt att föra statistik över upplevelseindustrin och bristen på 
statistiska uppgifter är stor.44 
 
Då allt fler ungdomsgårdar, bibliotek, kulturskolor etcetera är tvungna att skära ner sina 
verksamheter försvinner många publika arenor, särskilt för ungdomar. Behovet av lokala 
mötesplatser ökar i takt med nedskärningarna.45  
 
På grund av den nya upplevelseindustrin och nya medier blir det allt svårare att skydda 
produkter och skaparnas upphovsrätt. Både ekonomiska och konstnärliga rättigheter äventyras 
i allt större grad, därför är det av betydelse att utarbeta metoder för att upphovsrätten skall 
fungera.46   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 KK-stiftelsen (1999) sid 14 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Ibid 
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3. Kluster och nätverk 
 
Senare i rapporten behandlas kluster och nätverk i samband med Film i Värmland och med 
Film i Västs verksamhet. För att få en bredare förståelse av resonemanget följer här ett 
teoretiskt avsnitt angående begreppen kluster och nätverk. 
 
3.1 Kluster 
 
Synen på ett företags långsiktiga konkurrenskraft i ett modernt perspektiv har utgångspunkt i 
att den bestäms av företagens innovationsförmåga och förmåga till ständigt lärande.47 Det 
krävs nära relationer, förtroende och tillit för att kunna dra nytta av kunskap eller att kunna 
föra den vidare.48 En vanlig ståndpunkt i detta sammanhang är att regional koncentration av 
företag inom liknande eller relaterade branscher ökar chanserna för aktörerna att få tillgång 
till ny och på olika sätt strategisk kunskap utan egentlig ”ansträngning”.49 Det växande 
intresset för samverkan mellan företag och dess omgivning visar sig i framväxten av ett 
avsevärt antal mer eller mindre geografiskt orienterade systembegrepp samt ett ökat intresse 
för betydelsen av lokalt förankrade faktorers betydelse för att skapa internationell 
konkurrenskraft.50 Den ansats som kanske tydligast försöker att förena den rumsliga 
dimensionen med systemdimensionen är klustermodellen utvecklad av Porter. Den har som 
syfte att förklara varför nationer och/eller regioner är långsiktigt konkurrenskraftiga inom 
vissa branscher.51  
 
Enligt Porter är kluster ett system av aktörer inom ett visst kompetensområde eller runt en 
specifik kärnprodukt. Tillsammans skapar dessa aktörer mervärden som är större än vad dessa 
enskilda aktörer skulle lyckas med var och en för sig.52 Han identifierar sex komponenter i ett 
industriellt kluster. Dessa är53: 
 
1. Kärnprodukter – de varor och tjänster som är slutprodukterna i ett klusters 
produktionskedja. 
2. Strategiska insatsvaror – de varor eller tjänster som är specifika för ett klusters förmåga att 
producera konkurrenskraftiga kärnprodukter.  
3. Produktionsteknik – en sammanfattning av den teknik som krävs för att producera 
kärnprodukterna. 
4. Stödjande tjänster och näringar – olika typer av verksamheter som direkt eller indirekt 
påverkar och/eller stödjer klustret. Hit hör även de branscher som är relaterade till ett specifikt 
kluster. 
5. Kunderna 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Malmberg, A (2002) i Hallencreutz, D (2002) sid 25 
48 Maskell, P (1998) i Hallencreutz, D (2002) sid 25 
49 Henry, N & Pinch, S (2000) i Hallencreutz, D (2002) sid 25 
50 Dunning, J H (1996) i Hallencreutz, D (2002) sid 25 
51 Hallencreutz, D (2002) sid 25-26 
52 Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 26 
53 Ibid 
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Modell av kluster 

Figur 1: Klustret 
Källa: Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 27 
 
Porter menar även att ett kluster inte bara handlar om relationer mellan företag och deras 
kunder eller mellan företaget och exempelvis branschorganisationer, utbildningsinstitutioner 
och offentliga aktörer.54 I vid bemärkelse sammanfattar Porter enligt följande vad ett kluster 
är55: 
 

A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and 
associated institutions in a particular field, linked by commonalities and 
complementarities. The geographic scope of a cluster can range from a single 
city or state to a country or even a network of neighbouring countries. Clusters 
can take varying forms depending on their depth and sophistication, but most 
include end-product or service companies; suppliers of specialized inputs, 
components, machinery, and services; financial institutions; and firms in related 
industries. Clusters also often include firms in downstream industries (that is 
channel or customers); producers of complementary products; specialized 
infrastructure providers; government and other institution providing specialized 
training, education, information, research and technical support (such as 
universities, think tanks, vocational training providers); and standards-settings 
agencies. Government agencies that significantly can be considered part of it. 
Finally, many clusters include trade associations and other collective private 
sector bodies that support cluster members.  

 
Syftet med Porters modell är i första hand att åskådliggöra vissa dimensioner som är centrala 
för att förklara hur långsiktig industriell konkurrenskraft skapas. Han menar även att i detta 
sammanhang förekommer egenskaper som bestämmer dynamiken i ett kluster och även i 

                                                 
54 Porter, M E (1998) sid 199 i Hallencreutz, D (2002) sid 27 
55 Ibid 
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förlängningen ett enskilt företags konkurrenskraft.56 Dessa egenskaper, anser han, är fyra 
relaterade drivkrafter57:  
 
1. Produktionsfaktordynamik som exempelvis kan vara arbetskraftens utbildningsnivå. Porter 
utgår ifrån att (traditionella) produktionsfaktorer som exempelvis tillgång till mark och 
råvaror har i hög grad spelat ut sin konkurrenspåverkande roll. Dagens 
produktionsfaktorfördelar har till stor del att göra med innovationsförmåga och specialiserad 
kunskap. Det handlar om sådana faktorer som är unika och svåra att genomföra på andra 
platser då de ofta är skapade under en lång tid. I en sådan här process har många aktörer och 
institutioner varit involverade.  
 
2. Efterfrågeförhållanden som kan handla om krävande kunder som känner av eller förebådar 
tendenser på en internationell marknad. Även efterfrågeförhållanden är viktiga i ett land eller i 
en region. Marknaden ur ett lokalt perspektiv är viktig men även den lokala efterfrågans 
kvalitet. Lokala kunder som ställer höga och specifika krav ger företag möjlighet att nå en 
internationell konkurrenskraft. Viktigt är även att kunderna är trendkänsliga, menar Porter, 
genom att möta dessa lokala krav förbättrar företagen sina produkter.  
 
3. Relaterade näringar och stödjande verksamheter som i sig själva är internationellt 
konkurrenskraftiga. Det handlar inte om lokala leverantörer i största allmänhet, utan mer om 
det finns existerande konkurrenskraftiga, sofistikerade leverantörer som bidrar till 
innovationer och tillförande av ny kompetens. 
 
4. Företagsstruktur och rivalitet inom den egna branschen. Slutligen menar Porter att 
förekomsten av lokala konkurrenter och rivalitet har betydelse.  
 
Dessa relaterade drivkrafter sammanfattar Porter som ”diamanten”. Han menar att 
sammanhanget mellan klustret och diamanten består av de relaterade och stödjande 
näringarna eftersom dessa finns med både som en beståndsdel av själva klustret såväl som en 
beståndsdel av diamanten58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56 Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 27 
57 Ibid sid 27-29 
58 Ibid sid 28 
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Modell av ”Diamanten” 
 

 
 
Figur 2: Diamanten 
Källa: Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 28 
 
De fyra drivkrafterna fyller sin funktion, ingen kan framhävas framför den andra. När 
samtliga faktorer är på plats och förstärker varandra det är då ett kluster kan sägas utvecklas 
med full kraft.  I Porters modell påverkas dessa fyra komponenter av ytterligare två faktorer, 
politiken och slumpen som kan påverka förutsättningarna och kraften i klustret. I ett politiskt 
perspektiv handlar det exempelvis om infrastrukturella investeringar och lagstiftning. När det 
gäller slumpen handlar det om sådana händelser som genombrott av en ny teknik, utbrott av 
krig och globala förändringar i efterfrågan.59 Hallencreutz exemplifierar detta att gälla 
musikindustrin och genombrottet för digital teknik. Han menar att detta genombrott skedde 
utanför det musikindustriella systemet men kom att på ett genomgripande sätt förändra 
förutsättningarna såväl för produktion som för konsumtion inom systemet.60  
 
3.2 Nätverk 
 
Nätverksmodeller har visat sig vara en användbar modell vid studier av förhållanden mellan 
organisationer. Bra förbindelser är viktiga möjligheter som kan vidareutvecklas i ett 
samarbete. Dock kräver sådana utvecklingsprocesser tid samt förmåga till nytänkande och 
organisatoriskt lärande.61   
 
”Network” betyder ursprungligen nät eller fiskegarn. Ordet har senare kommit att användas 
om kedjor av radio/tv-stationer och generellt och tekniska kommunikationssystem 
(exempelvis ledningsnät, Local area network LAN).62 Inom samhällsforskningen har nätverk 

                                                 
59 Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 29 
60 Hallencreutz, D (2002) sid 29 
61 Bakka, J F, Fivelsdal, E & Lindkvist, L (1999) sid 85 i Hagsmo, L (2004) sid 36 
62 Ibid 
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använts som en metafor för förbindelser mellan människor i lokalsamhället som en bild över 
en informell organisation. Andra ord som exempelvis umgängeskrets eller grupp står för 
något som är mer avgränsat och stängt. Nätverk, däremot står för mer öppenhet och för många 
förbindelser och kommunikationslinjer över sociala och geografiska gränser.63 Då projekt 
exempelvis skall utvecklas tvärs över nationsgränser med likasinnade parter gäller det att 
använda sig av existerande kontakter och på så vis kunna dra nytta av varandras kunskaper 
och erfarenheter. Det är viktigt att utnyttja befintliga nätverk.64  
 
Vikten av sociala nätverk har bland annat betonats i litteraturen om innovations- och 
diffusionsprocesser. Hägerstrands analys av spridningen av jordbruksinnovationer i Kinda-
Ydre Härad var en av de första svenska studierna inom detta område. Han betonar betydelsen 
av det rumsliga avståndet mellan aktörerna och drar som slutsats att utbredningen av 
innovationer är ett resultat av en kommunikationsprocess mellan individer. Hägerstrands 
analysmodell har sedan inspirerat organisationsforskare i deras undersökningar huruvida 
nätverkens sociala och geografiska utbredning påverkat spridningen av organisationer.65 
 
Gunnar Törnqvist delar in nätverken i tre typer. Fysiska nätverk som består av anläggningar, 
järnvägar, landsvägar, flyglinjer och så vidare. I dessa fysiska nät är noderna stationerna och 
de enda platser där tillträde ges till näten. Institutionella nät, eller organisatoriska nät binder 
samman arbetslivets anläggningar och enheter, mellan sådana som producerar varor, de som 
förvaltar och de som erbjuder tjänster. Det finns även interna nät det vill säga de länkar som 
finns inom den egna organisationen exempelvis ett företag. Externa nät binder samman 
arbetsplatser som tillhör skilda organisationer. För att använda begreppet i detta sammanhang 
krävs att det finns beständiga beroendeförhållanden mellan de enheter som ingår. Sociala och 
kulturella nät förenar individer och då även kunskapsområden och sociala miljöer. Det 
handlar om släktskap, andra sociala relationer eller intressegemenskap. I samband med detta 
förklarar Törnqvist att det inte finns någon skarp gräns mellan de institutionella, social och 
kulturella näten. I grunden handlar det om band mellan individer antingen privat eller 
yrkesmässigt.66  
 
I rapporten Mycket väsen för lite ull av Peter Ehn, tas det upp olika kännetecken för nätverk, 
det vill säga vad som betecknar ett nätverk. Om vi jämför med Törnqvists genomgång av 
begreppet nätverk ovan så talas det här inte något om de fysiska nätverken utan om 
motsvarigheten till de institutionella och sociala och kulturella nätverken, dock i första hand 
de institutionella. I rapporten konstateras att ett nätverk kan vara spontana eller medvetet 
skapade. De har inte en formenlig sammanhållande uppbyggnad mellan de samarbetande 
aktörerna vilket skiljer dem från och kanske utgör den viktigaste skillnaden jämfört med de 
sedvanliga organisationerna. I stället knyts nätverken ihop av ett ömsesidigt beroende i något 
avseende, exempelvis gällande ett behov av politisk samordning. Beroendet och förtroendet är 
viktiga komponenter i nätverket, upphör det så skingras även nätverket.67 Även Törnqvist 
nämner vikten av det ömsesidiga beroendet för ett nätverks existens. 
 

                                                 
63 Bø, I (1993) Borell , K & Johansson, R (1996) i Bakka,  J F, Fivelsdal, E & Lindkvist, L (1999) sid 84 i 
Hagsmo, L (2004) sid 36 
64 Höög, M & Wernerström, B (1999) sid 55 i Hagsmo, L (2004) sid 36 
65 Hägerstrand, T (1953) i Bakka J, F, Fivelsdal, E & Lindkvist, L (1999) sid 84 i Hagsmo, L (2004) sid 36 
66 Törnqvist, G (1996) sid 20 i Hagsmo, L (2004) sid 36 
67 Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L (2004) sid 37 
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Frivillighet och få formella regleringar är andra element som Ehn framhåller som utmärkande 
för ett nätverk.68 En följd av detta är att arbetet blir begränsat till att gälla de frågor som rör 
samtliga i nätverket inblandade aktörer.69  Även samarbetsområdena blir ofta mer begränsade 
och livslängden på samarbetet varar kortare i ett nätverk än i en formellt reglerad 
organisation.70 Ett nätverk har sämre förutsättningar för ett helhetstänkande och en 
långsiktighet.71 
 
Positivt med nätverkskonstellationen är att i jämförelse med traditionella organisationer är 
nätverken flexibla och anpassningsbara när det handlar om krav från omgivningen. Paradoxalt 
blir nätverken mer instabila och sårbara än de mer formella organisationerna.  En traditionell 
organisation har en viss självständighet i förhållande till sina medlemmar och har möjlighet 
att sätta upp egna mål för sin verksamhet. I denna form är det också lättare att åsidosätta 
enskilda medlemmars intresse till förmån för vad som uppfattas som helhetens bästa.72  
 
På den lokala och regionala nivån ökar samverkansmönstret mellan kommuner, landsting, 
länsstyrelser och andra privata och offentliga aktörer allt mer. Ehn menar att 
samverkansformerna varierar men det som dominerar är samverkansprojekt som drivs i allt 
mer reglerade former.73  
 
Ehn poängterar vikten av att agera i nätverk samt skapa arenor där både offentliga som privata 
aktörer kan mötas. I rapporten anges de regionala partnerskapen som ett exempel på en 
mötesarena som initierats av staten. Han framhåller att statens roll i nätverken skiljer sig från 
den traditionella statliga rollen. Kontroll har numera ersatts av samverkan. I stället för att 
hävda sin auktoritet inom nationens gräns och ensamrätten på det utrikespolitiska området 
utvecklas nu staterna mot att fungera som medlare mellan nationella och internationella 
intressen samt även mellan politiska och ekonomiska sådana. Detta blir speciellt framträdande 
inom EU där det även framgår att samverkansrollen även innefattar andra aktörer än staten.74 
Sveriges medlemskap i EU har inneburit att externa aktörer har fått möjlighet till inflytande 
över det inhemska politiska beslutsfattandet.75 Denna process leder till att nätverk byggs upp. 
Dessa nätverk fungerar som förbindelse länkar mellan den lokala, regionala, statliga och 
överstatliga politiska nivån.76      
 
3.3 Triple Helix  
 
Triple Helix-modellen visar en dynamisk samverkan mellan lokala/regionala aktörer inom 
forskning, politik/samhälle samt näringsliv. Tillsammans kan de utveckla en gemensam vision 
och koordinera de regionala utvecklingsinsatserna för att öka innovationsförmågan och få 
större utdelning av insatserna.77  
 

                                                 
68 Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L (2004) sid 37 
69 Fernández, C (1999) sid 33, Jerneck, M & Gidlund, J (2001) sid 163 i Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L 
(2004) sid 37 
70 Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L (2004) sid 37 
71 Fernández, C (1999) sid 34 i Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L (2004) sid 37 
72 Ehn, P (2001) sid 29 i Hagsmo, L (2004) sid 37 
73 Ibid sid 38 
74 Ibid 
75 Fernández, C (1999) sid 14 i Ehn, P (2001) sid 28 i Hagsmo, L (2004) sid 38 
76 Jönsson, C (1999) sid 221 i Ehn, P (2001) sid 28 i Hagsmo, L (2004) sid 38 
77 www.visanu.se (050329) 
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Figur 3: Triple Helix-modellen 
Källa: Inspirerad av www.visanu.se (050329) 
 
Denna modell kan användas som verktyg för att tydliggöra relationerna och samspelen i 
innovationssystem och kluster. De tre grupperna som ingår kan aktivt påverka utvecklingen i 
den egna regionen genom stimulans till innovationssystem och kluster.78 Aktörerna som ingår 
i modellen är79: 
 

Kunskapsmiljöer, det vill säga verksamhet som syftar till utveckling och 
spridning av kunskap, exempelvis högskolor, universitet, forskningsinstitut och 
kompetenscentra. 

 
Näringsliv bestående av enskilda företag, kluster och företagsnätverk på lokal 
och regional nivå. 

 
Offentlig sektor, politiskt styrda aktörer som riksdag, regering, myndigheter, 
kommuner samt offentlig verksamhet i övrigt. 

 
Jensen och Trädgårdh menar att med jämna mellanrum påtalar näringslivsorganisationer 
behovet av ett mer företagarvänligt klimat. Detta avser att bland annat att förenkla regelverk 
och förbättra samhälleliga investeringar i infrastruktur och utbildning. De menar att under 
senare år har dessa krav och önskemål filtreras genom begrepp såsom kluster, 
innovationssystem och Triple Helix. Därigenom har även näringslivets representanter ”stämt 
upp i kören” om ett bredare samhällsansvar för att åstadkomma högre tillväxt på nationell, 
regional och lokal nivå.80 
 
 
 

                                                 
78 Arena för tillväxt, rapport nr 3-04  
79 Ibid 
80 Jensen, C & Trädgårdh, B (000507) sid 3 
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4. Regionala resurscentrum och dess finansieringsformer 
 
4.1 Vad är SFI? 
 
År 1963 grundades stiftelsen Svenska Filminstitutet, SFI, som har en dominerande ställning 
inom svensk filmproduktion. Dess åligganden är att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i 
kultur och samhällslivet. Bland annat ger SFI finansiella stöd till filmproduktioner, 
distribution av filmer och filmvisning i hela Sverige. SFI har också till uppgift att representera 
svensk film internationellt. Ytterligare arbetsuppgifter är att vidmakthålla och värna om det 
filmhistoriska arvet.81  
 
SFI styrs genom ett avtal mellan staten, filmbranschen, Sveriges Television AB och TV 4 AB 
och dess styrelse bestäms av regeringen. Styrelsen i sin tur utser en VD som är ansvarig över 
hela verksamheten samt ett samarbetsråd som skall kontrollera att Filminstitutet följer 
avtalet.82 
 
SFI:s verksamhet finansieras främst genom stöd från staten, SVT, TV 4 och biografägare som 
betalar in 10 procent av bruttointäkterna på biljettförsäljningen.83    
 
4.2 Bakgrunden till regionala resurscentrum 
 
I en utredning av Kim Forss (Ekonomie Doktor)84 framgår att kulturpolitiken tidigare haft en 
oklar och ibland en ifrågasättande hållning till film som konstform och att kulturområdet i 
praktiken inte har omfattat film. I Kulturutredningen från år 1995 framgår att ett svagt lokalt 
intresse för film kunde ses som en följd av att filmpolitiken på nationell nivå inte var 
integrerad i kulturpolitiken. Dock förändrades synsättet och från och med 1970-talet började 
ett bredare kulturpolitiskt förhållningssätt att praktiseras på filmområdet. Detta berodde 
speciellt på att biopubliken minskade och att utbudet begränsades mer till säkra publikfilmer. 
I slutet av 1970-talet så avsattes särskilda statliga medel för att stödja visningar av ”värdefull” 
film. Under den senare delen av 1980-talet tillkom biografstöd för teknisk upprustning av 
biografer, medel för att gynna filmintresset bland barn och ungdomar och för att de mindre 
orterna skulle få en snabbare tillgång till filmer. Vid ungefär samma tid tog flera landsting 
initiativ till att skapa egna film- och mediacenter för att stödja produktion av film, öka utbudet 
på biografer samt gagna ett eget skapande. I Kulturutredningen 1995 framgick att film skulle 
betraktas som en självständig konstnärlig uttrycksform samt att det skulle skapas ett större 
engagemang för filmen på lokal, regional och statlig nivå. I denna utredning undersöktes 
motiven för offentliga insatser på filmområdet mycket noga och dessa analyserades utifrån 
ekonomisk teori.85 I denna utredning framkom sammanfattningsvis att ekonomiskt stöd kan 
motiveras86:  
 

                                                 
81 www.sfi.se (050113) 
82 Ibid 
83 Ibid 
84 Kim Forss har doktorerat vid handelshögskolan i Stockholm 1985. Avhandlingsarbetet behandlade planerings- 
och utvärderingssystem. Han har arbetat med ett stort antal utvärderingar av bland annat flera FN-organisationer, 
arbetar med forskning och metodutveckling inom utvärderingsområdet, anlitats som konsult och sakkunnig av 
såväl svenska som utländska och internationella organisationer. (www.tupo.se/kim.htm 050513) 
85 Forss, K (2003) sid 7-8 
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eftersom filmen är en så kallad kollektiv nyttighet, och människor tycker att det 
bör finnas ett utbud även om de inte alltid väljer att se allt, att man bör värna 
om konstartens utvecklingsmöjligheter t.ex. genom resurser för experiment och 
nyskapande som inte ger omedelbara resultat, och stöd till verksamheter landet 
runt, som ett utslag av fördelningspolitiska övervägande. 

 
I utredningen föreslogs att Svenska Filminstitutet skulle tillföras statliga medel för stöd till 
regionala filmproduktionsfonder och regionala film- och mediecenter.87 
 
Regeringen anammade analysen och i propositionen som följde framkom ett särskilt stöd till 
regionala resurscentrum för film och video från och med år 1997. Detta stöd ingick i ett 
förenklat bidragssystem för regionala kulturinstitutioner.88 Svenska Filminstitutet fick i 
uppdrag att fördela stödet. Regeringen anslog 4 500 000 kronor för 1997, en ökning med 
samma belopp för 1998 och likaså för år 1999.89 Ett villkor för stödet var regional 
motprestation. Efter denna årliga utveckling av stödsumman avstannade ökningen.90 
 
Flera remissinstanser hade en positiv inställning till Kulturutredningens förslag om stöd till 
regional filmverksamhet. Dock betonades att utgångspunkten skulle vara regionala och lokala 
initiativ samt att befintliga verksamheter och nätverk skulle vidareutvecklas. Två skäl till detta 
förslag betonades av regeringen91:  
 

att barn och ungdomar får ökade möjligheter att skapa med film och andra ljud, 
bild och textmedier, 
och att insatserna bör stimulera utvecklingen av filmverksamhet i hela landet.  
 

Redan från och med 1998 lade regeringen en proposition om ny svensk filmpolitik.92 Där 
redovisades ett nytt filmavtal med flera förändringar av stöden till produktionen och visning 
av film. Filmavtalet för år 2000 innebar en kraftig förstärkning av produktionsstödet till 
svensk film (även när det gäller satsningen på lanseringsstöd, samt vissa stöd till biografägare 
för visning av svensk film). Avtalet skulle även omfatta ökat stöd till visningsorganisationer 
och regional verksamhet, medel för internationell lansering av svensk film med mera, liksom 
bevarandet av det svenska filmarvet. Denna nya filmpolitik byggde på Filmutredningen som 
hade lämnat sitt betänkande år 1998.93 Genom utredningen fastslogs94: 
 

En ny svensk filmpolitik måste skapa förutsättningar för film i hela landet. Alla 
svenskar är med och finansierar svensk film, De måste också få en chans att se 
den. Alla barn och ungdomar måste få en chans att uppleva film på biograf, men 
också i skolan, som en del av sin utveckling. 

 
Det regionala stödet och alla andra stöd blev en del av filmavtalet och tillsammans skulle 
parterna i filmavtalet finansiera de olika delar som avtalet innehöll. Inkomsterna kom då att 

                                                 
87 Forss, K (2003) sid 7-8 
88 Ibid sid 8 
89 Regeringens proposition 1996/97:3 i Forss, K (2003) sid 8 
90 SFI (2004) sid 29 
91 Forss, K (2003) sid 8 
92 Regeringens proposition 1998/99:131 i Forss, K (2003) sid 8 
93 Forss, K (2003) sid 8 
94 Ibid sid 9 
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inbringas ifrån biografavgift samt avgifter från SVT och TV4. Statens bidrag blev beroende 
av de övriga avtalsparternas engagemang.95  
 
Paragraf 26 i filmavtalet för år 2000 anger vad som gäller för det regionala stödet96: 
 

Av de medel som under ett räkenskapsår inflyter till stiftelsen enligt 23§ skall 
minst 20% användas för stöd till regional verksamhet. Stödet skall omfatta stöd 
till verksamhet vid regionala resurscentrum för film och video samt stöd till 
verksamhet till regionala produktionscentrum. För stöd till regional verksamhet 
krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett 
belopp som minst motsvarar det stöd som lämnas inom ramen för detta avtal. 
Det samlade stödet till regionala filmproduktionscentrum får årligen uppgå till 
högst 3 miljoner kronor. 

 
Under 2001 tilldelades stiftelsen (SFI) totalt 378 miljoner kronor.97 Det året var stödet till 
regionala resurscentrum 15 miljoner kronor, plus 3 miljoner kronor till produktionscentrum. 
Även 400 000 kronor tilldelades av Stiftelsen Framtidens Kultur. Således var det 18,4 
miljoner kronor som fördelades från Svenska Filminstitutet till regionala resurscentrum för 
film och video samt till regionala produktionscentrum.98 Dock styrs även det regionala stödet 
genom regeringens regleringsbrev, preciseringen för 2002 löd enligt följande99: 
 

Stödet till regionala resurscentrum … skall främst användas för verksamheter 
på filmområdet för och av barn och ungdom, såsom videoverkstäder, skolbio 
eller liknande, samt fortbildning av lärare och annan personal. Stödet kan 
användas för andra verksamheter på det filmkulturella området, såsom åtgärder 
för att främja spridning och visning av kvalitetsfilm eller till s.k plantskolor för 
unga filmare … Inom viss begränsad utsträckning kan stödet därutöver 
användas för produktion och distribution av kort- och dokumentärfilm, 
Filminstitutet skall vid stödfördelning beakta filmmediets tekniska utveckling 
mot t.ex. multimedieteknik samt främja kvaliteten i arbetet med rörliga bilder i 
berörda verksamheter.  
 

Filmproduktionen ute i Europa har framför allt varit koncentrerad till huvudstäder och har 
därmed medfört en dominans inom medieområdet. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-
talet initierades flertalet regionala resurscentrum för film ute i Europa. Verksamheterna växte 
upp oberoende av och ofta utan vetskap om varandra. Orsaken bakom de regionala 
resurscentrumens framväxt och utveckling är att det skedde en omstrukturering av 
filmbranschen då de stora produktionsbolagen i stort sett slutade med produktion och istället 
började med visning och distribution.100 Det som gör den svenska modellen speciell är det 
landsomfattande nätverket av resurscentrum, vilket innebär att alla delar av landet har tillgång 
till kunskap om filmproduktion och filmvisning.101 
 
 

                                                 
95 Forss, K (2003) sid 9 
96 Ibid 
97 SFI (2001) i Forss, K (2003) sid 9 
98 Forss, K (2003) sid 9 
99 Ibid 
100 Eskilsson, T i Christensen, L & Kempinsky, P (red.) (2004) sid 90 
101 SFI (2004) sid 28 
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4.2.1 Regionala resurscentrum i dag 
 
De första regionala resurscentrumen i Sverige bildades år 1992 och tio år senare fanns det 20 
regionala centrum aktiva i samtliga län.102 I dag finns det 19 regionala resurscentrum för film 
och video. Ett av dessa resurscentrum är Film i Värmland. Finansieringen sker, vilket 
framgått ovan, genom regionala och statliga medel samt även genom medel från EU:s 
strukturfonder.103 År 2004 var den totala omsättningen för regionala resurs- och 
produktionscentrum 151 480 000 kronor. Det statliga stödet uppgick till 19 195 000 kronor. 
Den regionala motprestationen låg på 76 950 000 kronor.104 
 
De regionala resurscentrumen har genomgått en snabb utveckling och en verksamhet har 
byggts upp under kort tid. Denna utveckling har byggt på lokala initiativ, eldsjälar har drivit 
filmfrågorna och lyckats få till stånd en finansiering. Det statliga stödet har varit en hjälp men 
utan sporren från enskilda personer vid de regionala resurscentrumen hade det inte blivit 
någon verksamhet.105  
 
Innan de regionala resurscentrumen existerade fanns inte heller några utvecklingsmöjligheter 
för filmare som arbetade med kort- och dokumentärfilm utanför storstadsområdena, säger 
Kim Forss i sin rapport Utvärdering av stöd till regionala resurscentrum för film och video.106 
Ulf Nordström, verksamhetsledare på Film i Värmland, menar däremot att det kanske fanns 
utvecklingsmöjligheter, men ingen offentlig finansierad regional struktur för att stötta 
filmare.107 Det fanns heller inte någon samordning i de olika länen vad det gällde skolbio. Det 
var dåligt med möjligheter för lärare att få stöd och fortbildning om de ville utveckla sin 
verksamhet på området. Förvisso fanns en svensk filmindustri men den var i stort 
koncentrerad till Stockholm och det var där filmintresserade hade utkomstmöjligheter.108   
 
Tre huvudsakliga verksamheter 
Vid de regionala resurscentrumen bedrivs idag verksamheten inom tre huvudområden109: 
 
- produktion 
- visning och distribution 
- film- och mediepedagogik 
  
Många av de regionala resurscentrumen ger stöd till så kallade växthusprojekt eller 
garagefilm med målgruppen unga filmare. Det utgår även stöd till professionell kort- och 
dokumentärfilm, det gäller ekonomiska bidrag men även utlåning av teknik, handledning och 
kompetensutveckling till filmare. Resurscentrumen verkar även som 
producenter/samproducenter utifrån kraven att produktionen har en uppenbar regional 
koppling.110  
 
I denna verksamhet ingår även att bevara och utveckla möjligheterna att visa samt att sprida 
film. I första hand gäller det den regionalt producerade filmen. Det arrangeras regionala film- 
                                                 
102 Forss, K (2003) sid 4 
103 www.sfi.se (050215) 
104 Wengström, E (050423) 
105 Forss, K (2003) sid 4 
106 Ibid sid 5 
107 Nordström, U (050407) 
108 Forss, K (2003) sid 5 
109 www.sfi.se (050215) 
110 Ibid 
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och videofestivaler inom länen för att filmerna skall nå ut till publiken. Filmerna visas även 
som förfilm på biografer samt finns att låna på länens bibliotek. Somliga av filmerna uppvisas 
även på nationella och internationella festivaler och når på så vis en större publik. Sveriges 
Television har under senare år visat allt fler kort- och novellfilmer varav många är regionalt 
producerade eller samproducerade.111 
 
När det gäller den mediepedagogiska verksamheten handlar det om att öka möjligheterna för 
barn och unga till eget skapande med rörliga bilder både på fritiden och i skolan. Det handlar 
om att stödja lokala videoverkstäder, filmstudio och filmläger för unga. Inom skolans värld 
rör det sig om att erbjuda lärare kompetensutveckling i hur de kan använda sig av rörlig bild i 
skolarbetet. Det gäller även att initiera, stödja och utveckla arbetet med skolbio och övrigt 
filmpedagogiskt arbete i länets kommuner.112 
 
Produktionscentrum 
Regeringen har utsett tre regionala resurscentrum till produktionscentrum. Detta innebär att de 
årligen får statligt stöd för att producera långfilm i sina respektive regioner.  Detta stöd får 
enligt filmavtalet uppgå till maximalt 3 miljoner kronor. SFI fördelar sedan detta i tre lika 
delar till produktionscentrumen. Produktionscentrumen är Film i Väst, Filmpool Nord och 
Film i Skåne. De agerar som samproducenter och krav ställs på att produktionen sker i det 
egna länet samt att lokala produktionsmedel skall användas. Dessa insatser kan handla om 
såväl teknik, personal som ekonomiska resurser.113 Dessa regionala filmproduktionscentrum 
har spelat en stor roll för den svenska långfilmen både finansiellt och som aktiva 
medproducenter. Totalt har de varit aktiva i 80 svenska långfilmer och under de första fyra 
åren i avtalsperioden motsvarade regionernas insatser 12 procent av den totala finansieringen. 
Huruvida filmproduktionscentrumen skall öka i antalet är, enligt SFI, en fråga för 
produktionscentrumen själva. Dock bör det finnas en medvetenhet om att det behövs en 
omfattande uppbyggnad av infrastruktur för att produktionscentrumet skall fungera optimalt. 
SFI anger att fyra produktionscentrum bör vara en övre gräns, dock påpekas att detta beslut 
ligger hos regionerna inte hos Filminstitutet. Det har tagits initiativ för att etablera ett 
produktionscentrum i Stockholm-Mälardalen.114 
 
4.3 Medel från SFI till regionala resurscentrum 
 
Svenska Filminstitutet skall, som tidigare nämnts, lyfta fram, stärka och utveckla filmen i 
kultur och samhällslivet. För att aktuell och värdefull film skall kunna spridas geografiskt 
över större delar av Sverige så ges biografstöd. Svenska Filminstitutet (SFI) ger ekonomiska 
stöd till samtliga 19 regionala resurscentrum för film och video runt om i Sverige, vilket skall 
bidra till utveckling av filmverksamheter. Den ekonomiska hjälpen skall gagna regional och 
lokal filmkultur med tyngdpunkt på insatser riktade till barn och ungdom.115 Målsättningen är 
att116: 
 

- främja filmpolitiska åtaganden på såväl regional som lokal nivå 
- främja utveckling av filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (skolbio, 

mediepedagogik, eget skapande med rörlig bild för barn och ungdom) 

                                                 
111 www.sfi.se (050215) 
112 Ibid 
113 Ibid 
114 SFI (2004) sid 14 
115 www.sfi.se (050113) 
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- bevara och förstärka biografstrukturen 
- främja visning och spridning av värdefull film 
- främja fortbildning på filmområdet 
- främja regional samordning; samarbete med befintliga aktörer såsom 

visningsorganisationer, biografägare, skolor m m  
- utveckla kort- och dokumentärfilmsproduktion i länet 

 
Bidragsmottagaren måste klargöra för SFI till vilka verksamheter pengarna har gått genom att 
skicka in verksamhetsberättelse med redovisning enligt verksamhetsplan.117  
 
Sammanlagt får 19 resurscentrum dela på 18 250 000 kronor i regionalt stöd. Följande fem är 
de största bidragsmottagarna: år 2005 får Film i Väst (Västra Götalands län) 3 135 000 kronor 
i bidrag, Filmpool Nord (Norrbottens län) 2 280 000 kronor, Film i Skåne (Skåne län) 
1 900 000 kronor och Film i Värmland och Film i Västernorrland (Västernorrlands län) fick 
1 330 000 kronor vardera.118  När det gäller Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne är 
den miljon de får i egenskap av produktionscentrum inkluderad i dessa summor.119 
 
4.4 Nationellt uppdrag 
 
Kulturdepartementet delar ut nationella uppdrag till institutioner och verksamheter som står 
för utveckling och förnyelse inom en konstriktning eller verksamhetsform. Genom ett 
regeringsbeslut år 2002 har Film i Värmland fått ett nationellt uppdrag inom området regional 
filmverksamhet åren 2003-2005. FiV skall med hjälp av det ekonomiska bidraget medverka 
till utveckling av unga filmare och filmarbetare, produktion av kort- och dokumentärfilm, 
film- och mediepedagogiskt arbete bl.a. med inriktning på skolor, spridning och visning av 
kvalitetsfilm samt biografens roll som kulturell mötesplats. Film i Värmland har genom 
uppdraget till uppgift att sprida kunskap och erfarenheter dels inom sitt område och dels över 
hela Sverige. Med det nationella uppdraget har Film i Värmland möjlighet att ordna speciella 
regionala, nationella och/eller internationella utvecklings- och samarbetsprojekt. 
Kulturdepartementet finansierar Film i Värmland med 1 miljon kronor per år, totalt 3 miljoner 
kronor under de år som det nationella uppdraget är gällande.120 
 
4.5 EU-stöd 
 
Sedan Sverige gick med i den europeiska unionen 1995 har svensk film fått omkring 200 
miljoner kronor i strukturfondsstöd. Strukturfondsmedel ges till verksamheter som är 
lokaliserade i regioner som drabbats hårt av strukturomvandlingar. Syftet är att bidraget skall 
hjälpa att bygga upp verksamheter som sedan skall klara sig själva.121 EU-stöd enligt 
strukturfonderna är ingen självklarhet utan prövas utifrån de projektbeskrivningar som lämnas 
in till Strukturfondsdelegationen, som fattar besluten. Normalt ges projektstöd under tre år 
beroende på att stödet inte får vara driftstöd. Det är sedan meningen att projektet eller 
verksamheten skall kunna stå på egna ben. Sverige kommer troligen att även efter år 2006 få 
del av strukturfonderna men riktigt hur dessa program kommer att se ut är det ingen som vet 

                                                 
117 www.sfi.se (050113) 
118 Svenska Filminstitutets nyhetsbrev Nr 1: januari 2005 sid 2 
119 Nordström, U (050414) 
120 www.filmivarmland.se (050113) 
121 TM 193 (6/04) sid 27 
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än. Klart är att det kommer att bli mindre medel att fördela eftersom det som skall prioriteras 
är de nya medlemsländerna.122  
 
Filmpool Nord har sammanlagt fått omkring 40 miljoner kronor och Film i Väst har erhållit 
cirka 90 miljoner kronor i EU:stöd. Strukturfondmedlen har varit av stor betydelse av 
uppbyggnaden av dessa regionala produktionscentrum. Hur kommer de att påverkas när 
dessa mycket viktiga stöd dras in? Trots framgångar är det kanske svårt att förvissa politiker 
att ekonomiskt täcka igen de hål som kommer att bildas. Film i Skåne däremot har aldrig varit 
behöriga till strukturfondsmedel från EU men ändå lyckats i sina satsningar inom 
filmindustrin. Framgångarna baseras bland annat på bra samarbete med politiker, samverkan 
och närheten till Danmark. När då stöden dras in i Sverige och ges till nya medlemsländer, 
kommer då Sveriges resurscentrum få nya konkurrenter?123  
 
4.6 Finansiering i framtiden 
 
”Underlag till ny filmpolitik” 
I december år 2004 skickade Svenska Filminstitutet ett underlag för ny filmpolitik, som avser 
perioden 2006-2010, till kulturdepartementet. Detta underlag har presenterats för avtalets 
parter och kommer att ligga till grund för de fortsatta filmavtalsförhandlingarna.124 
 
I Underlag till en ny filmpolitik, december 2004 av Svenska Filminstitutet framgår att trots 
den snabba utvecklingen av den regionala filmstrukturen ser villkoren för regionala 
resurscentrum mycket olika ut. De län som tidigt satsat på att etablera regionala resurscentrum 
har haft en relativ gynnsam utveckling och har idag de största bidragsnivåerna. De län som 
senare kom in i bidragssystemet har haft svårare förhållanden och har idag de lägsta 
bidragsnivåerna. Enligt de nationella målen skall regionala resurscentrum arbeta med tre 
huvudområden, filmpedagogik, biografutveckling och produktion av kort- och 
dokumentärfilm. I Underlag till en ny filmpolitik poängteras att verksamheten har visat sig 
varit lyckad och starkt bidragit till den framgång som den svenska filmen upplevt på senare 
år. Vidare kan stödet utgöra en garanti för att barn- och ungdomsverksamheten utvecklas vid 
de resurscentrum som är större och har resurser nog att satsa på produktionsområdet. 
Konsekvensen av de ojämlika villkoren för stöden visar att vissa regionala resurscentrum inte 
har möjlighet att arbeta med alla de områden som ingår i det nationella uppdraget. I dessa små 
organisationer har istället tyngdpunkten lagts på skolbio och mediepedagogiska verksamhet 
för barn och unga då det saknas möjlighet att stödja filmproduktion och biografutveckling 
med mera.125 
 
Det regionala stödet befinner sig vid ett vägskäl. Dels handlar det om att fullgöra den 
utbyggnad som bara delvis är genomförd, dels skall grunden läggas för en vidare utveckling 
och konsolidering. De regionala resurscentrumen är etablerade, nu återstår det en diskussion 
om hur dessa kan utvecklas och stärkas. I denna rapport pekas det på vad Kim Forss fick fram 
i sin utredning, att om det regionala stödet skall kunna utvecklas och fördelas mer rättvis så 
bör anslaget utökas till en mininivå. Forss presenterar en fördelningsmodell som handlar om 
ambitionen att skapa/garantera en miniminivå av verksamhet över hela landet.126  
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Vidare diskuteras det i Underlag till en ny filmpolitik att i en situation där det regionala stödet 
ökar och den regionala medfinansieringen blir mer avgörande för hur stort statsbidrag ett 
resurscentrum kan få så måste det finnas en chans för de regionala resurscentrumen att 
diskutera detta med sina huvudmän i tid. Enligt den trappstegsmodell, som tidigare 
presenterats, framgår det i förhand hur den statliga finansieringsbilden kommer att se ut. 
Därmed blir det lättare för regionala resurscentrum att inleda diskussioner med sina respektive 
huvudmän och komma in i den regionala budgetprocessen. Det är endast en långsiktig 
finansiering som i längden kan locka fram regionala pengar.127 Punkter som presenteras i 
sammanhanget är följande128:  
 

Resursfördelning ökar enligt en trappstegsmodell av samma slag som då stödet 
infördes. Ett grundbelopp på 1 miljon kronor bör införas till samtliga 
resurscentrum under förutsättning att det där finns en regional medfinansiering 
på motsvarande belopp. De som redan i dag har ett högre stöd än det 
föreslagna skall få behålla det. År 2007 bör grundbeloppet uppgå till 1,5 
miljoner kronor per centrum. Möjligheten bör öppnas för att vid sidan om 
grundbeloppet öka stödet ytterligare i relation till den regionala 
medfinansieringen, samt med hänsyn tagen till faktorer som befolkningsmängd 
och geografisk storlek. 

 
Som ett komplement till det regionala verksamhetsbidraget bör ett projektstöd 
inrättas. Dessa rörliga medel skulle kunna användas för att stödja och utveckla 
intressanta och nyskapande projekt i regionerna. Stödet skulle ligga utanför 
ordinarie budgetram. Filminstitutet kompletterar med ett konkret förslag längre 
fram. 

