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SAMMANFATTNING 
 

Svenska Filminstitutet har gett Fikra i uppdrag att undersöka och analysera hur 
internationella produktionsbolag, d v s svenska och utländska bolag som är verksamma 
utanför sitt ursprungsland, väljer inspelningsplats. Uppdraget omfattar att: 

1. Identifiera de beslutskriterier som är viktigast för producenten inför val av 
inspelningsplats och dela in dem i två kategorier:  

a. Ease of Production, d v s de praktiska och funktionella argumenten som är viktiga 
för själva genomförandet av inspelningen.  

b. Economic Attractiveness, d v s de ekonomiska och finansiella argumenten som är 
viktiga för filmprojektets ekonomi.  

2. Etablera viktvärden för hur dessa kriterier står i relation till varandra inom de två 
kategorierna (Med ”viktning” menar vi hur stor betydelse en producent lägger på ett 
kriterium i förhållande till ett annat). 

3. Givet ovan viktningar och beslutskriterier, identifiera hur Sverige positionerar sig som 
inspelningsplats i förhållande till ett urval av andra länder i Europa.  

För att besvara nyckelfrågorna har vi kombinerat skrivbordsundersökning (d v s insamling av 
sekundära data) med intervjuer samt utskick av enkäter. Vi genomförde ett antal 
djupintervjuer med experter från filmbranschen i syfte att identifiera de viktigaste 
beslutskriterierna inför en filminspelning. Därefter fastställdes viktvärden för beslutskriterier 
genom en enkät till internationella producenter där vi applicerade en beslutsteoretisk modell 
kallad Analytical Hierarchy Process. Parallellt skickades en separat enkät till lokala rådgivare 
vid filminspelningar, huvudsakligen filmkommissionärer, för att kunna indexera ländernas 
komparativa prestanda inom respektive beslutskriterium. Med beslutskriteriernas vikter och 
ländernas jämförelsetal kunde vi därefter rita upp en s k marknadspreferensmatris, där 
länderna i vår undersökningsgrupp kunde placeras i ett diagram utifrån deras respektive 
resultat i Ease of Production och Economic Attractiveness.  

Under beslutskategorin Ease of Production fick beslutskriteriet Utbud av inspelningsmiljöer 
högst viktning (19,5 procent). Näst högsta vikt var tillgång till kompetens samt säkerhet (båda 
viktades med 16,1 procent). Därefter tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (15,0 procent), 
tillåtna arbetstider (12,6 procent), inspelningsvänlighet (12,4 procent) och slutligen kunskaper i 
engelska (8,3 procent). Analysen visar dock att det finns viktiga skillnader mellan 
producenternas prioriteringar beroende på deras bakgrund och den aktuella produktionen. 
Till exempel anser amerikanska producenter i högre utsträckning än skandinaver att säkerhet 
är viktigt. En annan skillnad är att producenter med stora budgetar värdesätter tillgång till 
kompetens högre än vad producenter med mindre budgetar gör. Inom Ease of Production 
rankades Storbritannien högst medan Sverige placerades på en femte plats i en grupp 
besående av 13 länder.  
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Under kategorin Economic Attractiveness viktades produktionsincitament allra högst med 
36,8 procent. På andra plats kom lokala kostnader med en vikt på 29,4 procent. Det tredje 
viktigaste beslutskriteriet var utbud av nationella och regionala fonder (22,7 procent) och lägst 
prioritet fick valutarisk (11,1 procent). Under den här kategorin kunde totalt 16 länder 
inkluderas. Frankrike rankades högst medan Sverige placerade sig på sista plats eftersom 
landet samtidigt saknar produktionsincitament och har relativt höga lokala kostnader.   

Marknadspreferensmatrisen visar att skillnaderna mellan länderna i beslutskategorin Ease of 
Production också är relativt små. För beslutskategorin Economic Attractiveness går däremot 
en stark gräns mellan länder som har och länder som inte har produktionsincitament. I vår 
scenarioanalys blir det tydligt att om Sverige vill tillhöra de länder som kan konkurrera om 
internationella filminspelningar krävs produktionsincitament.   