 
Det framgår även att syftet med stödet bör även i fortsättningen vara utveckling av de tre 
angivna huvudområdena (filmpedagogik, biografutveckling, produktion av kort- och 
dokumentärfilm). De nationella målen som idag finns formulerade är knappast möjliga att 
utvärdera.129 Målen är översiktliga och anger endast att viss verksamhet skall bedrivas, därför 
bör regionernas mål vara mer specifika och anpassade till varje läns förutsättningar och 
prioriteringar (inom ramen för det statliga stödet). Staten bör stå för en tydlighet när det gäller 
verksamhetsområden, struktur, uppbyggnadstakt och finansiering.130  
 
”Inriktning på filmpolitiken från 2006”  
I promemorian Inriktning på filmpolitiken från 2006 framgår förslag till utformning av den 
framtida filmpolitiken 2006-2010.131 Grunden för målsättningen för det kommande 
filmavtalet utgörs av de överenskommelser som Filmavtalets arbetsgrupp132enats om i 
avsiktsförklaringen. Även rapporterna som lämnades in av Filminstitutet i november 2004 (se 
ovan) har utgjort en utgångspunkt för de bedömningar som gjorts. Efter samråd med 

                                                 
127 SFI (2004) sid 30 
128 Ibid 
129 Forss, K 1993 sid 13-15 i SFI (2004) sid 31 
130 SFI (2004) sid 31 
131 Ds 2005:8 sid 7 
132 Representanter från Kulturdepartementet, Sveriges Biografägarförbund, Föreningen Sveriges 
Filmproducenter, Sveriges Filmuthyrarförening u.p.a., Sveriges Television AB, TV 4 AB, Riksföreningen Våra 
Gårdar och Folkets Hus och Parker, Svenska Filmdistributörers Förening, mediekoncernen Modern Times Group 
MTG AB samt tv-företagen C More Entertainment AB/Canal+ och Sveriges Videodistributörers Förening.  
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ledamöter i Filmavtalets arbetsgrupp samt med Svenska Filminstitutet har promemorian fått 
sin form.133 
 
Förhandlingar gällande det nya filmavtalet kommer att avslutas i maj 2005. Sedan den 1 
januari 2000 gäller det nuvarande avtalet, 2000 års avtal. De parter som ingår i avtalet är 
staten, Sveriges Biografägarförbund, Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges 
Filmuthyrareförening u.p.a., Sveriges Televison AB, TV 4 AB, Riksföreningen Våra Gårdar 
och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (Numera Folkets Hus och Parker) Tiden för 
2000 års filmavtal förlängdes den 1 juni 2004 och gäller därmed till den 31 december 2005.134  
 
Förslaget i promemorian är att det sker en uppdelning inom filmpolitiken. Dels skall ett 
filmavtal gälla under 2006-2010 mellan staten och berörda branscher som skall reglera 
produktionsstöd till svensk film och vissa stöd till distribution och visning av film i hela 
landet.  Dels skall det bli ett helt statligt ansvar för finansiering av Svenska Filminstitutets 
övriga uppdrag, i första hand inom det filmkulturella området, som regleras utanför avtalets 
ram.135  
 
I förhandlingarna om ett nytt filmavtal har det framkommit att avtalet bör koncentreras till 
områdena produktion och till vissa delar distribution och visning. Det har förekommit ett 
ifrågasättande om övriga filmpolitiska insatser, uppfattas i huvudsak ha en mindre omedelbar 
koppling till branscherna, skall vara avtalsfinansierade. Parterna har konstaterat att med en 
mer koncentrerad inriktning bör det finnas bra förutsättningar för ett långsiktigt och 
bärkraftigt filmavtal, som även kan ha en större finasieringsbas än vad som förekommer nu. I 
och med att staten tar över ansvaret för finansieringen av Filminstitutets övriga uppdrag 
säkerställs fortsatta insatser inom huvudsakligen det filmkulturella området. Denna 
uppdelning av ansvaret stämmer även med de synpunkter som i olika sammanhang framförts 
av flera berörda inom det filmkulturella området. Regionala resurscentrums samarbetsråd har 
vid en hearing om filmavtalet hos Svenska Filminstitutet i mars 2003 samt via en skrivelse till 
dåvarande Kulturdepartementet i maj 2004 ifrågasatt huruvida stödet till regionala 
resurscentrum för film och video bör rymmas inom ramen för filmavtalet.136  
 
Filmavtalet mellan 2006-2010 
Målet med det nya filmavtalet bör vara137: 
 

Att stödja och stimulera förnyelse och utveckling av värdefull svensk 
filmproduktion, distribution och visning av film i hela landet 

 
Att verka för att svensk filmproduktion skall utgöra en dynamisk tillväxtbransch  

 
Att förbättra kvinnliga filmskapares villkor 

 
Att svensk film skall spegla hela landet 

  
Att svensk film skall nå en större publik i alla visningsformer, både i Sverige och 
internationellt 
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Att antalet biobesök i Sverige skall öka 
 
En utgångspunkt för detta nya avtal bör vara att det skall finnas ett tydligt genusperspektiv. 
Avtalet bör till största delen reglera stöd till svensk filmproduktion och stöd till distribution 
och visning av film i hela landet. När det gäller produktionsstöd bör följande stöd fördelas; 
förhandsstöd till långfilm (inklusive ungdomsfilm), barnfilm, kort och dokumentärfilm samt 
utvecklingsstöd i första hand gällande manusutveckling och unga filmskapare, publikrelaterat 
efterhandsstöd och stöd till regionala produktionscentrum. Till kort- och dokumentärfilm skall 
stöd lämnas oavsett om filmen är avsedd för visning på biograf eller tv. Gällande distribution 
och visning av film i landet bör stöd lämnas till lansering, stöd till parallelldistribution samt 
biografstöd. Liksom i nuvarande avtal bör det i biografstödet ingå stöd till öppna visningar av 
svensk film, stöd till biografägare för publikarbete, stöd till upprustning av biografer samt 
stöd till sådana biografföreställningar som inte är mervärdesskyldiga. Biografstödet bör bli 
mer flexibelt med hänsyn till att behoven förändras på biografmarknaden.138  
 
Avtalet bör även reglera ett stöd till svensk kvalitetsfilm på DVD och stöd till åtgärder mot 
olovlig hantering av film.139  
 
Avtalet skall gälla från och med den 1 januari 2006 till den 31 december 2010.140  
 
Stöd utanför avtalet 
I promemorian framgår att det är viktigt med stöd och åtgärder för att filmen sak kunna nyttja 
sina möjligheter och nå ut till hela landet. Här spelar biograferna en viktig roll och även den 
ökade betydelsen av andra visningsformer bör uppmärksammas. En viktig roll för 
filmpolitiken är att de filmer som produceras och visas även bevaras för eftervärlden och att 
dess historia görs tillgänglig. För att kunna behålla och utveckla denna del av det filmpolitiska 
området behövs inom ramen för Filminstitutets uppdrag fortsatta insatser till filmarkiv, 
dokumentation, Cinemateket med mera, till regional resurscentrum för film och video, till 
film i skolan, till visningsorganisationer, filmfestivaler, import och lansering av kvalitetsfilm, 
distribution av kort- och dokumentärfilm samt en viss filmdistribution i Filminstitutets egen 
regi till informationsverksamhet och utlandsverksamhet. Åtgärder bör även ses över av 
Filminstitutet för att främja den digitala biografutvecklingen. Det är dessa områden som enligt 
förslaget om ny filmpolitik skall ligga utanför avtalet. Finansiering av de nämnda stöden och 
verksamheter bör således vara ett helt statligt ansvar. (Kostnader för administrationen av 
statligt finansierade stöd och verksamheter bör också belasta det statliga anslaget).141  
 
Således framgår att staten bör överta ansvaret för finansiering av stödet till regionala 
resurscentrum för film och video utanför avtalets ram.142  
 
I första hand skall stödet till regionala resurscentrum för film och video nyttjas för 
verksamheter på filmområdet av och för barn och ungdom. Det kan användas för stöd, 
utveckling och samordning av kommunernas arbete för skolbio och videoverksamhet för barn 
och ungdom, även för kompetensutveckling av lärare och annan personal. Stödet kan även 
användas för övriga verksamheter inom det filmkulturella området när det gäller åtgärder för 
att främja spridning och visning av kvalitetsfilm med mera. I begränsad utsträckning kan 

                                                 
138 Ds 2005:8 sid 11 
139 Ibid 
140 Ibid sid 12 
141 Ibid  
142 Ibid sid 81 
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stödet dessutom användas för produktion och distribution av kort- och dokumentärfilm. 
Stödet bör ställa samma krav på regional och lokal motprestation som idag.143  
 
Enligt avsiktsförklaringen om ett nytt filmavtal 2005 framgår att staten avser att förse den 
samlade filmpolitiken, det vill säga 2006 års filmavtal och andra filmpolitiska åtgärder med 
minst samma ekonomiska bidrag som utgick enligt 2000 års filmavtal med tilläggsavtal.144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
143 Ds 2005:8 sid 82-83 
144 Ibid sid 49 
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5. Film i Värmlands utveckling över tid 
 
Eftersom ett av syftena med den här studien är att åskådliggöra Film i Värmlands (FiV) 
utvecklig över tid kommer här en sammanställning över dess verksamhet från år 1995 fram 
till idag, i första hand utifrån dess verksamhetsberättelser. Beskrivningen över nuvarande år 
(2004) är mer omfattande och innefattar även intervjuer med nyckelpersoner. (Mål för 
verksamheten se bilaga 1.)  
 
Inledningsvis ges en sammanfattning av den finansiering som funnits och som finns för FiV:s 
verksamhet samt för de stöd som utgår från FiV. Beloppen från respektive finansiär kommer 
att framgå dels för att visa vilka som går in med pengar till FiV:s verksamhet och dels för att 
fördelningen mellan finansiärerna skall framgå. Även de olika stödformer som fördelas och 
delas ut av FiV kommer att visualiseras för att visa var tyngdpunkten ligger samt förändringar 
med tiden. Observera att det inte är en heltäckande ekonomisk redovisning utan endast en 
beskrivning och redovisning av finansiering och stödformer, dock anges även omsättning och 
resultat. Film i Värmlands kostnader framgår inte. De stödbelopp som anges är de som har 
beviljats under aktuellt år. 
 
Som framgått tidigare så kan den verksamhet som utövas vid regionala resurscentrum 
beskrivas i tre dimensioner; produktion, visning och distribution samt film- och 
mediepedagogik.145 I framställningen som följer efter finansiering och stöd kommer dessa 
områden att ingå.  
 
5.1 Finansiering och stöd åren 1995-2005 
 
Samproducerande verksamhet 
Film i Värmland kan som samproducent ge finansiellt stöd till lång-, kort- och 
dokumentärproduktioner, där det högsta bidraget är 500 000 kronor. Genom samproducerande 
verksamhet skall värmländsk filmproduktion av hög kvalitet gynnas samtidigt som 
värmländska filmare skall få en chans att utvecklas i regionen. De produktioner som främst 
gynnas är filmer med stark lokal, värmländsk anknytning. Dessutom främjas barn- och 
ungdomsfilmer samt produktioner gjorda av kvinnliga och/eller unga filmare.146  
 
Teknikstöd 
Värmländska filmskapare har möjligheter att låna (utan kostnad) den inspelnings- och 
redigeringsutrustning som Film i Värmland förfogar över. Syftet är att lokala filmproducenter 
skall ha möjligheter till berättande, dokumentation samt konstnärliga experiment.147  
 
Fortbildningsstipendier 
Filmskapare, biografanställda och skolpersonal i Värmland kan genom Film i Värmland söka 
fortbildningsstipendier för att delta i någon slags kompetenshöjande aktivitet både inom och 
utanför Sveriges gränser. Bidraget kan uppgå till maximum 10 000 kronor. Även här 
prioriteras unga och kvinnor.148 
 
 
 
                                                 
145 www.sfi.se (050215) 
146 www.filmivarmland.se (050204) 
147 Ibid 
148 Ibid 
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Arbetsstipendier för unga filmare 
Arbetsstipendier till filminspelningar (upp till 3000 kronor) kan sökas av unga filmare mellan 
16 och 25 år bosatta och verksamma i Värmland. Stödet kan användas till bekostnad av resor, 
videoband, rekvisita med mera.149  
 
Biograf- och evenemangsstöd 
Film i Värmland har ekonomiska resurser ämnat till biograf- och evenemangsstöd vilka är 
avsedda till exempelvis lokala filmfestivaler och visningsarrangemang. Högsta bidraget är 
5000 kronor. En del av syftet med stödet är att utvidga filmutbudet, arrangera regelbundna 
lokala evenemang, arbeta för att få igång ett lokalt publikarbete, marknadsföra biografen och 
skapa former för filmdistribution.150 
 
Manus och projektutvecklingsstöd 
Manus- och projektutvecklingsstöd har haft som syfte att främst främja produktionen av 
novellfilm, långfilm, tv-dramatik, animation och barnfilm i Värmland. Under år 2004 valde 
FiV att avveckla stödet och istället satsa resurser på riktad manusutveckling.151  
 
1995 – 1996  
 
I september år 1995 fick Ulf Nordström, nuvarande verksamhetsledare för Film i Värmland, 
ett utrednings- och utvecklingsuppdrag av Landstinget i Värmlands kulturförvaltning i syfte 
att starta Film i Värmland. Under år 1996 inriktades arbetet mot att etablera Film i Värmland 
som ett resurscentrum. Biograf- och skolbiofrågorna stod i centrum för FiV under 1996 men 
en grund lades till en satsning på stöd till kort- och dokumentärfilm samt till 
kompetensutveckling för professionella och halvprofessionella filmarbetare.152 
 
EU:s strukturfonder Mål 5b och Mål 6 godkände ansökan om stöd till verksamheten.153 
 
Svenska Filminstitutet finansierade verksamheten under år 1996 med 230 000 kronor och 
landstinget med 177 856 kronor. (Egna intäkter tillkom för skolbio med 7 400 kronor.) Det 
totala antalet bidrag och stöd som FiV förmedlade låg på 5 341 kronor.154 
 
Omsättningen uppgick till 415 255 kronor för år 1996.155 
 
1997 
 
År 1997 blev Film i Värmland ett regionalt resurscentrum för film och video156 som drevs i 
projektform. Kulturförvaltningen vid Landstinget i Värmland var dess huvudman.157 Vid 
denna tidpunkt liksom vid starten år 1995 intog biograf- och skolbiofrågorna den centrala 
rollen inom verksamheten. Den mediepedagogiska verksamheten hade varit försummad men 
under året arbetades det för en satsning på ett mediepedagogiskt utbud under nästkommande 

                                                 
149 www.filmivarmland.se (050204) 
150 Ibid 
151 Stöd och råd till filmare om manusutveckling, finansiering, fortbildning etc. Ett arbete för att utveckla 
nätverken och kontakterna mellan länets filmarbetare. Verksamhetsberättelse 2004 sid 25 
152 Verksamhetsberättelse 1996 sid 3 och 8 
153 Ibid sid 8 
154 Ibid sid 10 
155 Ibid  
156 Verksamhetsberättelse 1997 sid 3 
157 Nordström, U (050316) 
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år. Nytt för år 1997 var stödet till produktion av kort- och dokumentärfilm vilket 
möjliggjordes genom stöd från EU:s strukturfonder.158  
 
Finansiering av FiV 
I egenskap av ett regionalt resurscentrum fick FiV ett statsbidrag på 500 000 kronor. I övrigt 
finansierades FiV genom medel från Landstinget/Kulturnämnden och Delegationen för 
regional utveckling (DRU), länsstyrelsen och EU:s strukturfonder (Mål 2, Mål 5b och Mål 
6).159 
 
1997 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder 38 636 kr 
Länsstyrelsen 172 206 kr 
Landstinget 660 000 kr 
SFI 500 000 kr 
Summa: 870 842 kr 
   
Egna intäkter:   
Egna intäkter bio/skolbio 57 375 kr 
Egna intäkter övrigt 7 800 kr 
Summa: 65 175 kr 
   
Totalt  1 436 017 kr 

Tabell 1: Finansiering av Film i Värmland 1997 
Källa: Verksamhetsberättelse 1997 
 
Stöd från FiV 
Stöd som beviljades till filmproduktion var kopiestöd, manus- och projektutvecklingsstöd 
samt produktionsstöd.160  
 
1997 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biografer och evenemang 17 500 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Kopiestöd 10 000 kr 
Manus- och utvecklingsstöd 174 000 kr 
Produktionsstöd 496 000 kr 
Summa för filmproduktion: 680 000 kr 
   
Totalt 697 500 kr 

Tabell 2: Beviljade stöd från Film i Värmland 1997 
Källa: Verksamhetsberättelse 1997 
 
En stor summa fördelades under året av produktionsstödet till regionalt producerad kort- och 
dokumentärfilm för bio och tv.  Under året var det 16 projekt som beviljades produktionsstöd 
för kort- och dokumentärfilm. I verksamhetsberättelsen står att Syftet med produktionsstödet 

                                                 
158 Verksamhetsberättelse 1997 sid 3 
159 Ibid 
160 Ibid sid 29 
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är att öka den regionala produktionen av kort- och dokumentärfilm, och därmed också stärka 
den regionala kompetensen inom området.161  
 
Omsättningen under 1997 uppgick till 1 777 262 kronor (vilket är väsentligt lägre än 
budgeterade 2,5 miljoner kronor). Anledningen var i första hand den långa startsträcka för de 
aktiviteter som ingick i ansökan till EU:s strukturfonder, det vill säga främst produktionsstöd 
och kompetensutveckling. Inte förrän i mars 1997 förelåg det sista beslutet från 
strukturfonderna om stöd för 1997 års verksamhet.162 
 
Resultat: Det blev ett överskott (367 000 kronor) som överfördes till 1998 års verksamhet. 
Dock berodde överskottet på att anslagna medel från Delegationen för regional utveckling för 
1998 års verksamhet (660 000 kronor) överfördes redan innan årsskiftet.163 
 
1998 
 
Finansiering av FiV 
Från och med den 1 juli år 1998 övergick FiV att tillhöra den nya förvaltningen Regional 
Utveckling vid Landstinget i Värmland. Detta år uppgick statsbidraget till 900 000 kronor. I 
övrigt finansierades FiV genom bland annat medel från landstinget (Kulturnämnden och 
Delegationen för regional utveckling), länsstyrelsen och EU:s strukturfonder (Mål 2, Mål 5b 
och Mål 6) samt genom egna intäkter från kurser och andra arrangemang. Statsbidraget riktar 
sig främst till insatser inom film och bio samt mediepedagogik/eget skapande. Den 
verksamhet som bedrevs med stöd av EU:s strukturfonder gällde produktion och 
utbildning.164  
 
1998 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder 454 874 kr 
Landstinget 240 000 kr 
Landstinget, Sommarpraktikanter 153 300 kr 
Länsstyrelsen 221 294 kr 
SFI 900 000 kr 
Stiftelsen Framtidens Kultur 42 500 kr 
Summa: 2 011 968 kr 
   
Egna intäkter: 86 943 kr 
   
Totalt 2 098 911 kr 

Tabell 3: Finansiering av Film i Värmland 1998 
Källa: Verksamhetsberättelse 1998 
 
Stöd från FiV 
Stödet till produktion av kort- och dokumentärfilm kompletterades med ett teknikstöd i form 
av kostnadsfritt lån av kopierings- och redigeringsutrustning samt även ett lågbudgetstöd.165 

                                                 
161 Verksamhetsberättelse 1997 sid 14 
162 Ibid sid 4 
163 Ibid 
164 Verksamhetsberättelse 1998 sid 4 och 24 
165 Ibid sid 3 
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Det totala beviljade stödet till filmproduktionen uppgick till 583 100 kronor. Flera filmer med 
stöd ifrån FiV visades under året på tv samt vann även internationella festivalpriser.166  
 
1998 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 17 000 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Lanseringsstöd 22 000 kr 
Lågbudgetstöd 158 500 kr 
Manus- och projektutvecklingsstöd 235 000 kr 
Produktionsstöd 167 600 kr 
Summa för filmproduktion: 583 100 kr 
   
Totalt 600 100 kr 

Tabell 4: Beviljade stöd från Film i Värmland 1998 
Källa: Verksamhetsberättelse 1998 
 
Sammanlagt beviljades 24 projekt stöd gällande regionalt producerad kort- och 
dokumentärfilm.167 
 
Utan det ekonomiska stödet från EU:s strukturfonder (Mål 2, Mål 5b och Mål 6) med avsikten 
att stödja filmarna i länet skulle verksamheten antagligen inte fått samma omfattning.168 
 
Det så kallade lågbudgetstödet var nytt för året. FiV kunde därmed ge stöd till faktiska 
kostnader, exklusive lönekostnader, upp till ett visst belopp. Det här stödet har framförallt haft 
stor betydelse för att ge unga filmare möjlighet att förverkliga sina idéer.169  
 
Produktionsstödet har som syfte att öka den regionala produktionen av kort- och 
dokumentärfilm och på så vis stärka den regionala kompetensen inom området. När det gäller 
produktionsstöd finns krav på att stödmottagaren skapar möjligheter till kompetensutveckling 
i samband med inspelning av filmerna exempelvis genom att ta emot assistenter eller 
medverka i utbildningsaktiviteter. Produktionsstöd ges endast till filmer som fått en 
kompletterande finansiering från andra håll till exempelvis från Svenska Filminstitutet eller 
Sveriges Television, FiV fullfinansierar inga produktioner. Stödet hade dock inte nyttjats fullt 
ut under 1998, inte på grund av brist på projekt, utan för att filmarna haft svårt att hitta 
kompletterande finansiering.170  
 
År 1997 införskaffade FiV en digital videokamera. Under 1998 kompletterades utrustningen 
bland annat på ljud- och ljussidan.171 Genom ett avtal med Mediepedagogiskt Center vid 
Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad hade FiV från och med våren 1998 fått möjlighet att 
disponera digital redigeringsteknik. Detta teknikstöd skapade en möjlighet att ge praktiskt 
stöd till framförallt yngre filmare.172  
 

                                                 
166 Verksamhetsberättelse 1998 sid 3 och 54 
167 Ibid sid 18 
168 Ibid sid 16 
169 Ibid sid 18 
170 Ibid sid 18-21 
171 Ibid sid 18 
172 Verksamhetsberättelse 1997 sid 15 



 

 43 

I verksamhetsberättelsen tas det upp att filmproduktion kan vara en långdragen process samt 
att ett arbete med att öka den regionala produktionen av kort- och dokumentärfilm är ett 
arbete som ger större resultat på sikt. Endast sju av de 40 projekt som FiV givit stöd till hade 
då haft premiär.173  
 
Omsättning: 3,1 miljoner (budgeterat 3,0 miljoner kronor).174  
 
Resultat: Medfinansieringen från länsstyrelsen och strukturfonderna rekvireras först när 
pengarna förbrukats, därför blev det ett underskott i 1998 års verksamhet (12 705). När 
medlen erhållits pekade det i realiteten mot ett mindre överskott. I överskottet ingick bland 
annat ett anslag från Stiftelsen Framtidens Kultur till en förstudie om ett novellfilmsprojekt.175 
 
1999 
 
Sedan år 1997 när FiV blev ett regionalt resurscentrum fungerade det som ett treårigt 
försöksprojekt fram till 1999. Detta år blev därför det år när grunden för den fortsatta 
verksamheten skulle läggas. Det fanns tidigt en uttalad målsättning från politiskt håll att FiV 
skulle varaktigas men formerna för detta skulle klarläggas under våren 1999.176  
 
Under år 1999 fördjupades kontakterna med länets biografer och skolor. Tidigare hade stödet 
till produktion av kort- och dokumentärfilm till största delen varit inriktat mot 
dokumentärfilmen. Nu började en satsning mot den korta spelfilmen ge resultat.177    
 
Finansiering av FiV 
Statsbidraget uppgick till 1 200 000 kronor för övrigt förekom, liksom tidigare, finansiering 
från bland annat länsstyrelsen, EU:s strukturfonder (Mål 2, Mål 5b, Mål 6) samt genom egna 
intäkter. Landstingets insats uppgick under året till cirka 1,6 miljoner kronor (inklusive årets 
underskott på 300 000 kronor se nedan) det vill säga en tredjedel av omsättningen.178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 Verksamhetsberättelse 1998 sid 20 
174 Ibid sid 24 
175 Ibid 
176 Ibid sid 4 
177 Ibid 
178 Verksamhetsberättelse 1999 sid 24 
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1999 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder 460 101 kr 
Landstinget 924 735 kr 
Länsstyrelsen 686 273 kr 
Lönebidrag 316 500 kr 
SFI 1 200 000 kr 
Stiftelsen Framtidens Kultur 687 500 kr 
Övriga bidrag 8 500 kr 
Summa: 4 283 609 kr 
   
Egna intäkter:   
Försäljning av utbildning 28 200 kr 
Försäljning av övriga tjänster och varor 199 969 kr 
Summa: 228 169 kr 
   
Landstingsbidrag 340 000 kr 
   
Totalt 4 851 778 kr 

Tabell 5: Finansiering av Film i Värmland 1999 
Källa: Verksamhetsberättelse 1999 
 
Stöd från FiV 
Den totalt beviljade summan för filmfinansiering och filmstöd uppgick under året till 505 000 
kronor. Dominerande var samproduktionsmedel på 305 000 kronor. Under året infördes även 
stöd till eget skapande på video (24 500 kronor). Syftet med denna stödform är att öka 
möjligheterna för barn och ungdom till eget skapande i rörliga bilder, främst på fritiden.179 
 
1999 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biografer och evenemang 11 000 kr 
Eget skapande 24 500 kr 
Summa: 35 500 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Kopiestöd 7 000 kr 
Lågbudgetstöd 133 500 kr 
Manus- och projektutvecklingsstöd 60 000 kr 
Samproduktionsmedel 305 000 kr 
Summa för filmproduktion: 505 500 kr 
   
Totalt 541 000 kr 

Tabell 6: Beviljade stöd från Film i Värmland 1999 
Källa: Verksamhetsberättelse 1999 
 
Under året avslutades de fyra EU-projekten, med medel från EU:s strukturfonder (Mål 2, Mål 
5b vilket gällde två projekt samt Mål 6), som syftat till att stödja länets filmare, öka 
sysselsättningen och kompetensen180 
 

                                                 
179 Verksamhetsberättelse 1999 sid 12, 49 och 55 
180 Ibid sid 18-19 
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FiV beviljade stöd till 16 projekt gällande regionalt producerad kort- och dokumentärfilm för 
bio och tv.181  
 
Omsättning: 4,7 miljoner kronor (budgeterat 3,4 miljoner kronor). Liksom framgått tidigare så 
kan medfinansiering från länsstyrelsen och från strukturfonderna inte rekvireras förrän 
pengarna förbrukats, liksom tidigare år innebar detta ett underskott i årets verksamhet. I stort 
sett parerades detta genom samma anslag från Stiftelsens Framtidens Kultur som nämndes i 
samband med föregående års resultat.182 
 
Resultat: Ett underskott på drygt 300 000 kronor. Av detta består cirka 200 000 kronor av ett 
kalkylerat underskott i form av landstingsbidrag till lokalhyror och andra interndebiteringar. 
Den största delen av återstående underskott är kalkylerade uteblivna EU-bidrag 1997-1999 
(kostnader som underkänts). Därmed låg det verkliga underskottet på 40 000 kronor vilket var 
mindre än en procent av omsättningen.183 
 
2000 
 
Från och med den 1 januari 2000 övergick FiV från att vara ett projekt till att bli en basenhet 
inom förvaltningen Regional utveckling vid Landstinget i Värmland. Den inre organisationen 
utvecklades under detta år. Produktionen för kortfilm började komma igång och utsikterna 
ansågs goda för nästkommande år. Verksamhetens mobila videoverkstad utvecklades under 
2000 och filmpedagogerna engagerades i internationella samarbetsprojekt.184  
 
Finansiering av FiV 
Statsbidraget låg för år 2000 på 1,4 miljoner kronor. För övrigt finansierades verksamheten 
genom medel från bland annat EU:s strukturfonder (för projekt som avslutades år 1999), 
länsstyrelsen, samt genom egna intäkter från kurser och andra arrangemang. Till detta tillkom 
även bland annat projektmedel från Sveriges Television (Mellanstick) och Stiftelsen 
Framtidens Kultur (Novellfilmsprojekt; medel utbetalade 1999). Landstingets insats låg på 
cirka 2,3 miljoner kronor under året vilket var knappt hälften av omsättningen. I grunden låg 
ett landstingsbidrag på 950 000 kronor, förutom detta beviljades 1,2 miljoner kronor som 
medfinansiering av EU-projekt (ansökan skall göras 2001 men avser 2002) samt projektmedel 
för Sommarpraktik/Film och arbetsmarknadsprojekt.185  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181 Verksamhetsberättelse 1999 sid 19 
182 Ibid sid 24 
183 Ibid 
184 Ibid sid 3 
185 Verksamhetsberättelse 2000 sid 25 
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2000 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder (projekt 1999) 590 500 kr 
Landstinget (medfin. EU-projekt) 1 200 000 kr 
Landstinget (projektmedel) 157 800 kr 
Landstingsbidrag 950 000 kr 
Länsstyrelsen (medfin. EU-projekt) 88 580 kr 
Länsstyrelsen (medfin. EU-projekt) 50 000 kr 
Lönebidrag 51 800 kr 
SFI 1 400 000 kr 
SFI (stöd) 88 000 kr 
SVT (projektmedel) 297 736 kr 
Övriga bidrag 14 500 kr 
Summa: 4 888 916 kr 
   
Egna intäkter:   
Försäljning av material och varor 12 705 kr 
Försäljning av övriga tjänster 138 631 kr 
Summa: 151 336 kr 
   

Tabell 7: Finansiering av Film i Värmland 2000 
Källa: Verksamhetsberättelse 2000 
 
Angående statsbidraget så gällde från och med år 2000 ett femårigt filmavtal mellan staten, 
filmbranschen, Sveriges Television och TV4. Därefter återfanns statsbidraget till regionala 
resurscentrum inom ramen för filmavtalet. I praktiken innebär detta en ”olycklig frysning” av 
den totala nivån för stödet till resurscentrum, trots att inte uppbyggnadsperioden avslutats än. 
Tack vare stöd från Framtidens Kultur kunde Filminstitutet släppa in fler regioner i 
stödsystemet år 2001, dock kunde detta på sikt äventyra stödnivån för de regioner som 
tidigare fått statsbidrag.186 
 
Stöd från FiV 
Totalt beviljade medel för filmfinansiering uppgick till 796 941 kronor under år 2000. Det 
tidigare lågbudgetstödet avskaffades och ett nytt utvecklings- och stimulansstöd infördes. 
Samproduktionsmedlen var de som dominerade.187  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186 Verksamhetsberättelse 2000 sid 25 
187 Ibid sid 5, 31 och 36 



 

 47 

 

Tabell 8: Beviljade stöd från Film i Värmland 2000 
Källa: Verksamhetsberättelse 2000 
 
Vid årets ingång var FiV samproducent i ytterligare sju filmer, manus- och 
projektutvecklingstöd samt teknikstöd beviljades till fyra projekt.188 
  
Omsättning: Cirka 4,9 miljoner kronor.189 
 
Resultat: Underskott på cirka 261 000 kronor. Till större delen bestod underskottet av 
kompensation för icke budgeterade lokalhyror och andra interndebiteringar.190 
 
2001 
 
År 2001 övergick Film i Värmland från att vara en verksamhet inom Landstinget i Värmland 
till att bli en del av det nybildade kommunalförbundet Region Värmland. I samband med detta 
ansågs möjligheterna öka för ett nära samarbete med kommunerna i Värmland gällande 
biograffrågor, skolbio och mediepedagogik. Produktionen av rörliga bilder berörde därefter 
allt fler områden; film, video, television, Internet och så vidare.191  
 
Finansiering av FiV 
Statsbidragit från Svenska Filminstitutet under 2001 uppgick till 1,4 miljoner kronor. För 
övrig finansiering stod bland annat länsstyrelsen, EU:s strukturfond Mål 2 Västra (projektet 
Entreprenörsutveckling inom film och nya medier) samt genom intäkter från kurser och andra 
arrangemang.  Insatsen från landstinget låg på 3,1 miljoner kronor (efter periodiseringar av 
bidrag avseende 2002). I grunden låg ett landstingsbidrag på 1 073 800 kronor. Förutom detta 
beviljades 1,5 miljoner kronor bland annat som medfinansiering av EU-projektet samt 
projektmedel för Sommarpraktik/Film, arrangemang, kompensation för kostnader för 
ekonomihantering och olika arbetsmarknadsprojekt (totalt 544 011 kronor).192 
 
 
 

                                                 
188 Verksamhetsberättelse 2000 sid 5 
189 Ibid sid 25 
190 Verksamhetsplan 2000 sid 25 
191 Verksamhetsplan 2001 sid 3 
192 Ibid sid 28 

2000 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 35 500 kr 
Eget skapande på video 10 000 kr 
Summa: 45 500 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Manus- och projektutvecklingsstöd 35 000 kr 
Samproduktionsmedel 
novellfilmsprojekt 231 189 kr 
Samproduktionsmedel 468 000 kr 
Utvecklings- och stimulansstöd 62 752 kr 
Summa för filmproduktion: 796 941 kr 
   
Totalt 842 441 kr 
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2001 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
Anställningsstöd 117 250 kr 
EU:s strukturfonder (projekt 1997-99) 37 501 kr 
EU:s strukturfonder (projekt 2000) 540 685 kr 
Landstinget (medfin. EU-projekt 2001) 1 500 000 kr 
Landstinget (medfin. EU-projekt 2002) 1 500 000 kr 
Landstinget (projektmedel) 544 001 kr 
SFI 1 400 000 kr 
Övrigt 58 900 kr 
Summa: 5 698 337 kr 
   
Landstingsbidrag 1 073 800 Kr 
   
Egna intäkter:   
Summa försäljning utbildning,   
material m.m. 356 467 kr 
Summa: 1 430 267 kr 
   
Totalt: 7 128 604 kr 

Tabell 9: Finansiering av Film i Värmland 2001 
Källa: Verksamhetsberättelse 2001 
 
Stöd från FiV 
Den totala filmfinansieringen uppgick för året 1 039 994 kronor. Förutom 
samproduktionsmedel, samproduktionsmedel för novellfilm, manus- och 
produktionsutvecklingsstöd utgick även ett arbetsstipendium på 25 300 kronor till nio unga 
filmare. De flesta av teknikstöden avsåg unga filmare under år 2000. Arbetsstipendium samt 
fortbildningsstipendier ersatte det tidigare utvecklings- och stimulansstödet. Verksamhetsstöd 
delades även ut till Värmlands Filmförbund och Filmföreningen Proton.193 
 
Egna produktioner kostade FiV 208 523 kronor under året. En av produktionerna, kortfilmen 
Flytten helfinansierades inom ramen för projektet Novellfilm 2000/01, med stöd från 
Stiftelsen Framtidens Kultur (199 694 kronor). Kortfilmen Simone (bytte senare namn till 
Mandala194) delfinansierades inom ramen för projektet Novellfilm 2000/02, med stöd från 
Stiftelsen Framtidens Kultur (200 000 kronor) och även av Svenska Filminstitutet (150 000 
kronor) resterande betalades av FiV (93 734 kronor.) Reklamfilmer finansierades till fullo av 
uppdragsgivaren Communicare. I samband med reklamfilmerna var FiV:s insats teknik och 
handledning. Filmen Förbjudet betalades helt av FiV med 114 789 kronor.195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 Verksamhetsplan 2001 sid 12, 36 och 39 
194 Nordström, U (050407) 
195 Verksamhetsplan 2001 sid 38 
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2001 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 11 000 kr 
Fortbildningsstipendium 23 000 kr 
Verksamhetsstöd 40 000 kr 
Summa: 74 000 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Arbetsstipendium för Unga filmare 25 300 kr 
Manus- och projektutvecklingsstöd 105 000 kr 
Samproduktionsmedel för novellfilm 399 694 kr 
Samproduktionsmedel 510 000 kr 
Summa för filmproduktion: 1 039 994 kr 
   
Egna produktioner 208 523 kr 
   
Totalt: 1 322 517 kr 

Tabell 10: Beviljade stöd från Film i Värmland 2001 
Källa: Verksamhetsberättelse 2001 
 
Inför året sågs stödet till filmproduktionen över och nya regelverk gällde från 1 januari. FiV 
gick in som samproducent i (ytterligare) sex kort- och dokumentärfilmer. Utöver det 
beviljades manus- och projektstöd samt teknikstöd till 16 projekt.196 
 
Omsättning: 7,3 miljoner kronor197 
 
Resultat: Underskott på cirka 104 000 kronor, av detta var 100 000 kronor ett beviljat 
underskott som avsåg interndebiterade kostnader för bland annat lokalhyra.198 
 
2002 
 
År 2002 fortsatte arbetet med att utveckla verksamheten med fokus på film i skolan och 
produktion/distribution av professionell kort- och dokumentärfilm. Det gavs även ett besked 
om att regeringen tilldelat FiV ett nationellt uppdrag. Detta är ett treårigt nationellt uppdrag 
inom området regional filmfinansiering. De nationella uppdragen ges av kulturdepartementet 
till institutioner och verksamheter som står för utveckling och förnyelse inom en konstriktning 
eller verksamhetsform. Tanken är att verksamheten skall utvecklas samt att kunskap och 
erfarenheter skall spridas över hela landet, tyngdpunkten ligger på barn och ungdom. Från 
kulturdepartementet utgår en miljon kronor per år det vill säga totalt 3 miljoner kronor.199 
 
Finansiering av FiV 
Statsbidraget uppgick till 1,4 miljoner kronor. I övrigt finansierades verksamheten bland annat 
av länsstyrelsen, EU:s strukturfond Mål 2 Västra (projektet Entreprenörsutveckling inom film 
och nya medier) samt genom egna intäkter från kurser och andra arrangemang, framför allt 
inom den mediepedagogiska verksamheten. Det förekom även en intäkt på 120 000 kronor 
från Stiftelsen Framtidens Kultur (slutlikvid för projektet Novellfilm 2000/01). Region 
Värmlands insats uppgick under året till cirka 2,9 miljoner kronor. I botten låg ett bidrag på 

                                                 
196 Verksamhetsberättelse 2001 sid 6-7 
197 Verksamhetsplan 2001 sid 28 
198 Ibid 
199 Verksamhetsberättelse 2003 sid 3 och 20 
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1 201 400 kronor. Därutöver beviljades 1,5 miljoner kronor bland annat som medfinansiering 
av EU-projektet (utbetalat 2001). Samt projektmedel för Sommarpraktik/Film och 
kompensation för ekonomihantering (totalt 250 250)200 
 
2002 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
Communicare 117 925 kr 
EU:s strukturfonder avser 2001 778 897 kr 
Länsstyrelsen avser 2001 586 539 kr 
Region Värmland 1 201 400 kr 
Region Värmland sommarpraktik 219 000 kr 
SFI 1 400 000 kr 
SFI Mediepedagogiskt projekt 120 000 kr 
SFI Växthusstöd "Mandala" 50 000 kr 
Stiftelsen Framtidens Kultur 120 000 kr 
Övrigt 46 375 kr 
Summa:  4 640 136 kr 
   
Egna intäkter:   
Försäljning av utbildning 115 099 kr 
   
Tjänster och varor:   
SVT 33 600 kr 
Övrigt 53 849 kr 
   
Övriga intäkter 167 261 kr 
   
Summa: 369 809 kr 
   
Totalt: 5 009 945 kr 

Tabell 11: Finansiering av Film i Värmland 2002 
Källa: Verksamhetsberättelse 2002 
     
Stöd från FiV 
Detta år uppgick den beviljade filmfinansieringen till totalt 1 374 000 kronor. (Notera att i 
verksamhetsberättelsen 2002 anges att beviljade medel för filmfinansiering uppgår till 2 
065 804 kronor då Egna produktioner inräknas med 691 804 kronor. Vid 2001 års 
verksamhetsberättelse angavs inte egna produktioner inom Beviljade medel, även här väljer vi 
att inte räkna in den summan utan den redovisas enskilt.) Bland stöden dominerade 
samproduktionsmedlen med 1 170 000 kronor, av dem gick 385 000 kronor till 
kortfilmsprojektet 8x8. I verksamhetsberättelsen år 2002 framgår att samproduktionsmedlen 
är de främsta verktygen för att utveckla företagandet och öka sysselsättningen inom den 
värmländska filmbranschen. Övriga stöd inom ramen för filmfinansieringen gick fortfarande 
till manus- och projektutveckling samt som arbetsstipendium till unga filmare.  Liksom året 
innan delades det även ut verksamhetsstöd, fortbildningsstöd samt teknikstöd.201 
 
Kostnaden för egna produktioner uppgick till 691 804 kronor. Två kortfilmsproduktioner 
Flytten och Mandala finansierades inom ramen för projektet Novellfilm 2000/01 med stöd 
från Stiftelsen Framtidens Kultur. Den sistnämnda fick även växthusstöd från Svenska 

                                                 
200 Verksamhetsberättelse 2002 sid 33 
201 Ibid sid 45 
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Filminstitutet. Förövrigt producerades dokumentären Raggarliv, samt tre kortfilmer inom 
projektet 8x8; Solkatten, Efter samt Natan.202 
 
2002 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 18 000 kr 
Fortbildningsstipendium 20 000 kr 
Verksamhetsstöd 50 000 kr 
Summa: 88 000 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Arbetsstipendium till Unga filmare 29 000 kr 
Manus- och projektutvecklingsstöd 175 000 kr 
Samproduktion 785 000 kr 
Samproduktion inom 8x8 385 000 kr 
Summa för filmproduktion: 1 374 000 kr 
   
Egna produktioner 691 804 kr 
   
Totalt: 2 153 804 kr 

Tabell 12: Beviljade stöd från Film i Värmland 2002 
Källa: Verksamhetsberättelse 2002 
 
Stöden till filmproduktion sågs över inför 2002 och de nya regelverken gällde från 1 januari. 
Det tidigare teknikstödet till unga filmare integrerades från och med 2002 i det ordinarie 
teknikstödet. Inom den samproducerade verksamheten samt manus- och 
projektutvecklingsstöd var det en del pengar som öronmärktes för filmare och produktioner 
inom Mål 2–området.203  
 
FiV gick in som samproducent i ytterligare tolv kort- och dokumentärfilmer, varav fem inom 
8x8-projektet. Även fem manus- och projektutvecklingsstöd samt teknikstöd till 32 projekt 
beviljades.204  
 
Omsättning: 7,7 miljoner kronor.205 
 
Resultat: Underskott på cirka 2,6 miljoner kronor framförallt beroende på att utbetalningen av 
EU-medel dröjde.206 
 
2003 
 
Inför 2003 höjde Region Värmland basanslaget för FiV vilket innebar att verksamheten inte 
längre behövde ansöka om särskilda projektmedel varje år och att verksamheten fick en annan 
tyngd i Region Värmlands budget. FiV fortsatte att utveckla verksamheten med fokus på film 
i skolan, unga filmare, produktion och distribution av professionell kort- och dokumentärfilm 
samt filmkommissionsarbetet. Under året utvecklades även videodistributionen. Från och med 
år 2003 tillät FiV:s egna regelverk att de samproducerade långfilm. Deras första långfilm blev 

                                                 
202 Verksamhetsberättelse 2002 sid 44-45 
203 Ibid sid 8-9 
204 Ibid sid 9 
205 Ibid sid 33 
206 Ibid 
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den norska långfilmen Andreaskorset som spelades in i Värmland under november månad. 
FiV:s ekonomiska insats uppgick ”bara” till 350 000 kronor, men i verksamhetsberättelsen 
framhävs att det ändå var en markering av den regionala viljan att göra en inbrytning på 
långfilmssidan. (För att klara av detta ekonomiska åliggande fick Fiv ett särskilt bidrag på 
100 000 kronor från Region Värmland.)207 Andreaskorset omsatte enligt producentens 
slutredovisning 861 284 kronor i Värmland, det vill säga 2.5 gånger 
samproduktionsinsatsen.208  
 
Finansiering av FiV 
Statsbidraget uppgick till 1,4 miljoner kronor. Region Värmlands insats uppgick till 3 175 800 
kronor. I botten låg ett grundbidrag på 2,7 miljoner kronor, projektmedel beviljades för 
Sommarpraktik/film, ett tillskott till samproduktionsmedlen på 100 000 kronor och 250 000 
kronor för ett tvåårigt växthusprojekt. Filminstitutet bidrog även med 1 miljon kronor för det 
nationella uppdraget.209 
 
2003 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder, avser 2002 2 437 548 kr 
Länsstyrelsen, avser 2002 700 000 kr 
Lönebidrag 24 500 kr 
Region Värmland 2 700 000 kr 
Region Värmland, Sommarpraktik 125 800 kr 
SFI 1 400 000 kr 
SFI, avser distributionsstöd 74 000 kr 
SFI, Nationellt uppdrag 1 000 000 kr 
Summa: 8 461 848 kr 
   
Försäljning av tjänster och varor:   
Communicare (reklamfilm) 117 925 kr 
Övrigt 98 237 kr 
Summa: 216 162 kr 
   
Försäljning av utbildning 95 009 kr 
   
Övriga intäkter:   
Region Värmland, Växthusstöd 250 000 kr 
Region Värmland, Samproduktion 100 000 kr 
Övrigt 27 868 kr 
Summa: 377 868 kr 
   
Totalt: 9 150 887 kr 

Tabell 13: Finansiering av Film i Värmland 2003 
Källa: Verksamhetsberättelse 2003 
 