Sammanfattningsvis visar denna analys följande om Sveriges konkurrenssituation:  

1. Avsaknad av produktionsincitament gör att Sverige inte är tillräckligt 
konkurrenskraftigt för att attrahera internationella filmproduktioner (undantaget 
projekt med specifika lokaliseringskrav som av konstnärliga skäl inte går att erbjuda 
på annan plats). 

2. Sverige skulle kunna konkurrera om fler produktioner till landet, d v s både behålla 
svenska produktioner som annars riskerar att förläggas utomlands samt attrahera 
utländska produktioner som väljer att spela in i andra länder, om man introducerar 
ett incitamentsystem som är jämförbart med övriga länder i Europa. 

3. Analysen visar att det inte förefaller finnas andra genomförbara åtgärder som 
Sverige skulle kunna implementera för att attrahera internationella filmproduktioner.  

Filmen är till syvende och sist en kreativ process, och varje film i sig ett unikt projekt med egna 
mål, behov och krav. Därför bör produktionsincitament kompletteras med en fortsatt god 
förståelse för enskilda filmprojekts förutsättningar om man vill vara framgångsrik med att 
attrahera fler produktioner till landet.  
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1 INTRODUKTION 
 
1.1 I huvudet på en producent 
 

Hur tänker en producent när hen ska välja inspelningsplats för sin film eller sin dramaserie? 
Vilka faktorer vägs in, och vad är viktigast? 

I samtal med producenter brukar svaret vara enkelt: Producenten vill försöka realisera 
filmarens kreativa vision på ett så ekonomiskt förmånligt sätt som möjligt. Ett annat sätt att se 
på det är att producenten ska se till att få det kreativa verket ekonomiskt genomförbart. Alltså 
brukar svaret ofta låta så här: ”Bottom line” (slutresultatet). Men en inspelning bär på en rad 
frågeställningar där kostnaden inte alltid är så enkel att förutsäga. Vad händer om vi inte får 
vårt filmtillstånd i tid? Vad gör vi om vi inte hittar rätt folk till inspelningen? Hur kan vi säkerställa 
att vi får rätt miljö till våra scener? Vilka säkerhetsrisker är vi beredda att ta för att få filmen 
genomförd? Samtliga frågor leder dock till den slutgiltiga frågeställningen: ”Hur får vi den här 
filmen att gå ihop – såväl kreativt som ekonomiskt?”. Denna fråga har naturligtvis i sin tur bäring 
på hur vi bör resonera kring de ekonomiska incitamenten för filmproduktion, något som berört 
såväl producenter som policymakare i årtionden nu.  

Vi vet redan att tillgång till olika ekonomiska incitament påverkar producenternas val av 
inspelningsplats. Det tydligaste beviset är att titta på hur länderna agerat under senare år för 
att attrahera inspelningar. Idag är det lättare att räkna de länder som saknar incitament än de 
som har. År 2007 hade tolv länder i Europa ett incitamentsystem på plats, d v s ett 
skattefinansierat stödsystem som möjliggör någon form av rabatt på inspelningskostnaderna. 
Tio år senare är denna siffra 27 men väntas bli 30 inom kort. 1 År 2018 väntas endast Sverige, 
Danmark, Luxemburg och Liechtenstein sakna produktionsincitament inom EU-EES området. 
En del menar t o m att avsaknad av incitament har blivit ett hinder eftersom stimulanserna 
numera är regel än undantag. 

Men hur viktigt är produktionsincitament i det större sammanhanget, i jämförelse med alla 
andra omständigheter som producenten måste bedöma inför valet av inspelningsplats? Kan 
det vara så att det finns andra kriterier som måste vara på plats för att producenten seriöst ska 
överväga att förlägga en inspelning i ett land istället för ett annat? 

Fikra kommer att under denna rapport analysera hur det förhåller sig med dessa 
frågeställningar. Och efter att ha undersökt hur producenten väger de olika beslutskriterierna 
mot varandra kommer vi att i den här studien söka förstå vilka länder som har de bästa 
förutsättningarna att väljas för en inspelning. Resultatet av analysen kommer att ge en 
indikation på hur länderna presterar, vilka länder som bör vara mest attraktiva för en 
filmproduktion, och bättre förstå hur Sverige står sig i konkurrensen mot dessa länder.  

                                                
1 European Audiovisual Observatorys websida (http://www.obs.coe.int/)  
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Uppställningen av beslutskriterierna i två kategorier Ease of Production (d v s de praktiska och 
funktionella argumenten som är viktiga för själva genomförandet av inspelningen) och 
Economic Attractiveness (de ekonomiska och finansiella argumenten som är viktiga för 
filmprojektets ekonomi) syftar främst till att ge läsaren (i) en bättre bild på hur Sverige placerar 
sig jämfört med andra länder samt möjligen också (ii) identifiera vilka områden som Sverige 
skulle förbättra sig på för att attrahera fler filminspelningar till sig.   

 

1.2 Uppdraget 
 

Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket att tillsammans med Svenska Filminstitutet 
utreda för- och nackdelar med ett eventuellt införande av ett nationellt incitamentsystem för 
filminspelningar i Sverige. Som en del av detta arbete har Fikra fått i uppdrag att närmare 
identifiera och analysera hur de internationella produktionsbolagen väljer sina 
inspelningsplatser. De nyckelfrågor som ska utredas är: 

- Vad är viktigast för internationella producenter när de väljer inspelningsplatser? 

- Vilka beslutskriterier spelar roll när internationella produktionsbolag väljer 
inspelningsland, och hur kan dessa kriterier viktas? 

- Vilka beslutskriterier kan definieras som s k ”Ease of Production” och ”Economic 
Attractiveness”?  

I syfte att bättre förstå svensk konkurrenskraft i sitt internationella sammanhang belyser 
rapporten också följande fråga:  

- Givet ovan kriterier, deras respektive vikt och placering i skalan Ease of Production resp. 
Economic Attractiveness, var tror vi att Sverige placerar sig som inspelningsplats jämfört 
med andra europeiska länder? 
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2 METOD 
 

2.1 Hur vi genomförde studien 
 

För att genomföra uppdraget har vi kombinerat sekundärdata med djupintervjuer och utskick 
av enkäter.  

Sekundärdata: Sökning och läsning av facklitteratur, offentlig statistik, databaser m.m. för 
att sätta oss in i frågeställningen och hitta relevant teori men också för att få kunskap om 
vilken information som fanns tillgänglig för analysen av kriterierna. 

Djupintervjuer: Samtal med företrädare från de regionala filmkommissionärerna samt några 
producenter med lång erfarenhet av internationella produktioner. Syftet var att identifiera 
relevanta beslutskriterier för analysen och utforma ändamålsenliga enkäter. 

Enkätundersökning riktad mot producenter: En enkätundersökning riktat till 40 
internationella producenter (svenska producenter med erfarenhet av att filma utomlands 
samt utländska bolag som arbetar internationellt). Vi har strävat efter en så bred 
representation av producenter som möjligt, både vad gäller hemvist och erfarenhet, för att 
se vad bakgrunden spelar för roll i bedömningen av beslutskriterierna. 

Enkätundersökning riktad mot filmkommissionärer i Europa: Eftersom många av de 
beslutskriterierna som vi ansåg vara relevanta saknade statistiskt underlag för att jämföra 
länderna med varandra kompletterade vi med ytterligare en enkätundersökning riktat till 
filmkommissionärer verksamma i de länder som ingick i undersökningen. Några av frågorna 
följdes även upp med epost.  

Analys av data: Svaren samlades in till analys och slutsatserna presenteras i denna rapport. 

 
2.2 Marknadspreferensanalysen 
 

När ett företag väljer att expandera internationellt sker det på olika sätt. Vanligen börjar 
företaget att först sälja på sin hemmamarknad, för att därefter etablera sig i grannländer där 
kulturskillnader och de byråkratiska utmaningarna ofta är små. Så småningom söker sig 
företaget till marknader allt längre bort från sitt hemland, för att spridas som ringar på 
vatten. Nästan lika ofta kommer företag till en ny marknad på grund av rena tillfälligheter – t 
ex blir företagets VD kontaktad av en potentiell kund från ett främmande land och företaget 
bestämmer sig så småningom att expandera till en ny marknad. Expansionen tenderar då till 
att bli mer reaktivt och opportunistiskt – d v s företaget reagerar på en presenterad 
möjlighet istället för att göra ett aktivt val. 