Stöd från FiV 
Beviljade medel för filmfinansiering år 2003 uppgick till 1 298 100 kronor. (Inräknat är 
samproduktionsmedel, manus- och projektutvecklingsstöd samt arbetsstipendier för unga 
filmare liksom föregående redovisning. I verksamhetsplanen 2003 angavs summan för 

                                                 
207 Verksamhetsberättelse 2003 sid 3-5 
208 Nordström, U (050316) 
209 Verksamhetsberättelse 2003 sid 26 
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beviljade medel vara 1 277 500 kronor då var inte arbetsarbetsstipendier för unga filmare 
inräknat, dock var denna post medräknat i verksamhetsberättelsen 2002. Även här har vi valt 
att räkna med denna summa.) Övriga beslutande stöd inom filmområdet för året var stöd till 
eget skapande, växthusstöd, fortbildningsstöd och teknikstöd. Regelverket för 
fortbildningsstipendier ändrades från och med 2003 till att gälla även 
biografföreståndare/biografägare och skolpersonal.210 Tidigare hade fortbildningsstipendiet 
enbart varit avsett för professionella filmarbetare.211 Samproduktionsmedlen dominerar med 
1 202 500 kronor.212 
 
Normalt sett verkar inte FiV som producent men undantag görs för vissa större projekt, som 
8x8 och för enskilda produktioner.213 
 
Den egna produktionen uppgick till 121 995 kronor.214 Filmerna var Göran Bengtsson (vilket 
var arbetsnamnet, senare fick filmen titeln Bygdeberättaren215) (68 787 kronor), Solkatten 
(17 507 kronor), Efter (11 726 kronor) samt Natan (23 975 kronor).216 
 
2003 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 2 000 kr 
Fortbildningsstipendium 66 930 kr 
Stöd till eget skapande 20 000 kr 
Växthusstöd 15 000 kr 
Summa: 103 930 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Arbetsstipendium Unga filmare 20 600 kr 
Manus- och projektutvecklingsstöd 75 000 kr 
Samproduktionsmedel 1 202 500 kr 
Summa för filmproduktion 1 298 100 kr 
   
Egna produktioner  121 995 kr 
   
Totalt: 1 524 025 kr 

Tabell 14: Beviljade stöd från Film i Värmland 2003 
Källa: Verksamhetsberättelse 2003 
 
Under året fortsatte manus- och projektutvecklingsstöd att delas ut vilket anges ovan. Dock 
var FiV restriktiva med att ge nya stöd. Undantag var stöd som beviljades till Assorted Nuts 
Animation Studios.217 
 
Det var 17 projekt som beviljades teknikstöd under året. Avtalet med Mediepedagogiskt 
Center (MPC) på Sundsta-Älvkullegymnasiet upphörde vid årsskiftet.218  
 

                                                 
210 Verksamhetsberättelse 2003 sid 40, 43 och 45 
211 Nordström, U (050316) 
212 Verksamhetsberättelse 2003 sid 43 
213 Ibid sid 5 
214 Ibid sid 43 
215 Nordström, U (050316) 
216 Verksamhetsberättelse 2003 sid 43 
217 Ibid sid 6 
218 Ibid 
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Omsättning: Cirka 6,8 miljoner kronor.219  
 
Resultat: Underskott på 122 042 kronor. Vilket enligt överenskommelse med Region 
Värmland skulle ses som ett regionbidrag för kostnader i samband med flytt till nya lokaler.220 
 
2004 
 
Året var det andra av tre år med nationellt uppdrag från kulturdepartementet. Filmer som FiV 
varit samproducenter till har setts av sammanlagt 2,6 miljoner tv-tittare under året.221 
 
Finansiering av FiV 
Statsbidraget för året var 1,4 miljoner kronor. Region Värmlands insats låg på 3 049 200 
kronor, där av ett grundbidrag på 2 781 000 kronor. Dessutom beviljades projektmedel för 
Sommarpraktik/film och medfinansiering av en anställning med lönebidrag från 
arbetsförmedlingen.  Filminstitutet bidrog med 1 miljon kronor för det nationella uppdraget 
från kulturdepartementet. Mål-2 projektet delfinansierades med strukturfondsmedel (cirka                                                                               
392 000 kronor, varav 236 272 kronor utbetalades år 2004) samt medfinansierades från 
länsstyrelsen (cirka 198 000, varav 120 100 kronor utbetalades under 2004). I övrigt 
finansierades verksamheten genom egna intäkter från kurser och andra arrangemang främst 
inom den mediepedagogiska verksamheten.222  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
219 Verksamhetsberättelse 2003 sid 26 
220 Ibid 
221 Verksamhetsberättelse 2004 sid 4 
222 Ibid sid 10-11 
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2004 Finansiering av FiV   
Finansiering:   
EU:s strukturfonder 236 272 kr 
Karlstads kommun (AllMedia-projektet) 27 651 kr 
Karlstads kommun (Selma-projektet) 25 000 kr 
Länsstyrelsen, avser 2003 700 000 kr 
Länsstyrelsen, medfin. EU-projekt 120 100 kr 
Lönebidrag 61 950 kr 
Region Värmland  2 781 000 kr 
Region Värmland, anställningsstöd 75 000 kr 
Region Värmland, Sommarpraktik 193 200 kr 
SFI 1 400 000 kr 
SFI, distributionsstöd 23 500 kr 
SFI, Nationellt uppdrag 1 000 000 kr 
Stiftelsen Framtidens Kultur    
(Selma-projektet) 110 000 kr 
Ungdomsstyrelsen Netdays,avser 
2003 20 000 kr 
Summa: 6 773 673 kr 
   
Egna intäkter:   
Försäljning av tjänster och varor 113 885 kr 
Försäljning av utbildning, 
deltagaravgifter 118 973 kr 
Summa: 232 858 kr 
   
Totalt: 7 006 531 kr 

Tabell 15: Finansiering av Film i Värmland 2004 
Källa: Verksamhetsberättelse 2004 
 
Stöd från FiV 
Stöd som beviljades inom området filmfinansiering under 2004 var Samproduktionsmedel på 
totalt 345 000 kronor samt arbetsstipendium för unga filmare på 25 000 kronor.223 Under året 
har FiV gått in som samproducent i en långfilm med namnet Macbeth224 samt i sex nya kort- 
och dokumentärfilmer. Under år 2004 har 990 000 kronor betalats ut som 
samproduktionsmedel, varav 705 000 kronor beviljades tidigare verksamhetsår. Under 2003 
godkändes 1 202 500 kronor i samproduktionsmedel. Den summa som betalades ut var 
492 204 kronor, varav 110 000 kronor beviljades tidigare verksamhetsår.225  
 
Det manus- och projektutvecklingsstöd som tidigare getts ut har haft som syfte att främst 
främja produktionen av novellfilm, långfilm, tv-dramatik, animation och barnfilm i Värmland. 
Under år 2004 valde FiV att avveckla stödet och istället satsa resurser på riktad 
manusutveckling.226 Inga nya manus- och projektutvecklingsstöd beviljades under året och 
från år 2005 upphör stödformen.227 Anledningen var att FiV gjorde en egen utvärdering av 
stödet och bedömde att pengarna som hade avsatts för stödet kunde utnyttjas mer effektivt om 

                                                 
223 Verksamhetsberättelse 2004 sid 44 
224 Regissör: Bo Landin, medregissör Alex Scherpf, www.scandinature.se (050427) 
225 Verksamhetsberättelse 2004 sid 26 
226 Stöd och råd till filmare om manusutveckling, finansiering, fortbildning etc. Ett arbete för utveckling av 
nätverken och kontakterna mellan länets filmarbetare. Verksamhetsberättelse 2004 sid 25 
227 Verksamhetsberättelse 2004 sid 27 
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de användes på annat sätt. Stödet hade resulterat i många manus men i få filmer.228 Övriga 
beviljade stöd var Stöd till eget skapande, arbetsarbetsstipendier, fortbildningsstipendier samt 
teknikstöd. FiV har gett 20 000 kronor i Verksamhetsbidrag till Värmlands Filmförbund och 
20 000 kronor i startbidrag till den ideella filmföreningen Proton i Arvika.229 
 
Den egna produktionen uppgick till 188 967 kronor. Genom stöd från Arbetsförmedlingen 
Kultur i Örebro var en person anställd i sex månader för att producera Bygdeberättaren som 
är en dokumentär om kyrkvaktmästaren och berättarprofilen Göran Bengtsson. Ytterligare två 
personer (Jonas Bergergård och Jonas Holmström) var anställda för att utveckla ett långfilms-
/novellfilmsprojekt, Dubbeljonas.230 
 
2004 Stöd från FiV   
Stöd:   
Biograf och evenemang 3 500 kr 
Fortbildningsstipendium 37 900 kr 
Stöd till eget skapande 15 000 kr 
Verksamhetsbidrag 20 000 kr 
Summa:  76 400 kr 
   
Stöd till filmproduktion:   
Arbetsstipendium, Unga filmare 25 000 kr 
Samproduktionsmedel 345 000 kr 
Summa: 370 000 kr 
   
Egna produktioner 188 967 kr 
   
Totalt: 635 367 kr 

Tabell 16: Beviljade stöd från Film i Värmland 2004 
Källa: Verksamhetsberättelse 2004 
 
I verksamhetsberättelsen för år 2004 framgår att året var ”något av ett mellanår” när det gällde 
produktionen av kort- och dokumentärfilm. Det var flera projekt som pågick och några nya 
startades, dock var antalet premiärer relativt litet.231 
 
Under 2004 hade FiV ”höjt tröskeln” för teknikstödet för att åstadkomma en administrativ 
avlastning för handläggaren av stödet. Det var totalt 15 filmare som beviljades teknikstöd 
under året, 12 män och 3 kvinnor.232  
 
Ett växthusprojekt med särskilda medel från Region Värmland avslutades 2004. Detta har 
inkluderat växthusstöd till unga filmare, workshops och en viss förstärkning av resurserna 
inför sommarpraktiken.233 
 
Nio unga filmare fick arbetsstipendium på sammanlagt 25 000 kronor, en ökning från år 2003 
då sju filmare fick dela på 20 600 kronor. De flesta av teknikstöden, under 2004, avsåg unga 
filmare. Något som noterades i verksamhetsberättelsen var att samtliga mottagare av 

                                                 
228 Nordström, U (2005 05 14) 
229 Verksamhetsberättelse 2004 sid 25, 45-43 
230 Ibid 26 och 44 
231 Ibid sid 27 
232 Ibid sid 26 
233 Ibid sid 29 
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arbetsstipendier under år 2004 var unga män. Detta avspeglar även vilka det är som söker 
stipendierna. Under 2005 kommer FiV att göra informationsinsatser för att åstadkomma en 
bättre könsfördelning. Trycket på fortbildningsstipendier var avsevärt mindre än tidigare i år. 
Sammanlagt har tio fortbildningsstipendier beviljats under året (tre män och sju kvinnor) 
varav tre till filmarbetare.234 
 
Skolbio har fortgått under de aktuella åren med stöd från Svenska Filminstitutet.235 
Kommuner/skolor och biografer ansöker själva gällande detta stöd. FiV har ingen del i själva 
ansökningsförfarandet eller hanteringen av pengarna, däremot har de ofta bistått kommuner 
och biografer med råd och hjälp när de skall skriva ansökningar.236  
 
Omsättning: 7,1 miljoner kronor.237 
 
Resultat: Underskott på 52 659 kronor.238 
 
5.1.1  Sammanfattning av finansiering och stöd 
 
Finansiering av Film i Värmland  
I tabellen nedan framgår Film i Värmlands finansiärer genom åren samt hur mycket 
respektive finansiär har gått in med. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Anställningsstöd     117250    
Communicare      117925   
EU:s 
strukturfonder 38 636 454874 460101 590500 578186 778897 2437548 236272 
Karlstads 
kommun        52651 
Landstinget 660 000 393 300 1264735 2307800 3544001    
Länsstyrelsen 172 206 221294 686273 138580  586539 700000 820100 
Lönebidrag   316500 51800   24500 61950 
Region 
Värmland      1420400 2825000 3049200 
SFI 500 000 900000 1200000 1488000 1400000 1570000 2474000 2423500 
Stiftelsen 
Framtidens 
kultur  42 500 687 500   120 000  110 000 
SVT    297736     
Övriga bidrag   8500 14500 58900 46375  20000 
Övrigt* 65175 86943 228169 151336 1430267 369809 689039 232858 
 
* I huvudsak egna intäkter 
 
Tabell 17: Finansiering av Film i Värmland 1997-2004 
Källa: Verksamhetsberättelserna 1997-2004 
 
Statsbidraget som FiV mottar i egenskap av ett regionalt resurscentrum har under åren delats 
ut efter en trappstegsmodell som har möjliggjort att FiV kunnat expandera snabbt.  Mer och 
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mer statsbidrag har utgått för varje år fram till 2000 då bidraget lade sig på en nivå.239 År 
1997 uppgick detta bidrag till 500 000 kronor.240 I dag ligger det på 1 400 000 kronor.241 I 
tabellen ovan ingår även övriga stöd från SFI. Från och med år 2003 har 1 miljon kronor 
årligen utgått från SFI för det nationella uppdraget.242 
 
Till att börja med var det Landstinget i Värmland som var Film i Värmlands huvudman. 
Därefter övergick FiV till att bli en del av det nybildade kommunalförbundet Region 
Värmland.243 Landstingets och Region Värmlands finansiering var länge tudelad, ett 
grundbidrag till verksamheten och projektmedel som medfinansiering framförallt till EU-
projekten. Ulf Nordström, verksamhetsledare på FiV, menar att denna tudelning speglar FiV:s 
hela karaktär – med inriktning både mot kultursektorn och mot regional 
utveckling/näringsutveckling. År 2003 bakades ”medfinansieringsdelen” ihop med 
grundbidraget vilket bidrog till att FiV fick en betydligare större bas att stå på och en större 
trygghet.244  
 
Stöd från Film i Värmland 
År 1997 gav FiV stöd till biografer och evenemang på 17 500 kronor.245 En topp i dessa stöd 
infann sig år 2000 då de uppgick till 35 000 kronor.246 År 2004 låg biograf- och 
evenemangstödet på 3 500 kronor.247  Nordström menar att intresset för att söka denna typ av 
stöd verkar ha sjunkit.248 
 
Det totalt beviljade stödet av FiV respektive år gällande filmproduktion249. 
 
1997 - 680 000 kr 
1998 - 583 100 kr 
1999 - 505 000 kr 
2000 - 796 941 kr 
2001 - 1 039 994 kr 
2002 - 691 804 kr 
2003 - 1 298 700 kr 
2004 - 370 000 kr 
   
Totalt 5 964 939 kr 

Tabell 18: Totalt beviljade stöd från Film i Värmland 
Källa: Verksamhetsberättelser 1997-2004 
 
Det totala stödet för filmproduktion uppgick till 5 964 939 för åren 1997-2004. Det har bland 
annat resulterat i ett antal samproduktioner samt egna produktioner (se bilaga 2). 
 
Samproduktionsmedlen betalas ut i olika potter, efter producentens rekvisition. Ibland kan 
produktionerna gå snabbt och ibland drar det ut över flera år. Nordström poängterar att hur 

                                                 
239 Nordström, U (050316) 
240 Verksamhetsberättelse 1997 sid 3 
241 Verksamhetsberättelserna 2000-2004 
242 Verksamhetsberättelse 2003 sid 26 
243 Verksamhetsberättelse 2001 sid 3 
244 Nordström, U (050316) 
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mycket medel som beviljats eller betalats ut ett visst år är inget givet mått på 
”filmaktiviteten”. Han menar att människor kan ha arbetat hårt med film, men ännu inte nått 
den punkt när de har rätt att rekvirera mer samproduktionsmedel.250 
 
Under samtliga år dominerade samproduktionsmedlen (förutom år 1998 manus- och 
projektutvecklingsstödet övervägde).251  
 
Övriga stöd som förekommit genom åren är eget skapande på video, fortbildningsstipendier, 
verksamhetsstöd, arbetsstipendium till unga filmare, stöd till eget skapande samt växthusstöd. 
Under samtliga år från och med år 1998 har även teknikstöd förmedlats av FiV, där 
möjligheter ges till ett kostnadsfritt lån av tekniks utrustning.252 
 
Finansiering av och stöd från Film i Värmland 
Diagrammet nedan visar en sammanställning över finansieringen av och stöd från Film i 
Värmland för perioden 1997-2004. 
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Figur 4: Finansiering av och stöd från Film i Värmland mellan åren 1997-2004 
Källa: Verksamhetsberättelserna 1997-2004 
 
Ur diagrammet framgår att den största delen stöd beviljades år 2002. Detta år var summan för 
samproduktion större än de andra åren (bland annat beviljades stöd till projektet 8x8).   
 
År 2004 var summan för beviljade samproduktionsmedel relativ låg i jämförelse med åren 
strax innan. Det uppgick till totalt 345 000 kronor. I verksamhetsberättelsen för 2004 
framgick att året varit ”något av ett mellanår” när det gällde produktion av kort- och 
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dokumentärfilm. Det pågick flera projekt och några nya startades men antalet premiärer har 
varit relativt litet. Noteras bör att det är beviljat stöd som anges för respektive år, således är 
det inte den utbetalade summan som anges. Under 2004 betalades 990 000 kronor ut som 
samproduktionsmedel, varav 705 000 kronor som beviljats tidigare verksamhetsår. Ytterligare 
exempel är att under 2003 beviljades 1 202 500 kronor i samproduktionsmedel. Den summa 
som betalades ut var 492 204 kronor, varav 110 000 kronor som beviljats tidigare 
verksamhetsår.253  
 
Stapeln avseende finansieringen av FiV är som störst under 2003.  Här ingår bland annat 
finansiering från EU:s strukturfonder (2 437 548 kronor) som egentligen avser år 2002. 
Notera att när det gäller EU-bidragen så beviljas FiV ett visst antal kronor för verksamheten 
ett angivet år. Verksamheten förbrukar medel allteftersom, när de rekvirerar medel får de 
ibland nej till vissa kostnader. Så småningom betalas x antal kronor ut vilket ibland kan bli 
nästkommande år och ibland till och med senare. Det samma gäller länsstyrelsens 
medfinansiering.254  
 
Från och med 2003 utgick 1 miljon kronor ”extra” från SFI för det nationella uppdraget.255 
 
5.2 Utveckling av biografer och skolbio åren 1997-2005 
 
1997-2003 
 
Biografer 
År 1997 etablerades ett regionalt biografstöd med syfte att initiera särskild verksamhet på 
Värmlands biografer som festivaler, filmhelger och så vidare. Ett samarbete mellan Film i 
Värmland och Folketshusrörelsen påbörjades.256 Det poängterades i verksamhetsberättelsen 
(1998) att det är viktigt med ett stöd till lokala krafter som arbetar med biografens fortlevnad. 
Under 1998 ökade biografbesöken i de flesta av Värmlands kommuner, men procentuellt mer 
i kommunerna utanför Karlstad. Dock såldes den största delen av biljetterna, cirka 70 procent 
i Karlstad.257 Året därpå 1999 sjönk däremot biobesöken i länet. De åtta minsta kommunerna 
tappade cirka 20 procent av sin publik jämfört med föregående år.258 En rad aktiviteter 
genomfördes för att främja biograferna och det regionala biograf- och evenemangstödet gavs 
ut. Under år 2000 ändras målsättningen för biograferna, som tidigare varit att öka publiken, 
till att snarare gälla överlevnad för biograferna.259 Under 2002–2003 fick biograffrågorna 
något lägre prioritet, anledningen var att mer arbetstid förlades till projektet Film och media i 
skolan.260 Under 2003 ökade biobesöken i Värmland med 2,9 procent.261  
 
Skolbio 
För tio år sedan fanns det inte några regionala resurscentrum. Det förekom inte någon 
samordning vad det gällde skolbio. Det fanns dåliga möjligheter för lärare att få stöd och 
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utbildning. Filmindustrin var koncentrerad till Stockholm och det var där filmintresserade 
hade utkomstmöjligheter.262 
 
Vid ingången till år 1996  bedrevs tre skolbioprojekt med stöd av Svenska Filminstitutet.263 
Skolbion ökade rejält under nästkommande år och det skapades även en efterfrågan inom 
mediepedagogiken.264 År 1998 omfattade skolbion totalt 19 000 elever i Värmland och då 
fanns även förutsättningar att möta efterfrågan på den mediepedagogik som skapats.265 Tio 
kommuner runt om i Värmland bedrev skolbioprojekt år 1999, dock var det sista året med 
stöd för fyra av kommunerna. Ett centralt problem för skolbioprojekten har varit de stora 
kostnaderna för resor särskilt för glesbygdskommunerna. Försök gjordes ändock för att 
försöka initiera skolbio i de kommuner som ännu inte startat skolbio.266 De sista åren under 
1990-talet stod för en kraftig tillväxt vad det gällde skolbio. Dock avslutade flera kommuner 
sina treåriga projekt med stöd av Svenska Filminstitutet under 1999 och 2000. Syftet blev då 
att trygga skolbions fortsatta existens i de kommuner som inte hade projektstöd från 
Filminstitutet. I några kommuner minskade eller upphörde verksamheten helt under år 
2000.267 Under 2001 blev samarbetet mellan filmpedagoger och biograf- och 
skolbiokonsulenter tätare i Värmland och tillsammans bildade de FILMIS-gruppen (För 
fortsatt sammanfattning av skolbio se rubrik Film i skolan där skolbion ingår från och med 
2001).268  
 
2004-2005 
 
De uppställda verksamhetsmålen för år 2004 var följande269: 
 

• Att bidra till att Värmlands biografer bevarar och utvecklar sin visningsverksamhet 
och sitt publikarbete. 

• Att medverka till att bredda filmutbudet vid biograferna. 
• Att stödja och bidra till att utveckla skolbioverksamheten. 

 
Biografer 
De främsta målgrupperna inom området är biografägare, biografföreståndare och filmstudior i 
Värmland.270 Biograf- och skolbiokonsulenten, Karin Karlsson, på Film i Värmland berättar 
om sina två ansvarsområden. När det gäller biografkonferenser skall hon vara ett stöd för alla 
biografer i Värmland. Hon anordnar en årlig biografkonferens, skriver nyhetsbrev, handlägger 
biograf- och evenemangstöd samt fortbildningsstipendium. Konferenserna lyfter fram 
intressanta frågor som rör biografverksamheten och fungerar även som en mötesplats, berättar 
Karlsson. För de mindre biograferna är publikarbetet viktigt och detta lyfts upp på 
konferenserna för att förmedla kunskaper och idéer. Under de senare åren har den tekniska 
utvecklingen också blivit viktig och på konferenser kan intresserade följa denna utveckling 
(se även nedan). Nyhetsbreven är en viktig kanal när det gäller information om ekonomiska 
stöd. Karlsson berättar vidare att som biografkonsulent bevakar hon även i viss mån 
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filmutbudet. Rådgivning och förmedlande av kontakter hör också till konsulentens 
arbetsuppgifter.271  
 
FiV bevakar även aktuella omvärldsfrågor som exempelvis utvecklingen av e-bion som är 
framtidens digitalt distribuerade och visade film. Exempel på en biograf som använder sig av 
den nya tekniken är Degerfors biograf som är en av Sveriges absolut mest moderna biografer. 
E-bion är den nya digitala biograftekniken som innebär att stora rullar 35 mm film byts ut mot 
små kassetter eller material som levereras via Internet eller satellit. Än så länge är e-bion 
relativt okänd utanför branschen och biobesökare märker ingen skillnad. Det publiken i 
Degerfors torde ha märkt är att tack vare den nya tekniken har biografen haft ett antal 
Sverigepremiärer under de senaste åren samt till och med en världspremiär (The Day After 
Tomorrow).  Detta är ovanligt och skulle inte kunna möjliggöras utan den nya tekniken. Med 
anledning av den nya tekniken arrangerade Film i Värmland och Film i Örebro län en 
biografkonferens i Degerfors där biografföreståndare och personal fick tillfälle att dryfta 
teknik, framtid och hur biografer skall kunna hållas vid liv i framtiden.272 Karlsson berättar att 
när det gäller denna digitalbio så är det få som har kunskap. Hon har tagit på sig ansvaret att 
vara uppdaterad inom området för att kunna ge råd till biograferna samt för att eventuellt 
kunna engagera sig i en kommande biokris vid ett teknikskifte.273 
 
I verksamhetsberättelsen 2004 påpekas att FiV inte på egen hand kan bevara och utveckla 
verksamheten på biograferna utan biograferna måste själva väcka ett engagemang hos 
personal, ideella krafter och publiken. Dock kan FiV bidra till viss ekonomisk stimulans, 
nätverksarbete samt information angående stöd från Filminstitutet. Detta har gjorts under året 
men i verksamhetsberättelsen påpekas att liksom föregående år har biograffrågorna haft en 
relativ låg prioritet i jämförelse med slutet av 1990-talet. Biobesöken minskade i länet under 
2004 med 12 procent.274 Fortfarande kan biograferna söka biograf- och evenemangstöd hos 
FiV och biografpersonal kan söka fortbildningsstipendier.275 
 
Skolbio 
Biograf- och skolbiokonsulenten berättar att hon arbetar för att fler elever skall få se film på 
skoltid, i första hand på biograf. Detta arbete består i att besöka skolledarkonferenser, 
arrangera filmvisningar för lärare, samarbeta med FiV:s filmpedagoger när det gäller att 
anordna lärarfortbildningar, föreläsa för lärarstudenter samt att ge filmförslag. Dessutom 
omvärldsbevakar hon det mediepedagogiska området för att uppdatera och hitta nya vägar för 
att filmen att nå ut till skolan. Det handlar även om att legitimera filmens roll i skolan samt 
lära de som vill arbeta med film hur detta skall kunna genomföras. Vid frågan vi ställde till 
biograf- och skolbiokonsulenten angående hur hennes arbete mottogs ute i skolorna bland 
lärare och elever menade hon att skolledare ibland kan visa ett svalt intresse och verka lite 
pressade av hennes försök att få dem att göra något. De har redan så mycket arbete men lite 
pengar. Dock kan andra bli väldigt intresserade och glada över att FiV finns som resurs och 
stöd. Karlsson upplever att lärare som medverkar vid fortbildningar, visningar och andra 
arrangemang ofta är mycket positiva. Dock behövs både fortbildning och resurser för att 
kunna arbeta med film. Konsulenten träffar ytterst sällan elever.276 
 

                                                 
271 Karlsson, K (050317) 
272 www.filmivarmland.se (050215) 
273 Karlsson, K (050317) 
274 Verksamhetsberättelse 2004 sid 23-24 
275 www.filmivarmland.se (050215) 
276 Karlsson, K (050317) 



 

 63 

Det noteras att skolbion haft en viss minskning i antal besök under 2004, dock vägs detta till 
viss del upp av visningarna av Lilja 4-ever.277 
 
5.3 Utveckling av egenskapande verksamhet/Mediepedagogik åren 1996-2005 
 
1996-2000 
 
Verksamheten inom det här området kom inte riktigt i gång under 1996-1997. Ett regionalt 
nätverk för videoverkstäder etablerades under 1997 och riktlinjer lades upp inför nästa år då 
tanken var att arbete skulle komma igång på allvar.278 Med anledning av att Värmland vid 
denna tidpunkt, 1998, endast hade en lokal videoverkstad så valde FiV att starta en Mobil 
videoverkstad.279 Från och med 1999 utökades den Mobila videoverkstaden 
användningsområde. Insatser lades inom alla skolformer från förskolan till folkhögskolan, 
med tyngdpunkt på mellan- och högstadiet.280 Arbetet med att stärka filmens ställning i skolan 
är av mer långsiktig karaktär. Ett mer kortsiktigt arbete var de lärarutbildningar som FiV 
arrangerade.281 
 
2001-2003 (Film i skolan) 
 
Inom Film i skolan finns från och med 2001 eget skapande, film- och medieundervisning samt 
skolbio (Sammanfattning av skolbions utveckling fram till 2001 har redovisats ovan) Vilket 
även nämndes tidigare så intensifierades nu samarbetet mellan filmpedagoger och biograf- 
och skolbiokonsulenter under år 2001. Dessa bildade FILMIS-gruppen (Film i skolan).282  
 
Under 2001 gjordes en särskild satsning på animation. Ett nytt samverkansprojekt mellan FiV, 
Karlstads universitet och Regionalt utvecklingscentrum för skola (RUC) bildades för att lyfta 
fram betydelsen av film- och mediakompetensen i skolan i syfte att förankra film och media 
på ett mer långsiktigt sätt.283 I kursplanerna för grundskolan fick film och media ett större 
utrymme. FiV anordnade bland annat lärarfortbildningar.284 I verksamhetsberättelsen för 2003 
framgår att en rad regionala fortbildningsdagar genomfördes för skolpersonal. FiV 
arrangerade även visningar av nya filmer för att stimulera skolbioverksamheten, samt tog 
fram förslag på filmer som passade för vissa åldersgrupper eller teman.285 I de kommuner som 
inte längre hade projektstöd från Filminstitutet fanns det under åren 2001 och 2002 
svårigheter att trygga skolbion.286 Dock förekom en vändning under 2002 och 2003 och 
besökssiffrorna i skolbioverksamheten i Värmland ökade och i verksamhetsberättelsen 
framhävs att det fanns förhoppningar om att kunna stimulera fler kommuner att starta 
skolbioprojekt.287  
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2004-2005 (Egenskapande verksamhet/Mediepedagogik/Film i skolan)  
 
Film i Värmland har fortsatt sitt arbete med att vara ett stöd för dem som arbetar med film i 
skolan. Tre personer arbetar i nuläget med Film i skolan (Karin Karlsson, Kjerstin Johansson 
och Tobias Berger).288 Intervjun med Karin Karlsson framgår ovan inom biograf- och 
skolbioområdet. Vi har även genomfört intervju med filmpedagogerna Tobias Berger och 
Kjerstin Johansson vilket kommer att redovisas nedan i den löpande texten.  
 
De uppsatta verksamhetsmålen år 2004 inom Film i skolan är289: 
 

• Att verka för att fler skolor arbetar med att se, diskutera och skapa rörlig bild. 
• Att bidra till att utveckla kompetensen hos dem som arbetar med rörlig bild i skolan. 
• Att verka för att öka möjligheterna för barn och ungdom till eget skapande i rörliga 

bilder. 
• Att utveckla vårt utbud av fortbildning, kurser och aktiviteter inom mobila 

videoverkstaden. 
• Att utveckla samverkan inom Kultur i skolan-nätverket.  
• Att skapa en informations- och kommunikationsplan för Film i skolan-arbetet. 

 
I måluppfyllelsen för 2004 års verksamhetsberättelse framgår att det finns ett intresse från 
många som vill jobba med film i skolan men det finns inte alltid pengar till detta, trots bland 
annat subventionerad mobil videoverkstad från FiV. Genom FiV:s arbete har kompetensen 
utvecklats hos dem som jobbar med rörlig bild i skolan och många elever har fått möjlighet 
till eget skapande.290 
 
Målgrupperna inom området är främst pedagogisk personal inom skolan men även 
skolpolitiker, skolchefer, elever, föräldrar och studerande vid lärarutbildningen. FiV 
samverkar med Svenska Filminstitutet och andra regionala resurscentrum och har även arbetat 
för att utveckla samverkan med lärarutbildningen och filmvetenskapen vid Karlstads 
universitet samt andra kulturinstitutioner i Värmland som riktar sig till skolan.291 
 
För den verksamhet som bedrivs med statsbidrag samt för det nationella bidraget så står 
barn och ungdomar i centrum. I verksamhetsberättelsen för år 2004 framhävs att det är viktigt 
att Fiv ses som en ”tillgänglig och professionell resurs” för skolan men att det även måste 
bedrivas ett aktivt utvecklingsarbete.292 
 
Filmpedagogen Tobias Berger berättar att han arbetar med att hålla kurser för lärare i hur man 
jobbar med film och media i skolan. Det är både teoretiska och praktiska kurser, alltifrån 
filmanalys till exempelvis videoredigering och hur man filmar. Han ansvarar för Film i 
skolans information, gör de flesta inbjudningar till arrangemang och studiedagar och liknande. 
Arbetet riktar sig mot hela grundskolan samt gymnasiet. Han berättar att någon gång har de 
även arbetat med förskoleåldern men att det inte är så vanligt. Ett nära samarbete förekommer 
mellan Berger samt biograf- och skolbiokonsulenten Karin Karlsson och filmpedagogen 
Kjerstin Johansson. De planerar verksamheten och hur man överhuvudtaget skall jobba för att 
uppnå målen för verksamheten samt utveckla film- och mediapedagogiken ute i skolorna.  
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Berger berättar att ute i skolorna blir de positivt mottagna. Elever är positiva när de arbetar 
med film. Även de flesta lärare är tillmötesgående. Berger påpekar att det är de lärare som går 
FiV:s kurser eller beställt till klassen som de kommer i kontakt med. Problemet, menar han, 
kanske kan vara att de inte kommer i kontakt med dem som inte tycker att det är viktigt att 
jobba med film och media.293 
 
Kjerstin Johansson, även hon filmpedagog på Film i Värmland, berättar att i det inledande 
arbetet ringde hon runt till skolorna och erbjöd dem att komma och hjälpa dem att göra film. 
Tillsammans med Pontus Rolandsson (filmkonsulent, unga filmare) och Tobias Berger 
kallade de verksamheten för den Mobila videoverkstaden. Hon fortsätter berätta att 
verksamheten har utvecklats och att de idag arbetar relativt mycket med elever. De sysslar 
även med olika projekt, animation, dokumentärfilm, egen film, digitala historier så idag finns 
lite mer att erbjuda. Johansson menar ändock att verksamheten har utvecklats långsamt. Hon 
säger att det känns som om de har arbetat för en snabbare utveckling än vad skolan varit med 
på. Det är fortfarande många skolor som fortfarande inte har en egen videokamera och de har 
inte kommit så långt med att använda film i undervisningen. Verksamheten vänd till skolor 
har numera tenderat att vända sig till alla nivåer inom skolan, både vad det gäller skolledare, 
rektorer, lärare och elever. Verksamheten sträcker sig till skolorna i hela Värmland.294 
 
I verksamhetsberättelsen framgår att Kultur i skolan är en årlig utbudskatalog, en webb-plats 
(www.kulturiskolan.nu) samt gemensamma inspirationsdagar för lärare och andra intresserade 
och under året inleddes även en satsning på pilotskolor. Under 2004 har samarbete inom 
Kultur i skolan (som nämndes tidigare 2003) fortsatt att utvecklats.295  
 
FiV har ingått som en partner i EU-projektet AllMedia.296 Syftet var att skapa en europeisk 
intresseorganisation för mediepedagogiska frågor297 och inom ramen för det nationella 
uppdraget utveckla barn- och ungdomsverksamheten främst inom Film i skolan. FiV:s roll har 
bland annat varit att skapa engelskspråkigt material och filmer till projektets webbplats.298 
Även gymnasieförvaltningen i Karlstads kommun samt Karlstads universitet ingår i projektet. 
FiV ansvarar här för det mediepedagogiska innehållet på projektets hemsida.299  
 
FiV har även drivit projektet 60 sec med stöd från EU-initiativet Netdays. De ingår även i 
styrelsen för Filmpedagogik.nu som är en nationell resurs för filmpedagogik.300 
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5.4 Utveckling av produktionsfrämjande insatser och kompetensutveckling åren 1997-
2005 
 
1997-2003 
 
Produktionsfrämjande insatser gäller i hög grad även de stöd som utgår ifrån Film i Värmland. 
Vilka stöd som utgått från FiV framgår under rubriken Finansiering och stöd. 
 
Under 1997 började FiV ge en viss Film Commission service i form av rådgivning och 
praktiskt stöd till producenter från andra delar av Sverige, det förmedlades även kontakter 
med värmländska filmarbetare, teknikföretag och kommuner. Ett utbildningsinitiativ startade 
med namnet Växthus Värmland för att praktiskt stimulera till att skriva manus till korta 
spelfilmer.301  
 
Filmproduktion kan vara en mycket långdragen process och 1998 hade endast sju av de 40 
projekt som FiV gav stöd haft premiär. En rad kompetensutvecklande insatser introducerades 
av FiV under 1998 utifrån avsaknaden av film- och tv-utbildning på eftergymnasial nivå.302 
Inom Film Commission-service var ett av projekten, år 1999, långfilmen Festival som 
spelades in i Arvika året därpå. Initiativ togs även för att locka fler större fiktionsproduktioner 
till Värmland. En rad kompetenshöjande utbildningar genomfördes under 1999 och 
målsättningen för året var att minst 100 personer skulle medverka, resultatet blev 150. Det var 
utbildningar gällande miljö- och naturfilm, kamera-, ljud- och redigeringskurser med mera.303 
 
Satsningen på unga filmare, upp till 25 år, fick en egen identitet under år 2000 med namnet 
Garagefilm. Fiv genomförde handledning och gav råd samt tog del av manus och idéer. 
Satsningen sågs som en del i arbetet att få filmen att utvecklas i Värmland både som 
konstform och näringsgren. Engagemanget i kortfilm resulterade i flera manuskript och 
projekt. Under 2000 sändes några av de dokumentärer som FiV producerat och samproducerat 
i SVT. FiV arbetade för att organisera ett nätverk för dokumentärfilmare i regionen. Det 
ekonomiska stöd som FiV gav ut under 1997-2000 gällde till största delen dokumentärfilm.304  
 
Från och med 2001 delades verksamheten inom PRODI, vilket står för 
produktion/distribution, in i fem delområden, kortfilm, ung film, dokumentärfilm, långfilm 
samt distribution och marknadsutveckling.305 En stor satsning gjordes för att öka 
produktionen av kort- och novellfilm i regionen. Prioriteringen på manusutvecklingen 
resulterade i en rad manuskript och projekt som spelades in under 2001. Dock påbörjades inte 
så många kortfilmer som det var tänkt. Ett problem var brist på producenter i regionen. Inom 
ramen för Garagefilm inrättade FiV ett forum för unga filmare där tanken var att filmare 
tillsammans skulle skapa idéer. I regionen fanns ovanligt många filmare som ägnar sig åt 
dokumentärfilm, ändock minskade antalet dokumentärer något under 2001. Under hösten 
2001 kom Värmland Film Commission igång på allvar. Förhoppningar fanns nu att nästa 
långfilmsproduktion inte skulle dröja så länge då flera intressanta kontakter hade etablerats.  
När det gäller distribution- och marknadsutveckling så framgår i verksamhetsberättelsen 2001 
att bra film skall ha en chans att nå sin publik oberoende av längd och visningsformat. FiV 
anser sig ha ansvaret för att regionens invånare får en chans att ta del av de filmer som FiV 
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varit samproducenter till. Dock lyckades inte Fiv få grepp om detta under 2001 men räknade 
med att klara det under nästkommande år.306 
 
I syfte att utvidga intresset för kortfilm påbörjade FiV ett kortfilmprojekt med namnet 8x8 
under 2002. Ett arbete med några reklamfilmer under 2002 stärkte samarbetet och höjde 
kompetensen bland unga filmarbetare. Antalet inspelningar lyckades inte öka under året. 
Dock togs vissa viktiga kontakter, bland annat hjälpte FiV Göta Film i deras arbete med 
casting för Ulf Malmros-filmen Smala Susie. Filmen spelades in i Dalsland men hade flera 
skådespelare från Värmland. Under hösten 2002 släpptes FiV:s första köpvideofilmer Kjell 
och Marie och Handelsresande i nordisk vemod.307  
 
Från och med år 2003 så tillät regelverket att FiV även samproducerade långfilm. ”Deras” 
första långfilm blev den norska spelfilmen Andreaskorset. Under detta år blev även samtliga 
filmer inom projektet 8x8 färdiga. Syftet med projektet var att ge både etablerade och unga 
filmare chansen att prova kortfilmsformatet inom olika genrer. Av ett 80-tal förslag så valdes 
åtta projekt ut. FiV producerade några av filmerna med de flesta var samproduktioner. Två av 
dem Desert Holiday Nightmare och Natan som blev internationellt framgångsrika under året. 
Vid sidan av projektet 8x8 ökade antalet samproduktioner inom dokumentärfilm, men 
minskade när det gällde kortfilm.308 
 
2004-2005  
 
För att levandegöra hur arbetet ser ut inom filmproduktionen, gällande spelfilm i dag har vi 
här infogat intervjuer med kortfilmskonsulenten, Carina Ekman, för närvarande 
kortfilmskonsulenten angående dokumentärfilm, Ulf Nordström samt med filmkonsulenten 
för Unga filmare Pontus Rolandsson.  
 
Verksamhetsmålen för år 2004 löd enligt följande:309  
 

• Att stärka och utveckla regionens regissörer, manusförfattare och producenter. 
• Att främja en högkvalitativ produktion av kort-, lång- och dokumentärfilm. 
• Att utveckla mötesplatser och nätverk för regionens professionella och filmaktiva. 
• Att medverka till att utveckla utbildningar inom filmområdet. 