Genom en marknadspreferensanalys kan man begränsa slumpens eller den geografiska 
gravitationskraftens inflytande för att i stället skapa utrymme för ett mer rationellt beslut 
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baserat på faktiska möjligheter och tillgänglighet. På liknande sätt kan producentens val av 
inspelningsplats för en ny film eller TV-serie också göras mer planlagt genom att analysera 
flera beslutskriterier inför ett slutligt beslut för inspelningen. 

Robert D. Hisrich, professor i global företagsekonomi vid Kent State University, 
rekommenderar en femstegsraket vid val av marknad: 

1) Identifiera relevanta indikatorer (vi kallar dem för beslutskriterier i denna rapport) 
som är av vikt för en framgångsrik expansion.   

2) Samla in data från valda länder och konvertera till jämförbara beslutskriterier, t ex 
indexvärden. 

3) Bestäm lämplig vikt för varje beslutskriterium för att avgöra hur viktigt detta 
kriterium är för en etablering. 

4) Analysera data. 

5) Välj därefter högst rankad marknad utifrån den ranking som uppstår, t ex genom att 
multiplicera beslutskriteriernas index med deras respektive vikt och addera dem. 
Länderna med högst värde blir då högst rankade.2 

I vår rapport, där vi anpassat modellen för producentens val av inspelningsplats, har vi delat 
upp beslutskriterierna i två kategorier:  

• Kriterier som har en direkt påverkan på budget och projektets ekonomiska 
förutsättningar – i rapporten benämnda som Economic Attractiveness  

• Kriterier som berör det praktiska och funktionella genomförandet av projektet (vilket 
därmed har en mer indirekt påverkan på budget) – i rapporten kallar vi dessa kriterier 
för Ease of Production. 

Marknadsvalet bör alltså vara ett land som placerar sig högt både vad gäller Economic 
Attractiveness och Ease of Production. Om ett inspelningsland blir för dyrt att spela in i, eller 
saknar nödvändig finansiering eller incitament, kommer det sannolikt inte bli aktuellt för en 
produktion, oavsett hur enkelt och praktiskt ett land är att vara verksamt i. Samtidigt 
kommer ett land inte heller vara tillräckligt intressant att spela in i om besvären för att få 
filmen genomförd är för stora, även om det finansiella erbjudandet lockar. 

 

 

 

 

                                                
2 Robert D. Hisrich, ”International Entrepreneurship, Starting, Managing and Developing a Global 
Venture”, Sage Publications 2009. 
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Figur 1: Exempel på en marknadspreferensmatris 

 

 

2.2.1 Val av beslutskriterier 
 

Vilka är de viktiga beslutskriterierna för inspelning av en film? För att svara på frågan har vi 
dels tagit hjälp av tidigare rapporter samt intervjuat ett urval av filmkommissionärer och 
erfarna producenter. Filmkommissionärer i synnerhet, har stor vana av att diskutera 
förutsättningar för olika inspelningar med producenter, och kan därför sägas ha särskild 
expertis om vad som efterfrågas när producenten väljer inspelningsplats. 

Inför diskussionerna om beslutskriterierna har vi också tagit stöd av Olsberg – SPI:s 
flödesschema som illustrerar producentens stegvisa beslutsprocess vid val av inspelningsland 
(se nästa sida). 

Den första förutsättningen som måste uppfyllas är att platsen har de visuella kvaliteterna 
som efterfrågas av filmskaparna. I många fall går det att med hjälp av visuella effekter 
och/eller scenografi återskapa i princip vilken miljö som helst. Ibland händer det dock att 
filmaren har sådana krav på autencitet att detta inte går, eller att det blir för kostsamt att 
återskapa. Ett sådant exempel var inspelningen av David Finschers’s Girl with the Dragon 
Tattoo där regissören insisterade på att göra filminspelningen i Stockholm för att få rätt 
känsla i filmen, trots producenternas invändningar.3 I vår undersökning har vi bett 
producenterna att bortse från dessa tillfällen för att göra jämförelsen av platserna mer 
relevant för studien.  

                                                
3 Samtal med Ingrid Rudefors, f.d. Filmkommissionär i Stockholm 
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Figur 2: The Producer’s Decision Flow Chart 4 

 

 

 

 

Nedan följer de beslutskriterier som vi efter samtalen valt att ta med i analysen. 

Under den kategori av beslutskriterier som vi kallat för Ease of Production har vi: 

- Tillgång till kompetens (Skilled work force): Här syftar vi främst på tillgång till 
kompetenta filmarbetare som kan anställas lokalt för filminspelningen.  

- Utbud av inspelningsmiljöer (Diversity of locations). Vad ett inspelningsland kan 
erbjuda en produktion för typ av miljöer (t ex berg, skog, slott, skyskrapor etc). 

                                                
4 Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual production in Europe, 
Olsberg•SPI, utgiven av European Audiovisual Observatory, December 2014.  .   

Creative specifics that will determine the locations and 
look of the production

Budgeted line-by-line costs of production

The effect of fiscal incentives in reducing such costs

Production infrastructure provision

Depth and capability of crew and their skills

Variety of suitable locations and facilities and whether 
they are in close proximity

Fluctuations in exchange rates

Personal preferences of key talent, particularly the 
director and lead actors

Perceived ease of filming including regulations, licences 
and permits

Effectiveness of support from local film offices and 
commissions

Communications and lifestyle offer (hotels, restaurants)

Safety & Security

Overall "film-friendliness" of the region/state concerned
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- Inspelningsvänlig infrastruktur (Availability of infrastcurure) Vad landet kan erbjuda i 
form av filmstudios, teknisk utrustning, tillgång till flygplatser, hotell etc. 

- Inspelningsvänlighet (Film Friendliness): Hur enkelt eller svårt det är att få 
inspelningstillstånd, kommunicera med lokala myndigheter, få hjälp av 
filmkommissionärer etc. 

- Kunskaper i engelska (English Proficiency): Hur vanligt det är att folk förstår och talar 
engelska i landet. 

- Tillåtna arbetstider (Accepted working hours): Hur vanligt det är att man tillåter 
filmarbetare att arbeta långa dagar utan att fack eller myndigheter ingriper (många 
produktioner förutsätter långa arbetsdagar för såväl planering- som av kostnads-
skäl). 

- Säkerhet (Safety & Security): Hur säkert ett land är att spela in i, om det finns risker 
för t ex kriminalitet, terrorism, konflikter etc. 

 

Den andra kategorin av beslutskriterier som vi kallar för Economic Attractiveness har som 
nämnts en mer direkt påverkan på de ekonomiska förutsättningarna för inspelningen: 

- Tillgång till produktionsincitament (Availability of Film Incentives): Vad ett land kan 
erbjuda för förmånliga incitament såsom skattelättnader och skatterabatter. Med 
produktionsincitament syftar vi på ett skattefinansierat stödsystem som erbjuder 
lägre inspelningskostnader för produktionen.   

- Tillgång till nationella och regionala filmfonder (Availability of National & Regional 
Funds): Vad finns det för möjligheter för en filmproduktion att få sin film finansierad 
genom regionala och nationella filmfonder i landet. Filmproducenternas tillgång till 
fonderna för utländska inspelningar påverkas i stor utsträckning av huruvida det finns 
officiella internationella samproduktionsavtal på plats. Notera att fonder också är ett 
incitament, men att den främst påverkar intäktssidan. Fonder är också oftast 
selektiva i sin natur och har återbetalningskrav (några få, som t ex Svenska 
Filminstitutet, kräver dock ingen återbetalning).  

- Lokala Produktionskostnader (Local Costs): Vad det kostar att vara verksamt i 
landet, t ex lönekostnader, logistikpriser och levnadskostnader.  

- Valutarisk (Foreign Exchange Risk): Valutans kursändringar (volatilitet) och riskerna 
med att handla i en annan valuta.  
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2.2.2 Val av länder 
 

I nästa steg har vi, tillsammans med uppdragsgivaren, valt ut länder som ansågs mest 
relevanta att ha med i undersökningen. Målsättningen var att ha med länder i Europa som 
attraherat många internationella inspelningar och som svenska producenter ofta vänder sig 
till, m a o länder som kan betraktas som konkurrenter med Sverige om filminspelningar (se 
tabell 1 nedan)  

För analysens kvalitet har det också varit angeläget att få tillgång till relevanta och 
jämförbara data. Eftersom vi inte lyckades få tillräckligt tillförlitlig information från Island och 
Estland både vad gäller beslutskategorierna Economic Attractiveness och Ease of Production, 
valde vi att utelämna dessa länder från analysen. Ytterligare två länder, Frankrike och Estland 
saknade vi tillräckligt med information för att analysera Ease of Production och ingår således 
endast i analysen av Economic Attractiveness. De länder som vi har tillräckligt med 
information för att placeras in i marknadspreferensdiagrammet blev således totalt tretton 
(markerade i fetstil) 