 
Kortfilmskonsulenten, Carina Ekman, berättar under vår intervju att hon har ansvar för att 
utveckla kortfilmen, i första hand när det gäller spelfilm. Det betyder att hon arbetar med att 
samla in manus från manusförfattare och hon kan även erbjuda hjälp av dramaturg för att 
utveckla manuset. Hon handlägger stöd och samproduktion det vill säga ger förslag i vilka 
filmer som FiV skall gå in som samproducenter och avgör om filmare kan få så kallade 
fortbildningsstipendium. I slutändan är det verksamhetsledaren Ulf Nordström som tar det 
avgörande beslutet.  I vissa fall arbetar Ekman som producent av den anledningen att 
producenter är en bristvara. Finns det önskemål att hon skall närvara vid samproduktioner så 
gör hon det. Hon berättar vidare att enligt FiV:s avtal skall de se en film innan den är 
färdigredigerad och ha möjlighet att komma med synpunkter, även detta är något som ingår i 
Ekmans arbetsuppgifter. Kortfilmskonsulenten arbetar även med olika projekt och var 
engagerad i projektet 8x8. Just nu skissas det på en ny sådan idé som FiV tänker gå ut med 
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över hela landet, tanken är att samarbeta med andra regioner samt förhoppningsvis SVT och 
Svenska Filminstitutet. Andra uppgifter som hon ägnar sig åt är att vara ute på olika 
utbildningar och informera samt hjälpa skolor att starta nya utbildningar. Ekman sitter i 
ledningsgruppen för manusutbildningen i Sunne samt ingår i intagningsnämnden för 
densamma. Tanken är, säger Ekman, att FiV skall fungera som en motor och ett stöd för andra 
som vill arbeta med film på olika vis. En del filmer skall även lanseras på festivaler och 
kortfilmskonsulenten ansvarar för distribution till festivaler både i Sverige och utomlands. 
Hon producerade filmen Natan som då kom med i Europas största kortfilmfestival. Ekman 
säger att ja för det första att den blev antagen var jättestort för oss och sen att den gick och 
vann, det gick bara inte att fatta.310 
 
Ekman upplever att det med tiden kommer in mer och mer manus. I början av verksamheten 
säger hon att FiV fick dra till sig projekt och försöka att inspirera människor till att arbeta med 
film. Nu får hon sortera och välja bort bland dem som tar kontakt med FiV angående detta. 
Det handlar om ställningstagande utifrån vem som skall producera, hur många kommer att bli 
involverade och vad det kommer att betyda för regionen. Ekman menar att vill FiV att det 
skall bli långfilm någon gång i framtiden så är det mycket viktigt att utveckla korta spelfilmer. 
Det är oftast där alla filmare startar. Detta har vuxit mer och mer, det har bildats ett litet 
nätverk här ett litet nätverk där och så växer det upp, och utifrån detta har det även bildats 
produktionsbolag.  Dock går det inte att leva på kortfilm, poängterar Ekman, det finns ingen 
filmare som kan göra det utan det är en utvecklingsfas och en speciell konstform.311 
 
När det gäller samproduktioner berättar Ekman att hon får många ansökningar från filmare 
från hela landet. Då är hon väldigt hård, det kan vara bra manus och som säkert skulle kunna 
bli bra filmer, men hon anser att hennes uppdrag är att utveckla det som finns inom regionen. 
Inga projekt utifrån kommer att få stöd under året (2005). Problemet är dock att det räcker 
egentligen inte med FiV:s pengar, det ideala, menar Ekman, är film som är stöttad av SVT, 
Svenska Filminstitutet och FiV.312 
 
Vi frågade även om filmare som fått stöd stannar kvar i länet och fortsätter sin verksamhet i 
regionen. Ekman menar att det beror på vad de hittar för sätt att försörja sig på. Det finns 
exempel på filmare som gjort en film i Värmland men sen flyttat till exempelvis Stockholm. 
Men hon upplever att det finns en stark vilja att stanna kvar. Även personer som har lämnat 
länet hör av sig och vill egentligen vara kvar här. Problemet är dock att det inte finns 
tillräckligt med produktionspengar säger Ekman.313 
 
Dokumentärfilmskonsulenten Ulf Nordström, även titulerad verksamhetsledaren på Film i 
Värmland, arbetar framförallt med att diskutera idéer med filmare samt tar beslut gällande 
samproduktioner. På vår fråga angående hur arbetet har utvecklats genom åren menar han att 
nu känner han filmarna bättre. Liksom när det gällde den korta spelfilmen så är det filmarna 
som är bosatta i Värmland som får stöd, och han säger att det är verksamhetens regelverk som 
anger prioriteringarna.314 
 
FiV arbetade under 2004 med att utveckla nätverken och samverkan inom regionen inom 
ramen för EU-projektet Mål 2 Västra. Syftet var att utveckla företagandet och stimulera till 
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samarbete mellan regionens företag och externa producenter. De har även arbetat med att 
utveckla nätverken och kontakterna mellan länets filmarbetare. Stöd har liksom tidigare år 
överlämnats till filmare angående manusutveckling, finansiering, fortbildning och så 
vidare.315 
 
Samproduktion och egna produktioner 
Ett viktigt verktyg för att ge de värmländska filmarna en möjlighet att utvecklas i regionen är 
samproduktionerna.316   
 
Under 2004 har FiV ingått som samproducent i en långfilm med namnet Macbeth och i sex 
nya kort- och dokumentärfilmer. Normalt verkar inte FiV som producent men ibland görs 
undantag inom ramen för bland annat växthusprojekt och vissa enskilda produktioner. Med 
stöd av Arbetsförmedlingen Kultur i Örebro var en person anställd i sex månader för att 
producera Bygdeberättaren (dokumentärfilm om kyrkvaktmästaren och berättarprofilen 
Göran Bengtsson). Även två personer (Jonas Bergergård och Jonas Holmström) anställdes för 
att utveckla ett långfilms/novellfilmsprojekt.317  
 
Måluppfyllelse Filmproduktion 
I verksamhetsberättelsen för 2004 framgår att året var ”något av ett mellanår” när det gällde 
produktion av kort- och dokumentärfilm. Det pågick flera projekt och några nya startades men 
antalet premiärer var relativt litet.318 
 
FiV hade inte lyckats skapa några nya mötesplatser för regionens professionella och 
filmaktiva, men i verksamhetsberättelsen betonas värdet av att notera att ett oberoende 
manusnätverk är på väg att växa fram.319 
 
Värmland Film Commission 
Primärt fokus för Värmland Film Commission (VFC) är långfilmsproduktion och det drivs 
som ett delprojekt inom EU-projektet i Mål 2 Västra. Verksamheten är, vilket framgått 
tidigare, en utveckling av tidigare arbete inom FiV att förmå svenska och nordiska företag att 
förlägga hela eller delar av produktionen till regionen.320 
 
Den som ansvarar för arbetet inom verksamheten är en projektanställd filmkommissionär 
(Åsa Jernfält Widlund). Det handlar om att marknadsföra filmkommissionen samt att ge 
producenter service som frågar efter tjänsterna. Verksamheten ingår i det nationella nätverket 
för filmkommissioner.321  
 
Under 2004 har VFC haft kontakt med både svenska och internationella produktionsbolag och 
givit konkreta förslag på inspelningsplatser till sex projekt. Informationskanaler för VFC är 
Internet, (www.vfc.se) annonsering, nyhetsbrev, via e-post, trycksaker samt personliga 
kontakter.322 
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På FiV:s hemsida finns ett värmländskt filmarbetarregister som en resurs för 
produktionsbolag och enskilda filmarbetare, registret omfattar även skådespelare.323 
 
Måluppfyllelse Film Commission 
Arbetet med Film Commission bidrog inte till några långfilmsinspelningar i länet under 2004. 
I verksamhetsberättelsen framgår att kommissionsarbetet på sikt måste kompletteras med 
kraftigt utökade möjligheter att gå in i långfilmer som samproducent.324 
 
Ung film 
Verksamhetsmålen för ung film år 2004 var325: 
 

• Att inspirera fler unga till att göra film. 
• Att stödja och utveckla nya talanger inom filmområdet och medverka till att stärka 

deras möjligheter att utvecklas yrkesmässigt. 
 
Filmkonsulenten för unga filmare, Pontus Rolandsson berättar att han arbetar med unga 
filmare mellan 16-25 år, den gränsen är ganska lös och han behöver inte hålla sig så strikt 
inom den. Han ägnar sig åt att se till att ungdomar deltar i en del återkommande arrangemang 
varje år. Unga filmare skickas till ett arrangemang som kallas Filmfabriken som Svenska 
Filminstitutet arrangerar i Stockholm där de bland annat får delta i föreläsningar. 
Sommarpraktiken pågår under en månad på sommaren och är mest för att ”testa på, för de 
riktigt gröna”.326 Den riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och eller årskurs ett till 
två på gymnasiet. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att arbeta med film under en 
koncentrerad period och med kvalificerat handledarskap. Sommarpraktiken för 2004 
genomfördes i Karlstad och totalt deltog 23 ungdomar varav 9 killar och 14 tjejer. Det 
producerades nio kort- och dokumentärfilmer som bland annat visades under Filmörnen.327 
Filmörnen som är Värmlands videofesitval, är ytterligare en tillställning som följs upp av 
Novemberfestivalen som är SM i videofilm för ungdomar. Vidare handlägger Rolandsson två 
stöd, arbetsstipendium (max 3000 kronor) och teknikstöd. När det gäller arbetsstipendium så 
läser han de manus som skickas in och bedömer huruvida de skall få stöd eller inte. De som 
söker och får arbetsstipendium vill även ofta ha Teknikstöd då de exempelvis inte har någon 
kamera. Han tillägger att det är inte bara ungdomar som kan söka teknikstöd utan även de mer 
etablerade filmarna i Värmland.328 
 
Rolandsson diskuterar att en möjlighet vore att kanske stötta två filmer på våren och två på 
hösten och bestämma att de här skall bli riktigt bra. I dagsläget är det omkring 15 projekt som 
får arbetsstipendium under ett år. Skulle det vara färre så skulle de kunna få mycket mer 
uppmärksamhet från konsulenten. Dock menar han att det måste funderas över vad som är 
viktigast, att fler får chansen eller att ett färre antal prioriteras och en högre kvalitet kanske 
skapas. Han menar även att det just nu finns väldigt få unga filmare som kan bli riktigt stora i 
Värmland, men också att endast en riktigt bra filmare skulle kunna betyda mycket för länet.329 
 

                                                 
323 www.filmivarmland.se (050329) 
324 Verksamhetsberättelse 2004 sid 28 
325 Verksamhetsberättelse 2004 sid 28 
326 Rolandsson, P (050302) 
327 Verksamhetsberättelse 2004 sid 29 
328 Rolandsson, P (050302) 
329 Ibid 



 

 71 

Övriga aktiviteter gällande ung film är ett växthusprojekt med särskilda medel från Region 
Värmland som avslutades under året. Växthusstödet har givits till unga filmare, workshops 
och en viss förstärkning av resurserna för sommarpraktiken. Inom ramen för Växthuset 
arbetade FiV med tre olika projekt och stöd gavs även till två unga filmprojekt.330  
 
Måluppfyllelse Ung film 
Det finns ett stort intresse hos unga att göra egna filmer, det har bland annat visat sig på 
antalet anmälda filmer till Filmörnen och det stora intresset för sommarpraktiken.  
Arrangemang som Drömfabriken, Novemberfestivalen och FiV:s egna arrangemang Spark 04 
har inspirerat många unga filmskapare.331 
 
Samtliga mottagare av arbetsstipendier var unga män. Detta visar på behov av metoder för att 
åstadkomma en bättre könsfördelning. Ett viktigt bidrag till arbetet med att inspirera unga 
kvinnor kan vara projektet Selma (ett av projektet inom ramen för Växthuset).332 
 
Distribution och festivaler 
Mål333: 
 

• Att bidra till att synliggöra regionens filmer nationellt och internationellt. 
 
Exempel på aktiviteter under året334:  
 
FiV utvecklade sin videodistribution genom att ge ut två nya titlar under året, Med ett ben i 
Evigheten av Staffan Winbergh och Erena, Mana Maori av Eva Akre och Dan Nilsson. Totalt 
har FiV elva videofilmer i egen distribution till försäljning i handeln och via webbplatsen.  
 
I början av året gav FiV tillsammans med Folkets Bio ut dvd-samlingen Konsekvenser med 
tio kort- och dokumentärfilmer som producerats/samproducerats av FiV.  
 
Anmälan av värmländska kort- och dokumentärfilmer vid internationella festivaler fortsatte 
under 2004. 
 
Höjdpunkten för året var att kortfilmen Natan vann förstapriset, Grand Prix, vid den stora 
kortfilmsfestivalen i Clermont-Ferrand. Konkurrensen bestod av 2 938 anmälda filmer. Ett 
resultat av vinsten var att filmen kvalificerades till att delta i uttagningsprocessen för en 
Oscarsnominering. Natan deltog i sammanlagt 34 internationella festivaler på fyra kontinenter 
och vann ytterligare flera priser. Även kortfilmerna Solkatten och Kakan vann internationella 
filmfestivaler samt dokumentären Du ska nog se att det går över. 
 
Under 2004 har SVT visat fem filmer som FiV är producent eller samproducent för. Den 
totala publiken uppgick till 2 595 000 tv-tittare. Den största publiken hade Du ska nog se att 
det går över med 800 000 tittare. I verksamhetsberättelsen framgår även att dokumentären 
Raggarliv inklusive reprisvisningar setts av sammanlagt 1 560 000 tittare. Det är en stor 
publik, oftast ses dokumentärer av en mycket mindre publik335. 
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Måluppfyllelse 
Efter ett år med Natan och Du ska nog se att det går över och deras stora internationella 
festivaler anser sig FiV ha lyckats väldigt väl med att synliggöra regionens filmer nationellt 
och internationellt.336 
 
5.5 Utveckling av Filmens kulturarv  
 
Ett av FiV:s verksamhetsmål är att bidra till att bevara och levandegöra det värmländska 
kulturarvet på film- och biografområdet. Exempel på aktiviteter inom området är att i 
samarbete mellan Värmlands museum och FiV så visades vandringsutställningen Den rörliga 
bildens århundrade under år 2001. FiV arrangerade även under samma år en nypremiär av 
filmen Värmlänningarna utomhus vid Ransäters hembygdsgård.337 Verksamheten inom FiV 
prioriterar dock inte filmens kulturarv, men det framgår i verksamhetsberättelsen att ett 
levandegörande av det värmländska kulturarvet på området kan lägga en grund för en växande 
medvetenhet om filmens och biografernas historia och tradition.338 
 
I februari 2005 hade vandringsutställningen All världens härlighet premiär. Den visas på 
bibliotek, biografer och andra utställningslokaler i Värmland. Denna utställning är producerad 
av Information Design AB i samarbete med Film i Värmland och Värmlands Museum. Syftet 
med utställningen är att lyfta fram berättelser och bilder om film och bio i en tid när 
biografens existens inte längre är lika självklar.339 
 
5.6 Film i Värmlands personal och organisation 
 
När det gäller Film i Värmlands organisation så visar vi här hur det såg ut vid starten och hur 
det ser ut idag. Vid verksamhetens ingång år 1995 var Ulf Nordström projektledare på halvtid 
för Film i Värmland. Denna anställning övergick i februari 1997 till en heltidsanställning. 
Från och med 1 juli samma år anställdes en biograf och skolbiokonsulent (Marie Öhgren). 
Därmed fanns två anställda på FiV. Film i Värmland blev vid den här tiden ett regionalt 
resurscentrum för film och video sammanlänkat med kulturförvaltningen vid Landstinget i 
Värmland.340 
 
Vid utgången av år 1998 hade en filmkonsulent (Carina Ekman) tillkommit på heltid.341 Efter 
ytterligare ett år till hade gått fanns sex anställda på Film i Värmland. Tre filmpedagoger hade 
tillkommit med 75 procent vardera (Tobias Berger, Pontus Rolandsson och Kjerstin 
Johansson).342 
 
Från och med år 2000 övergick Film i Värmland från att vara ett projekt till att bli en 
permanent basenhet inom förvaltningen Regional utveckling på landstinget. Av de sex 
anställda fanns nu tre tillsvidareanställda och tre visstidsanställda. Som filmpedagog 
figurerade fortfarande Kjerstin Johansson, medan Pontus Rolandsson intog rollen som 
filmkonsulent för unga filmare och Tobias Berger som länsfilmpedagog. (Karin Karlsson 
efterträdde Marie Öhgren som Biograf- och skolbiokonsulent)343  
                                                 
336 Verksamhetsberättelse 2004 sid 31 
337 Verksamhetsberättelse 2001 sid 23 
338 Verksamhetsberättelse 2003 sid 19 
339 www.filmivarmland.se (050330) 
340 Verksamhetsberättelse 1997 sid 3 
341 Verksamhetsberättelse 1998 sid 5 
342 Verksamhetsberättelse 1999 sid 4 
343 Verksamhetsberättelse 2000 sid 23 
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Under 2001 bytte Film i Värmland huvudman från Landstinget i Värmland till det nybildade 
kommunförbundet Region Värmland. Från och med detta år fanns åtta anställda varav två 
visstidsanställda projektledare (Åsa Jernfält Widlund, Emil Thuvander) som arbetade på 
lokalkontoret i Arvika. Övriga personal var tillsvidareanställd.344  
 
Under år 2002 såg det likadant ut på personalsidan förutom att en av projektledarna på 
Sunnekontoret slutade (Emil Thuvander). I verksamhetsberättelserna berättas även att det 
förutom den fasta personalen fanns en rad andra personer knutna till verksamheten. När det 
gäller verksamhetsberättelsen för 2002 framkommer att det totalt stått ett 80-tal personer på 
lönelistan under året. Det handlar om föreläsare vid fortbildningar, praktikanter, filmarbetare 
på FiV:s  egna produktioner och så vidare.345 
  
Anställda 31 december 2004346: 
 
Verksamhetsledare (Ulf Nordström) 
Kortfilmskonsulent (Carina Ekman) 
Filmkonsulent för unga filmare (Pontus Rolandsson) 
Biograf- och skolbiokonsulent (Karin Karlsson) 
Filmpedagoger (Tobias Berger, Kjerstin Johansson) 
Projektledare Värmland Film Commission (Åsa Jernfält Widlund) - projektanställd 
Projektassistent (Lina Nyåker) – projektanställd 
 
5.7 Positiva resultat av Film i Värmlands arbete 
 
Ulf Nordström347, verksamhetsledare på Film i Värmland, menar att FiV:s breda verksamhet 
gör det svårt att peka ut vad som varit mest framgångsrikt i Film i Värmlands verksamhet 
under åren och det går ej att gradera. Dock har mediepedagogik och arbetet i skolan varit 
mycket resultatrikt. När det gäller samproduktioner stod filmen Natan för ett gott resultat. En 
del av det resultatrika syns utåt medan annat framgångsrikt som görs i klassrummen inte syns. 
Film i Värmland har varit duktiga inom de områden de verkat inom. Något som skulle kunna 
ses som ett misslyckande är att besökssiffrorna på biograferna sjönk med nio procent i landet 
och 12 procent i Värmland förra året. Kanske berodde det på att det inte kom någon ny Sagan 
om Ringen eller någon ny Harry Potter. Det är dock inte Film i Värmland som drar publiken 
till biograferna och Nordström menar att FiV inte kan ta på sig hela bördan. FiV är en av flera 
aktörer, som kanske bidrar till att både bra och mindre bra saker sker och Nordström menar att 
det knappast går att säga om det är FiV:s förtjänst eller skuld fullt ut.  
 
Film i Värmland brukar säga att de är ett av Sveriges ledande regionala resurscentrum och att 
de givits det nationella uppdraget är ett bevis på detta. Att sedan Nordström blev vald till 
ordförande i Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd, där alla resurscentrum är med, är 
också ett betyg åt verksamheten hoppas han. Framförallt finns en bredd i FiV:s verksamhet 
som inte så många andra resurscentrum har.348 Delområdena inom upplevelseindustrin är 
oftast geografiskt knutna som datorspelbranschen finns huvudsakligen i storstäder, 
filmbranschen har enligt KK-stiftelsen lokaliserats till Göteborg/Trollhättan, Karlstad, 
Stockholm, Malmö/Lund/Helsingborg och delar av Norrbotten. Delområdena som berör 

                                                 
344 Verksamhetsberättelse 2001 sid 4 och 26 
345 Verksamhetsberättelse 2002 sid 31 
346 Verksamhetsberättelse 2004 sid 7 
347 Nordström, U (050218) 
348 Ibid 
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journalistik samt arkitektur återfinns dock i hela Sverige.349 Bland dessa geografiska områden 
är Stockholm och Karlstad de enda som inte har produktionscentrum. Film i Värmland är ett 
av de fem regionala resurscentrum som får mest stöd från SFI. 350  Poängteras bör att tre av 
dessa är regionala produktionscentrum och får en miljon kronor ”extra” inkluderad i det totala 
stödet. 
 
Genom att studera och följa utvecklingen av Film i Värmlands verksamhet har vi kunnat 
konstatera att de ingår i en stor samverkan med olika regionala aktörer. I ett av FiV:s 
uppställda mål för år 2004 framgår följande: Film i Värmland ska initiera, utveckla och 
samordna verksamhet och aktiviteter i nära samarbete med bland annat filmarbetare, 
produktionsbolag, biografer, föreningsliv, kommuner och andra utbildningssamordnare. 
Utifrån vår studie har vi tagit fram en modell över det nätverk Film i Värmland ingår i och 
som presenteras nedan. Vi reserverar oss för att inte samtliga av de aktörer som FiV har 
kontakt med ingår i modellen.  

                                                 
349 KK-stiftelsen (1999) sid 8 
350 Svenska Filminstitutets nyhetsbrev Nr 1: januari 2005 sid 2  
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Figur 5: Nätverksmodell över Film i Värmlands verksamhet 
Källa: Modell tillverkad utifrån information enligt Film i Värmlands verksamhetsberättelser 1997-2004 av Leena 
Hagsmo och Sara Westlindh 
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5.8 Nätverk, kluster och Triple Helix 
 
5.8.1 Nätverk 
 
Nätverksmodell (figur 5) visar Film i Värmlands samverkan med skilda aktörer runt om i 
Värmland och i övriga Sverige. En koppling kan göras till Törnqvists definition av 
institutionella nät som binder samman arbetslivets anläggningar och enheter. Törnqvist menar 
även att det inte finns någon skarp gräns mellan exempelvis institutionella och kulturella nät. 
Sociala och kulturella nät förenar individen i samband med sociala relationer och 
gemensamma intressen och då även kunskapsområden och sociala miljöer.351  Gällande Film i 
Värmland bottnar nätverket i ett intresse för film och dess utveckling. I nätverket ingår 
dessutom offentlig sektor som till stor del står för verksamhetens finansiering. Även kontakter 
med utbildningar och olika kulturella institutioner är knutna till Film i Värmland på olika sätt. 
 
5.8.2 Kluster 
 
Ingår Film i Värmlands verksamhet i ett kluster? Enligt Porter är kluster ett system av aktörer 
inom ett visst kompetensområde eller runt en viss kärnprodukt. Dessa aktörer skapar 
tillsammans mervärden som är större än vad dessa enskilda aktörer skulle lyckas med var och 
en för sig. Med utgångspunkt från nätverksmodellen ovan framgår att flertalet av de aktörer 
som ingår är samlade runt filmen som kärnprodukt, vissa mer och vissa mindre. Filmföretagen 
är exempelvis direkt kopplade till filmen liksom de regionala resurscentrumen, de 
förstnämnda inom Värmland och de andra utspridda i Sverige. Porters definition av kluster 
innefattar bland annat; The geographic scope of a cluster can range from a single city and 
state to a country or even a network of neighbouring countries.352 Utifrån det kan den 
geografiska omfattningen variera när det gäller kluster. Likväl som att rikta sitt eventuella 
framtida samarbete mot Mälardalen eller Västra Götaland och Film i Väst kanske 
möjligheterna finns tillsammans med Norge. 
 
Porter definierar sex komponenter som ingår i ett industriellt kluster.353 Vi gör nedan en 
koppling mellan Film i Värmlands verksamhet och Porters definition. I detta fall tar vi fasta 
på filmproduktion och lämnar den övriga verksamheten inom FiV utanför. 
 
Kärnprodukter – de varor och tjänster som är slutprodukterna i ett klusters produktionskedja. 
I det aktuella fallet handlar det om färdigproducerad film. 
 
Strategiska insatsvaror – de varor och/eller tjänster som är specifika för ett klusters förmåga 
att producera konkurrenskraftiga kärnprodukter. Specifikt för de komponenter som ingår i ett 
eventuellt kluster tillsammans med FiV kan vara att det finns en bred kunskap om film och 
filmproduktion. I nätverket ingår dock aktörer som inte direkt har en koppling med film, men 
som på andra sätt påverkar och samverkar med FiV:s verksamhet.  
 
Produktionsteknik – en sammanfattning av den teknik som krävs för att producera 
kärnprodukterna. Här handlar det om filmproduktionsteknik.  
 
Stödjande tjänster och näringar olika typer av verksamheter som direkt eller indirekt 
påverkar och/eller stödjer klustret. Hit hör även de branscher som är relaterade till ett specifikt 
                                                 
351 Törnqvist, G (1996) sid 20 i Hagsmo, L (2004) 
352 Porter, M E (1998) sid 199 i Hallencreutz, D (2002) sid 26-27 
353 Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 26 
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kluster. Verksamheter som stödjer Film i Värmland finansiellt är bland annat SFI, Region 
Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. Hela nätverket kan för övrigt säga vara stödjande 
för ett eventuellt kluster. 
 
Kunderna. De som upphandlar film som exempelvis tv-bolag är kunder. I slutändan är det 
även publiken som är kunderna, det vill säga biografbesökare samt inhandlare av video och 
DVD.  
 
Drivkrafter 
Porter presenterar även egenskaper som bestämmer dynamiken i ett kluster och även i 
förlängningen ett enskilt företags konkurrenskraft. Dessa egenskaper är fyra relaterade 
drivkrafter.354 Ett försök görs även här till en koppling till FiV:s verksamhet. 
 
Produktionsfaktordynamik kan exempelvis vara arbetskraftens utbildningsnivå. Här handlar 
det om den utbildning personer har som producerar film och vilken kvalitet filmerna får. Det 
är viktigt att småföretag har möjligheten till kompetensutveckling, då det många gånger är en 
överlevnadsfråga för de mindre företagen. Universitetet skulle kunna få en mer betydande roll 
med kurser och program kopplade till filmbranschen.  
 
Efterfrågeförhållanden som kan handla om krävande kunder som känner av eller förebådar 
tendenser på en internationell marknad. Finns det intresse hos tv-bolag, biografer och så 
vidare att visa de filmer som FiV producerar? Kanske skulle efterfrågan öka vid eventuell 
långfilmsproduktion? 
 
Relaterade näringar och stödjande verksamheter som i sig själva är internationellt 
konkurrenskraftiga.   
 
Företagsstruktur och rivalitet inom den egna branschen. Närheten till Film i Väst, Västra 
Götalands län, kan eventuellt ses som en rival för långfilmsproduktion, eftersom de redan är 
etablerade och stora på marknaden. Samtidigt menar flera av respondenterna att Film i Väst 
inte är något hot för en utveckling av långfilmsproduktion i Värmland (se under kapitel 7). 
 
Dessa relaterade drivkrafter sammanfattar Porter som ”diamanten” (se figur 2). 
Sammanhanget mellan klustret och diamanten består av de relaterade och stödjande 
näringarna eftersom dessa finns med både som en beståndsdel av själva klustret såväl som en 
beståndsdel av diamanten. Porter menar att när de fyra faktorerna är på plats kan ett kluster 
utvecklas med full kraft. Dessa komponenter påverkas av ytterligare två faktorer, politiken 
och slumpen. Det handlar om infrastrukturella investeringar, lagstiftning samt genombrott av 
ny teknik och globala förändringar i efterfrågan.355 När det gäller Film i Värmland så har dess 
uppkomst påverkats av regionaliseringen och varav regionala resurscentrum och möjligheten 
till finansiering.  
 
Klusterbegreppet kan tyckas svårdefinierat. Det handlar om en starkare koppling mellan 
företagen än i ett nätverk. Ingår Film i Värmlands verksamhet i ett kluster? Ulf Nordström, 
verksamhetsledare på Film i Värmland, anser att det finns ett starkt filmnätverk i Värmland 
och det går till och med att prata om kluster, fast det har Film i Värmland inte gjort. Han är 
tveksam angående klusterbegreppet som i vissa fall känns mycket akademiskt. I jämförelse 
med andra län i samma storlek har Värmland ett väl utvecklat filmföretagande, det mesta dock 
                                                 
354 Porter, M E (1990) i Hallencreutz, D (2002) sid 27 
355 Ibid sid 28-29 
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koncentrerat till Karlstad.356 Film i Värmlands verksamhet kan vara en drivkraft och ett nav 
för ett kluster när det gäller kontakt mellan de olika aktörerna och även för bildande av vissa 
filmföretag.  
 
5.8.3 Triple Helix 
 
I Triple Helix-modellen ingår kunskapsmiljöer, näringsliv och offentlig sektor.357 Om vi 
återigen utgår från nätverksmodellen gör vi nedan en koppling mellan aktörer som ingår till 
de olika komponenterna i Triple Helix-modellen. 
 
Kunskapsmiljöer: Grundskolor och gymnasieskolor i länet samt exempelvis Molkoms 
folkhögskola och Karlstads universitet. 
 
Företagande: Filmföretag både vad det gäller unga filmare och mer etablerade företag. Det 
har växt fram ett antal företag i Värmland under de år som Film i Värmland har existerat och 
som de på något vis har haft kontakt med (se bilaga 4). Dock finns inga belägg för att de 
nyetablerade företagen etablerats tack vare Film i Värmland, men faktum är att det har startats 
flertalet nya verksamheter inom upplevelse- och filmindustrin de senaste åren.  
 
Offentlig sektor: Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Värmlands kommuner. 
 
Samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet ses i många sammanhang 
som en förutsättning för tillväxt och utveckling. Inom Film i Värmlands nätverk förekommer 
samtliga av dessa komponenter. Frågan är vilka tillfällen som ges för representanter från de 
olika enheterna att träffas i syfte att diskutera Film i Värmlands verksamhet och dess 
påverkan på den regionala utvecklingen? Banden skulle troligen kunna stärkas i nätverket 
och förutsättningarna för ett klusterbildande bli starkare. Kunskapen om respektive område 
skulle kunna spridas och utvidgas i ett möte bland dem som ingår i Triple Helix. På så vis 
skulle bland annat en förståelse kunna uppstå för vad filmbranschen är och vad den har för 
betydelse för bland annat regional utveckling.  
 
5.9 Värdering av uppnådda resultat  
 
För att få en utgångspunkt har vi valt att utgå från de mål som fanns uppsatta för 2004, nedan 
framkommer en sammanställning och bedömning över några av resultaten utifrån dessa mål. 
För år 2005 har målen ersatts av en verksamhetsidé som framgår i den inledande delen av 
denna rapport. För de mål som sattes upp i initieringsfasen för FiV:s verksamhet se bilaga 1.   
 

(1) Film i Värmland ska initiera, utveckla och samordna verksamhet och 
aktiviteter i nära samarbete med bland annat filmarbetare, produktionsbolag, 
biografer, föreningsliv, kommuner och andra utbildningssamordnare.  

 
(2) Film i Värmland vill att dessa aktörer ska uppleva dem som en pådrivande 
kraft som bidrar till att fler i Värmland kan leva av att producera, distribuera 
och visa rörliga bilder och att barn och ungdomar får bättre möjligheter att se 
och samtala om film, och att själva uttrycka sig i rörliga bilder. 

 

                                                 
356 Nordström, U (050218) 
357 Arena för tillväxt, rapport nr 3-04 
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(3) FiV vill även skapa förutsättningar för att fler värmlänningar intresserar sig 
för filmen som kulturyttring och ser aktuell och värdefull film på bio och i andra 
visningsformer. 

 
(4) I arbetet med att uppnå det krävs en kombination av kulturpolitiska och 
regionala utvecklingspolitiska insatser. Film i Värmland skall utveckla sin 
verksamhet så att den förblir ett av landets ledande resurs- och 
utvecklingscentrum. 358  
 

(Vi har valt att kalla målen ovan för mål ett till mål fyra.)  
 
Mål 1 talar för ett samarbete mellan olika aktörer. Genom att ha följt utvecklingen under åren 
samt tittat på verksamheten idag så framgår tydligt att detta samarbete förekommer, se figur 5 
för nätverksmodell. Nätverksmodellen visar på den samverkan som pågår och som har pågått 
genom åren, det handlar både om samarbetspartners och finansiärer. Film i Värmland 
fungerar i en bred samverkan med olika aktörer. Vi vill tillägga att modellen inte är 
heltäckande och anger inte samtliga kontakter som förekommit utan är skapad utifrån vår 
undersökning för att återge en bild av hur nätverket runt verksamheten ungefär ser ut.  
 
Mål 2 innebär att de aktörer som FiV har kontakt med skall uppleva dem som en pådrivande 
kraft. Utifrån de intervjuer vi gjort kan vi dra den slutsatsen att det är de mindre företagen och 
unga filmare som ser FiV som en motor. De större företagen har ”klarat sig själva”, dock med 
en del kontakt och stöd av FiV. Kring Film i Värmlands verksamhet har ett nätverk byggts 
upp (se bilaga 4). Huruvida dessa, eller vilka av dem som bildats tack vare FiV har vi inte 
underlag för. Dock framgår betydelsen av FiV för några av våra respondenter (se längre fram 
under intervjuavsnitten.) 
 
I verksamhetsberättelsen för 2004 framgår att året varit ”något av ett mellanår” när det gäller 
produktion av kort- och dokumentärfilm. Det har pågått flera projekt och några nya har 
startats men antalet premiärer har varit relativt litet. Arbetet med Film Commission har inte 
bidragit till några långfilmsinspelningar i länet under 2004. I verksamhetsberättelsen framgår 
att kommissionsarbetet på sikt måste kompletteras med kraftigt utökade möjligheter att gå in i 
långfilmer som samproducent.359 
 
Barn- och ungdom har fått utökade möjligheter i länet att arbeta med film genom FiV:s arbete 
med skolorna och exempelvis den Mobila videoverkstaden. Fortbildningar för lärare samt 
kontakter med lärarutbildningen på Karlstads universitet talar för en framtid med inslag av 
kompetens inom filmområdet. Även skolbion skapar möjligheter för barn- och ungdom att 
utveckla sitt filmintresse. Unga filmare, mellan 16-25 år får ekonomiskt stöd och rådgivning 
av FiV och kan på så vis utvecklas och ta sig vidare inom branschen. Det finns ett stort 
intresse hos unga att göra egna filmer, det har bland annat visat sig på antalet anmälda filmer 
till Filmörnen och det stora intresset för sommarpraktiken.  Arrangemang som Drömfabriken, 
Novemberfestivalen och FiV:s egna arrangemang Spark 04 har inspirerat många unga 
filmskapare.360  
 
Mål 3 inriktar sig mot att få människor att se på film. Från och med år 2000 fick 
målsättningen som varit att öka publiken ändras till att snarare gälla överlevnad för 
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359 Verksamhetsberättelse 2004 sid 27-28 
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biograferna.361 Under 2002 – 2003 hade biograffrågorna lite lägre prioritet, anledningen var 
att mer arbetstid förlades till projektet Film och media i skolan.362 Under 2003 ökade 
biobesöken i Värmland med 2,9 procent. Dock minskade biobesöken i länet under 2004 med 
12 procent.363 Det finns en ambition att bredda filmutbudet vid biograferna, FiV har en tanke 
om att det skall visas mer kort- och dokumentärfilm, barn- och ungdomsfilm samt värdefull 
film. Fortfarande kan biograferna söka biograf- och evenemangstöd hos FiV och 
biografpersonal kan söka fortbildningsstipendier.364 FiV kan inte på egen hand bevara och 
utveckla verksamheten på biograferna utan biograferna måste själva väcka ett engagemang 
hos personal, ideella krafter och publiken. Dock kan FiV bidra till viss ekonomisk stimulans, 
nätverksarbete samt information angående stöd från Filminstitutet. Detta har gjorts under året 
men i verksamhetsberättelsen 2004 påpekas att liksom föregående år har biograffrågorna haft 
en relativ låg prioritet i jämförelse med slutet av 1990-talet.365 Enligt Ulf Nordström så verkar 
intresset för att söka stöd sjunkit.366  
 
Under studerandet av verksamhetsberättelserna så har det framgått att FiV varit engagerade i 
en rad arrangemang i anslutning till biograferna. FiV har även gett ut ett antal egna 
videofilmer och en DVD och har nu elva videofilmer i egen distribution och till försäljning i 
handeln och via webbplatsen. Ett år med Natan och Du ska nog se att det går över och deras 
stora framgångar på internationella festivaler visar att FiV lyckats väl med att synliggöra 
regionens filmer nationellt och internationellt.367 
 
Mål 4 handlar om en kombination av kulturpolitiska och regionala utvecklingspolitiska 
insatser. Exempel på en kulturpolitisk insats är vandringsutställningen All världens Härlighet 
som är producerad av Information Design AB i samarbete med Film i Värmland och 
Värmlands Museum.368 Andra exempel är övriga evenemang som festivaler och olika 
visningsformer av filmer. En databas har byggts upp av Åke Hermansson med stöd av Film i 
Värmland. Innehållet är uppgifter om dokumentära upptagningar i Värmland under 1900-
talet. Värmlands museum har tagit över ansvaret för den värmländska filmdatabasen under 
2003.369  
 
Det faktum att FiV stödjer unga filmare som sedan förhoppningsvis utvecklar sina talanger 
och stannar kvar i länet talar för regionala utvecklingsinsatser. Liksom att arbetet i skolor, 
fortbildning för lärare, stöd till biografer och så vidare tyder på ett arbete med en långsiktig 
utveckling av regionen. 
 
FiV är ett regionalt resurscentrum som får medel av Svenska Filminstitutet, innan denna 
verksamhet fanns förekom inte några utvecklingsmöjligheter för filmare som arbetade med 
kort- och dokumentärfilm utanför storstadsområdena. Det fanns heller inte någon samordning 
när det gällde skolbio. 
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6. En inblick i angränsande resurs- och produktionscentrum 
 
6.1 Film i Örebro län 
 
För att åskådliggöra ett annat resurscentrum än vad studien avser har vi varit i kontakt med 
Ylva Liljeholm, filmkonsulent på Film i Örebro län.  
 
Film i Örebro län tillhör landstinget; Regionutveckling, enhet Livskvalitet. (Inom 
Regionutveckling ingår även enhet Tillväxt (näringslivsfrågor och turism) samt Fellingsbro 
och Kävesta folkhögskolor.) Film i Örebro län fungerade som projekt mellan åren 1997 till 
1999 då det blev en ordinarie verksamhet inom Kultur & Turism (numera Regionutveckling, 
enhet Livskvalitet). Verksamheten har egna lokaler centralt i Örebro.370  Det finns i dagsläget 
två personer som arbetar på Film i Örebro län, en filmkonsulent, Ylva Liljeholm, samt en 
filmpedagog, Stina Hamberg.371  
 
Liljeholm berättar att sedan år 2002 finns även ett EU-projekt med namnet Filmpool Mitt som 
sträcker sig till den 31 december år 2005. Syftet med projektet är att bygga upp en 
infrastruktur för filmproduktion i länet och just nu arbetas det med att organisera den 
gemensamma framtiden för Film i Örebro län samt för filmpoolen. Även ett bildande av ett 
regionförbund är på gång och vart Film i Örebro län hamnar i den organisationen vet de ej 
idag berättar Liljeholm. Något annat som definitivt kommer att beröra verksamheten är ett 
eventuellt bildande av Filmfond Stockholm/Mälardalen.372 
 
Film i Örebro län finansieras med regionala medel (694 000 kronor för 2005), med statsbidrag 
(475 000 kronor för 2005) och egna intäkter tillkommer (cirka 100 000 kronor). Stöd som 
utgår från Film i Örebro län är biografstöd (30 000 kronor/år), fortbildningsstöd till lärare 
(10 000 kronor/år), produktionsstöd (75 000 kronor/år), teknikstöd till unga filmare (cirka 
10 000 kronor/år), arrangörsstöd till Örebro läns filmfestival (50 000 kronor) samt 
förlustgarantier vid vissa arrangemang.373 
 
Mediepedagogiken har hela tiden varit i fokus för verksamheten. Vid vår fråga vad som varit 
mest framgångsrikt i deras arbete så svarar Liljeholm att Film i Örebro län har skapat ett 
samarbete med alla kommuner utom en när det gäller skolbio och filmpedagogisk verksamhet. 
De har etablerat tre större arrangemang; nOO-festivalen374 som i dagsläget hålls i sju län, 
Joseffestivalen (regional videofestival) samt Örebro läns filmfestival som lockar mellan 2000-
3000 personer varje år samt inkluderar många organisationer och ideellt arbetande personer. 
Hon säger även att generellt kan man svara på frågan med att Film i Örebro län blivit en 
etablerad resurs för länets skolor, kommuner, filmare och biografer.375 
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Skapade kringeffekter utifrån verksamheten som Liljeholm pekar på är följande376:  
 

- Företag. Enskilda filmare som vi har haft kontakt med på olika sätt har 
startat företag. Kan dock inte påstå att det enbart är vår förtjänst även om vi 
förhoppningsvis har varit till viss hjälp 

- Arbetstillfällen. Flera av våra praktikanter har fått jobb inom 
filmbranschen. När det gäller Filmpool Mitt så har det i första hand varit/är 
ett arbetsmarknadsprojekt med f.n. sju anställda. 

- Utbildning/kompetenshöjning. Vi har del i en allmänt ökande medvetenhet 
om filmens pedagogiska fördelar i skolan. Vi kan inte ta åt oss all ära men 
många lärare har genomgått kurser hos oss och fått verktyg för att fortsätta 
och utveckla arbetet med rörlig bild i skolan.  

- Bio. Vi har infört ett mindre biografstöd, uppmuntrat biografer att 
samarbeta (vilket skett mycket framgångsrikt i Sydnärke där sex biografer 
bildat en kedja vilket lett till ökad publik), fungerat som bollplank för och 
”kopplare” mellan biografer, ordnat konferenser och framför allt etablerat 
en regional filmfestival där numera sex orters biografer/bygdegårdar ingår. 

 
Vi undrade om Film i Örebro län strävar efter att bli ett produktionscentrum? Liljeholm menar 
att det är svårt att svara på idag eftersom så mycket är osäkert. Hon fortsätter:  
 

Filmpool Mitt ska hamna under någons tak, troligen vårt och projektledaren där 
är också mycket aktiv i arbetet med att skapa en Filmfond 
Stockholm/Mälardalen. Blir den senare realiserad så är svaret på frågan 
självklart ja. 

 
De tankar som Liljeholm har runt detta är att det behövs en regional balans när det gäller 
filmproduktion. Hon menar att ett nytt produktionscentrum i Stockholm/Mälardalen skulle 
betyda mycket även för Örebro län och för dess professionella filmare. Dock pekar hon på 
risken för att alltför mycket fokus läggs på produktionen till nackdel för den filmpedagogiska 
verksamheten. Men, poängterar hon, en bra visionär filmfond som även innefattar tankar om 
växthusverksamhet och visning/distribution av kort- och dokumentärfilm skulle kunna tillföra 
mycket. Hon menar vidare att pedagogiken hänger ihop med produktionen och att bra 
intressanta filmare skall börja någonstans och varför inte i skolan?377  
 
För att beröra Film i Värmland i ett utifrånperspektiv så ställdes frågan; Hur ser ni på Film i 
Värmlands ställning, hur märks och hur syns FiV i förhållande till andra resurscentrum? 
Svaret löd enligt följande378: 
 

Film i Värmland har ett gott renommé och är ett betydligt större resurscentrum 
än vårt. Jag vet att man har en bra filmpedagogisk verksamhet men utåt är det 
förstås och synd nog mest produktionen som märks. T.ex. utmärker sig 
Sörmland och Dalarna i filmpedagogiska sammanhang mer än Värmland. Vi 
har under 2004 och i år genomfört några samarbeten med Film i Värmland 
(annars har FiÖl mest samarbetat med Västmanland, Sörmland och Uppland) 
som fallit väl ut. Vi har haft en konferens för lärare, en biografkonferens ihop 
och ska i sommar ha ett ungdomsläger tillsammans. Det känns mycket bra. 
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6.2 Film i Väst 
 
Film i Väst är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film och video lokaliserat i 
Trollhättan i Västra Götalands län.379 Idén kring Film i Väst uppstod ur ett massmediepolitiskt 
handlingsprogram som Landstinget i Älvsborg och Tomas Eskilsson, idag VD och 
långfilmsansvarig på Film i Väst, tog fram i slutet av 1980-talet och som sedan antogs i slutet 
av år 1990. Det var ett brett program som utarbetades och film var ett av de områdena som det 
skulle satsas på. En utvecklingsprocess startades 1991 och sedan blev Film i Väst ett 
resurscentrum år 1992. År 1995 formulerades idén kring att försöka skapa något som sedan 
kallades för ett produktionscentrum för film. När det gäller Film i Väst, i form av ett regionalt 
resurscentrum, arbetar de som andra resurscentrum i landet med kort- och dokumentärfilm, 
unga filmtalanger och med skolverksamhet. I det sammanhanget arbetar de i hela Västra 
Götalandsregionen. Långfilmsproduktionen har dock alltid varit väldigt starkt koncentrerad 
till ett mindre geografiskt område det så kallade Fyrstadsområdet (Trollhättan, Vänersborg 
Uddevalla och Lysekil). Miljöer i Dalsland används ofta som locationsbas, det vill säga 
inspelningsplatser.380  
 
Tidigare har det förekommit en stark koncentration av filmproduktion i Stockholmsregionen 
men under de senaste tio åren har det skett en förändring. Filmproduktionen och 
filmbranschen har spritt ut sig över landet genom regionala resurscentrum. För Västra 
Götalands län har ett bildande av ett resurscentrum varit mycket betydande för regionen. Film 
i Väst, som är en dominerande producent i Norden, är en förutsättning för att uppfylla Västra 
Götaland läns huvudsyfte, att bli en central region i norra Europa inom ramen för film.381  
 
Film i Väst är ett exempel på ett framgångsrikt regionalt produktionscentrum som 
samproducerat många svenska och ett antal internationella långfilmer. De stödjer hälften av 
den årliga svenska långfilmsproduktionen. Att vara samproducent för Film i Västs del innebär 
att de är medfinansiärer i produktioner. Det har skett många ändringar av riktlinjer och 
samproduktion av långfilm under de senaste åren. Film i Väst kan maximalt gå in med 1/3 av 
en produktions sammanlagda budget, den genomsnittliga insatsen i svenska filmer ligger på 
15 procent och i större internationella samproduktioner på fem procent. Film i Väst har inte, 
viket har förekommit tidigare, något krav på att produktionen skall spendera en viss summa i 
regionen.382 Förra året var Film i Väst medfinansiärer, vilket betyder att de också äger en 
andel av filmrättigheterna och därmed får intäkter, till omkring tolv svenska långfilmer och 
sex internationella. I år blir summan omkring tolv svenska och tio stycken internationella. 
Alla de internationella produktionerna spelas inte in i Västra Götaland utan det finns en 
växande grupp produktioner som kommer till regionen för att göra postproduktionsarbetet 
som bildbearbetning och ljudbearbetning. Troligen är det en trend som kommer att öka, menar 
Eskilsson.383  
 
6.2.1 Hemligheterna bakom framgångarna 
 
Det finns omkring 104 regionala satsningar i Europa på produktionsområdet som på något sätt 
är aktiva när det gäller långfilmsproduktion och tv-drama. Eskilsson menar att det finns några 
gemensamma drag hos dem som kanske har varit lite mer lyckosamma än andra. Det har varit 
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enklast att få genomslag och det har blivit störst effekt i de regioner som kan sägas vara 
präglade av traditionell industri. Detta är ett tydligt mönster. Även om Trollhättan är en liten 
industriort ur ett europeiskt perspektiv, så ligger det i ett område där det inom en timmes radie 
bor 1 miljon människor. Ofta är det ett bortglömt faktum inte minst från Stockholms horisont 
som kanske tror att Trollhättan ligger någonstans ute i ödemarken, menar Eskilsson. Trots att 
det i starten inte fanns speciellt mycket kunskap, kompetens och traditioner i regionen på 
filmområdet så fanns det några saker som det fanns möjligheter att bygga på. Närheten till 
SVT Göteborg innebar att det fanns ett litet in- och utflöde av människor som kom in på 
frilanskontrakt, vilket i sin tur betydde att det fanns en liten grupp att bygga på. Det fanns 
även ett kulturklimat och några andra förhållandevis stora kulturinstitutioner inom ett relativt 
nära område.384  
 
Strategin bygger egentligen på att Film i Väst har försökt att hitta intressanta 
produktionsbolag som de kan etablera långsiktiga samarbeten med. Film i Väst har nytta av 
att de arbetade i fem år som ”bara” ett regionalt resurscentrum då de byggde upp många av de 
branschrelationer som de sedan har byggt verksamheten på. Det gällde då att finna de rätta 
bolagen och försöka skapa samarbeten och länkar med dem, vilket Film i Väst varit duktiga 
på enligt Eskilsson. De har inte varit så projektfixerade utan mer bolagsorienterande. Det var 
från början, när produktionssatsningen drog igång, bestämt att satsningen skulle bygga på en 
geografisk koncentration. Produktionen skulle inte spridas i ett stort geografiskt område, utan 
det skulle bygga på täthet för att nå utveckling.385  
 
Ytterligare en fördel var att Tomas Eskilsson och Katarina Krave, som är administrativ chef 
på Film i Väst, kom inifrån den ”politiska och byråkratiska apparaten” eftersom de båda 
tidigare arbetade som tjänstemän på landsstinget i Älvsborg.  Det innebar att de hade goda 
regionalpolitiska kontakter och även en förståelse för vikten av att bygga upp starka relationer 
med ledande tjänstemän och politiker i regionen.386 
 
6.2.2 Kluster och nätverk 
 
Ett produktionscentrum är ett försök att skapa en produktionsmiljö där produktion är som ett 
centralt nav, med produktionsbolag, teknikuthyrningsföretag, postproduktionsföretag med 
mera inkluderade, säger Eskilsson. Ambitionen är att bygga upp en slags miljö som gör att det 
i princip så småningom skall kunna göras en hel film från A till Ö. Från början var endast 
några få företag involverade i verksamheten och idag finns ett trettiotal företag koncentrerade 
i två hus där Film i Väst håller till. På området där Film i Väst är lokaliserade finns ett 
femtiotal företag som arbetar med film och media. Vidare finns en mängd med andra företag 
som på något sätt är sammanlänkade med filmindustrin, det finns en täthet mellan en relativt 
stor grupp av företag och det har varit attraktivt att den miljön har skapats.387 Enligt Film i 
Väst har klustret en betydande funktion för film, tv och moderna medier och dess utveckling i 
regionen.388 
 
Film i Väst har även organiserat en leverantörsförening för de företag som hotell, 
cateringföretag och byggmaterialföretag som levererar varor och tjänster under 
filmproduktioner. Företag i leverantörsföreningen får löpande information om vilka 
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produktioner som är på gång och de kan själva kontakta och erbjuda sina varor och tjänster. 
Utifrån den här gruppen av företag har dessutom Film i Väst försökt att bygga länkar mellan 
både annan typ av medieproduktion och den traditionella industrin. De försöker tillvarata 
specialkompetens framförallt hos de företag som inte ligger i kärnan utan runt omkring. Förra 
året (2004) genomfördes fem stora delprojekt som kommer utvecklas ytterligare och vara i 
mycket större omfattning de närmsta två åren. Det är ett sätt att försöka stärka ställningen för 
de här företagen som inte enbart kan leva på film och kreation utan måste hitta andra 
utkomstmöjligheter framförallt för att skapa tillväxt.389 Film i Väst har även starka samarbeten 
med nationella aktörer såsom Filmpool Nord, distributörer belägna i Stockholm, SVT centralt 
och Svenska Filminstitutet. I ett internationellt perspektiv finns bland annat brittiska, danska 
och norska samarbeten.390  
 
Genomskärning av filmklustret i Trollhättan 
Ett tiotal filmproduktionsbolag lokaliserade i Trollhättan samt SVT drama i Göteborg bildar 
klustrets viktigaste del, kärnan, vilka har ett nära samarbete med Film i Väst. Inom 
kärnverksamheten förekommer produktionsbolag, teknikbolag samt frilans. Produktionsbolag 
inom film, tv och spel i Västra Götalands län har kapaciteten att producera färdiga 
produktioner det vill säga bland annat utveckla, finna finansiärer och realisera produktioner. 
Produktionsbolagen är i regel små och hyr in personal och teknik efter behov då inspelning 
sker såväl när det gäller film som tv. Det finns omkring 250 produktionsbolag i Västra 
Götaland som sysselsätter cirka 1200 personer.391  
 
Vidare presenteras teknikbolag som en komponent inom kärnverksamheten. Teknikbolagen 
bistår med kamera, ljus, bild, visningsutrustning samt tjänster som exempelvis utbildning. 
Dessutom innefattas specialister på efterbearbetning. Dessa bolag är som oftast stora i och 
med att utrustningen är mycket kostsam. Enligt rapporten, Film, TV och moderna medier i 
Västra Götaland utgiven av Film i Väst, menar representanter för filmproduktion att det i 
Västra Götalands län saknas företag och tjänster i avseende av efterproduktion. Det finns 
omkring 25 teknikbolag i regionen med cirka 125 fast anställda.392   
 
Frilans innebär A-skattande personer och småföretag som huvudsakligen hyrs in i andra 
företag eller till vissa speciella delar/faser i produktionen. Frilansare producerar eller äger ej 
själva en hel, avslutad produktion. I Västra Götalands län finns sammanfattningsvis cirka 200 
frilansande per år inom ramen för biograffilmen vilka omkring 20 procent har eget företag. I 
generella termer arbetar en frilansare 75 procent av tiden inom film och tv och de resterande 
25 procenten på annan verksamhet. I en enkätundersökning gjord i regionen kan 55 procent av 
denna yrkeskategori livnära sig som frilansare och 36 procent måste ibland ha finansiella stöd 
från arbetslöshetskassan. SVT Väst och TV4 främjar denna yrkeskategori då de fortlöpande 
har ett hundratal frilansare anställda. Dessutom nyttjar även produktionsbolag som arbetar 
med de sändande tv-bolagen denna resurs.393  
 
Kärnans omsättning 
Kärnans omsättning i Västra Götaland uppskattades år 2003 till omkring 1500 miljoner 
kronor. Produktion av biograffilm är mest koncentrerad till Fyrstadsområdet, det vill säga 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, där Trollhättan står i fokus genom Film i 
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Västs verksamhet. År 2003 beräknades omsättningen inom biograffilmproduktion, med Film i 
Västs verksamhet inräknad, till cirka 376 miljoner kronor. Utan Film i Västs verksamhet och 
samproduktion skulle inte långfilmsproduktioner förläggas i regionen och miljonerna skulle 
istället gynna en annan region.394  
 
Tv-produktionen är inte så geografiskt koncentrerad i regionen såsom 
biograffilmsproduktionen. Göteborg utgör en central roll i sammanhanget och därtill 
tillkommer Fyrstadsområdet, Skövde och Borås. Omsättningen för SVT Väst och TV4:s 
regionala produktionsbolag uppnådde omkring 300 miljoner kronor år 2003. Dessutom 
tillkommer produktion av beställningsprogram av exempelvis SVT, TV4, TV3 samt Kanal 5 
som beräknas omsätta 350 miljoner kronor.395  
 
Industrifilmproducenterna är främst etablerade i Göteborgsregionen där efterfrågan är som 
störst. Vidare finns det en svag reklamproduktion i länet men informations-, evenemangs-, 
utbildnings- och internfilm är mer förekommande. Enligt studien som Film i Väst har gjort 
har industrifilmsproducenterna noterat att de offentliga beställningarna har minskat i antal.396 
I Västsverige finns nästan ingen reklamfilmsproduktion, med undantag lokal tv-reklam. Film i 
Väst har dock försökt att vända den negativa trenden och arbetat med några av de 
produktionsbolag som är i kärnan och som har erfarenhet av reklamfilmsproduktion. Därtill 
har de samarbetat med kreatörer som arbetar i resurscentrumverksamheten med kort- och 
dokumentärfilm samt med en stor reklambyrå. Tillsammans har de gjort work-shops för att 
försöka att utveckla reklamfilmen. Genom detta samarbete har ett företag inom Film i Väst-
husets väggar fått allt efterproduktionsarbete på 62 stora reklamfilmsproduktioner som 
reklambyrån spelat in.397  
 
I Göteborg finns även data- och tv-spelsföretagen vilka inte är så många till antalet, men som 
är framgångsrika. Anledningen är att produktionen är kapitalslukande och 
distributionsapparaten är stor.398  
 
Produktion av rörlig bild är en hopslagning av konstnärlig form och framskriden 
produktionsteknik. En produktionstid för exempelvis en långfilm består av flera faser som är i 
behov av olika mycket resurser och finansiering. Under förproduktionsperioden, det vill säga, 
från idé till inspelningsstart är få människor inblandade. Under inspelningsfasen, som sker 
under en begränsad tid, krävs mycket insatser i form av många arbetare och mycket kapital. 
Nästa fas, postproduction eller efterproduktionsarbetet, dämpas åter behovet av arbetskraft 
och är inte så kapitalslukande. I och med detta produktionsmönster måste det finnas befintliga 
sakkunniga underleverantörer. För att kompetensen skall bli kvar i regionen måste 
produktionerna löpa efter varandra som säkerställer en regelmässig och hög sysselsättning. 
Inom kärnans väggar fanns år 2003 sammanlagt omkring 300 företag och 1700 personer var 
involverade. Filmklustret i Västra Götalands län är inte bara en arbetsmarknad för 
lokala/regionala aktörer utan lockar även filmarbetare utifrån, särskilt från Stockholm och 
Köpenhamn. Antalet externa filmarbetare beräknas uppnå samma summa som 
lokala/regionala aktörer.399  
 

                                                 
394 Film i Väst (2003) sid 15  
395 Ibid sid 16 
396 Ibid 
397 Eskilsson, T (050223) 
398 Film i Väst (2003) sid 17 
399 Ibid sid 8 och 14 
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Närliggande verksamheter 
Produktionskärnan har i sin tur ett vidare kontaktnät, men ändå i direkt kontakt, med 
exempelvis teknikleverantörer, specialiserade företag och filmarbetare, scenkonst, musik- och 
radioproduktion. Kärnverksamheten behöver distributörer för att överhuvudtaget finnas till. 
Biografer, uthyrning och försäljning av video och filmer, filmfestivaler, utsändningsansvariga 
för tv etcetera är av stor betydelse för tillverkningen av rörlig bild. Beräkningar visar att 
distributionen i Västra Götalands län omsätter omkring 400 miljoner kronor varje år.400 
 
I sfären utanför kärnan finns även idégivare och kreatörer, vilka är grunden till all tillverkning 
av rörlig bild. I Västra Götalands län är det en brist på idégivare såsom manusförfattare, 
regissörer och producenter som kan leva på sin sysselsättning. Film i Väst är fortfarande 
beroende av framförallt kreatörer som kommer utifrån. Det har varit mycket viktigt för Film i 
Väst att värna om relationerna mellan de externa kreatörerna så de fortsättningsvis skall 
komma till regionen. För övrigt har de byggt upp en relativ stark struktur av alla andra typer 
av kompetenser och kunnande som inte fanns till en början.401  
 
6.2.3 Kringeffekter av Film i Väst  
 
Västra Götalands län 
Den stora kringeffekten, tror Eskilsson, är den stora tillväxten i framförallt tv-produktionen.402 
Parallellt med Film i Västs utveckling sedan 1992, har Sveriges Television i Göteborg (SVT 
Väst) utvecklats särskilt inom dramasektorn. Vidare har moderna medier såsom tv- och 
dataspel, simulering, utbildningsfilm etcetera utvecklats. Den rörliga bilden har växt sig till en 
stark näring i denna region och företag har utvecklats.403 Vidare har ett antal hotell hållit sig 
vid liv och det finns exempel på hotell där filmen är en extremt viktig del i deras totala 
omsättning under ett år, säger Eskilsson.404 
 
Förra året (2004) hade Film i Väst ett genombrott då ett antal huvudroller gavs till lokala 
skådespelare från regionen. Annars har det flugits in huvudrollsinnehavare från Stockholm 
och lokalskådespelarna har fått nöjt sig med bi- och statistroller.405  
 
Medieprogrammet på gymnasieskolan i Trollhättans kommun bestod tidigare till 100 procent 
av elever som kom utifrån Trollhättan, idag ser situationen annorlunda ut. Dessutom har ett 
antal nya utbildningar på högskolan startats.406  
 
Kommunen har gjort en satsning och gjort ”walk of fame” på en gata i Trollhättan.  Tanken är 
att det senare skall anordnas Filmens dagar. Det blir allt ifrån utomhusbio till öppna hus där 
besökare bland annat får pröva på stunttrick och ”leka” filminspelning.407  
 
Nationellt/internationellt 
Genom en spridning av regionala resurscentrum i Sverige görs bara 20 procent av all svensk 
film i Stockholm.408  
                                                 
400 Eskilsson, T (050223), Film i Väst (2003) sid 18 
401 Eskilsson, T (050223) 
402 Ibid 
403 Film i Väst (2003) sid 4 
404 Eskilsson, T (050223) 
405 Ibid 
406 Ibid 
407 Ibid 
408 Ibid 
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Internationellt så har Sverige aldrig haft något direkt inflöde av internationell filmproduktion, 
men det har ändrats de senaste sju, åtta åren. Enligt Eskilsson har Sverige goda förutsättningar 
att konkurrera på det området då Sverige har, i ett internationellt perspektiv, låga 
produktionskostnader, särskilt utanför storstadsregionerna. Förutom att mat och boende är 
relativt billigt finns det också en känd och inarbetad struktur för service. Film i Väst brukar 
själva säga att de kanske är ett starkare varumärke i den internationella filmvärlden än vad de 
är i Sverige.409 
 
6.2.4 Mötesplatser 
 
KK-stiftelsen har utsett åtta mötesplatser för upplevelseindustrin i Sverige; Göteborg (design 
och marknadskommunikation), Hultsfred (musik och turism), Hällefors (måltid och design), 
Karlshamn (upplevelsebaserat lärande och turism), Malmö (media och design), Piteå (turism 
och media), Stockholm (mode och design), Trollhättan (film och media) samt 
Intresseföreningen för upplevelseindustrin. Meningen är att minst två delområden i samverkan 
med högskola/universitet, privat och offentligt näringsliv skall stråla samman på en 
mötesplats för branschöverskridande kompetensutveckling. Det huvudsakliga och långsiktiga 
målet är att de av KK-stiftelsen 13 identifierade delområdena (se kapitel 2.3) slutligen skall 
kunna samverka med varandra och även med andra sektorer utanför upplevelseindustrin. På så 
sätt skall upplevelseindustrins delområden, verksamheter och resurser belysas för ökad 
uppfattning och acceptans för att visa upplevelseindustrins betydelse för svensk näringsliv och 
tillväxt. De mer kortsiktiga målen är att försöka stärka och mana på utvecklingen inom och 
mellan mötesplatserna, att försöka utveckla nätverk. På så sätt kan nya idéer, produkter och 
tjänster utvecklas vilket i ytterligare led kan resultera i fler företag och fler anställda. 
Nätverket för Upplevelseindustrin skall fungera som en utgångspunkt för 
kompetensutveckling, gränsöverskridande samverkan och identifiering av spetsutbildningar. 
Dessa satsningar förväntas leda till nya strukturer i näringsliv och högskolesfär.410    
 
KK-stiftelsen har fyra krav på en mötesplats411: 
  
 Minst två branscher inom upplevelseindustrin ska vara involverade. 
 Det ska finnas aktivt samarbete med universitet eller högskola. 
 Det ska finnas aktivt samarbete med privat näringsliv. 
 Det ska finnas aktivt lokalt eller regionalt politiskt engagemang. 
 
År 2002 fanns endast fem mötesplatser Hultsfred, Hällefors, Karlshamn, Piteå samt 
Trollhättan. Mötesplatserna får finansiellt stöd för att utveckla sina verksamheter. 
Sammanlagt erhåller mötesplatserna 40 miljoner kronor under tre år, mestadels finansierade 
av regionförbunden, högskolor/universitet, kommunerna och det lokala näringslivet. KK-
stiftelsen bidrar med 13,5 miljoner kronor och mötesplatserna kan få upp till 2,25 miljoner 
kronor var från den kassan. Samma belopp, 2,25 miljoner kronor, går till det gemensamma 
nätverket. År 2004 tillkom ytterligare tre mötesplatser, Stockholm, Göteborg samt Malmö.  
Det totala bidraget till de nya mötesplatserna uppgår till 13,5 miljoner kronor varav KK-
stiftelsen bidrar med 13,5 miljoner kronor.412  
 
 

                                                 
409 Eskilsson, T (050223) 
410 www.kks.se (050120) 
411 Ibid 
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Trollhättan – en mötesplats 
Trollhättan har blivit en mötesplats inom upplevelseindustrin för att skapa den mest 
dynamiska mötesplatsen för film- och medieindustrin i norra Europa, och på så sätt utveckla 
och stärka den svenska film- och medieindustrins ställning nationellt och internationellt.413  
 
Följande stycke är en sammanfattning av en intervju med mötesplatsansvarig i Film i Väst, 
Louise Martin. KK-stiftelsen har drivit begreppet upplevelseindustri och Martin hävdar att det 
är viktigt att tänka på att filmindustrin inte är så intresserad av att gå in under begreppet 
upplevelseindustrin, utan begreppet kulturindustri används hellre. Det beror på att man vill 
behålla någon slags särprägel samt att ”bottna ur kulturbegreppet”. Upplevelseindustri är ett 
stort och komplext begrepp som lika gärna kan vara gungor och karuseller, menar Martin. 
Denna diskussion förs mellan Film i Väst och KK-stiftelsen. Film i Väst är ett starkt 
varumärke i sig och att byta ut det mot någon slags ”mötesplats Trollhättan för 
upplevelseindustrin” är inte aktuellt, för vad är det? frågar sig mötesplatsansvarig. Detta är 
viktigt även för kommunen, för regionen och det är viktigt oavsett vad det är för typ av 
institutioner, företag och människor som Film i Väst arbetar med. Film i Väst och själva 
mötesplatsbegreppet kan också ses och upplevas som en brygga och som en mer neutral 
partner, vilket gör att Film i Väst kan bjuda in människor runt samma bord som vanligtvis inte 
bjuder in varandra eller som tycker det är svårt att ta initiativ till att träffa de andra. Det 
faktum att Trollhättan blivit en mötesplats har resulterat i att de kunnat göra saker som inte 
legat direkt i deras uppdrag, men som hjälper till att bygga strukturen, vilket Martin är mycket 
nöjd med.414  
 
Varje mötesplats arbetar utifrån sin verksamhetsplan och utifrån sina fokusområden. Vad som 
varit viktigt är att en stark kontakt med akademin, det vill säga, Göteborgs universitet och 
med högskolan i Trollhättan, har skapats. Som exempel har en mediegrupp bildats 
tillsammans med utbildningar som på ett eller annat sätt är knutna till begreppet media. 
Samarbeten har skapats mellan filmarbetarutbildning och programmet för filmproduktion från 
filmhögskolan i Göteborg, så att studenter och elever gör saker ihop. SVT har erbjudit lärare 
inom HTU:s415 filmprogram att delta i kompetensutveckling om framtidens television. En 
kontinuerlig planeringsdiskussion med SVT förs för att kunna jämka när det gäller 
filmarbetare etcetera. Film i Väst deltar i kompetensutvecklingsprojekt för scenartister i 
regionen för att se om fler lokala/regionala skådespelare kan få möjlighet att lära sig att arbeta 
med film.416 
 
Alla mötesplatserna har ett gemensamt nätverk och det finns en gemensam agenda för vad 
nätverket arbetar med. Film i Väst har etablerat något som kallas för mötesplatsforum, som är 
en huvudsak i den verksamheten som nätverket bedriver. Det första mötet var i Trollhättan 
under våren 2004. Då samlades alla mötesplatserna med företrädare för sina kreatörer, 
företag, högskolor, universitet och politiker på en och samma plats. Bland annat handlade 
mötet om innovationer och Film i Väst hade sitt utgångsläge i film. Ytterligare diskuterades 
mötesplatser och den kreativa mötesplatsen. På mötet som därefter hölls i Hultsfred, talades 
det om produktutveckling. Vid intervjutillfället framgick att kommande möteplatsforum 
skulle hållas i Piteå. Diskussionsunderlaget skulle då handla om mervärde och kvaliteten inom 
upplevelsesektorn.417  

                                                 
413 www.kks.se (050120) 
414 Martin, L (050223) 
415 HTU = Högskolan Trollhättan Uddevalla, www.htu.se (050513) 
416 Martin, L (050223) 
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Mötesplatserna skall även ha kontakt med näringar utanför upplevelseindustrins gränser. Film 
i Väst har tillsammans med Saab, Volvo Air samt en dramaturg (se bilaga 3) haft seminarium 
om simulering. Då bjöd Film i Väst in stora som små företag som var intresserade av eller 
som kunde tänka sig att arbeta kring simuleringsfrågor eller visualiseringsfrågor.418 
 
6.2.5 Framtida mål och visioner  
 
Film i Väst har fått ett uppdrag av deras ägare att ta fram en slags programplan för hur film- 
och medieproduktion i Västra Götaland kan fördubblas under de närmaste fem åren med 
bibehållen profil och kvalitet. Eskilsson och Film i Väst står lite tveksamma bakom detta 
beslut. Film i Väst har sagt att de satsar på att bli norra Europas ledande filmregion men inte i 
kraft av volym, då de aldrig kommer att kunna ha en större produktionsvolym än exempelvis 
filmbranschen i Berlin. De vill snarare nå den positionen genom att utveckla profilen och 
kvalitén i verksamheten. Film i Väst är tacksamma över ägarens vilja att satsa, men för att nå 
målet på ett bra sätt (långsiktiga samarbeten etcetera), menar Eskilsson att det kan ta mer än 
fem år.419  
 
Film i Väst har försökt, när det gäller internationella samarbeten, tänka strategiskt och länkat 
mycket utanför Skandinavien mot Storbritannien och mot Tyskland. Där finns kulturella 
förutsättningar att bygga samarbeten som kan bli långsiktiga mellan de bolag Film i Väst 
arbetar med och bolag som finns där. Nästa mål är Holland. Film i Väst vill inte att 
amerikanska filmer skall produceras i regionen för de är stora jättar med stora muskler, som 
Eskilsson uttrycker det, och då kan det genuina försvinna. Film i Väst är som tidigare nämnts 
inte ute efter volym utan det är kvalitet som eftersträvas.420  
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7. Direkt och indirekt verksamma inom filmbranschen i Värmland 
 
Nedan följer en redovisning av de intervjuer vi genomfört med de filmare, filmarbetare och 
representanter för produktionsbolag som i någon form varit i kontakt med Film i Värmland. 
Syftet med intervjuerna är bland annat att redogöra för företagarnas syn på Film i Värmland 
och om deras syn på filmbranschen i stort. Inledningsvis introduceras de aktuella personerna 
och företagen. För att sedan få en överskådlig bild av respondenternas svar har vi delat upp 
åsikterna under rubriker.  
 
7.1 Scandinature och Muddy Boots Productions, Bo Landin421 
 
Verksamhet  
Bo Landin är i grunden biolog och har i sitt yrkesverksamma liv alltid arbetat med 
information och vetat att det är information han velat syssla med. Han har gått den långa 
vägen i karriären och började i tidningsvärlden redan som 13-14-åring. När han läste vid 
universitet började han samtidigt arbeta vid Sveriges Radio som frilansare. På 1970-talet 
gjorde han ungdomsradio i Sundsvall och byggde sedan upp Riksradions miljöredaktion under 
slutet av 1970-talet. År 1981 startades Scandinature och Landin svängde in på filmbanan. 
Scandinature har med åren byggt upp kapacitet för att inom det egna företaget klara allt från 
inspelning till efterbearbetning och leverans direkt till tv-stationer. Landin frilansade först mot 
Sveriges Television och senare på 1990-talet mot TV4. Dokumentärfilm har varit 
specialområdet och inriktningen har huvudsakligen varit miljö- och naturdokumentärer. 
Landin säger att han vill använda filmen för att berätta en historia och han vägrar ge upp sin 
idealistiska tanke om att filmerna kan vara med och förändra världen. 
 
Dagens verksamhet är fortfarande fokuserad på dokumentärfilm men företaget står i ett 
brytningsskede. Under 2004 producerade och regisserade Landin sin första spelfilm, MacBeth 
och han vill fortsätta göra spelfilmer. Landin menar att den hantverkskunskap som han och 
hans medarbetare fått genom arbetet med dokumentärfilmerna är samma sorts kompetens som 
behövs för att göra spelfilm. Steget mellan genrerna är kanske därför kortare än man kan tro 
vid en första anblick. Naturligtvis finns det avgörande skillnader och där måste ny kompetens 
adderas. Landin menar, att oavsett om det är spelfilm eller dokumentärfilm, så handlar det om 
att berätta en historia. 
 
Även en annan aspekt av filmarbete har varit viktig för Bo Landin och Scandinature. Han vill 
vara ett redskap för människor som själva vill berätta en historia. Genom åren har han varit 
likt en mentor och en hjälpande hand för många filmare från exempelvis Indien, Sydafrika 
och Namibia och har givit dem möjligheter att göra film. Arbetet är slitsamt, personligt 
utvecklande men inte alltid ekonomiskt lönsamt och Landin vill nu fokusera på sig själv och 
sitt skapande. Eftersom Scandinature inte längre arbetar för några svenska tv-kanaler kommer 
den huvudsakliga verksamheten i Karlstad att flyttas till USA. Det är i USA, Frankrike, 
Tyskland och delvis England som företaget idag har sina främsta kunder.  
 
Landin anser att historien visar att naturorienterad dokumentärfilm i Sverige är 
”styvmoderligt” behandlad av det officiella ”Filmsverige”. Under 1980-1990-talen fanns det 
inget filmbolag i Sverige som rullade så mycket film genom filmkameror som Scandinature. 
Filmerna som producerats kontinuerligt har vunnit många internationella priser. Trots det har 
enligt Landin, han och medarbetarna på Scandinature (internationellt belönade filmredigerare, 
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fotografer och ljuddesigners) inte ansetts vara ”riktiga filmare”. Med en annan syn på frågan 
hade Scandinature haft en mycket större möjlighet att överleva och fortsatt att vara ett av 
världens ledande produktionsbolag i sin genre, och därmed fortsätta att vara en viktig 
arbetsplats i Karlstad. Landin är mycket kritisk till hur ”filmsverige” definierar vad som är 
film och vilka kompetenser som behövs för att göra film.  
 
Utveckling då och nu 
Skillnaden mellan att göra film idag och när de startade verksamheten är föga. Det handlar 
fortfarande om att få fram en bra berättelse, göra bra research och sätta bra bilder till den 
berättelsen, menar Landin. Världsmarknaden är dock tuffare, trenderna kommer och går och 
vad tv-bolagen vill ha varierar. Tyvärr är kvalitet (i bild, ljud och berättande) inte ett av 
ledorden för sådan produktion idag. 
 
Samarbetspartners 
När Scandinature startades som produktionsbolag i Karlstad fanns tre större film- och tv-
producerande bolag i Värmland: Sebrafilm i Torsby, Deltamedia i Karlstad och Scandinature. 
Bolagen arbetade inom olika nischer och det fanns inget direkt produktionssamarbete dem 
emellan. Något senare ökade dock samarbetet med Deltamedia (och företagen inom den 
företagsgruppen) och tillsammans startades TV4 Värmland och verksamheten byggdes upp på 
Edsgatans gård. Ett stort problem för produktionsföretag i Karlstad, jämfört med bolagen i 
Stockholm och Göteborg som man konkurrerar med, är att det inte funnits en frilansmarknad 
att hämta tillfällig arbetskraft ur. Scandinatures filosofi blev därför att de ville skapa trygghet 
för filmarbetare genom att erbjuda fast anställning och därmed garantera att de stannade kvar i 
Värmland.  Scandinature har genom åren haft upp till 25 parallellt anställda och internutbildat 
långt fler. De flesta som arbetat med Scandinature har inte haft en professionell 
filmarutbildning bakom sig, men många har gått bildlinjer på gymnasiet eller 
filmvetarutbildningar på universitet. Ett flertal har haft de mycket framgångsrika 
folkhögskoleutbildningarna i Skurup eller Kalix som bakgrund. Med åren har dock 
Scandinature tvingats anpassa sin verksamhet till en allt tuffare verklighet och då har strategin 
med fast anställd personal inte kunnat upprätthållas. Samtidigt hade många anställda 
utvecklats och de kände sig mogna att starta egna företag. Många stannade i Karlstad och 
Landin menar att det därmed vuxit fram en diversifierad arbetsmarknad för filmarbetare där 
man idag kan dra nytta av varandra. För egen del har Scandinature utvecklats allra mest i 
USA där de har sin främsta marknad och där har Landin också byggt upp ett ytterligare 
företag. 
  
7.2 Sebrafilm i Torsby, representant Anders Berg422 
 
Verksamhet 
Sebrafilm, lokaliserat i Torsby, grundades av Bengt Johansson och Åke Karlsson och startade 
sin bolagsverksamhet 1966. Respondenten, Anders Berg, började på Sebrafilm redan i 
skolåldern och blev fast anställd inom företaget efter gymnasiet. I slutet av 1980-talet köpte 
han 1/3 av bolaget och idag har Berg därutöver startat egen verksamhet. Sebrafilms inriktning 
har från början varit internationell film- och tv-produktion, främst dokumentärfilmer. 
Dessutom gör de idag informationsfilmer i större och mindre form, lokal tv-reklam och de har 
dessutom nosat på spelfilm.  
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Geografiska läget 
När Johansson och Karlsson en gång startade verksamheten i Torsby ifrågasattes 
företagsetableringen, hur kunde de etablera ett film- och tv-bolag i skogen i norra Värmland? 
Svaret var att de inte hade närområdet som arbetsplats utan de arbetade i huvudsak 
internationellt, med tredje världen, gjorde informationsfilmer för organisationer och 
samarbetade med norsk tv. Närheten till Norge har varit mycket betydelsefull för 
lokaliseringen av företaget.  
 
Trots dagens utvecklade kommunikationer skulle man kunna tycka att det vore ännu lättare att 
utgå ifrån Torsby i nuläget, men så är det inte menar Berg. Det beror bland annat på att det 
idag är större konkurrens och tv-utbudet ser helt annorlunda ut. Visserligen finns det ett större 
utbud av tv-kanaler idag men mycket resurser satsas på dokusåpor och dokumentärfilmerna 
har kommit i skymundan. Berg poängterar vid flera tillfällen att han och verksamheten måste 
ha flera ben att stå på, det vill säga ha flera inkomstkällor för att överleva, inte minst med 
tanke på Sebrafilms geografiska läge. Han filmar exempelvis ishockeymatcher i Löfbergs Lila 
Arena, allsvensk fotboll i Örebro och nyhetsinslag åt Värmlandsnytt (SVT). Om det har hänt 
något intressant i trakten runt Torsby ringer Värmlandsnytt från Karlstad och ber Berg att åka 
ut och filma. Sedan skickas bilderna till Karlstad via Internet. Sebrafilm har egen utrustning 
och teknik så de lätt kan åka ut på filmarbeten.  
 
Vidare anser Berg att det är viktigt att ha en bra, nära och personlig relation med kunder och 
arbetsgivare etcetera så de inte bara har kontakt via e-post och telefon. Den geografiska 
avlägsenheten kan ibland bidra till färre arbeten. Det ingår i spelreglerna säger Berg, för att 
kunna vara etablerad och bo i Torsby så måste han kunna åka till kunderna. Sedan många år 
tillbaka har dock Sebrafilm försökt klargöra för aktörerna i Stockholm att det är lika långt från 
Torsby till Stockholm som det är från Stockholm till Torsby. Berg tror att kontakterna från 
storstaden skulle få en minnesvärd vistelse i Torsby. 
 
Utveckling då och nu 
När Bergs kompanjoner, Johansson och Karlsson, grundade Sebrafilm hade SVT startat med 
en till två anställda i Värmland. Johansson och Karlsson fick möjlighet att göra inslag åt dem 
och de var relativt ensamma om det. SVT Karlstad hade tidigare uppdraget för fria filmare, de 
köpte in program från programförslag från fria producenter. Den verksamheten har flyttat till 
Falun vilket självklart varit negativt för filmarbetare i Värmland. Sedan Berg blev delägare i 
Sebrafilm, sedan början av 1980-talet, har det blivit alltfler produktionsbolag som kommit och 
gått. På 1980-talet blev det populärt att ha egen videoproduktion vilket förändrade något av 
filmbilden, menar Berg, och ytterligare tillkom TV4 och lokalreklam. 
 
Som tidigare sagts har Sebrafilms inriktning från början varit internationell film och tv-
produktion. Den tv-marknad som en gång i tiden fanns ser inte ut på samma sätt idag. 
Dessutom har konkurrensen ändrats och ökat väsentligt. Förr var det mer exklusivt att göra 
film som till exempel för organisationer, idag finns det många som har möjlighet att få tag på 
utrustning och dessutom har utbildning inom området. Berg säger att nästan alla gymnasium 
idag har en medielinje vilket gör att det är fler förunnat att känna på när det gäller media, det 
finns andra möjligheter och förutsättningar idag. Sebrafilm har genom åren försökt varit 
specialiserad på sin nisch och inte bara göra företagspresentationer, som var populärt 1980-
talet, utan fortsatt att jobba mot tv-bolagen. Det tar idag längre tid att arbeta in 
dokumentärerna mot SVT, det krävs en lång inbearbetningstid.  
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Samarbetspartners 
Berg ser produktionsbolag i Värmland som kollegor snarare än konkurrenter. Det beror på att 
de produktionsbolag som finns i länet  
 olika genrer. Ibland händer det att någon från ett produktionsbolag arbetar åt ett annat bolag 
och det finns tillfällen då tjänster byts med varandra, men något större samarbete som sker 
systematiskt förekommer inte. Berg tror att det i framtiden kan skapas ytterligare samarbeten 
framförallt inom dokumentärgenren då bolagen blir allt mindre till storlek med färre anställda 
och att tjänster köps in efter behov. Respondenten har även spelat in kortfilm där Film i 
Värmland har varit medfinansiär. Då finns det krav på att arbeta med resurser från Värmland 
och det innebär att möjligheten att göra film ges till filmarbetare i länet. Dessutom lär man 
känna resurspersoner och på så vis vidgar man sitt nätverk, menar Berg. Flera aktörer i 
Sebrafilms kontaktnät har pensionerats eller slutat inom filmbranschen och genom 
generationsbyten har ibland kontakter försvagats eller brutits.  
 
Det som betytt mest under åren och även idag är Sebrafilms produktioner åt Thor Heyerdahl, 
den norska äventyraren och upptäcksresaren. Samarbetet började på 1980-talet och Sebrafilm 
gjorde nästan alla dokumentärer tillsammans med Heyerdahl fram tills hans död för två år sen. 
Eftersom Heyerdahl var en internationell person fick Sebrafilm goda samarbeten med 
exempelvis England. Inledningsvis gjordes filmerna på svenska och norska men för att nå 
större framgång och en bredare publik gjordes sedan produktionerna på engelska. Det har 
även gjorts engelska produktioner parallellt med norska och svenska. Vidare har Sebrafilm 
haft hjälp av specialiserade bolag som har sålt filmerna internationellt.  
 
Just nu är Anders Berg involverad i ett projekt med norrmän där de skall göra en ny Kon-
Tikifärd från Peru över Stilla havet till Polynesien, precis som Heyerdahl gjorde med start år 
1947. Den nya färden var planerad i år som en markering av 100-årsjubileet av freden mellan 
Sverige och Norge men blev dock försenad på grund av tsunamikatastrofen i Sydostasien. Två 
av projektets sponsorer var tvungna att rikta blickarna mot Asien istället då pengarna och 
resurserna behövdes mer där. Projektet har därmed flyttats fram ett år i tid. Resultatet av 
färden skall bli en tv-serie och produceras tillsammans med norska Videomaker. Hittills har 
tv-rättigheterna sålts till Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Franska Arte har också visat 
intresse. Tillsammans med den norske producenten har Anders Berg fört en dialog med Film i 
Värmland som på något sätt eventuellt kommer att vara involverad i slutändan av projektet.  
 
7.3 Assorted Nuts, representant Erik Öhrner423 
 
Verksamhet 
Assorted Nuts grundades år 2001 av fem unga män. Efter universitetsstudier, inriktade mot 
media- och kommunikationsvetenskap och medieproduktion, ville de samtliga fem arbeta med 
film. Inriktningen är 3D-animerad långfilm som vidare har utvecklats även till tv-
produktioner då det är ungefär samma typ av produktionsgång. Vid intervjutillfället arbetade 
de med utvecklingsproduktionen på en långfilm och ytterligare en film är på gång. 
Utvecklingsproduktionen är en förberedande utveckling för att knyta till sig distributörer och 
processen har tagit tre år. Tanken var att utvecklingsgången skulle ta två år och filmen skulle 
ha premiär vid julen 2004, men den ligger fortfarande på ritbordet.   
 
Således kommer Assorted Nuts att under de närmaste åren arbeta med det som kan bli 
Sveriges mest kostsamma film genom tiderna, filmen produceras helt och hållet i Karlstad. 

                                                 
423 Öhrner, E (050321) 
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Filmen heter Jumping Green Things och är den första 3D-animerade långfilmen som görs i 
Sverige. Det finns en tanke om att bygga upp en animeringsstudio med kontinuerlig 
filmproduktion för den internationella marknaden. Karlstad skulle då bli ett centrum för 
dataanimerad film.424 
 
Samarbetspartners 
Assorted Nuts arbetar med ett ytterligare projekt med en brittisk samarbetspartner. Vidare har 
de kontakter med andra bolag i England, Tyskland och Frankrike men inga konkreta 
samarbeten. Samarbetet med Scandinature och Bo Landin, som de förövrigt delar lokaler 
med, har varit mycket viktigt. Landin besitter mycket kunskap och har enorm erfarenhet av 
filmvärlden på ett internationellt plan, menar Öhrner. Till en början trodde Assorted Nuts att 
det inte gick att samarbeta med naturfilmare men har senare upptäckt flera likheter med 
animation. En av dem är livslängden på dvd- och videohyllan, de står sig något längre än 
topplistefilmerna.   
 
7.4 Jailbreak, representant Olle Carlsson425 
 
Verksamhet 
Aktiebolaget Jailbreak startades i Karlstad i januari 2003 av nio personer med rötterna i 
Karlstad. År 2004 tillkom ytterligare en person som delägare i företaget. Alla tio delägare 
hade sedan tidigare arbetat tillsammans i olika konstellationer inom tv- och filmproduktion. 
Idag består Jailbreak av fyra delägare. Företaget startades vid en tidpunkt då film- och tv-
produktionen var på tillbakagång i Värmland. Lokala produktionsbolag som Sebrafilm och 
Scandinature begränsade sin produktionstakt och både TV4 Värmland och SVT Karlstad stod 
inför nedskärning. De två största reklambyråerna i Karlstad, Clara Reklambyrå och Ord & 
Bild, producerade ingen nämnvärd kvantitet reklamfilm, menar Carlsson.  
 
Jailbreak startades som ett produktionsbolag i Karlstad med tre huvudsakliga ben; 
musikvideo, reklamfilm och spelfilm. Produktionsbolaget vill inte bara vara ett fullgott 
alternativ till huvudstadens produktionsbolag utan startades för att ge möjlighet till de 
inblandade att bo kvar och vara verksamma i Värmland. Företaget startade med inställningen 
att alla professionella produktionsfaktorer fanns och kunde utnyttjas i Värmland. Jailbreaks 
kundunderlag finns inte bara i Värmland utan även i Stockholm där företaget tidigare har haft 
ett kontor.  
 
Samarbetspartners 
Skivbolag och reklambyråer är de kunder Jailbreak huvudsakligen verkat med. De 
samarbetspartners och underleverantörer Jailbreak har arbetat och arbetar med finns inte bara 
i Värmland utan även i övriga Sverige, främst Stockholm. Samtidigt som företaget inte har 
begränsat sig till Värmland för samarbetspartners, utan mer sett till kompetens, finns en tanke 
att ta tillvara de fördelar ett lokalt samarbete kan ge.  
 
7.5 Fishpond Entertainment, representant Naomi Fryxelius426 
 
Verksamhet 
Fishpond Entertainment, som är verksamma inom produktion av 2D-animerad film, startade 
sin verksamhet för två år sedan. Idag arbetar två personer inom företaget varav en är ägare. 
                                                 
424 Magasin 2 (2003) sid 12 
425 Carlsson, O (050330) 
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Ägaren har en annan heltidssysselsättning bredvid Fishpond och för tillfället är det mest 
Naomi Fryxelius som arbetar inom företaget och för Film i Värmland. Företaget etablerades 
för att de fick ekonomiska stöd av Film i Värmland att göra just animerad kortfilm. Fryxelius 
arbetar mycket ute i skolorna och lär elever att göra sina egna tecknade filmer och då arbetar 
hon på uppdrag av Film i Värmland. Vid intervjutillfället var hon involverad i ett projekt i 
särskolan. Där ser hon att filmen som uttrycksmedel passar mycket bra och barnen utvecklas 
då de kommer över olika svårigheter i filmproduktionsprocessen.  
 
Samarbetspartners 
Fishpond Entertainment har arbetat ihop med Passion för illusion för att blanda 2D- och 3D-
animation. De befinner sig i samma hus som Fishpond har sin studio i. Vidare samarbetar de 
med en animatör i Arvika och håller på att färglägger och färdigställer hans film. Det är inte 
alltid Fishpond Entertainment har samarbetspartners, men de måste samarbeta om de skall 
göra större animationsproduktioner. Företaget kan göra en produktion själva från A till Ö, 
men ofta behövs det en producent eller flera tecknare vid eventuella större produktioner.  
 
7.6 Dubbeljonas, representant Jonas Holmström427 
 
Verksamhet 
Jonas Holmström och Jonas Bergergård, Dubbeljonas, började samarbeta år 2001 då de 
gjorde kortfilmen Izidor tillsammans. De har även gjort kortfilmen Natan som visats på nära 
45 festivaler, de flesta internationella. Filmen har vunnit tre priser och det finaste är i 
Clermont-Ferrand där den vann Grand Prix, vilket är ett av de tre mest betydande 
kortfilmspriser i världen. Ytterligare framgångar som Natan skördat är att människor i 
allmänhet har sett filmen på tv och talar om den, menar Holmström. Dubbeljonas planerar och 
skriver ytterligare historier och filmer tillsammans, bland annat finns planer på en långfilm. 
Förhoppningsvis filmar de igen inom en snar framtid.  
 
Samarbetspartners 
Dubbeljonas har Film i Värmland, andra filmare och vänner som samarbetspartners. 
Kontakter och förfrågningar finns både från nationellt och internationellt håll, men det har 
inte varit aktuellt att utveckla dessa kontakter än, menar Holmström.  
 
7.7 Daniel Wirtberg, Ung filmare428 
 
Verksamhet 
Daniel Wirtberg började intressera sig för film i tolvårsåldern och bodde då i Ekshärad. Det 
var på den tiden inte så många som sysslade med film där och då. Wirtberg och några 
kompisar började filma mest bara på skoj. Ett par år senare kom han i kontakt med Film i 
Värmland för första gången genom ett utskick från dem som var uppsatt på skolan i Ekshärad. 
Wirtberg åkte till Karlstad för att gå på en föreläsning som det nyetablerade Film i Värmland 
anordnade. Redan då insåg han möjligheterna med det regionala resurscentrumet, bland annat 
att det fanns ett nätverk med människor och företag sysselsatta med film i länet. Efter 
grundskolan gick respondenten på Broby Grafiska i Sunne. Under dessa tre år intensifierades 
hans kontakter med FiV, han blev mer involverad i deras verksamhet och fick en vidare 
överblick över filmlivet i länet. Under gymnasietiden gick Wirtberg med i det nybildade 
produktionsbolaget Jailbreak från Karlstad. Direkt efter gymnasiet började han studera, under 
ett år, vid filmskolan i Prag som sedan avlöstes med litteraturvetenskap vid Karlstads 
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universitet. Det senaste året har Wirtberg frilansat som filmlärare. Idag är han inte med i 
Jailbreak längre utan är helst ”fri” som han uttrycker det. Skulle han få en film gjord så är han 
glad om den görs genom producentens företag så behöver han inte vara inkopplad mer än att 
han gör filmen och sen så sköter producenten resten. Längre fram i tiden kan det dock bli 
aktuellt med ett företagsbildande, införskaffning av utrustning och göra egna mindre 
filmprojekt där det nödvändigtvis inte behövs någon producent. Wirtberg har med tiden 
nischat sig alltmer och det är framförallt spelfilm han brinner för.  
 
Samarbetspartners 
Wirtberg har tidigare varit delägare i produktionsbolaget Jailbreak. Nu är han på jakt efter nya 
bekantskaper och försöker knyta kontakter med producenter bland annat i Stockholm.  
 
7.8 Filmen i Värmland 
 
7.8.1 Film i Värmlands betydelse för ”filmvärmland” 
 
Förutom ett bidrag till produktionen av spelfilmen Macbeth under 2004, har det inte 
förekommit något ekonomiskt samarbete mellan Film i Värmland och Scandinature.  Landin 
anser att deras samarbete med Film i Värmland skulle kunna vara mer utvecklat än vad det är 
idag. Han kan tänka sig att undervisa på skolor, universitetet, på nätverkssammankomster och 
för ungdomar som exempelvis gör kortfilm, då han har vanan inne och föreläser mycket i 
USA och i andra länder. Landin menar att Film i Värmland har en viktig funktion att fylla, 
men att man måste se över såväl organisationen som bidragsformerna man arbetar med idag. 
Om det inte görs kommer effekterna, möjligen med undantag för stödet till skolorna, att bli 
marginellt. Bo Landin har uttryckt sina detaljerade synpunkter i frågan i ett brev till Film i 
Värmland, se bilaga 6. 
 
När Film i Värmland etablerades upplevde Anders Berg, Sebrafilm, att FiV kom i brytningen 
då det började bli en tuffare marknad. Att de nu, genom Film i Värmland, faktiskt kan titta på 
filmprojekt på hemmamarknaden och få delfinansiering känner Berg är kul för sin egen del 
och utveckling. Vidare kan Film i Värmland användas som ett bollplank då exempelvis 
specialkompetens behövs för en filmproduktion. På grund av FiV har Värmland ett register 
och kunskap för att de satsat att ge filmarbetare möjlighet att arbeta mer än om inte FiV hade 
funnits. Det i sin tur har säkert avknoppats till mindre fåmansbolag, de flesta dock 
lokaliserade i Karlstad, tror Berg. Sebrafilm arbetar mycket internationellt och använder sig 
inte av så mycket av lokala, värmländska arbetsresurser mest av praktiska skäl och beroende 
på hur man skriver kontrakt med bolagen de arbetar åt. Han tror även att Film i Värmland har 
gynnat de oetablerade mer än de redan etablerade.  
 
Assorted Nuts har haft kontinuerlig kontakt med Film i Värmland sedan de startade för tre år 
sedan. Film i Värmland är en kontakt som filmarbetare kan bolla idéer med. Öhrner berättar 
att de fått resebidrag till Tyskland samt manusutvecklingsbidrag från FiV. Det är även viktigt 
att kunna få ekonomiska stöd från sitt regionala resurscentrum för då kan det vara lättare att få 
ytterligare bidrag från annat håll som exempelvis Svenska Filminstitutet.  
 
Carlsson, Jailbreak, menar att Film i Värmland, i egenskap av regional bidragsgivare till 
spelfilm, är den viktigaste samarbetspartnern i Värmland inom spel- och dokumentärfilm. 
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Med hjälp av Film i Värmland så startade Fishpond Entertainment upp sin verksamhet. Enligt 
Fryxelius är det genom FiV som de har kunnat arbeta så mycket med film och att de kunnat 
bygga upp en studio i Karlstad.  
 
Jonas Holmström, har innan Dubbeljonas-konstellationen gjort en kortfilm och hade kontakt 
med Film i Värmland innan samarbetet med Jonas Bergergård inleddes. Holmström har fått 
möjligheten att delta på flera kortare kurser i manusskrivande och dokumentärfilmstänkande 
anordnade av Film i Värmland. Vidare har han deltagit vid möten filmare emellan samt 
föreläsningar. Det är många som har gnistan och energin till att arbeta med film, det är en sak 
menar Holmström. Film i Värmland har skapat en arena, en spelplan och ett sammanhang där 
utveckling och växande är möjligt. Dessa två saker är viktiga. Idag görs otroligt mycket film 
på olika nivåer och Holmström ser FiV som en viktig anledning till att det är så idag och tror 
vidare att Film i Värmland har betytt nästan allt för ”filmvärmland”.  
 
Daniel Wirtberg menar att det var tack vare Film i Värmland som han kunnat utveckla sitt 
filmintresse och kanske hade han tur att Film i Värmland etablerades samtidigt som hans 
filmintresse började spira. Han menar att steget från att göra film på gymnasiet till att kunna 
söka stöd på exempelvis Svenska Filminstitutet eller komma in på en filmskola är relativt 
långt. Genom Film i Värmland finns möjligheter för filmarna att få olika slags stöd och det 
kan vara ett trappsteg upp till nationell nivå.  
 
7.8.2 Film i Värmland en katalysator och centrum för nätverk? 
 
Film i Värmland har inte fungerat som en katalysator eller nätverk för Scandinature i och med 
att företaget etablerades tidigare än FiV samt främst arbetar internationellt. Det går att vända 
på frågeställningen menar Landin: Film i Värmland har dåligt utnyttjat det centrum och 
nätverk som Scandinature byggt upp under många år och som skulle kunna leda till att göra 
Karlstad och Värmland till ett centrum i Sverige (Norden och Europa) för produktion av 
faktabaserade dokumentärfilmer (natur, miljö, naturvetenskap, historia etcetera). 
 
Berg, Sebrafilm, anser att Film i Värmland definitivt är en katalysator. Ytterligare finns det ett 
fint nätverk som många kan ha nytta av. Sebrafilm själva har alltid varit självbärande i sin roll 
som produktionsbolag i norra Värmland och behöver inte köpa in extra resurser. Att de har 
resurser och utrustning beror delvis på det geografiska läget. Tack vare Film i Värmland har 
Anders Berg lärt känna många människor som håller på med film.  
 
Öhrner, Assorted Nuts håller absolut med att Film i Värmland för ihop alla filmare i 
Värmland, vilket är mycket positivt.  
 
Film i Värmland har enligt Carlsson, Jailbreak, fungerat som det enskilt största nätverket 
inom filmproduktion i Värmland, men dock inte det starkaste. Andra mer betydande nätverk 
har producerat mer och mer frekvent än FiV i länet. Dessa nätverk har bildats kring Karlstads 
universitet, Molkoms folkhögskola och de produktionsbolag som är och har varit verksamma i 
länet som exempelvis Sebrafilm, Scandinature, Imagemaker, Atom/Proton, Filmcompaniet, 
Kryptonit och Jailbreak. 
 
Film i Värmland är mycket bra som nätverk, anser Fryxelius, Fishpond Entertainment. De har 
uppsikt över vad som händer i Värmland och Sverige och låter människor träffas under olika 
aktiviteter.  
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Holmström, Dubbeljonas, håller tveklöst med om att Film i Värmland är en katalysator och 
centrum för de nätverk som har utvecklats.  
 
Wirtberg, ung filmare, har haft god nytta av Film i Värmlands kontaktnät i och med han var 
ung och relativt oerfaren när han började sin filmkarriär. Dessutom växte han upp i Ekshärad 
där inte filmintresset är så utbrett.  
 
7.8.3 ”Filmvärmland” utan Film i Värmland 
 
Eftersom Scandinature varit verksamma i Karlstad sedan 1983 har tillkomsten av Film i 
Värmland ännu inte haft någon reell betydelse för företaget.  
 
Sebrafilm hade troligtvis fortsatt att precis som tidigare arbeta mot tv-bolagen och kanske haft 
bättre förhållanden till dem än idag. Berg har sett vissa tendenser att det är svårare att komma 
till SVT och be dem fullfinansiera ett projekt vilket de tidigare har gjort. Han menar att det 
kan bero på att det bildats regionala resurscentrum runt om i landet som kanske fått ta över en 
viss roll av det som SVT tidigare gjort. 
 
Om inte Film i Värmland funnits och stöttat Assorted Nuts i introduktionsfasen hade det blivit 
svårare att finna de första bidragen som är mycket viktiga kanske framförallt med animerad 
filmproduktion inriktad på den internationella marknaden. För att sälja en filmidé måste det 
produceras ett visst material för att visa upp idén. Alla rollfigurer och gestalter måste vara 
färdiga innan filmen kan göras. Det är ett stort arbete och kanske det största tillsammans med 
manusarbetet.  
 
Carlsson, Jailbreak, tror att det skulle produceras spelfilm utan Film i Värmland men inte 
kanske i samma takt och utsträckning. Han menar att exempelvis filmare skulle hitta andra 
former för produktion.  
 
Utan ett regionalt resurscentrum för film och video skulle det inte finnas så många som 
arbetade med film, tror Fryxelius, Fishpond Entertainment. De som ägnat sin tid åt film 
kanske hade verkat på ett hobbystadium och inte haft så mycket kontakt med andra 
filmarbetare. Dessutom skulle de inte vara uppdaterade om vad som händer i övriga 
Filmsverige.   
 
Innan etableringen av det regionala resurscentrumet fanns det inte många filmare, säger 
Holmström, Dubbeljonas. Utan Film i Värmland hade Holmström inte sysslat med film idag 
och är tveksam till om han överhuvudtaget skulle bo i länet. 
 
Hade inte Film i Värmland funnits skulle Daniel Wirtberg, ung filmare, inte ha fått den 
kunskap och erfarenhet som behövs för att söka stöd och så vidare. Han hade inte fått följa 
med på inspelningar för det hade förmodligen inte funnits några, i brist på kapital. En 
ytterligare effekt skulle vara att det skulle vara betydligt färre som sysslade med film i länet. 
 
7.8.4 Kritik mot Film i Värmland  
 
Följande kritik mot Film i Värmland har framkommit under vår undersökning: 
 
- Administrationskostnaderna på Film i Värmland är för kostsam, pengarna borde gå till mer 
stöd och fler produktioner.  
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- Det finns en önskan om att det skall vara mer variation på de filmgenrer och filmformer som 
Film i Värmland stöder.  
 
- Det finns flera funderingar om bidragsformerna; att Film i Värmland borde kunna ge bidrag 
i början av utvecklingsprocessen (se punkt 1 och 2 under filmproduktion i bilaga 3). 
Visserligen finns manusstöd, men det finns ofta lite resurser att starta en produktionscykel. 
(FiV avvecklade manus- och produktionsstöd under 2004.) 
 
- Kritik riktas mot Film i Värmland för att de satsar för mycket pengar på några få filmer. 
Sänk den maximala insatsen för samproduktionsstöd till kortfilm och dokumentär från 
500 000 kronor till exempelvis 150 000 kronor. Sänk samma stöd till långfilm från 500 000 
kronor till 300 000 kronor. På så sätt skulle antalet produktioner öka, samtidigt som de 
fortfarande skulle kunna hålla hög kvalitet. Krävs mer pengar för en film så hänger det på att 
man lyckas få med SFI med en större summa pengar, eftersom de har möjlighet att ge större 
stöd. Självklart finns det en önskan om att FiV kunde ge större stöd, men eftersom de inte har 
så mycket stödpengar i dagsläget kan detta vara en tillfällig lösning.  
 
- Det finns även de som anser att FiV borde satsa mer pengar på enskilda projekt istället för 
att ge småsummor till flera filmare för att en näring skall utvecklas.   
 
- Man måste synas i korridorerna hos Film i Värmland för att få bidrag.  
 
- Det borde finnas rotationssystem på konsulenterna som arbetar på Film i Värmland så att 
posterna skulle bytas ut vart tredje år, samma system som på Svenska Filminstitutet. Det 
skulle troligen bidra till ett större engagemang och vara bättre för filmlivet och filmarna.   
 
7.8.5 Effekter av filmverksamhet i Värmland  
 
Under 1980-talet var Scandinature en av världens ledande produktionsbolag av 
miljödokumentärer. Företagets filmer satte stilen och modellen för andra miljödokumentärer i 
Europa och i USA. Landins filosofi har alltid varit att utnyttja den ledande positionen för att 
dra investeringskapital till Sverige och inte bara slentrianmässigt skicka iväg svenska pengar 
till utländska produktionsbolag som BBC. Han menar att svenskarna varit för undfallande och 
smickrade av de stora jättarnas intresse av svenska pengar. Hellre en rad i eftertexterna om att 
man varit samproducent med BBC, än att man kämpat för att få BBC:s pengar till egna 
svenska produktioner, menar Landin. Miljonerna försvann ut från Sverige istället för att 
användas som lockmedel för att dra många fler miljoner till Sverige och svenska 
produktioner. På SVT drev Landin frågan till sin spets, men då inte tillräckligt med resurser 
togs fram för att stötta fortsatt produktion av de framgångsrika miljödokumentärerna valde 
Landin att gå över till nystartade TV4. Samma dialog har Landin idag med Film i Värmland 
och Svenska Filminstitutet (SFI), och hans filosofi är att säga ”hur kan era pengar bäst 
användas för att dra pengar hit”. Eftersom Landin byggt upp ett internationellt 
produktionssamarbete har Scandinature kontinuerligt tillgång till pengar från de stora 
marknaderna i Tyskland, England, Frankrike, USA och Japan. Landin menar att han kan få 
pengarna till Sverige eller länet och anledningen är att dessa länder tror på företaget och 
känner företagets kvalitetsnivå. I snart 25 år har dessa pengar garanterat fortsatt 
filmproduktion i Värmland. Motsvarande system kan byggas upp med Film i Värmlands 
pengar som investeringskapital som skall locka mångdubbelt större investeringar från andra 
länder och från EU:s mediafonder. För att det skall bli verkningsfullt måste en betydligt större 
summa satsas per år, kanske i storleksordningen 30 miljoner kronor. Bidragen skall också 
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kunna ges såväl till ren filmproduktion samt till utvecklingen av nya projekt, en form av FoU-
medel som är helt livsavgörande om en industri skall kunna hållas vid liv och utvecklas. FiV 
borde hjälpa till att utveckla filmprojekt som sedan visas för dem som sitter på kapital. På så 
vis kommer pengarna till Värmland och skapar jobb här. Landin tror att Värmlandsfilmen 
aldrig kommer att bli någonting förrän man gör den förändringen. Vidare har Scandinature ett 
fullt arkiv med svenska naturfilmer som skulle kunna visas i skolor och finnas på biblioteken i 
kommunerna i länet. Landin anser att man skall måna om film tillverkad i Värmland och den 
borde finnas disponibel för värmlänningarna. Det finns inte en tillräckligt stor marknad som 
kan kommersiellt motivera att företaget gör egna investeringar med att få ut filmerna i 
skolorna och biblioteken, men med ett regionalt filmstöd för sådan spridning skulle företagets 
filmer (producerade i Värmland) kunna ses av en bred publik i regionen.  
 
Anders Berg menar att Sebrafilm i Torsby varit en inspirationskälla för många, särskilt för 
medielinjen i Torsby som etablerades tidigt med initiativ och samarbete med Sebrafilm. 
Under framförallt 1970-80-talen var Sebrafilm ett av de större filmbolagen i Värmland och 
var en inspiration för andra filmare i Värmland. Vidare har Sebrafilm satt Torsby på kartan 
inte minst inom tv-världen då flera av Heyerdahlproduktionerna såldes till BBC och visades 
världen över.  
 
Öhrner, Assorted Nuts, tror att deras verksamhet med 3D-animerade långfilmer väcker en del 
intresse. En av deras målsättningar är att bygga upp en animationsstudio i Karlstad och tanken 
är att få den verksamheten att blomstra på samma sätt som Trollhättan gör i 
spelfilmproduktion. Till den första produktionen behövs omkring 20-25 personer till 
projektet. Det har tidigare funnits en 3D-animationskurs på omkring 5 poäng vid Karlstads 
universitet. Assorted Nuts föreslog att utbildningen skulle vara större, längre och djupare 
vilket universitetet nappade på. Nu finns där en ettårig utbildning (40 poäng helfart) som leds 
och är framarbetad av företaget. Tanken är senare att universitetet skall ta över 
undervisningen.  
 
Olle Carlsson, Jailbreak, säger att genom att förlägga en stor del av produktionerna i 
Värmland har Jailbreak bidragit till att filmproduktionen ökat i länet och att fler har kunnat 
arbeta lokalt istället för utanför länet. 
 
Hamnar produktioner i Karlstad behövs det många medarbetare till projekten, vilket betyder 
ökad sysselsättning, säger Naomi Fryxelius, Fishpond Entertainment.   
 
7.8.6 Utvecklingen inom rörlig bild i Värmland 
 
Utifrån frågan anser du att Värmland har ett väl utvecklat företagande inom rörlig bild? har 
följande synpunkter framkommit: 
 
Sammantaget finns idag en bred kompetens inom filmområdet, tycker Landin, Scandinature. 
Även om mycket av filmproduktionsteknik och efterbearbetning görs på enklare maskiner 
(datorer) som det finns gott om i länet, borde det finnas utrymme att också behålla och 
utveckla minst ett professionellt produktionsställe för film- och ljudbearbetning 
(efterbearbetning). Idag är marknaden för splittrad och många väljer att förlägga 
bearbetningen utanför länet, vilket gör att det är svårt att hålla de få teknikföretagen vid liv, 
menar Landin.  Dessutom måste man nog acceptera att mycket av utrustningen för 
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filminspelningar429 får hyras in utifrån då den totala marknaden i länet är för liten, säger 
Landin. Eftersom Scandinature inte primärt kommer att utvecklas i Karlstad i framtiden finns 
risk att den stora anläggningen i Inre hamnen i Karlstad430 kommer att gå förlorad för 
filmmarknaden i länet. Alternativet vore att göra om huset till ett ”filmarhus” i Värmland där 
frilansare och mindre företag kan samverka. För att vinna måste man satsa större och våga 
mer, konstaterar Landin.  
 
Anders Berg, Sebrafilm, menar att det är svårt att jämföra med andra delar av Sverige mer än 
med storstadsregionerna, eftersom de sällan arbetar med några andra än från Stockholm, Oslo 
och i några fall Göteborg. Dessutom finns det medieutbildningar på de flesta 
gymnasieskolorna i Värmland. Han tror dock att det finns ett rikt filmliv i länet. Filmklimatet 
är bra och det frodas många filmidéer.  
 
Det beror på vad man jämför med, konstaterar Öhrner, Assorted Nuts, men tycker sig märka 
en förändring, att det händer mycket i Karlstad.  
 
Det går inte säga att Värmland har ett väl utvecklat företagande inom spelfilm, anser Carlsson 
Jailbreak, om man mäter i kvantitet vad som kommer från länet. All den kunskap och 
erfarenhet som krävs för filmproduktion finns dock i Värmland idag, men utnyttjas inte 
samlat eller frekvent. Utan Film i Värmland hade dock ingen, eller i alla fall mycket färre, 
spelfilmer producerats i länet. Inga andra finansiärer för spelfilm finns i Värmland.  
 
Fryxelius, Fishpond Entertainment, tycker att det känns som att det finns tämligen mycket 
resurser i Värmland. Det kanske behövs mer samarbete samt att det kom in mer pengar i Film 
i Värmlands verksamhet för att utveckla det ytterligare. Det är inte alla som är så stora som 
FiV bland filmpoolerna runt om i Sverige och det tyder också på att det finns mycket resurser 
i Värmland, säger hon. 
 
Daniel Wirtberg, ung filmare, anser att Värmland har ett relativt bra företagande inom rörlig 
bild. Han vet inte hur mycket större det egentligen kan bli heller. Karlstad har två av Sveriges 
största reklambyråer och fast de inte gör så mycket film så finns där ändå en möjlighet att få 
till stora inspelningar tack vare de på reklamsidan, menar Wirtberg. I förhållande till Sverige, 
nationellt, så skulle utvecklingen inom rörlig bild i Värmland kunna vara mycket bättre. Film 
i Väst och Trollhättan kan ses som det bästa exemplet på hur bra det skulle kunna vara. 
Problemet är att de nu redan finns och frågan är om det finns plats för ytterligare ett så stort 
produktionscentrum? Dessutom är länen granne med varandra. Film i Värmland kanske ligger 
för nära Film i Väst som har lyckats med långfilmsproduktion och de hann först? Om Film i 
Värmland hade hunnit före tror Wirtberg att Värmland kunde bli lika framgångsrikt som Film 
i Väst och Trollhättan är idag. Kanske skall FiV satsa på att öka antalet kortfilmer istället där 
de varit mycket framgångsrika? Filmpool Nord har växt de senaste åren och fått till en bra 
regional verksamhet med lång- och kortfilm. Kanske beror det på det geografiska läget och 
avståndet till Trollhättan? Det finns dock län som har det sämre än Värmland rent film- och 
bildmässigt, säger Wirtberg.  
 
 
 
 
                                                 
429 35 mm filmutrustning och HD-utrustning 
430 Landin besitter 3 redigeringsblock för offline och online redigering samt specialbyggd ljudstudio för 

ljudläggning, speakning och mixning i Scandinatures lokaler i Karlstad. 
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7.8.7 Möjligheter för långfilmsproduktion i Värmland 
 
Ulla Forsgren, Chef för kultur och fritid Region Värmland, antar att verksamheten på kort 
sikt kommer att fortsätta som idag med utbildningsfrågor, nätverk, kort- och dokumentärfilm, 
där FiV varit mycket framgångsrika. Att utvecklas till produktionscentrum är kostsamt och 
kräver stora ekonomiska resurser. Naturligtvis finns intresse för långfilmsproduktion och FiV 
har redan, i mindre skala, medverkat i ett par produktioner. 
 
Ulf Nordström, verksamhetsledare på Film i Värmland, menar att det infunnit sig någon slags 
historielöshet när det gäller film. I debatten pratas det om att titta nu spelar man inte in någon 
film i Stockholm längre, utan man gör det ute i landet. Faktum är att det gjorts mängder av 
film i Värmland och den första långfilmen i länet spelades in år 1919. Det har alltid gjorts 
filmer utanför Stockholm, poängterar Nordström. Filmarbetare från Värmland vet dock att de 
inte kan försörja sig helt på verksamheten så som filmbranschen ser ut i länet idag. Under 
några årtionden har filmbranschen varit koncentrerad till Stockholm, människor har levt och 
verkat i Stockholm och sedan har de fått åka ut på inspelningar ute i landet. Vad som 
tillkommit de senaste tio åren är att det inte görs lika mycket film i Stockholm längre, utan 
filmmakarna får pendla till Trollhättan. Det nya är att det finns en kontinuitet i 
filmproduktionen i Västsverige, i Norrbotten och börjar även bli så i Skåne samt att det byggts 
upp studioresurser. Nordström tvivlar på att det går att ha ytterligare studioresurser i landet, 
som idag är belägna i Luleå, Trollhättan, Ystad samt Stockholm. Värmland kommer troligtvis 
aldrig någonsin att ha underlag för en permanent studio som står och väntar på inspelningar. 
Han är heller inte säker på att det behövs, för många filmer idag spelas inte in i studio. 
Däremot går det att producera lokal långfilm om exempelvis Stockholmsteam kommer till 
länet och Film i Värmland fyller på med värmländsk arbetskraft och resurser. En förutsättning 
för långfilmsproduktion är att det skall finnas kapital i Värmland som kan locka inspelningar 
till länet. Även om stockholmare tycker att Värmland ligger perifert beläget så finns en god 
infrastruktur, med bland annat bra kommunikationer, boende, snickare och assistenter, för 
möjligheterna till långfilmsproduktion. Däremot finns det idag ingen som hyr ut professionell 
teknik i länet, menar Nordström. Vidare finns människor och företag i Värmland som ser att 
det går att bygga upp en filmbranschutveckling i länet. Han nämner Filmkompaniet, Jailbreak, 
Scandinature och Assorted Nuts som exempel och tror att kompetensen finns till stora delar 
där. I och med att kortfilm görs i regionen så är det egentligen ingen omöjlighet att göra en 
småskalig långfilm heller. Det finns olika sorters långfilmer och det är inget som säger att det 
måste vara ett team på 30-40 personer, menar Nordström. De nya, förhållandevis billiga, 
videotekniker som växer fram, ökar möjligheterna till att göra långfilm.  
 
Det finns tre möjligheter för långfilmsproduktion: (1) Antingen försöker FiV själva. Om FiV 
hade tillräckligt med pengar till att kunna medfinansiera en eller ett antal långfilmer per år tror 
Nordström att det hade varit bra för FiV:s utveckling, (2) utvecklar samarbete med Film i 
Väst för att se om det finns någon slags öppning (3) eller så samarbetar FiV med Mälardalen 
eller till och med med Mellansverige, för den diskussionen är FiV öppna för. Nordström tror 
att om han får politiker i Värmland och länsstyrelsen att bidra med några miljoner för att 
sedan stoppa in det i filmfond skulle det att börja produceras långfilm i länet. Då gäller det att 
det faktiskt blir produktion i Värmland, det vore olyckligt om pengarna hamnade i exempelvis 
Västmanland.  
 
Film i Väst har ett enormt försteg när det gäller långfilmsproduktion för de har byggt upp en 
lokal och regional organisation, säger Landin, Scandinature. Avsaknaden av detta i Värmland 
ser han dock inte som ett hinder för långfilmsproduktion i länet.  Det borde finnas starka 
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producenter i Värmland som kan ta vara på filmidéer och hjälpa filmarna att sälja dem. 
Landin menar att Film i Värmland inte borde vara i närheten av produktion (se punkt 4 under 
filmproduktion, bilaga 3) överhuvudtaget om de inte kan bidra med miljoner utan se till att 
erfarna producenter sattes in i produktionen. Filmarna kunde på så vis dra nytta av erfarenhet 
från producenter som varit med längre. Film i Värmland skulle istället kunna vara stödjande i 
utvecklingsprocessen (se punkterna 1-3 under filmproduktion, bilaga 3). Sedan borde 
Värmland säljas som spelplats utanför Sverige, för i Sverige kan alla erbjuda likadana miljöer. 
De i Hamburg, Frankfurt, Paris eller USA kan däremot tycka att det värmländska landskapet 
är exotiskt. FiV skulle kunna visa sig på de stora filmmässorna, säger Landin. 
 
Holmström, Dubbeljonas, anser att det finns möjligheter och att det inte finns några större 
problem för långfilmsproduktion i Värmland. Han vet dock inte om Film i Värmland skulle 
kunna driva långfilmsproduktion. Han poängterar betydelsen av att finna nya, egna vägar att 
göra långfilm på. Samtidigt tycker Holmström att 8x8-satsningen var den bästa satsningen 
som Film i Värmland gjort. Fokuseringen på lågbudgetfilmer, går att utveckla ytterligare och 
skulle kunna göras till ett huvudmål för FiV:s verksamhet. Det behöver inte vara just en 
paketsatsning utan snarare en löpande verksamhet. På så sätt stimuleras många att göra film 
och ekonomiska bidrag ges till bra idéer.  
 
Daniel Wirtberg, ung filmare, tror inte att det blir någon långfilmsfabrik i Värmland däremot 
anser han att det borde satsas på kortfilm istället. För ett par år sedan satsade Film i Värmland 
på en kortfilmstävling 8x8 vilket betydde att åtta kortfilmer fick omkring 80 000 kronor var. 
Även om inte 80 000 kronor är så mycket pengar att göra en film för så kan det göra en enorm 
skillnad mot 0 kronor. Den skillnaden kan liksom göra hela skillnaden då, menar Wirtberg. 
Många filmare fick på så sätt chansen att delta och resultaten gavs ut på en samlingsvideo. 
Dessutom skickades filmerna till festivaler och en av dem, Natan (se Dubbeljonas), fick första 
pris på Clermont-Ferrand. Det behövs ingen stor budget för att en kortfilm skall komma med 
på festivaler och till och med kunna vinna stora priser utan det är idén som är viktigast och 
hur filmen är gjord. I och med att det var så många filmer som gavs ut i och med 8x8-
projektet, blev det en stor effekt menar Wirtberg, där Film i Värmland och Värmland visade 
framfötterna. Dessutom skulle FiV kunna associeras med bra spännande kortfilmer som testar 
nya uttryck på den internationella arenan. Det skulle finnas möjligheter att producera långfilm 
i Värmland, anser Wirtberg, men inte av samma kaliber som i Trollhättan. Det kanske är 
viktigt att FiV väljer nivå på produktionerna, det går att göra lågbudgeterade långfilmer som 
exempelvis en långfilmsvariant av Natan. Det är bättre för filmlivet i länet om FiV inser sin 
kapacitet och satsar på kvalitativ kvantitet.  
 
Produktionscentrum 
Tre regionala produktionscentrum har utsetts av regeringen i Sverige (Film i Väst, Filmpool 
Nord och Film i Skåne) vilket innebär att de årligen får statligt stöd för att producera långfilm 
i sina respektive regioner.431 Vad skulle det betyda om Film i Värmland blev ett regionalt 
produktionscentrum? Nordström menar dock att det i dagsläget inte har någon större 
betydelse om FiV skulle pekas ut som produktionscentrum eller ej, med tanke på att 
produktionscentrum endast får ytterligare 1 miljon kronor vardera av SFI. En droppe i havet 
när det gäller långfilmsfinansiering menar Nordström.  
 
I april 2005 bjöd Sweden Film Commission in två indiska producenter, en regissör samt en 
fotograf till Värmland, Dalarna och Jämtland. Anledningen var att det i Bollywood (Bombay) 

                                                 
431 www.sfi.se (050215) 
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produceras omkring 800 filmer per år och dessa indiska filmskapare var intresserade av nya, 
för dem exotiska, inspelningsplatser i Sverige. Om filmerna blir av i Värmland är i dagsläget 
ovisst, men skulle vara av betydelse för ”filmvärmland”.432 
 
7.8.8 Filmen en växande bransch  
 
Under intervjun med Staffan Bjurulf och Ulla Forsgren, Region Värmland, presenterade vi 
tesen: En livaktig filmproduktion i länet ger positiva bidrag till bilden av Värmland som en 
intressant och dynamisk region! Bjurulf bryter ner tesen i delar och ifrågasätter vad ”livaktig 
produktion” inrymmer och dessutom tillägger han ”Vem skall betala filmproduktionen?” 
Betalar filmproduktionen sig själv kan ett ”livaktigt näringsliv” bidra till tesen om utveckling 
av Värmland. Han tror att med ett ökat inslag av affärsmässighet kan filmproduktion bli en 
livskraftig gren som skapar tillväxt.  
 
Ulla Forsgren menar att tesen stämmer för att film och rörlig bild befinner sig i ett dynamiskt 
skede där nya möjligheter tekniskt, tillsammans med utvecklandet av nya formspråk attraherar 
unga människor och deras kreativitet. Det finns ett stort intresse för att lära sig den formen av 
kommunikation och det finns också ett intresse inom bildkonstområdet att syssla med 
konstnärlig video och så vidare. Det är också viktigt att det finns filmverksamheter utanför 
storstadsområdena och Film i Värmland är en del av att utveckla filmbranschen. Forsgren tror 
dock inte att långfilmsproduktion är ”den stora grejen” än så länge för Film i Värmland.  
 
Ytterligare en tes framställdes: Filmbranschen är en näring bland andra och inte bara en 
kulturyttring! Bjurulf anser att filmbranschen är en näring om den skapar intäkter. Kultur är en 
kreativ form av verksamhet som kan utvecklas då inkomster skapas, nya tjänster konstrueras, 
när nya produkter görs och så vidare. Det gör att det finns en öppning för att skapa nya affärer 
och företag och så vidare kring detta. För att skapa tillväxt och utveckling krävs det någon 
form av ekonomi och ekonomi bygger på att affärer görs. Varor och tjänster som genererar 
intäkter är ett måste, försäljning och så vidare. Det handlar om ett bra samspel mellan kultur 
och näringsliv, fortsätter Bjurulf. Kulturen bygger på relativt mycket anslag, men stora delar 
av kulturen har också möjlighet att i nära samarbete med näringen skapa intäkter och bli 
kommersiell. Samhället är beroende av att det finns en god vård och omsorgsdel, god 
infrastruktur, att det finns en bra utbildning, skola, att det finns bra boende och att det finns en 
trygg och säker miljö. Tillväxten är beroende av att det finns företag i Värmland som växer, 
utvecklas och som genererar ekonomi för att föda övriga delar. Det är näringslivet som är 
motorn till tillväxten och där kan filmen och kultursidan på sikt också öka den kommersiella 
delen.433 
 
Ulla Forsgren anser att filmbranschen står på två ben. Dels finns den rent konstnärliga filmen 
som är en tydlig kulturyttring men/och den största delen av filmverksamheten är kommersiell. 
Forsgren tror att det är viktigt att kunna blanda de här möjligheterna. Filmbranschen är ett 
utbildnings- och utvecklingsområde som ger en möjlighet att bygga nätverk i en region där de 
som sysslar med film kan träffas och utvecklas tillsammans i ett nätverk. Där har Film i 
Värmland en nyckelroll.434  
 
Landin, Scandinature, tror på att filmbranschen är en växande bransch. Det är spelfilmer 
(normalt fler inblandade) och längre dokumentärfilmer (normalt färre inblandade) som skapar 
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en industri. Dock förmodar han att det inte kommer att bli någon stor spelfilmsindustri i 
Värmland. Däremot finns möjlighet att tillsammans med data- och IT-företag bygga ett starkt 
kluster av företag som blir experter på att utveckla filmmediet och skapa alternativa 
distributionsvägar för rörlig bild. Film är möjligen bäst på bio, men det är inte säkert att det är 
den vägen som är den viktigaste distributionsformen för filmer producerade i Värmland. Nya 
distributionsformer via Internet och andra digitala system kommer att spela en allt större roll. 
Tv är idag det främsta mediet för spridning av alla former av film. Tyvärr anses filmer 
producerade för tv vara mindre värda än filmer producerade för bio, menar Landin. Han 
menar att det är ett elitistiskt tänkande som hindrar många från att nå framgång med 
filmarbete, konstnärligt eller kommersiellt. Därför är det viktigt att Film i Värmland arbetar 
med filmen som produktionsform men inte begränsar sig när det gäller distributionsvägar eller 
visningsformer. Värmland, överhuvudtaget, har lite svårt att tänka stort, menar Landin, vilket 
är konstigt för värmlänningar är i själen ”störst, bäst och vackrast!”. ”Makten i Värmland” 
anser att ett enskilt företag inte får gynnas vilket betyder att det hellre satsas 100 000 kronor 
till många än 1 miljon kronor till en som skulle mångfaldiga summan betydligt fortare. Frågan 
är om det är rätt sätt att, som Film i Värmland, portionera ut flera summor till många än att 
satsa på en? Detta beror på vilket syfte FiV har men det kommer inte att bli några pengar och 
inkomster av kortfilmer, tror Landin.  
  
Det som generar pengar i bygden och i länet är spelfilmer och stora filmproduktioner och inte 
direkt dokumentärfilmer menar Anders Berg, Sebrafilm, och det är kanske därför det satsas 
mer på spelfilm överlag. Skapar Film i Värmland ett par mycket duktiga regissörer som sedan 
får möjlighet att få göra sina filmer så kommer de sen ha ett hjärta som klappar för 
Värmlandsbygden. Berg säger att det borde vara lättare för dem som förut bott i Värmland att 
komma hem och presentera en filmidé och arbeta med filmproduktion i Karlstad än för de 
som är födda i Stockholm. 
 
Att filmindustrin är en växande bransch är Öhrner, Assorted Nuts, säker på. Om allt går i lås 
med företagets planer så kommer de bland annat att bidra till en ökad sysselsättning i 
regionen.  
 
Filmproduktion bidrar absolut till regional utveckling, anser Carlsson, Jailbreak, men 
produktionen måste få en större omsättning om filmen skall ge en hållbar filmföretagsamhet. 
Som Filmsverige är ritat idag kan endast stora summor EU-pengar rucka på föresatsen att all 
varaktig filmproduktion utgår från Stockholm. Egna initiativ från enskilda grupperingar i 
Värmland har inte den bärkraft som behövs för att få hit de filmproduktioner som länet är i 
behov av för att utvecklas och för att fler skall bli avlönade filmarbetare. Här kan Film i 
Värmland bidra, menar Carlsson, men de kämpar bredvid alla andra intressenter i landet. 
Värmland har idag inget produktionsbolag som huvudsakligen arbetar med filmproduktion, 
men all kompetens och erfarenhet finns i nuläget i området. Det råder ingen arbetsbrist, men 
det råder inkomstbrist inom filmproduktionen i Värmland. Samtidigt som färre produktioner 
genomförs i länet försvinner allt mer kompetens till andra mer produktiva regioner. 
 
Naomi Fryxelius, Fishpond Entertainment, hoppas att filmen kommer att växa som bransch. 
Hon tycker att film är ett mycket bra medium och att det ingår mycket i film, det ingår 
exempelvis många yrken för att få ihop en film. Dessutom har filmen många 
användningsområden såsom reklam, information, dokumentär, spelfilm med mera riktade till 
olika målgrupper. Filmen är en konsumtionsvara som brukas hela tiden och hon anser att det 
hade varit bra om det kom igång ännu mer i länet.  
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Holmströms, Dubbeljonas, vision är att filmbranschen i länet kommer att blomstra på allvar 
inom några år. Detta beroende på att Film i Värmland inte existerat så länge än och kommer 
troligtvis att fortsätta ha en stimulerande effekt. Värmländsk kortfilm konkurrerar redan 
internationellt men har inte så stor ”växtverkan”, just på grund av formatet. För att kunna 
börja prata om en växande bransch på allvar måste en eller ett par långfilmer produceras i 
länet.  
 
7.9 Diskussion och sammanfattning utifrån intervjusvaren 
 
Vi ser att Scandinature och Sebrafilm, som etablerades innan Film i Värmland, inte haft 
samma utbyte av det regionala resurscentrumet som nyetablerade företag och filmare. 
Anledningen är att de primärt inte har Värmland som arbetsplats och att de redan har ett väl 
utvecklat kontaktnät och nätverk. Naturligtvis kan även FiV:s upparbetade kontaktnät, som 
ständigt vidgas, vara till nytta för Scandinature och Sebrafilm.  
 
De mindre företagen, enskilda filmarbetare och unga filmare som inte verkat i branschen så 
länge eller haft samma internationella framgångar ser FiV som en arena, en spelplan, ett nav, 
ett bollplank och/eller ett sammanhang för filmskapandet i länet. FiV skapar en möjlighet för 
oetablerade filmmakare genom utbildning, stöd och nätverk. Dessutom ger det regionala 
resurscentrumet möjligheter till att fler får tillfälle att göra film, utveckla filmintresset vilket 
kan leda till företagsetableringar. FiV kan även ses och användas som ett trappsteg till en 
internationell nivå. En respondent menar att FiV har ett stort men dock inte det starkaste 
nätverket, utan det är Karlstads universitet, Molkoms folkhögskola samt flertalet 
produktionsbolag i länet som utgör det mest betydande nätverket. Film i Värmlands nätverk 
fungerar med andra ord olika beroende på framgångar, företagsstrukturer, 
ensamma/frilansande filmarbetare etcetera.  
 
Ett ”filmvärmland” utan FiV skulle inte göra någon större skillnad för Scandinature och 
Sebrafilm. Jonas Holmström, Dubbeljonas, säger att han troligtvis inte skulle ha sysslat med 
film om inte FiV grundats och kanske heller inte bo i Värmland och han är med all 
sannolikhet inte ensam. Produktionen av kort-, novell- och dokumentärfilmer skulle inte 
produceras i samma takt och utsträckning.  
 
Möjligheter till långfilmsproduktion 
Pontus Rolandsson, filmkonsulent Unga filmare, som ger ut arbetsstipendium, tycker det är en 
svår balansgång mellan att antingen ge bidrag till flera projekt eller satsa på några få för att 
eventuellt få större framgångar. Han ifrågasätter vad som är viktigast, om flera får chansen 
eller att ett antal färre prioriteras och högre kvalitet kanske skapas? Denna diskussion förs 
även av vissa respondenter. Landin tror att om Värmland och Film i Värmland skall kunna 
skapa en riktig filmindustri i länet måste det satsas mycket pengar på enstaka spelfilmer. Han 
anser vidare att genom kortfilmssatsningar skapas inga intäkter och det skapar heller ingen 
industri. Holmström och Wirtberg anser att det är bra att Film i Värmland ger många 
möjligheten att kunna få göra film, att det på så sätt utvecklar nya förmågor. Wirtberg menar 
också att kortfilm skulle kunna vara Film i Värmlands specialområde i och med det redan 
producerats flertalet (internationellt) framgångsrika kortfilmer.  
 
Det har framkommit av intervjuerna att det finns flera vägar till långfilmsproduktion i 
Värmland:  
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- Film i Värmland själva skulle kunna bli medfinansiärer genom att bli ett 
produktionscentrum och/eller genom att få ytterligare ekonomiska bidrag från 
exempelvis Region Värmland och länsstyrelsen. På så vis kan det locka 
filminspelningar till länet. Stora summor behövs, kanske i storleksordningen 30 
miljoner kronor, till ren filmproduktion och utveckling av nya projekt vilket är 
livsavgörande om en industri skall kunna hållas vid liv och utvecklas.  

 
- Film i Värmland bör, istället för att ge bidrag i själva produktionen eller efter en film 

spelats in, främst gå in och stötta ekonomiskt i utvecklingsprocessen. Genom att ha en 
väl genomarbetad och utvecklad filmidé/manus kan materialet visas för nationella och 
internationella finansiärer. Om finansiärerna fastnar för idén kommer pengarna till 
Värmland och bidrar till ökad sysselsättning. Som det ser ut idag har FiV tagit bort 
manusutvecklingsstödet och projektutvecklingsstödet helt och hållet. 

 
- Ta tillvara på den breda kompetens och erfarenhet som finns i länet samt stärka 

sambanden mellan aktörerna i Triple Helix. 
 

- Värmland som spelplats borde säljas utomlands där den värmländska exteriören ses 
som exotisk och spännande.  

 
- Utveckla ett samarbete med Film i Väst.  

 
- Utveckla samarbete med Mälardalen. 

 
- Satsa resurser på och utveckla starka producenter som säljer filmidéer nationellt och 

internationellt.  
 

- Satsa resurser på och skapa duktiga regissörer som har möjligheten att göra film i 
länet.  

 
Att filmindustrin är en kommande, växande bransch finns det inga tvivel om bland 
respondenterna. För att filmen skall kunna bli en näring och för att en hållbar 
filmföretagsamhet skall kunna uppnås i regionerna/länen (utanför regionerna Stockholm och 
Västra Götaland) måste produktionen skapa intäkter och få större omsättning. En stor 
ekonomisk källa till de regionala resurscentrumen är EU:s strukturfondmedel och meningen är 
att bidragen skall fungera som ett startstöd för verksamheterna och inte ett underhållningsstöd. 
Idag är de regionala resurscentrumen i stort behov av EU:s strukturfondsmedel och hur 
kommer det att bli när/om dessa mycket viktiga stöd dras in?  
 
Skulle förutsättningarna för långfilmsproduktion bli bättre om Film i Värmland skulle bli ett 
produktionscentrum? Verksamhetsledaren på Film i Värmland, Ulf Nordström, är tveksam 
angående detta. Produktionscentrum får endast 1 miljon kronor extra i stöd från Svenska 
Filminstitutet och det är en droppe i havet i långfilmssammanhang, menar han. Filmpool Nord 
och Film i Väst har erhållit omkring 40 miljoner kronor respektive cirka 90 miljoner kronor 
genom EU-stöd. Strukturfondmedlen har varit av stor betydelse av uppbyggnaden av dessa 
regionala produktionscentrum.435 Som tidigare nämnts är framtiden oviss angående dessa EU-
medel och vi vet därmed inte om Film i Värmland skulle få ta del av dessa ekonomiska stöd 
ifall de blev ett produktionscentrum.   

                                                 
435 TM 1993 (6/04) sid 27  



 

 109 

Det finns dock tvivel om det verkligen kommer bli någon stor filmindustri i Värmland. För att 
Värmland och Film i Värmland verkligen skall bli framträdande inom filmindustrin måste 
dock långfilmer produceras. All kompetens och erfarenhet finns i Värmland enligt vissa 
respondenter men nyttjas inte samlat och frekvent. Vidare borde det finnas en professionell 
produktionslokal, där exempelvis Landin och Assorted Nuts bedriver sina verksamheter, där 
filmare kan mötas, där frilansare och mindre företag kan samverka och där den teknik som 
behövs för filmproduktion finns. Film i Värmland måste vara en drivande motor som 
verkligen nyttjar de resurser och redan uppbyggda kontaktnät som finns i länet. Det är svårt 
för enskilda aktörer att ensamma starta långfilmsverksamhet och de har inte den bärkraft som 
behövs.  
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8. Direkta och indirekta effekter av filmproduktion 
 
När film produceras på en viss plats skapas direkta och indirekta effekter i regionen, oftast i 
form av positiva multiplikatoreffekter. Lokal kompetens och kunskaper inom filmbranschen 
utvecklas i regionen vilket skapar en god och attraktiv filmmiljö i området. Kompetensen kan 
locka till sig filmproduktioner som inte bekostas av finansiärer kopplat till den aktuella 
regionen. Om förutsättningarna är goda kan där nätverk eller till och med kluster skapas.436 
Film i Värmland ingår i ett omfattande nätverk (se figur 5) och när det gäller Film i Väst finns 
ett femtiotal företag lokaliserade i samma område och ett trettiotal företag är koncentrerade i 
två hus där Film i Väst håller till. Det finns även en mängd företag som på andra sätt är 
länkade till filmindustrin, tätheten är stor mellan en relativ omfattande grupp av företag.437 
 
En effekt av produktionsstöd till kort- och dokumentärfilm (reklamfilm) är det ökade antalet 
oberoende filmare. Genom kort- och dokumentärfilm finns möjligheter till affärsmässig 
försörjning för exempelvis författare och skådespelare. Vidare etableras produktionsbolag 
inom mediebranschen och många som kanske tänkt söka filmlyckan i storstadsregionerna 
stannar kvar i länet. I och med att det inte behövs komplicerad teknik eller någon direkt 
spetskompetens används produktionsmedlen inom länet.438 Carina Ekman, kortfilmskonsulent 
på Film i Värmland, menar att det finns exempel på filmare som gjort en film i Värmland men 
som sedan flyttat till exempelvis Stockholm. Hon upplever dock att det finns en stark vilja att 
stanna kvar i Värmland. Även de som har lämnat länet hör av sig och vill egentligen vara 
kvar. Problemet är dock att det inte finns tillräckligt med produktionspengar, säger Ekman.439 
 
Då en plats eller en region förknippas med en symbol såsom filmproduktion, kända filmer 
och/eller skådespelare kan platsen sättas på (världs-)kartan, vilket automatiskt ger en 
internationell marknadsföring. Bara för att en plats eller region symboliserar till exempel film, 
så gynnas inte endast denna bransch eller genre, utan leder till allmän ökad omsättning i 
området. Turism är ett exempel på en kortsiktig effekt. I ett längre perspektiv kan 
exportverksamheter finna nya marknader liksom att internationella investerare får större 
vetskap om och kan hitta den aktuella platsen. I och med att en (film-)region blir attraktiv är 
det lättare att finna arbetskraft både till film och till andra verksamheter.440  
 
Effekter av filmproduktion i tre led 
Kortfattat kan de regionala och samhällsekonomiska effekterna av filmproduktion delas upp i 
tre led441: 

- Investering 
- Förbrukning av investeringen i samband med själva produktionen 
- Intäkter som filmen genererar 

 
8.1 Exempel på effekter av långfilmsproduktion 
 
För att visa konkreta exempel på direkta och indirekta effekter samt exemplifiera kostnader 
som uppstår vid långfilmsproduktion har vi här valt att utgå från filmerna Jägarna och 
Andreaskorset.  

                                                 
436 Øresund Filmkommission (2003) sid 3, Filmpool Nord (960206) sid 5 
437 Eskilsson, T (050223) 
438 Filmpool Nord (960206) sid 4-5 
439 Ekman, C (050302) 
440 Øresund Filmkommission (2003) sid 3-4 
441 Ibid sid 6 
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8.1.1 Jägarna 
 
Nedan följer en ekonomisk redovisning för filmen Jägarna. Dessutom redovisas effekterna 
som syntes i Älvsby kommun.442  
 
Produktionskostnad  17 500 000 kr  
     
Finansieringsplan     
     
SONET m.fl.   2 200 000 kr  
Filmkonsulent   6 000 000 kr  
Tv-bolag  2 000 000 kr  
Tv-bolag visningsersättning  1 000 000 kr  
TV 1000  800 000  kr  
Filmhusateljéerna  1 000 000 kr  
KINO Finland  1 000 000 kr  
Filmteknik  1 000 000 kr  
Norrbotteninsats genom 
Älvsbyintressenter  2 500 000 kr  
Logi, byggare, AF Älvsbyn, 
Sponsring, m.m.     
     
Pengar från filmen Jägarna som stannar kvar i Norrbottens län/Älvsby med 
omnejd 
     
Boende (2500 gästnätter)  1 200 000 kr  
Förplägnad, catering  400 000  kr  
Byggnationer, rekvisita, målning etc  800 000  kr  
Flygresor och övriga resor  700 000  kr  
Transporter, helikopterflyg  150 000  kr  
Hyrbilar  250 000  kr  
Bensin  250 000  kr  
Skådespelare  200 000  kr  
Statister  100 000  kr  
Klädinköp  150 000  kr  
Produktion av bakomfilm om Jägarna  350 000  kr  
Produktion av reklamfilm om 
Storforsen och   500 000  kr  
Älvsby kommun     
Övriga inköp av specialtjänster  450 000  kr  
Totalt  5 500 000 kr  
     

Tabell 19: Ekonomisk redovisning för filmen Jägarna. 
Källa: Kopierad från Filmpool Nord (960206) 
 
I samband med långfilmproduktionen fick 19 arbetslösa praktisera och vara delaktiga under 
inspelningen. De arbetade som assistenter av olika de slag. Det var ett samarbete mellan AF 
Kultur och AF Älvsbyn och praktikanterna fick gå en filmserviceutbildning. Omkring fem 
                                                 
442 Kopierad från Filmpool Nord (960206) sid 6-7 



 

 112 

personer ansågs kompetenta i sin roll som filmmedarbetare och rekommenderades till andra 
bolag.443  
 
Per-Erik Svensson, Filmpool Nord, kommenterar att produktionsteam, produktionsteknik, 
filmteknik, regissör och flera skådespelare inte fanns i regionen utan fick tas utifrån. 
Kompetensen fattades men kan i framtiden förses med regionala kvalifikationer. Flertalet av 
skådespelarna och regissören kom ursprungligen från Norrbotten, men bor numera i 
Stockholm. Dessa verkar nu som ambassadörer för länet. Vidare menar Svensson att 
kompetent arbetskraft till länet är en stegvis utveckling och utvecklingstakten inom film-, 
medie- och multimediebranschen beror på hur mycket utvecklingsmedel/riskkapital som länet 
kan tänka sig investera. Det regionala bidraget i Jägarna betalades genom samordning av 
lokala och regionala resurser. Insatsen på omkring 2,5 miljoner kronor har arbetats in av en 
krets företagare och tjänstemän i Älvsbyn som inte hade tidigare kunskaper och upplevelser 
om filmbranschen. Vid höga tittarsiffror kommer dessa utgifter fås igen. Dessutom har 
Älvsbyn och länet sponsrat och gett utbildning som skall ses som en investering och satsning 
för framtiden.444 
 
Att samordna lokala och regionala resurser för att uppträda som samproducent är enligt 
Svensson inte rätt sätt att arbeta för att nå utveckling. Anledningen är att Filmpool Nord, i det 
här fallet, kom sent in i planeringsfasen och inte kändes sig riktigt delaktig i planerandet. Det 
var inte lätt att kunna ändra och påverka uppläggningen av produktionen och istället blev det 
”endast” ett ekonomiskt stöd i slutet av produktionsprocessen. Det ekonomiska stöd som ges 
av regionala resurscentrum är ofta sista pusselbiten i finansieringen. Om det arbetas efter 
kontaktprincipen, det vill säga att riskkapital finns genom en fond, är det lättare att tidigare 
komma in i finansieringskedjan. Större krav kan ställas på produktionsbolaget som att de skall 
etablera sig tillfälligt där inspelningarna skall äga rum. På så vis finns större möjligheter att 
tillvarata regionens intressen, att mycket resurser kommer att stanna kvar i regionen vilket kan 
leda till tillväxt.445  
 
8.1.2 Andreaskorset 
 
I november 2003 spelades långfilmssekvenser, ur den norska produktionen Andreaskorset, in i 
Sunne. Det norska produktionsbolaget Dinamo Story AS, som bildades år 2002 och består av 
rutinerade regissörer och producenter inom film- och tv-branschen, låg bakom projektet.  En 
av anledningarna till varför inspelningen besökte Värmland under tre veckor var den fysiska 
omgivningen. Det behövdes bland annat en järnväg, en banvaktsstuga, en S-kurva för 
iscensättning av en bilolycka och en miljö för en boxningsmatch. Sedan fortsatte teamet till 
Trollhättan där inomhusscener skulle spelas in. Att ett helt filmteam kom till Värmland, om 
än för en kort tid, betydde att värmländska filmarbetare fick möjligheter och erfarenheter, och 
att arbetstillfällen skapades inom film- och servicenäringarna.446 Poängteras bör att Film i 
Värmland var med som samproducent, vilket framgår nedan.  
 
 
 
 
 

                                                 
443 Filmpool Nord (960206) sid 8 
444 Ibid sid 9 
445 Ibid 
446 Magasin nr 2 (2003) sid 6 
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Nedan följer en uppställning av Andreaskorsets finansiering, intäktsfördelning samt 
förbrukning.447 
 
Produktionskostnad  15 500 000  kr    
       
Finansiering    Kommersiell andel   
Norsk Filmfond  8 300 000 kr   
Dinamo Story   4 800 000 kr 67,46%   
(varav Nordisk Film 4 000 000 
kr)       
Film i Väst  8 000 000 kr 27,69%   
Film i Värmland  350 000  kr 4,85%   
 
 
       
Intäktsfördelning 1 Dinamo Story - upp till 4 800 000 kr   
 2 Därefter:     
  Film i Väst - 85,1% upp till 2 000 000 kr   
  Film i Värmland - 14,9 % - upp till 350 000 kr 
 3 Därefter:     
  Dinamo Story 67 %    
  Film i Väst 28  %    
  Film i Värmland 5 %    
 
 
      

 
 

Förbrukning i Värmland (SEK)       
Arbetskraft  165 734 kr    
Hotell  360 470 kr    
Kontor  9 752 kr    
Bilar  63 547 kr    
Tåg  122 131 kr    
Diverse  90 855 kr    
Totalt  812 489 kr (*861 284 kr)   
Tillkommer: privat konsumtion 
m.m.      

Tabell 20: Ekonomisk redovisning för filmen Andreaskorset. 
Källa: Kopierad från Film i Värmland 
 
*Kommentar: Enligt producentens slutredovisning omsatte Andreaskorset 861 284 kronor i 
Värmland.448 Enligt vår sammanräkning av förbrukning i Värmland uppgår summan till 
812 489 kronor.  
 
Ur tabellerna utläses att 5,5 miljoner kronor stannade kvar i Älvsbys kommun under 
produktionen av filmen Jägarna. Värmland fick ta del av drygt 800 000 kronor under en 
inspelningstid på tre veckor. 
 

                                                 
447 Ekonomisk redovisning över filmen Andreaskorset, kopierad från Film i Värmland 
448 Nordström, U (050316) 
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9. Film i Värmlands verksamhet i relation till det Regionala 
tillväxtprogrammet 
 
FiV blev ett regionalt resurscentrum år 1997 och fungerade först som ett treårigt projekt till 
och med år 1999.449 Den 1 januari 2000 övergick FiV från att vara ett projekt till att bli en 
basenhet inom förvaltningen. Regional utveckling vid Landstinget i Värmland.450  År 2001 
övergick verksamheten till att bli en del av det nybildade kommunförbundet Region 
Värmland.451 
 
En viktig förutsättning för FiV:s verksamhet är verksamhetsplanen för Region Värmland år 
2003-2005 samt särskilda arbetsplaner för regionförbundets kunskapsområde.452 Den 
verksamhet som bedrivs av Film i Värmland berör tre kunskapsområden inom Region 
Värmland453:  
 
- Utbildning och kompetensförsörjning 
- Näringsliv, turism och arbetsmarknad 
- Kultur och fritid 
 
Under år 1999 påbörjades arbetet med ett regionalt tillväxtavtal. Inom detta avtal lyfts bland 
annat möjligheterna till tillväxt inom kultur- och mediaområdet fram.  Landstinget har varit 
ansvarigt för att utveckla detta profilområde och Film i Värmlands verksamhetsledare Ulf 
Nordström gavs ett handläggaransvar inom profilområden Regional utveckling.454 
 
9.1 Tillväxtprogram i Värmland 2004-2007 
 
Under perioden 1998-1999 utarbetades den första omgången av tillväxtavtal. Ett regionalt 
partnerskap tog fram ett regionalt tillväxtavtal som bestod av en analys av regionens 
tillväxtförutsättningar, ett program för tillväxt samt skriftliga överenskommelser mellan de 
parter som skulle genomföra och finansiera programmet. Ett genomarbetat tillväxtavtal bestod 
av ett fåtal insatsområden som var prioriterade av partnerskapet. I avtalet skulle det framgå 
vilka aktörer som skulle finansiera och koordinera genomförandet samt hur uppföljning och 
utvärdering skulle ske. Det satsades inte några nya statliga medel på tillväxtavtalen, syftet var 
istället att använda dåvarande statliga anslag inom olika utgiftsområden på ett kreativt och 
effektivt sätt för att främja tillväxt och sysselsättning. Alla län genomförde de regionala 
tillväxtavtalen och de första genomfördes under perioden 2000-2003. (Avtalen var inte 
juridisk bindande.) De regionala tillväxtavtalen blev från år 2004 ersatta av regionala 
tillväxtprogram.455 
 
Hållbar värmländsk växtkraft är ett regionalt tillväxtprogram (RTP) för Värmlands län som 
gäller från januari 2004 till och med december 2007. Detta program bygger på erfarenheter 
från det regionala tillväxtavtalet (RTA), se ovan, Näringslivsinriktat arbete för Värmland 
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(vilket upphörde att gälla den 31 december 2003). De regionala tillväxtprogrammen är ett 
verktyg för en effektiv regional utvecklingspolitik.456  
 
I det värmländska tillväxtprogrammet ingår fem stycken insatsområden som omfattar en eller 
flera strategier vardera, sammanlagt 15 stycken. Insatsområdena med tillhörande strategier är 
enligt följande457: 
 
Ledarskapet 
- Strategiskt ledarskap för samverkan  
- Gränsregional samverkan 
- Profilera Värmland 
- Strategiska allianser 
 
Kompetensen 
- Kompetensförsörjning 
- Forskning och utveckling (FoU) 
- Mångfald som resurs 
 
Livsmiljö 
- Attraktiv livsmiljö 
- Folkhälsoutveckling 
- Lokal utveckling 
 
Rörligheten 
- Tillgängligare infrastruktur 
 
Näringslivet 
- Entreprenörskap 
- Klusterutveckling 
- Miljö och ekologi 
- Kultur och upplevelseindustri 
 
Vilket framgår ovan så omnämns upplevelseindustrin som en strategi i tillväxtprogrammet. 
Dock berörs inte Film i Värmlands verksamhet. Anledningen enligt Staffan Bjurulf, ansvarig 
för näringsliv, arbetsmarknad och turism på Region Värmland, är att tanken med 
tillväxtprogrammet är att det skall vara en övergripande strategi som visar en riktning och 
utgångspunkt för skapande av tillväxt. Utifrån strategin skall man sedan påverka. Då har man 
inom tillväxtprogrammet sagt att det handlar om entreprenörskap, klusterutveckling och det 
handlar också om upplevelseindustrin.458  
 
Med bakgrund av teserna framarbetade av Film i Värmland: Filmbranschen är en näring 
bland andra, inte enbart en kulturyttring samt En livaktig filmproduktion i länet ger positiva 
bidrag till bilden av Värmland som en intressant och dynamisk region kommer vi här att 
ställa FiV:s verksamhet i relation till det regionala tillväxtprogrammet. Utgångspunkten 
kommer att vara de olika insatsområdena och dess strategier. Vi kommer enbart att gå in på de 
områden där vi kan göra kopplingar till FiV:s verksamhet, övriga områden berörs inte här. De 
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olika insatsområdena och dess strategier presenteras likt ovanstående ordning i de fall en 
relevant koppling kan göras.  
 
Ledarskapet 
Detta insatsområde handlar om att förbättra det övergripande och gränsöverskridande 
strategiska ledarskapet för regionen. Ledarskap avser här grupper och personer som har 
förmågan att inspirera och få till stånd en strategisk samverkan som leder till konkret 
handling. Detta område är av avgörande betydelse när det gäller att styra Värmland mot en 
mer kunskapsdriven utveckling.459 Film i Värmland har genom åren arbetat för att få in 
filmutbildning i skolan samt för en kompetensutveckling bland (unga) filmare vilket framgår i 
den beskrivning som ges ovan angående FiV:s utveckling över tid. De har även arbetat för att 
skapa en samverkan mellan olika filmarbetare och företagare vilket i sin tur har genererat en 
vidare utveckling.  
 
- Strategiskt ledarskap för samverkan.  
I samband med denna strategi framgår att för att möta nya utmaningar och bryta neråtgående 
kurvor krävs det att aktörer i Värmland mobiliserar insatserna för ett bättre Värmland. Idéer 
som framkommer är att företag, universitet och offentlig verksamhet samverkar för 
innovation och förändring.460 FiV:s verksamhet visar på en bred samverkan med andra aktörer 
både vad det gäller företag, universitet och grundskolor, gymnasium, folkskola, biografer med 
mera. När det gäller samarbete med företag handlar det bland annat om den samproduktion 
som FiV ägnar sig åt i samverkan med olika filmproducenter som i vissa fall kan vara egna 
företagare. FiV är en basenhet inom regionförbundet Region Värmland och har även en 
samverkan med kommuner i länet. Här ingår de tre grupperna som ingår i Triple Helix- 
modellen som vi har berört tidigare; kunskapsmiljö, näringsliv och offentlig sektor.  
 
- Gränsregional samverkan 
I RTP talas det om att utveckla den tradition som förekommer i kontakter och samarbete med 
Norge och norska intressenter. En ömsesidig nytta kan skapas genom ett utvecklat kontaktnät 
och mer samverkan. Strategin Gränsregional samverkan bygger på att fortsätta att förbättra 
kommunikationerna, minska gränshindren och att öka kulturellt och socialt utbyte i syfte att 
öka den ekonomiska tillväxten.461 Film i Värmland har haft kontakter med Norge, vid 
exempelvis inspelningen av Anderaskorset. Dessutom har FiV ansökt om Interregstöd för att 
samarbeta med vårt grannland, men fick avslag. Med tanke på Värmlands geografiska läge 
och dess närhet till Norge och till Oslo finns goda förutsättningar för samarbeten.  
 
- Profilera Värmland 
I tillväxtprogrammet framgår att varumärket Värmland är relativt starkt och har 
förutsättningar att utvecklas med nytt innehåll som spetskompetens, innovation och 
kunskapsdriven utveckling och därmed starkt kunna marknadsföras. Viktigt är att ta vara på 
värmländsk natur och kultur.462 FiV arbetar med att marknadsföra Värmland genom att bland 
annat locka filmproducenter att förlägga filminspelningar till länet genom att tipsa om 
inspelningsplatser genom sin Film Commission service. I början av Film i Värmlands 
verksamhet gjordes en inventering av tidigare värmländsk produktion av dokumentärfilm 
(genomförd av filmaren Åke Hermansson). En regional databas med cirka 700 poster 
skapades med förteckning över alla kända värmländska filmupptagningar från Värmland 
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alltsedan år 1905.  FiV gav även journalisten Karl Axelsson uppdraget att utarbeta en bok 
gällande de långfilmer som spelats in i Värmland från 1919 och framåt. Tanken var att denna 
bok bland annat skulle användas i marknadsföringen av Värmlands produktionsresurser och 
av Värmland som attraktiv inspelningsplats för större filmproduktioner.463 Detta är ett bra 
exempel på att ta tillvara på den värmländska kulturen i marknadsföringen. I samband med 
bilden av Värmland i sammanhanget filmproduktion kan det diskuteras om kring vilken typ 
av filmproduktion som det skall satsas på. Vad skall ”filmvärmland” stå för, vad skall visas 
upp?  Frågan är om Värmland i framtiden kan förknippas med film, och i så fall vilken typ av 
film? 
 
Många tror att Film i Väst gör filmer, vilket inte alls stämmer med verkligheten. De är med 
och samproducerar film, poängterar Nordström. Trollywood, som egentligen är ett 
produktionsbolag, har blivit ett varumärke och en symbol för filmbranschen i Västra 
Götaland. Nordström menar att det finns en stor begreppsförvirring. Människor vet dock att 
Film i Väst finns i Trollhättan vilket är en mycket stark koppling, även om de inte exakt vet 
vad Film i Väst gör. Film i Värmland är troligen ett varumärke inom branschen, men 
Nordström tror inte att det är så många människor som vet vad Film i Värmland är eller vad 
de gör. Han hoppas att FiV blir ett starkt varumärke och att det växer fram producenter som 
också kan bli starka varumärken i sig.  
 
Film är en kreativ konstform vilket skapar en profilering av Värmland och skapar ett 
uppmärksamhetsvärde på att vi gör saker som sticker ut och som är av kvalitet och klass. 
Självklart är det en viktig del av Värmlandsbilden, menar Bjurulf. Det nationella uppdraget 
som Film i Värmland tillgivits är ett tecken på att de stuckit ut och varit duktiga. FiV har 
samproducerat och vunnit priser nationellt och internationellt, det ger också en positiv bild av 
Värmland som ett kreativt och positivt län där det finns duktiga filmare.464  
 
- Strategiska allianser 
Med tanke på att Värmland är relativt litet geografiskt sett framgår det i tillväxtprogrammet 
att det är nödvändigt att identifiera samarbetspartners som kan stödja och förstärka de egna 
insatsområdena och strategierna. Detta borde på sikt stärka Värmlands konkurrensförmåga. 
Det är av vikt att lära av andra och hämta idéer och intryck utifrån. Det talas om att allianser 
kan skapas med andra regioner, företag inom och utom regionen samt med nationella och 
internationella organisationer.465 FiV utför ett arbete där en samverkan utgör en stor del (se 
figur 5). Dels handlar det om att knyta kontakter med företag inom länet men även utanför 
med exempelvis andra regionala resurscentrum. Exempelvis inleddes ett samarbete med Film 
i Väst under 2001. Dock fick planerna läggas ned på grund av personalförändringar i Film i 
Västs organisation. Under samma år förekom en del kontakter, inom Värmland Film 
Commission (VFC), med ett antal producenter som planerade långfilmsinspelningar eller tv-
serier i Värmland. De hjälpte även Göta Film i deras arbete med casting för Ulf Malmros-
filmen Smala Susie. Denna film spelades in i Dalsland men hade flera skådespelare från 
Värmland.466 FiV har även tagit initiativ för att i framtiden locka till sig fler större 
fiktionsproduktioner till Värmland. När det gäller att skapa sysselsättning så kan långfilm och 
tv-serier verka för detta på ett helt annat sätt än exempelvis dokumentärfilm. Tanken är att 
bättre nyttja och ta vara på Värmlands kulturella traditioner (och markerade kulturprofil). För 
att uppnå detta knyts kontakter utanför Värmland. Övriga diskussioner har förekommit med 
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bland annat med Sveriges Television Karlstad och TV4 om samarbetsmöjligheter framförallt 
när det gäller dokumentärfilm. Kontakter har även i detta sammanhang förekommit med Film 
i Väst.467 I slutet av 2003 koncentrerade VFC sitt arbete till att assistera vid inspelningen av 
den norska långfilmen Andreaskorset. Det var 16 inspelningsdagar som förlades till 
Värmland. VFC gjorde ytterligare en insats med att ta fram material till den svenska 
presentationen med namnet Hooked on a feeling vid Locations 2003 i Los Angeles. Den 
svenska filmbranschen gjorde där en satsning för att locka utländska film- och tv-
produktioner till Sverige.468 Det har visat sig att finnas ett intresse från Indien, Bollywood. 
FiV är medlem av Regionala filmresurscentrums samarbetsråd och dess verksamhetsledare 
Ulf Nordström är ordförande. De ingår även i Svenska Filminstitutets nätverk för regionala 
resurscentrum, Film Commissions, de är även medlemmar av European Documentary 
Network och filmpedagogik.nu.469  
 
Kompetensen 
För det regionala tillväxtprogrammet finns den övergripande utgångspunkten med 
övertygelsen om att en kompetensdriven tillväxt i hög grad handlar om tillgång till kompetent 
arbetskraft. Analyser som genomförts visar på att detta insatsområde är en förutsättning för att 
utveckla det värmländska näringslivet (och tillsammans med insatsområdet Ledarskap 
avgörande för Värmlands framtid mot ökad tillväxt). Tanken med insatsområden är att 
utbildningsnivån skall höjas, att näringslivets kommande kompetensbehov skall matchas och 
att samverkan mellan skolan och näringslivet skall förbättras. Viktigt är att få fram de 
inneboende resurser som finns i den värmländska mångfalden.470  
 
FiV har arbetat och arbetar för kompetensutveckling och utbildning både när det gäller i syfte 
att öka kompetensen hos unga filmare, bidra till att film används i undervisningen på 
grundskolan och har i samband med det även bedrivit fortbildning för lärare. 
 
Ett exempel bland många inom detta område är att med anledning av saknaden av film- och 
tv-utbildning på en eftergymnasial nivå anordnade FiV en 16 veckor lång 
arbetsmarknadsutbildning med namnet Dokumentärfilm och tv-reportage i samband med 
Mediepedagogiskt Center vid Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Syftet var att skapa 
möjligheter för unga filmare att gå vidare mot ytterligare utbildning, praktik och 
möjligheterna till framtida yrkesverksamhet i film- och mediabranschen.471  FiV har även 
startat lokala lärarfortbildningar om filmens berättarspråk och mediepedagogiska metoder 
samt gett råd och stöd till lärare/skolor om teknik med mera.472 I verksamhetsberättelsen för 
2001 framgår att samarbetet mellan filmpedagoger och biograf- och skolbiokonsulenter blev 
tätare. Dessa bildade FILMIS-gruppen (Film i skolan).473 FiV arbetar även för att utveckla 
samverkan med lärarutbildningen vid Karlstads universitet.474 Assorted Nuts samarbetar för 
tillfället med Karlstads universitet gällande en animationsutbildning. I förlängningen kan detta 
gynna FiV, fler får kunskap inom området och blir redo att arbeta med animation. Något som 
skulle kunna tas mer tillvara gällande kompetensutveckling är Bo Landins kunskaper och 
erfarenheter. Han är en stor resurs gällande föreläsningar med den kunskap han besitter bland 
annat om filmindustrin. Även den studio som Landin innehar, där nu hans bolag Scandinature 
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(Muddy Boots) samt Assorted Nuts håller till är en tillgång. Det faktum att Landin skall flytta 
sin verksamhet utomlands gör att en del av lokalen kommer att stå tom. Viktigt är att den tas 
tillvara och utnyttjas av filmarbetare i Värmland.  
 
- Forskning och utbildning (FoU)  
I samband med denna strategi inom insatsområdet Kompetensen framgår att FoU på hög 
internationell nivå är en förutsättning för regional utveckling och tillväxt. På sikt kan 
Karlstads universitet bidra till en generell kunskapsbildning och en stark innovationskraft som 
lägger grunden för en kunskapsdriven utveckling. Nya idéer som rekommenderas är att stärka 
FoU kring upplevelseindustrin.475 Enligt KK-stiftelsen ingår film som ett av delområdena i 
den traditionella upplevelseindustrin.476  
 
Livsmiljön 
Syftet med detta insatsområde är att utveckla attraktiva och funktionella livsmiljöer.  
 
- Attraktiv livsmiljö 
Unga människor söker sig i första hand till urbana miljöer med puls och stort kulturellt- och 
nöjesutbud. En viktig del av Värmland är kulturen samt den värmländska identiteten.477 En 
väl framtida utvecklad filmbransch kan locka unga människor till Värmland som stannar kvar 
och bildar familj.  
 
-Lokal utveckling  
I tillväxtprogrammet poängteras att för att människor skall kunna verka och bo i hela 
Värmland är den lokala organisationsförmågan viktig inte minst när det gäller 
företagsamheten och den turistiska infrastrukturen. Satsningar som inte skulle ha klarat sig 
utan ideella krafter är exempelvis Uddeholm Swedish Rally och Arvikafestivalen.478 När det 
gäller FiV:s verksamhet och dess satsning på biografer runt om i de värmländska 
kommunerna så poängteras vikten av de lokala krafterna för biografernas utveckling och 
bevarande. I verksamhetsberättelsen framhävs att FiV inte på egen hand kan bevara och 
utveckla verksamheten på Värmlands biografer. Det handlar om vilket engagemang 
biograferna själva förmår att skapa hos personal, ideella krafter samt hos publiken. FiV kan 
dock stå för viss ekonomisk stimulans, nätverksarbete och information om möjligheterna till 
ekonomiska stöd från Filminstitutet och Film i Värmland.479 
 
Näringslivet 
Näringslivet är starkt beroende av insatsområdet Kompetensen i samband med en fokusering 
på kunskapsdriven utveckling och därmed ett kunskapsdrivet näringsliv. Det handlar om att 
skapa en internationell konkurrenskraftig miljö som driver företagande och som är stödjande 
för innovation och entreprenörskap. Det finns en ambition att bredda näringslivet samt att öka 
dess kompetens samt att stärka entreprenörskapet.480  
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- Entreprenörskap 
Om det förekommer ett attraktivt näringslivsklimat kan även nya företag och investeringar 
lockas till regionen. Tillväxtprogrammet framhäver att det finns en öppen företagsamhet inom 
olika branscher och former. Bland annat framhävs idén om att stötta utvecklingen av 
framtidsbranscher till exempel upplevelseindustrin.481 Lokaliseringen av Film i Väst har 
bidragit till tv-produktionen har ökat, moderna medel som exempelvis tv- och dataspel, 
simulering, utbildningsfilm med mera har utvecklats. 482 I ekonomiska termer är det den 
rörliga bilden som har haft den största effekten och där människor och företag har utvecklats i 
regionen. Även några hotell har hållit sig vid liv och det finns exempel på hotell där filmen är 
en extremt viktig del i deras totala omsättning under ett år, säger Eskilsson.483 Tack vare stöd 
från FiV har filmföretag fått möjligheter att producera film i länet, vilket bidrar till en 
utveckling av filmnäringen och upplevelseindustrin. 
 
- Klusterutveckling 
I tillväxtprogrammet identifieras kluster som geografiskt avgränsade koncentrationer av 
företag som är beroende av varandra och som bidrar till stärkt konkurrenskraft.  Även 
nätverk och annan samverkan mellan olika företag driver ekonomisk utveckling. Det är 
antagligen i mötet mellan klustren och andra nätverk, eller helt nya kunskapsdrivna 
konstellationer som innovationskraften skapas. Det framhävs att av det skälet bör nya 
samverkanskonstellationer stödjas.  
 
Genom att följa den utveckling genom tid som framkommer ovan samt beskrivningen av 
FiV:s verksamhet framkommer att verksamheten har flertalet kontakter av vikt och ingår i ett 
omfattande nätverk (se figur 5). De har även genom sin verksamhet skapat nya nätverk bland 
annat när det gäller filmare som fått kontakt med varandra.  Vilket framgått tidigare anser 
Nordström, verksamhetsledare på Film i Värmland, att det finns ett starkt filmnätverk i 
Värmland, fast Film i Värmland har inte använt sig av klusterbegreppet.484  Enligt Porter är 
kluster ett system av aktörer inom ett visst kompetensområde eller runt en viss kärnprodukt.485 
 
- Kulturen och upplevelseindustrin 
Denna strategi innefattar kulturen, besöknäringen (turism, handel och affärsresande) och 
media- och nöjesindustrin. Den innehåller även evenemang och arrangemang av alla de slag. I 
tillväxtprogrammet framhävs att Värmland har stora tillgångar som kan vidareutvecklas och 
kommersialiseras. Nytt i vårt samhälle är kulturen och upplevelseindustrin som svarar mot 
sökandet efter spänning, intryck och kunskap. Det finns en stor potential och nya 
verksamheter skapas. I tillväxtprogrammet ges exempel på aspekter som skall vårdas och 
utvecklas; Kulturarvet, Människors skaparkraft och konstnärliga uttryck. Stärk handeln 
(shopping som upplevelse). Arvikafestivalen såväl som Oxhälja. Uddeholm Swedish Rally. 
SPA i Sunne, Löfbergs Lila Arena. Nyttja mångfalden av sjöar och vattendrag (till exempel 
sportfisketurism). Det tas även fram exempel på nya idéer i sammanhanget; Berättarladan. 
Exploatera motorintresset. Förädla upplevelser genom IT. Nya innovativa utbildningar vid 
Karlstads universitet.486  
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Med tanke på exempel att vårda och utveckla nämns bland annat människors skaparkraft och 
konstnärliga uttryck vilket kan kopplas till FiV:s verksamhet 
 
Omvärldsanalys i tillväxtprogrammet 
I en omvärldsanalys som presenteras i tillväxtprogrammet förekommer en del aspekter som 
kan peka på den betydelse Film i Värmland kan ha. Bland annat konstateras att efterfrågan 
och utbudet vad det gäller spänning, nya upplevelser, intryck och kunskap ökar. Näringslivet 
omvandlas i sin helhet sakta mot upplevelsebaserade affärsidéer.487  
 
Det finns en mer positiv attityd till företagande och entreprenörskap än vad det funnits 
tidigare. Insikten har ökat angående att fler företag skapar möjlighet till tillväxt och 
arbetstillfällen.488 Detta ger positiva indikationer för de filmföretag som växt fram under 
FiV:s verksamma tid.  
 
Ytterligare en trend är att samverkan mellan näringsliv, kommuner och universitet blir allt 
viktigare för att klara den internationella konkurrensen.489 En starkare samverkan mellan 
Triple Helixs komponenter i Värmland inom ramen för filmbranschen är av stor betydelse för 
att utveckla filmen som näring. FiV:s verksamhet bygger till stor del på samverkan vilket har 
framgått tidigare. Det handlar både om en samverkan med filmföretag, biografer, skolor, 
universitet och med andra resurscentrum med mera.  
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10. Avslutande reflektioner och diskussion 
 
10.1 Effekter av Film i Värmlands verksamhet 
 
En del av vårt syfte har varit att presentera resultat i relation till effekter såsom exempelvis 
företagande, kompetens, sysselsättning, publik och Värmlandsbilden. Nedan följer effekter av 
Film i Värmlands verksamhet:  
 
Företagande och sysselsättning 
Ett engagemang för biografer och evenemang har förekommit genom åren. Det torde ha 
bidragit till att biografföreståndare och övrig personal fått ökad sysselsättning. Dock framgår 
det i verksamhetsberättelsen att det är viktigt med ideella lokala krafter i samband med 
biografutvecklingen.  
 
Genom våra intervjuer kan vi ge konkreta exempel på filmarbetare som har haft nytta och 
hjälp av Film i Värmland. Daniel Wirtberg, ung filmare, fick kontakt med FiV redan i 
skolåldern.  Vid denna tid var verksamheten nyetablerad i regionen. Under sina utbildningsår 
utökade hans kontakter med FiV. Tack vare denna kontakt har han utvecklat sitt filmintresse 
samt utökat sin kunskap och den erfarenhet som behövs för att söka stöd och så vidare. 
Fishpond Entertainment etablerades för att de fick ekonomiskt stöd av FiV i syfte att göra 
animerad film. En av de anställda inom företaget arbetar även ute i skolor på uppdrag av Film 
i Värmland. Dessutom verkar ett antal frilansare i länet då Film i Värmland finns likt ett nav i 
deras verksamhet.  
 
I bilaga 4 framgår företagsetableringar som FiV kommit i kontakt med i sin verksamhet. 
Huruvida dessa företag bildats tack vare FiV har vi inget direkt stöd för. Dock måste 
förutsättningarna förbättrats tack vare FiV både när det gäller finansiering och ett 
nätverksbildande. På Film i Värmlands hemsida finns ett värmländskt företagarregister, där 
filmarbetare kan skriva in sig och där det går även att söka filmarbetare och skådespelare.490  
 
I bilaga 2 framgår de samproduktioner och även egna produktioner som producerats under de 
år som Film i Värmland funnits. I samband med framställningen av dessa filmer har 
sysselsättning skapats. Påpekas bör att det kan vara svårt för filmare att få finansiering från 
annat håll och att det inte räcker med det som Film i Värmland kan bistå med. När den norska 
produktionen Andreaskorset spelades in i Sunne fick värmländska filmarbetare möjligheter 
och erfarenheter. Arbetstillfällen skapades inom film- och servicenäringarna.491 Carlsson, 
Jailbreak, hävdar att det inte råder arbetsbrist utan inkomstbrist inom filmproduktion i 
Värmland.492  
 
Kompetens  
Genom att ha studerat FiV:s verksamhet och dess utveckling framgår arbetet med 
kompetensutveckling. Det gäller både elever i skolorna, dess lärare som får fortbildning, råd 
och stöd till biografföreståndare, kontakt med lärarutbildningen på universitetet samt hjälp 
och stöd till både unga filmare och de mer etablerade i länet. Assorted Nuts samarbetar för 
tillfället med Karlstads universitet gällande en animationsutbildning. I förlängningen kan detta 
gynna FiV. Fler får kunskap inom området och blir redo att arbeta med animation.  

                                                 
490 www.filmivarmaland.se (050429) 
491 Magasin nr 2 2003 sid 6 
492 Carlsson, O (050330) 
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Värmlandsbilden 
I samband med bilden av Värmland i sammanhanget filmproduktion kan det diskuteras 
omkring vilken typ av filmproduktion det skall satsas på. Vad skall ”filmvärmland” stå för, 
vad skall visas upp? Platser marknadsförs ofta med symboliska liknelser och metaforer som 
exempelvis ”Sola i Karlstad”. Symbolen ger associationer som i sin tur har en 
identitetsskapande verkan på boende och besökare.493 Frågan är om Värmland i framtiden 
kan förknippas med film, och i så fall vilken typ av film? Diskussioner framgår genom våra 
intervjuer angående förutsättningen för långfilm respektive kortfilm.  
 
En målsättning för Assorted Nuts är att bygga upp en animationsstudio i Karlstad, tanken är 
att få den verksamheten att blomstra på samma sätt som Trollhättan.  Företaget samarbetar 
med Karlstads universitet när det gäller en ettårig animationsutbildning berättar Öhrner. Detta 
faktum att utbildningen syns i Karlstads universitets utbildningskatalog runt om i landet kan 
bidra till att människor utifrån länet söker utbildningen, nya kontakter knyts och nya nätverk 
och perspektiv skapas.  
 
Publik 
Varje år genomförs olika evenemang som exempelvis Filmörnen där unga filmares egna 
filmer visas upp. 
 
Under 2002 släpptes FiV:s första köpvideofilmer.494  Flera kort- och dokumentärfilmer deltog 
i internationella festivaler under 2003. SVT visade filmer som FiV är producent eller 
samproducent till. Totalt sågs dessa av en publik på 3,6 miljoner tittare. Den största publiken 
har filmen Raggarliv haft med 885 000 tittare.495   
 
Under 2004 visade SVT ytterligare filmer som FiV är producent eller samproducent för. Den 
totala publiken uppgår till 2 595 000 tv-tittare. Den största publiken hade Du ska nog se att 
det går över med 800 000 tittare. I verksamhetsberättelsen framgår även att dokumentären 
Raggarliv inklusive reprisvisningar nu setts av sammanlagt 1 560 000.496 Det är en stor 
publik. Oftast så ses dokumentärer av en mycket mindre publik.497  
 
DVD-samlingen Konsekvenser gavs ut år 2004 av FiV och Folkets Bio. Den bestod av tio 
kort- och dokumentärfilmer som producerats/samproducerats av FiV. Kortfilmen Natan vann 
första priset i den stora kortfilmsfestivalen i Clermont-Ferrand. Även kortfilmerna Solkatten 
och Kakan vann internationella filmfestivaler samt dokumentären Du ska nog se att det går 
över.498 
 
Biobesöken minskade i länet under 2004 med 12 procent. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
493 Blom, T & Nilsson, M (2000) sid 19 
494 Verksamhetsberättelse 2002 sid 17-18 
495 Verksamhetsberättelse 2003 sid 9 
496 Verksamhetsberättelse 2004 sid 31 
497 Nordström, U (050329) 
498 Verksamhetsberättelse 2004 sid 31 
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10.2 SWOT-analys angående Film i Värmlands verksamhet 
 
Styrkor 
 

• Film i Värmland kan anses vara ett ledande resurscentrum i Sverige därför att: 
- De är ett av de fem regionala resurscentrum som får mest medel från SFI. Notera då 

att tre av dessa resurscentrum är regionala produktionscentrum och får extra 
finansiering på grund av det.  

- Film i Värmland har tilldelats det nationella uppdraget av kulturdepartementet. 
- Upplevelseindustrin finns i hela landet. Delområdena är oftast geografiskt knutna. 

Filmbranschen har enligt KK-stiftelsen lokaliserats till Göteborg/Trollhättan, 
Karlstad, Stockholm, Malmö/Lund/Helsingborg och delar av Norrbotten.499  

- Verksamhetsledaren på Film i Värmland, Ulf Nordström, är ordförande i Regionala 
Filmresurscentrums samarbetsråd där alla resurscentrum är med. 

• En bred verksamhet. 
• Gynnar biografernas överlevnad och fortsatta utveckling. 
• Stödjer unga filmare vilket resulterar i filmproduktion och i vissa fall i 

företagsetablerande. 
• Utvecklar kunskapen om film och bidrar till utbildning inom området runt om i 

Värmland.  
• Mediepedagogik och arbetet i skolan har varit framgångsrikt. 
• Förekomsten av Värmlands Film Commission. 
• Filmer har vunnit priser på internationella festivaler. 
• Ett omfattande nätverk. 

 
Svagheter  
 

• Bristande tillvaratagande av lokala och regionala resurser 
• Beroendeframkallande. 
• Behov av en större finansiering.  
• Betalar ut medel för sent i produktionsfasen.  
• Svårt för filmarbetare att hitta fler medfinansiärer än Film i Värmland. 
• Ingen kan försörja sig på kortfilmsproduktion.  
• En bred verksamhet? 

 
Möjligheter 

 
• En basenhet inom Region Värmland. 
• Ett regionalt resurscentrum vilket innebär finansiering från staten. 
• Ta vara på de kunskapsresurser som finns i länet. 
• Att bli ett produktionscentrum? 
• Bollywood förlägger sin filminspelning till Värmland. 
• Stärka Värmlandsbilden (långfilmsproduktion). 
• Locka människor till Värmland (långfilmsproduktion). 
• Skapa sysselsättning (långfilmsproduktion). 
• Närheten till Film i Väst. 
• En eventuell etablering av ett produktionscentrum i Mälardalen. 

                                                 
499 KK-stiftelsen (1999) sid 8 
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Hot 
 
• Närheten till Film i Väst.  
• En eventuell etablering av ett produktionscentrum i Mälardalen. 
• Indragandet av EU-stöd. 
• Det nationella uppdraget gäller bara till och med 2005. 
• Ovisst vad som sker med statsbidraget. (I skrivande stund har beslut ej fattats.) 
• Ingen fortsatt finansiering från regionala aktörer. 

 
10.3 Framtidsdiskussion 
 
Film i Värmlands verksamhet i ett vägskäl 
I ett kort perspektiv har Film i Värmland anpassat sig till ändrade ekonomiska betingelser 
inför nästa år (2006). Då har de inte längre det nationella uppdraget vilket innebär att 1 miljon 
kronor faller bort. Vidare är det ovisst vad som händer med statsbidraget. Vid intervjutillfället 
med Nordström hade FiV heller inte sökt något nytt EU-projekt. Dans i Värmland har 
beviljats en Interreg-ansökan tillsammans med Norge, vilket även kunde vara och har varit en 
form för FiV. De hade dock tänkt delta i ett Interreg-projekt, men ansökan fick avslag. Det 
finns egentligen bara två vägar att gå menar Nordström: antingen att skära ner på 
verksamheten eller skaffa nya pengar. Nordström tycker det är mycket svårt att veta om de 
skall fortsätta att ha en lika bred verksamhet som hittills? Skall de dra ner på vissa saker och 
säga att tyvärr finns inga ekonomiska medel? Skall Film i Värmland gå i Film i Västs fotspår 
och kanske försöka få igång långfilmsproduktioner och se det som en viktig regional 
tillväxtfaktor och en riktig motor för regionen? Det har tagits initiativ för att etablera ett 
produktionscentrum i Stockholm-Mälardalen. Dock bör det finnas en medvetenhet om att det 
behövs en omfattande uppbyggnad av infrastruktur för att ett produktionscentrum skall 
fungera optimalt. SFI anger att fyra produktionscentrum bör vara en övre gräns, dock påpekas 
att detta beslut ligger hos regionerna inte hos Filminstitutet.500 Bo Landin menar att för att 
Värmland och Film i Värmland skall bli framgångsrika inom filmbranschen måste det satsas 
på långfilmsproduktion. Kortfilm ger inga inkomster och ingen industri. Nordström säger att 
en större grundfinansiering vore önskvärd då projekt medför mycket administration och 
osäkerhet. Det behövs ett löfte om fortsatt finansiering när EU-stöden tar slut. 
 
Mötesplats 
En annan möjlighet kanske kan vara att skapa en Mötesplats tillsammans med ett annat 
område inom upplevelseindustrin och på så vis få finansiering. För att kunna bli en mötesplats 
krävs två delområden i samma region inom KK-stiftelsens definierade upplevelseindustri.  
Karlstad saknar i nuläget en samarbetspartner. Nordström talar om musik som en eventuell 
partner, problemet är att det inte finns någon paraplyorganisation som sammanlänkar musiken 
i länet.  Ett annat förslag som vi tror skulle kunna vara en möjlighet är ett samarbete med 
reklambranschen, då Karlstad har två av Sveriges främsta reklambyråer. Ytterligare en idé 
omkring detta är att upprätta en mötesplats tillsammans med upplevelseturismen. I Värmland 
finns exempelvis Sunne med Quality Hotel & Spa Resort Selma Lagerlöf, Berättarladan, 
skidanläggningar, kommande eventuella äventyrsbad, Ransäter med evenemang, Hagfors med 
Uddeholm Swedish Rally, Torsby med Branäs, kommande skidtunnel och en väl utbyggd 
upplevelseturism såsom bäversafari, flottfärder etcetera. Att ha upplevelseturism som en del 
av mötesplatsen i Karlstad/Värmland skulle engagera hela Värmland vilket skulle vara till 
fördel för exempelvis marknadsföring och tillväxt. I och med att framtiden för 

                                                 
500 SFI (2004) sid 14 



 

 126 

strukturfonderna är oviss kanske det kan vara lättare att få medel om norra Värmland, som 
drabbats hårt av strukturomvandlingar, kan vara med i ansökan. Frågan är dock om 
möjligheterna till EU-medlen kommer att finnas kvar eller om de koncentreras till de nya EU-
länderna? Om Film i Värmland var delaktig i en Mötesplats skulle det innebära att FiV skulle 
få mer ekonomiska resurser. Vidare skulle nätverket vidgas och Mötesplatsens delområden, 
exempelvis FiV och upplevelseturismen, skulle marknadsföras. Dels kunde de berätta om 
verksamheterna på de Mötesplatsseminarier som äger rum runt om i landet och dels skulle de 
kunna profilera sig när det var dags för Karlstad/Värmland att hålla i ett sådant möte. Det 
skulle med all sannolikhet ge en skjuts i utvecklingen av Film i Värmland.  
 
Film i Värmland, kanske i egenskap av en mötesplats, skulle kunna stärka relationen mellan 
universitetet men framförallt relationen till traditionell industri. På så sätt skulle det stärka 
filmbranschen ytterligare då fler uppdrag skulle uppdagas genom exempelvis reklamfilm.   
 
Tillvaratagande av resurser 
Vi anser att det vore av stor vikt att i högre grad ta tillvara den kompetens och kunskap som 
finns hos de erfarna filmarna i länet som Bo Landin och Sebrafilm. Föreläsningar och träffar 
med dessa resurser skulle kunna ge mycket till de mer oerfarna filmarna. Landin föreläser i 
övriga världen men mycket sällan i Värmland. Vad händer med unga talanger och företag 
inom filmbranschen om det inte finns förutsättningar för dem att vara verksamma i länet? Det 
känns som att filmarbetare ”föds och matas” i Värmland men att det inte finns tillräckliga 
förutsättningar att hålla dem kvar, utan de ”flyger ur boet”. För att nå en hållbar filmnäring, 
måste dessa tillgångar ha möjligheter att stanna kvar i länet. Värmland kan inte utveckla 
resurser och kompetens åt någon annan region! Det skulle betyda att både arbetskraft, 
kompetens och kapital går förlorade. Vi anser att det är viktigt att ta till vara alla resurser, 
stora som små. 
 
Ömsesidigt beroende 
Samtidigt som FiV är en stödjande verksamhet och en medelpunkt för filmare i Värmland så 
kanske dess existens framkallar ett beroende och en sårbarhet? Om Film i Värmland skulle 
upphöra eller skära ner sin verksamhet radikalt skulle det med all sannolikhet påverka 
filmarna och produktionsbolagen negativt. Det är av betydelse att FiV finns kvar för att 
utveckla förmågor och stimulera filmnäringen. Parallellt är FiV beroende av de filmaktiviteter 
och filmentusiaster som är lokaliserade runt om i länet, utan dem försvagas FiV:s ställning 
som ett regionalt resurscentrum.  
 
Ett eventuellt ökat samarbete 
Som tidigare nämnts kan Ulf Nordström tänka sig att samarbeta med Mälardalen då det finns 
tankar om att etablera ytterligare ett regionalt produktionscentrum. Film i Västs närhet kan 
vara till fördel då Värmland skulle kunna bistå med och erbjuda inspelningsmiljöer, resurser 
och kompetens. Med tanke på Värmlands geografiska läge och dess närhet till Norge och till 
Oslo skulle kanske blickarna vändas mer till vårt grannland? Sebrafilm har exempelvis ett 
etablerat samarbete med norska filmarbetare.  
 
Film i Värmland som en komponent i den regionala utvecklingen 
Film i Värmlands verksamhet idag, med viktig barn- och ungdomsverksamhet samt 
bidragsgivare till kort-, novell- och dokumentärfilmer, leder till långsiktig regional utveckling. 
För att filmbranschen i Värmland skall bli till en näring och inbringa kapital till länet måste 
långfilmer produceras. På så vis skapas kortsiktig regional utveckling eftersom 
produktionerna kräver mycket arbetskraft, varar under en begränsad tid och skapar 
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multiplikatoreffekter i länet i form av konsumtion av lokala resurser som hotell, restauranger, 
byggfirmor etcetera. Ett flertal långfilmsproduktioner per år skapar dock långsiktig utveckling 
i länet genom kontinuitet i sysselsättning och inkomstbringande verksamhet.  
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11. Slutsatser 
 
I vår utvärdering har följande aspekter legat som grund:  

 
• Film i Värmlands ställning och position som ett regionalt resurs- och 

utvecklingscentrum i ett nationellt perspektiv.  Mekanismerna bakom filmfinansiering 
och de regionala effekterna av produktion av kort- dokumentär- och långfilm. 

 
Film i Värmland kan anses vara ett av Sveriges ledande regionala resurscentrum.  

 
SFI:s verksamhet finansieras främst genom stöd från staten, SVT, TV4 och biografägare. SFI 
ger i sin tur ekonomiska bidrag till regionala resurs- och produktionscentrum. Enligt 
filmavtalet 2000 gäller att vid stöd till regionala resurscentrum från SFI förutsätts även en 
regional medfinansiering. Finansiering av regionala resurscentrum sker även genom EU:s 
strukturfonder. Förslag är att inför 2006-2010 skall staten överta ansvaret för finansiering av 
regionala resurscentrum utanför filmavtalets ram. Stödet bör ställa samma krav på regional 
och lokal motprestation som idag. 2006 års filmavtal och andra filmpolitiska åtgärder skall 
förses med minst samma ekonomiska bidrag som utgick enligt 2000 års filmavtal. I skrivande 
stund har beslut ej tagits. (Se kapitel 4.)  
 
Kort- och dokumentärfilm genererar långsiktig regional utveckling utan någon större 
omsättning i länet. Långfilmsproduktion skapar kortsiktig regional utveckling med hög 
omsättning och utvecklar flera multiplikatoreffekter. Flera långfilmsproduktioner skapar 
däremot långsiktig utveckling. Arbetstillfällen ges och filmproduktion genererar exempelvis 
ett ökat antal oberoende filmare samt etableringar av produktionsbolag i regionen. (Se kapitel 
8.) 
 

• Hur har Film i Värmland utvecklats över tid? En värdering av uppnådda resultat 
utifrån de mål som har funnits för verksamheten totalt och särskilt för arbetet med att 
stödja filmproduktion och utveckla filmen som en näring i Värmland.  

 
Film i Värmland grundades 1995 och blev till ett regionalt resurscentrum 1997. Inledningsvis 
var Landstinget i Värmland huvudman för verksamheten och år 2001 övergick FiV till att bli 
en del av Region Värmland. Biograf och skolbio hade vid starten den centrala rollen för 
verksamheten. Tyngdpunkten i verksamheten har gått från biograf- till skolverksamhet och 
det nationella uppdraget förstärker arbetet med barn och ungdom.  
 
Under FiV verksamma tid har de samproducerat ett antal filmer, se bilaga 2. Sedan 2003 
tillåter regelverket att de även får samproducera långfilm.  
 

• Sambandet mellan Film i Värmlands verksamhet och utvecklingen av den 
värmländska film- och mediabranschen, vilket även inkluderar företagens syn på Film 
i Värmland.  

 
Ett filmrelaterat nätverk har växt fram kring Film i Värmland. De företag som etablerades 
innan FiV har klarat sig själva utan ett regionalt resurscentrum, med egna nätverk. Flera 
nyetablerade produktionsbolag och filmare har haft större nytta och stöd av FiV.  
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• Inför framtiden; en sammanfattande diskussion kring Film i Värmland organisation, 
finansiering och arbetsformer, samt ett försök att belysa förutsättningarna för 
långfilmsproduktion i Värmland. 

 
Då beslut angående filmavtalet 2006-2010 ännu inte tagits är framtiden angående finansiering 
oviss. Vidare finns en ytterligare osäkerhet gällande EU:s strukturfonder då det i framtiden 
troligen kommer att bli mindre medel att fördela i Sverige eftersom de nya medlemsländerna 
kommer att prioriteras. Den verksamhet som Film i Värmland har utvecklat och idag bedriver 
skulle kunna fortsätta fungera i framtiden. Om en ytterligare utveckling skall ske och filmen 
skall bli mer inkomstbringande och ses som en näring måste långfilmsproduktion komma till 
stånd. För att långfilmsproduktion ska bli möjlig behövs mycket kapital och ett tillvaratagande 
av regionala resurser.  
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Bilaga 1 Film i Värmlands uppsatta mål 
 
År 1996 togs beslut om att följande mål skulle utgöra riktlinjer för utvecklingsarbetet inom 
filmområdet501: 
 

• Att verka för ett brett och aktuellt filmutbud på biograf i länets alla kommuner, inte 
minst för barn och ungdom. 

 
• Att främja yttrandefriheten genom att skapa ökade möjligheter till eget skapande på 

film och video. Särskild vikt ska läggas vid att möta det ökade intresset bland barn och 
ungdom. 

 
• Att utveckla och stärka den regionala identiteten genom en målmedveten satsning på 

regional filmproduktion 
 

• Att främja en ökad regional film- och videoproduktion av hög kvalitet för bio och TV, 
och därmed en konstnärlig utveckling och förnyelse inom filmområdet. 

 
• Att öka sysselsättningen och utveckla infrastrukturen inom filmområdet. 

 
• Att skapa bättre möjligheter för regionalt producerade filmer att nå sin publik. 

 
• Att höja kompetensen och öka engagemang hos alla som är verksamma inom 

filmområdet i Värmland, både när det gäller utbildning, visningsverksamhet och 
produktion. 

 
• Att nationellt och internationellt etablera och stärka bilden av Värmland som en 

filmaktiv region. 
 

• Att bevara och levandegöra det värmländska kulturarvet på film- och biografområdet. 
 

• Att öka intresset för kunskapen om film. 
 
Från och med år 2000 ersattes dessa riktlinjer av en vision för den regionala filmpolitiken502: 
 

Vår vision är ett Värmland där fler kan leva av att producera, distribuera och 
visa rörliga bilder, där fler värmlänningar intresserar sig för filmen som 
kulturyttring, där fler ser aktuell och värdefull film på bio och i andra 
visningsformer, och där barn och ungdomar får fler möjligheter att se och 
samtal om film, och att själva uttrycka sig i rörliga bilder. 

 
Film i Värmland ska ta tillvara de möjligheter filmen ger att stärka 
Värmlandsbilden nationellt och internationellt. Vi ska ha en aktiv och 
samordnande roll, i nära samverkan med bl a filmarbetare, produktionsbolag, 
biografer, kommuner och utbildningsanordnare. För att uppnå visionen krävs 
en kombination av kulturpolitiska och regionala utvecklingspolitiska insatser.  

 

                                                 
501 Verksamhetsberättelse (1999) sid 5 
502 Verksamhetsplan (2000) sid 14 



 

 

Uppsatta mål för 2004503:  
 

� Film i Värmland ska initiera, utveckla och samordna verksamhet och 
aktiviteter i nära samarbete med bland annat filmarbetare, 
produktionsbolag, biografer, föreningsliv, kommuner och andra 
utbildningssamordnare.  

 
� Film i Värmland vill att dessa aktörer ska uppleva dem som en 

pådrivande kraft som bidrar till att fler i Värmland kan leva av att 
producera, distribuera och visa rörliga bilder och att barn och 
ungdomar får bättre möjligheter att se och samtal om film, och att 
själva uttrycka sig i rörliga bilder. 

 
� FiV vill även skapa förutsättningar för att fler värmlänningar 

intresserar sig för filmen som kulturyttring och ser aktuell och 
värdefull film på bio och i andra visningsformer. 

 
� I arbetet med att uppnå det krävs en kombination av kulturpolitiska och 

regionala utvecklingspolitiska insatser. Film i Värmland skall utveckla 
sin verksamhet så att den förblir ett av landets ledande resurs- och 
utvecklingscentrum.  

 
För år 2005 har målen ersatts av en verksamhetsidé504 som framgår i den inledande 
bakgrundsbeskrivningen i denna rapport.  
 

Film i Värmland ska initiera, utveckla och samordna verksamhet och aktiviteter, 
i nära samverkan med bland annat filmarbetare, produktionsbolag, biografer, 
föreningsliv och skolor. 

  
Vi ska upplevas som en pådrivande kraft, som bidrar till ett levande filmklimat i 
regionen. Film i Värmland skall utveckla sin verksamhet så att vi förblir ett av 
landets ledande regionala resurs- och utvecklingscentrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
503 www.filmivarmland.se (050113) 
504 Verksamhetsplan 2005 sid 4 



 

 

Bilaga 2 Samproduktioner och egna produktioner 
 
Samroduktioner   Producent/produktionsbolag 
 
Killer Boots   Sotfilm (Kjell-Åke Olsson) 
Och gränsen skiljde oss åt  Kjell Gustafsson Film & TV AB 
Med ett ben i evigheten  Staffan Winbergh 
Brevet till Ruben  Migma Film (Staffan Lamm) 
Alice och labyrinten  Little Big Productions (Åsa Sjöström) 
Memphis Tour  Tilje Film (Ulrika Ekberg) 
Handelsresande i nordiskt vemod  Sebra Film (Anders Berg) 
Bröderna Berglund  Time Television (Tommy Hellström) 
Salaam (fd Jag, den nya 
Värmlänningen)  Scandinature Films (Kaveh Ghadikchian) 
Kortfilm/dans   Anna Ehnsiö 
Filmen om Kevin  Kjell Gustavsson Film & TV AB 
Pilgrimstapeten  Anders Berg (Sebra Film) 
Biljetterna   Lars Hogéus 
TBC   Sotfilm 
Lars-Lerin Filmen  Sotfilm 
Ett jävla drag   Hogéus Film & Television 
Julkortet    Anders Berg, Sebra Film Torsby 
Karl-Johan    Delta Media, Karlstad 
Två färger är vita   Jenny Jansdotter, Forshaga 
Myra    Hogeus Film, Karlstad 
Skitstövel (f d Karl-Johan)  Delta Media Karlstad 
Bodybuilding  Hans Hägerström, Arvika 
De uppåtvända ansiktena  Staffan Jofjell, Munkfors 
The Rift (fd K)  Totalteatern, Arvika 
Du ska nog se att det går över Rio Reel, Stockholm 
Slå hål i väggen  JA Film, Stockholm 
Snökäpparna, Julkortet  Sebrafilm, Torsby 
Raggare   B-L Olsson, Ingela Ström 
Kakan   ZigZag Animation, Stockholm 
Avsändare; Inkognito  Olle Carlsson, Karlstad  
Festivalhjältar (dokumentär) Gustav Oldén. Arvika 
Det gömda havet  Lars Gustavsson, Fjärås 
Racken Blues  Deon Bildproduktion, Karlstad 
Mananda   JH Engström, Sunne 
A short film about angels  Rigorande Prod., Forshaga 
Vad kärlek är  Sleeping in parks prod., Karlstad 
Tanters tankar  Jan Ove Ekstedt, Arvika 
Time to be   Sara Broos, Sunne 
Du bor i ditt hus  Heidruns förlag, Torsby 
Helvetets jävlar  Sotfilm, Torsby 
Desert Island Nightmare  Deivert Media, Forshaga 
Bröder (långfilm)  Bob Film, Sweden 
Häxprovet (långfilm)  Röde Orm Filmprod., Stockholm 
Nattvioler (långfilm)  Totalteatern, Arvika 
Laban och Labolina  Living Lines, Karlstad 



 

 

Hemmet (långfilm)  Filmcompaniet, Karlstad 
The Scarecrow  Jailbreak AB 
Erena Rhöse   Deon Bildproduktion 
Flêckera i Sulvik  Footstep Production   
Landskapsblommor  Gunvor Grundel Nelson 
Desperados   Sotfilm 
Andreaskorset (långfilm)  Garagefilm AB 
Kär i natten   Håkan Liu 
The Joll and the Ripper  Klas Jonsson, Protoon 
Folkets Park   Top Film 
Julia   Jailbreak AB 
Macbeth   Atlas Channel 
Det är min tur nu  Kalmér & Johansson  
Bodybuilding  Hägerström, Idéteknik   
 
Egna produktioner  Regissörer 
 
Flytten   Jonas Bergergård 
Simone   Jenny Jansdotter 
Förbjudet   Lina Nyåker/Linnea Löfdahl 
Reklamfilmer  Jonas Rudström/Anders Lipkin 
Flytten    Jonas Bergergård 
Mandala    Jenny Jansdotter 
Raggarliv    Ingela Ström 
Solkatten   Stina Bergman 
Efter   Sofie Jansson 
Natan   Jonas Bergergård/Jonas Holmström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 Ordlista 
 
Filmindustri505 
 
Filmindustrin är en kommersiell verksamhet inriktad på inspelning, bearbetning, förvärv, 
distribution, visning, försäljning och uthyrning av film (se filmbranschen nedan). Termen 
används även ibland om industriell tillverkning av till exempel kamerafilm och 
inspelningsapparatur. 
 
Filmbransch506 
 
Från och med 1990-talet utgörs den svenska och internationella filmbranschens intäkter i 
huvudsak av videodistribution (uthyrning och kasettförsäljning) och visning av olika tv-
kanaler. Den ekonomiska betydelsen av biografvisning minskar allt mer men är dock 
fortfarande viktig som marknadsföringsinstrument.  
 
Under den senare delen av 1990-talet genomfördes en rad satsningar på regional 
filmproduktion, inom ramen för filmavtalet och med kompletterade satsningar på kommun- 
och länsnivå. Framväxten av framförallt Filmpool Nord i Luleå och Film i Väst i Trollhättan 
som produktionscentrum har bidragit till att Stockholm från och med år 2000 inte längre är en 
självklar filmproduktionsmetropol som staden tidigare var. Från och med år 1993 blev 
Sverige delaktig i EU-komissionens MEDIA-program, vilket är ett stödprogram för den 
europeiska film-, tv- och videoindustrin. Detta har haft en stor betydelse för utvecklingen av 
den svenska filmbranschens internationella kontaktnät och kompetensutveckling. Vid 
Sveriges inträde i EU år 1995 blev även EU:s regionalstöd viktigt för satsningarna på regional 
filmproduktion. Under 1990-talet har den svenska långfilmsbranschen producerat i 
genomsnitt 20 långfilmer per år. Inom samma tidsram har Sverige haft den näst högsta 
nationella marknadsandelen av biografintäkterna i Europa och ligger i världstoppen när det 
gäller dukatätheten (befolkningen dividerat med antalet biografsalonger). Dock är det bara 
Japan och Schweiz som har högre biobiljettpriser.  
 
Filmproducent507 
 
Filmproducent är en person som ansvarar för en filmproduktion inför det producerade bolaget 
och andra finansiärer. Det är främst ett ekonomiskt och administrativt ansvar, som även 
omfattar konstnärliga frågor i samband med regissören. 
 
Filmproduktion508 
 
Enligt Bo Landin består filmproduktionen av flera led.509 Dessa faser kan gå in i varandra 
men huvudsakligen uppkommer de i följande ordning510: 
 

1. Ideútveckling och manusskapande 
2. Projektutveckling  

                                                 
505 www.ne.se (050419) 
506 Ibid 
507 Ibid 
508 Ibid (050425) 
509 Se bilaga 6. 
510 www.voodoofilm.org (050407) 



 

 

3. Presentation av projektförslag för att nå investerare och samproducenter 
4. Produktion (inspelning) 
5. Produktion (efterbearbetning) 
6. Distribution 

 
Scenografi/scenograf511 
 
Scenografi är den visuella miljön i en film (eller i en teaterföreställning). Scenograf är den 
som formger denna visuella miljö.  
 
Rekvisitör512 
 
Rekvisitör är en person inom film (och teater) som i samarbete med scenografen ansvarar för 
anskaffning eller tillverkning av möbler och andra inredningsdetaljer i dekoren eller av 
föremål som används av skådespelarna. 
 
Regi /Regissör513 
 
Regi i filmsammanhang innefattar samordning och styrning vid förberedelser, inspelning och 
efterarbetning av en film.  Regissören framarbetar en grundkonception av filmen som bygger 
på en övergripande tolkning av manus. Syftet är att ge skådespelarna instruktion, planera hur 
den aktuella filmsekvensen skall delas in i bilder samt arbetsdelning av filmteamet vid 
inspelningen. Filmregissören har även en aktiv roll i klippning och ljudarbete då mycket av 
filmspråket skapas i dessa moment.  
 
Redigering514 
 
Redigering innebär bearbetning och sammanställning av ett text-, bild- eller ljudmaterial.  
 
Distribution515 
 
Distribution betyder utdelning, fördelning samt de funktioner som förekommer vid 
förmedling av en vara från producent till konsument. 
 
Frilansare/ Frilanskontrakt516 
 
Frilans innebär A-skattande personer och småföretag som huvudsakligen hyrs in i andra 
företag eller till vissa speciella delar/faser i produktionen.517  
 
 
 
 
 

                                                 
511 www.ne.se (050425) 
512 Ibid 
513 Ibid 
514 Ibid 
515 Ibid 
516 Ibid 
517 Film i Väst (2003) sid 13 



 

 

Dramaturg518 
 
I äldre språkbruk är dramaturg skådespelsförfattare och/eller dramatiker. Nu avser det 
vanligen en person som är anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser 
eller att bearbeta vissa texter så de blir lämpade för sceniskt uppförande.  
 
Advantegardefilm519 
 
Advantgarde är inom konst, litteratur, musik, film och andra kulturområden en kollektiv 
benämning på nyskapande, ofta experimentella konstnärer, författare och så vidare. 
Avantgardism är en gemensam benämning på de nyskapade och ofta experimentella 
kulturyttringarna.  
 
Casting 
 
Rollbesätta 
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Bilaga 4 
 
FILM I VÄRMLAND   2005-03-11 
UN 
 
 

Företagsetableringar 2000-2003 
 
 

1. 3di’zign, Karlstad 

2. A-Focus, Karlstad 

3. Agent 2, Sunne 

4. Assorted Nuts Animation Studios AB, Karlstad 

5. Bengt Nilsson Musik, Kil 

6. Braform, Karlstad 

7. cableguy, Karlstad 

8. CMH Production, Karlstad 

9. Crém Filmproduktion Handelsbolag, Karlstad 

10. DrömVision Film, Forshaga 

11. Evolving Cultures Productions/ECP, Grums 

12. Filmcompaniet, Karlstad 

13. Fishpond Entertainment, Karlstad 

14. Fivekei, Karlstad 

15. FKS – Fredrik Karlsson Sundell Consulting KB, Filipstad 

16. Fotoartz – Freelance photo & video production, Kil 

17. Hakjo Media, Karlstad 

18. Hamilton Studios, Karlstad 

19. illustratech, Karlstad 

20. Interactive Creation Sweden, Karlstad 

21. Jailbreak AB, Karlstad 

22. Jonas Axelsson design and media production, Karlstad 

23. Katharzis Film HB, Karlstad 

24. Klemner Studio, Karlstad 

25. Kulturlagret, Torsby 

26. L ´n´ K Company Handelsbolag, Segmon 

27. LIPKIN Fotograf Anders Lipkin, Karlstad 



 

 

28. Living Lines Animation Handelsbolag, Karlstad 

29. Mediamusik - Johnny Hedlund, Karlstad 

30. MV-Concepts HB, Sunne 

31. Network Media Wermland, Åmotfors 

32. Olle Carlsson Produktion, Karlstad 

33. PA Media, Karlstad 

34. Ponytail, Karlstad 

35. Red.Engine HB, Karlstad 

36. ROM, Karlstad 

37. Sacomsol Handelsbolag, Klässbol 

38. Svenska Memo AB, Karlstad 

39. Sleeping in Parks Productions, Karlstad 

40. Urban Vitalis, Karlstad 

 
 
Källa: PRV 
 

Företagsetableringar 2004 
 

1. 3Klick HB, Karlstad 

2. Bark Karlstad, Molkom 

3. Infografik Martin Bergström, Sunne 

4. Kryptonitfilm HB, Karlstad 

5. Muddy Boots Productions AB, Karlstad 

6. Ord & Bild Television, Karlstad 

7. Ossidiana AB, Kristinehamn 

8. Sailone, Hammarö 

9. SFE Svensk Film Effekt, Karlstad 

10. Spenat Space, Karlstad 

11. Ten-to-one, Karlstad 

12. Vålegas Entertainment KB, Vålberg 

 

Källor: Värmlands affärer, NWT, VF 

 
 



 

 

Bilaga 5 Intervjufrågor 
 
Ulf Nordström, Film i Värmland. 
 
Har prioriteringen inom ert arbete förändrats under tidens gång? 

- ex. mindre bio mer produktion 
- utbildning, skolor o unga filmare 
 

Vad har varit mest framgångsrikt i ert arbete? 
 
Strävar FiV efter att bli ett produktionscenter? 

- Tankar och visioner över detta. 
 
Hur ser du på möjligheterna för långfilmsproduktion i Värmland? 

- Inspelningsmiljöer 
- Infrastruktur (boende, kommunikationer) 

 
Finns det produktionsbolag/filmarbetare som håller på med långfilm i Värmland, förutom 
Assorted Nuts? Finns det fler långfilmsproduktioner på gång? 
 
Vilka kringeffekter har skapas utifrån FiV:s verksamhet? 

- Företag 
- Arbetstillfällen 
- Utbildning / kompetenshöjning 
- Bio 
 

Hur många företag har växt fram tack vare FiV? 
 
Hur ser du på FiV: s ställning, - märks o syns i förhållande till andra resurscentrum? 
 
Om inte FiV etablerats som ett regionalt resurscentrum hur hade det då sett ut i inom 
filmbranschen i Värmland? 
 
Ser ni Film i Väst som en konkurrent eller en samarbetspartner? 
 
Tomas Eskilsson menar att för att ett kluster ska kunna fungera som ett kluster krävs det ett 
gemensamt varumärke som företagare och deras anställda kan identifiera sig med.  
Är FiV ett varumärke i sig? 
 
Eskilsson pratar även om att för att snabbt kunna bygga upp ett kluster krävs det en geografisk 
koncentration, hur ser du på detta? 
 
Vad ska till för att Karlstad ska bli en ”mötesplats” inom ramen för upplevelseindustrin? 
 KK-stiftelsen har fyra krav på en mötesplats:  
 Minst två branscher inom upplevelseindustrin ska vara involverade. 
 Det ska finnas aktivt samarbete med universitet eller högskola. 
 Det ska finnas aktivt samarbete med privat näringsliv. 
 Det ska finnas aktivt lokalt eller regionalt politiskt engagemang. 
 
Vill ni nå dit?  



 

 

Hur ser du på framtiden för FiV? 
 
 
Intervjumall filmarbetare 
 
Berätta om Er filmbakgrund! 
 - När började ni? 
 - Vilken inriktning – dokumentär/spelfilm etc.? 
  
Berätta om Er verksamhet idag! 
 
Vilken är skillnaden mellan att göra film nu idag och när ni startade? 
 
Hur såg film-Värmland ut när ni startade Er verksamhet? 
 
Hur ser samarbetet ut med andra produktionsbolag? Värmland/nationellt/internationellt? 
 
Finns några direkta/indirekta effekter av Er filmverksamhet i Värmland/Sverige? 
 
Vad har FiV betytt för er? 
 
Om inte FiV hade etablerats som ett regionalt resurscentrum hur hade det sett ut då inom 
filmbranschen i länet och vad har FiV betytt för Värmland?  
 
Anser du att Värmland har ett väl utvecklat företagande inom rörlig bild? 
 
Håller du med om att FiV är en katalysator och centrum för de nätverk som utvecklats? 
 
Finns det något inom FiV:s verksamhet som borde ändras och/eller utvecklas?  
 
Ser du filmen som en växande bransch som bidrar till regional utveckling? 
 
 
Region Värmland 
 
FiV är en basenhet inom RV, vad innebär det? 
 
Är Region Värmland inblandad i Film i Värmlands verksamhet mer än finansieringsbiten? 
 
Försöker man utveckla filmen som näring i Värmland? 
 
Har FiV:s verksamhet tagits upp i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet? 

- vad konstigt att det inte nämns med upplevelseindustrin… 
 
Håller du med om följande tes: 
Filmbranschen är en näring bland andra och inte bara en kulturyttring! 
 
Håller du med om följande tes: 
En livaktig filmproduktion i länet ger positiva bidrag till bilden av Värmland som en 
intressant och dynamisk region! 



 

 

Vad betyder FiV för Värmlandsbilden? 
 
Kan du peka på några regionala effekter av FiV:s verksamheter? 
 
 
Tomas Eskilsson, Film i Väst, 050223 
 
Hur uppstod idén kring Film i Väst? 
 
Varför har denna satsning lyckats? 
 
Film i Värmlands verksamhet innefattar förutom produktion, arbete för biografer, skolor o en 
satsning på unga filmare. Har ni sådan verksamhet här också?  
 
Vi har förstått att det finns ett kluster av företag kopplat till Film i Väst. 
Vad är det för slags företag? Ingår snickare, byggfirmor o hotell?  
Hur många?  
 
Är det mest produktionsbolag/filmare som kommer ifrån länet/regionen som förlägger sitt 
arbete hit eller kommer de flesta från andra delar från landet? Var kommer de ifrån? 
 
Vilka kringeffekter har generats i Trollhättan respektive övriga Västra Götaland genom Film i 
Väst? (turism, arbetstillfällen, inflyttning) 
 
Har Film i Väst skapat kringeffekter nationellt/internationellt? 
 
Vad har Film i Väst betytt för Sverige i helhet för svensk film? 
 
Tror du att manusförfattare påverkas av möjligheten av att lägga produktionen här? Att de 
anpassar manuset till den miljö som erbjuds?  
 
Vad anser du om satsningarna på mötesplatser inom ramen för upplevelseindustrin?  
(Trollhättan – Film o Media) Finns 8 mötesplatser i Sverige. 
 
Hur går det med det arbetet?  
 
Har ni kontakt med näringar utanför upplevelseindustrin? 
 
Vad händer när treårsperioden är över, vid årsskiftet? Angående mötesplats och finansiering. 
 
Vad har ni för framtida mål o visioner för Film i Väst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 Skrivelse till Ulf Nordström från Bo Landin 
 
Till 
Ulf Nordström 
Film i Värmland 
KARLSTAD 
 
Kopia: Angelica Rage, Region Värmland 
 
Karlstad den 24 mars 2005 
 
Ang: stödformer för filmproduktion i Värmland 
 
 
Hej Ulf. 
 
Jag har funderat – och bestämt mig för att skriva till dig angående Film i Värmlands 
möjligheter att stödja filmproduktion och utveckling av filmindustrin i länet. 
 
Jag är övertygad om att vi delar uppfattningen att filmproduktion i Värmland kan fungera på 
en kommersiell basis. Det kan handla om att attrahera filmproduktioner till länet som sådant, 
men också om att utveckla produktionskunskap och branschkännedom bland människor som 
bor här. I idealfallet kan båda dessa faktorer bakas samman och vi kan skapa en livskraftig 
industrigren. Visst kan man se filmproduktion som en konstart som hålls under armarna av 
offentliga medel eftersom konstformen inte ”lönar sig”. Det är dock en stödform jag 
personligen har lite svårt för. Jag menar att film ska produceras på kommersiella grunder så 
att projekten kan stå på egna ben och på sikt dra in sina egna kostnader. 
 
Naturligtvis är jag medveten om att Film i Värmland också sysslar med andra saker, såsom 
utbildning och stöd till film i skolan  med mera. Mitt inlägg fokuserar dock på 
filmproduktionen som sådan. 
 
För mig består filmproduktionen av flera led, i många fall helt åtskilda: 
 

1. Ideútveckling och manusskapande 
2. Projektutveckling  
3. Presentation av projektförslag för att nå investerare och samproducenter 
4. Produktion (inspelning) 
5. Produktion (efterbearbetning) 
6. Distribution 

 
För att hela kedjan ska kunna dras igång krävs tillgång till kompentent arbetskraft, och det är 
som du vet en hel rad yrkesgrupper som kommer i fråga. 
 
Scandinature, numera Muddy Boots Productions, har under mer än 25 år varit länets ledande 
filmproducent. Vi har givit filmen i Värmland ett ansikte i landet och internationellt. Med 
gemensamma krafter har duktiga filmmedarbetare skapat ett världsrykte för dokumentärfilmer 
inom vår genre. 
 



 

 

Som ägare till företaget har vi också bidragit till att internutbilda en hel rad filmmedarbetare, 
som vi idag – och inte utan stolthet – kan se skapa sig egna karriärer hos andra eller egna 
företag. Tyvärr har merparten av dessa medarbetare tvingats söka sig utanför länets gränser 
för att få tillräckligt kvalificerade jobb. Jag törs dock säga att många skulle söka sig tillbaka 
om det fanns en kommersiellt levande filmbransch i Karlstad med omnejd. 
 
När jag nu skriver detta brev till dig är det som delägare och ansvarig producent både inom 
Muddy Boots Productions och Assorted Nuts Animation Studios. Båda företagen har åtnjutit 
ekonomisk uppbackning av FiV, och för detta är vi tacksamma. För Assorted Nuts Animation 
Studios med filmprojektet Jumping Green Things, var det stöd man fick för att delta i Cartoon 
Forum, den språngbräda man behövde för att etablera sig internationellt. Jag tror att vi inom 
kort kommer att kunna visa hur viktigt detta stöd var. 
 
Att jag skriver idag beror på att jag tror FiV och de offentliga organisationer som backar upp 
med ekonomiska medel, måste se över stödformerna och arbetsrutinerna. Jag menar att du 
måste få politisk uppbackning för att kunna driva verksamheten på ett annat sätt – och jag 
menar naturligtvis att jag tror vi alla kan nå större framgång genom en nyordning. 
 
Idag kan vi få stöd för manusutveckling. Med 50 000 kronor kan en person som inte har allt 
för stora löneanspråk sitta ner någon månad för att i lugn och ro skriva ett manus. Om FiV 
samtidigt backar upp projektet och personen kan ytterligare pengar erhållas från SFI för 
samma arbetsuppgift. Totalt kan det skapa ett utrymme under några månader. 
 
Nästa möjliga stödform är ett produktionsstöd, som i sin nuvarande form är en investering. 
FiV hoppas på att få tillbaka sina pengar om filmen blir framgångsrik. Jag delar uppfattningen 
att pengarna ska uppfattas som en riskvillig investering och med rätt  spelade kort kan det till 
och med skapa vinster för FiV (till gagn för ytterligare produktioner för jag förutsätter att en 
eventuell vinst kan stanna inom FiV och inte rinna ut i regionala fickor av andra slag). 
 
Men innan ett projekt, när väl ett manus finns framme, kan komma till produktion krävs ett 
omfattande arbete med projektutveckling och presentation av projektet för investerare. Det 
kan vara ett arbete som innebär nationella och internationella resor, deltagande i mässor och 
festivaler, utveckling av animerade eller filmade synops, auditions av skådespelare och röster, 
omfattande tekniska utredningar och budgetanalyser och inte minst möten med investerare, 
potentiella samproducenter och distributörer, samt att skriva fondansökningar till nationella 
och internationella fonder.  
 
I vårt fall, med Assorted Nuts Animation Studios, har arbetet i denna fas också inkluderat att 
arrangera yrkesinriktad animationsutbildning på Karlstads Universitet (två terminer körda och 
vi har just åtagit oss minst en termin till med en påbyggnadskurs) för att lokalt få fram 
kompetent arbetskraft till projektet. Parallellt med detta har vi sökt personal internationellt 
och haft 400-500 sökande till de tjänster vi utannonserat. Detta arbete har också inkluderat ett 
personligt besök på en kvalificerad animationsutbildning i Florida för att få fram arbetskraft 
som kan flytta till Karlstad. 
 
Vi menar att detta utvecklingsarbete är något av det viktigaste vi har att göra i länet för att 
visa att ”vi duger”. Det är när vi efter dessa inledande faser kan visa upp ett välskrivet och 
välplanerat projekt, med potentiella samproducenter och distributörer engagerade eller 
intresserade, som vi kan få produktionsbidrag och komma igång. 
 



 

 

Åter igen kan vi peka på uppbyggnaden av en animationsstudio i Karlstad. 
Arbetsförutsättningarna för animerad film är lite speciella och just förarbetet kräver stora 
insatser. Men resultatet kan i stället bli desto bättre för Värmland eftersom projektet attraherar 
stora summor investeringpengar till länet. Utan väl producerade underlag får vi inte ens 
komma på samtal till potentiella samproducenter och distributörer. 
 
De flesta kommersiellt gångbara spelfilmerna i Sverige kostar kring 15-30 miljoner kronor. 
Vår planerade animerade film är budgeterat till en kostnad av minst 50 miljoner kronor. 
Filmer som min egen Macbeth, med en budget på cirka 7 miljoner kronor, är lågbudgetfilmer 
som kan ges en begränsad spridning och marknadsföring. Jag menar dock att filmen trots det 
har stora möjligheter att spela in sina kostnader. I det här ledet kan FiV bidra med 150.000 
kronor eller summor i den storleksordningen. Jag kan kalla det en ”spottstyver” utan att för 
den skull vara nedlåtande eller tycka att det är ointressant. Men den sortens pengar avgör 
aldrig om det ska bli produktion eller inte.  
 
FiVs pengar skulle göra långt större nytta genom att anslås till projektutveckling och 
lanseringsstöd (= s.k. ”pitchning” före produktion av filmen). 
 
Idag tvingas vi fundera i banor på att producera en kortfilm av något slag på ett ämne som vi 
vet kan och bör göras i ett större format, för att på det sättet komma åt stödpengar. Det är ett 
osmart sätt att arbete och minskar fokus på det verkliga jobbet. 
 
Min förhoppning är att regionala aktörer ska se över stödformerna och ge FiV stöd att 
utvecklas på ett annat sätt: 
 

1. Ge utvecklingsstöd till värmländska filmer som bedöms ha en kommersiell 
chans. Stödet bör kunna vara upp till 500.000 kronor och ska ses som en 
investering med möjlighet till återbetalning från filmens framtida överskott. 
Pengarna används av filmföretag för att utveckla och lansera projekt 
nationellt och internationellt. Eftersom det inte finns en garanti att filmen 
produceras är denna stödform förknippat med en risk. Men under tiden 
denna utveckling sker, pågår arbete i Värmland och merparten av pengarna 
torde förbrukas lokalt. Jag tror nivån 2 miljoner per år kan täcka det 
”behov” som finns i Värmland under de närmaste åren. 

2. Skapa möjligheter genom lokala banker, offentliga myndigheter eller 
investmentorgan (typ ALMI) att få fram lån till utveckling och produktion 
av filmprojekt. I många fall handlar det om att filmföretag inte har 
tillräcklig historisk bakgrund eller substansvärde för att ställa upp med 
borgen eller annan säkerhet. Här kan ett regionalt investmentprogram med 
fördelaktiga lån spela en stor roll. FiV kan på något sätt ikläda sig rollen 
som ekonomisk garant. 

3. Få fram ett seriöst investmentkapital för produktion av värmländska 
kommersiella filmer, eller filmer som produceras av externa bolag men i 
Värmland (och troligen med ett visst krav på värmländskt deltagande). För 
att ett sådant stöd ska spela någon som helst nationell roll torde en årlig 
nivå kring 15-30 miljoner krävas. Värmlandska pengar läggs till 
produktioner där nationella och internationella aktörer lägger motsvarande 
(eller större) andelar för produktionen. Dessa pengar ska ses som rena 
investeringar och återbetalas ur filmernas avkastning. 



 

 

Jag vet att Assorted Nuts Animations Studios idag står med en möjlighet att få producera en 
stor internationell animerad spelfilm (Sveriges hitills dyraste spelfilm när projektet drar 
igång). Samtidigt har utvecklingsarbetet tagit mycket tid och dragit resurser som ett nybildat 
företag med unga medarbetare till stor del fått bära själva (nästan två miljoner kronor). 
Företaget står i praktiken på ”randen till avgrunden” samtidigt som man står med ena foten på 
en framgångsrik väg som leder till ett livskraftig företag med ett 25-tal anställda inom kanske 
ett halvår. Det är en svår balansgång, och jag vet att om den bidragform jag pekar på under 1. 
ovan skulle finnas på marknaden idag, skulle FiV i praktiken garantera den stora 
filmprouktionen till Karlstad. Jag ber dig fundera på om den möjligheten, trots dagens 
regelverk, kan finnas. 

 

Jag ser fram emot att utveckla filmen i Värmland tillsammans och jag står naturligtvis till 
förfogande för ytterligare samtal. 

 

Med vänlig hälsning, 

 
Bo Landin 
VD Muddy Boots Productions AB 
Styrelseordförande Assorted Nuts Animation Studios AB 
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