 

Tabell 1: Undersökningsländer med kvalificerade uppgifter för analys 

Länder  Ease of Production Economic Attractiveness 
Belgien √ √ 
Danmark √ √ 
Estland X √ 
Finland √ √ 
Frankrike X √ 
Island X X 
Irland √ √ 
Lettland X X 
Litauen √ √ 
Nederländerna √ √ 
Norge √ √ 
Polen √ √ 
Storbritannien √ √ 
Sverige  √ √ 
Tjeckien √ √ 
Tyskland √ √ 
Ungern √ √ 

 
 

2.2.3 Samla in data och konvertera till jämförbara beslutskriterier 
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För att samla in information om producenternas syn på beslutskriterierna gick vi ut med en 
enkät till 40 producenter i Europa och Nordamerika. Vi har varit måna om att ha ett så 
representativt urval som möjligt för att se hur producenternas svar skiljer sig utifrån 
produktionstyp, genre och ursprungsland (s k kvoturval). Parallellt med detta har vi också 
samlat in data kring kriterier som vi valde i steg 1. En utmaning har varit att försöka få in 
jämförbar relevant statistik mellan de olika länderna. För att jämföra länderna emellan har vi 
utgått från en indexerad poängsättning. I flertalet fall har vi tagit fram egna modeller för 
beräkning av index baserat på insamlade svar från filmkommissionärerna och från andra 
källor, ofta bestående av flera kriterier som vi har viktat utifrån egen bedömning.  

Det bör återigen belysas att svaren i en sådan analys kommer i bästa fall vara approximativ. 
Svaren ska inte heller ses som en obestridlig ranking av länderna, utan är mer en 
uppskattning baserad på insamlade data.  

 

2.2.4 Att vikta beslutskriterierna 
 

Att förstå beslutskriteriernas betydelse i producentens val av inspelningsland, samt 
viktningen av dessa, är en väsentlig del av uppdraget. Med ”viktning” menar vi hur stor 
betydelse en producent lägger på ett kriterium i förhållande till de övriga kriterierna. 
Resonemanget kring begreppet viktning åskådliggörs med nedanstående förenklade 
exempel:  

Beslutsunderlaget X innehåller tre beslutskriterier; kriterierna A, B samt C. Dessa 
kriterier är en del av beslutsunderlaget och deras vikt ska summera till 100%. 
Kriterium A viktas i detta exempel till 50 procent, och utgör alltså det viktigaste 
kriteriet. Kriterium B bedöms ha en mindre betydelse och viktas till 30 procent av 
X. Kriterium C är det minst viktiga beslutskriteriet och viktas till 20 procent i det 
totala beslutsunderlaget X. Ett beslutsproblem kan t ex vara ett bilköp, där 
beslutskriterierna för köparen är prestanda, driftskostnad och säkerhet. 

 

Det finns en stor mängd av beslutsanalytiska modeller och beslutsstödsmetoder för den här 
typen av analys, var och en med sina respektive styrkor och svagheter. (För en genomgång 
av några av de vanligaste metoderna. Se t ex Merkhofer5). 

En särskild klass av modeller är Multikriterieanalys (Multi Criteria Decision Analysis, förkortat 
MCDA), som handlar om situationer där beslutsfattaren måste ta hänsyn till och 
kompromissa mellan flera olika mål och intressen under processen som analyserar 
problemet, t ex våra beslutskriterier inom Economic Attractiveness samt Ease of Production. 

                                                
5 Merkhofer, M.W. (1999) . Assessment, Refinement, and Narrowing of Options. In: Dale, V.H., & 
English, M.R. (Eds.) Tools to aid environmental decision making. New York: Springer 
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Den metod som vi har valt för denna analys är Analytical Hierarchy Process (AHP), en 
multikriterieanalys utvecklat av matematikern Thomas L. Saaty6. Metoden, som bygger på att 
beslutsfattaren får göra parvisa jämförelser mellan olika beslutskriterier, är designad för 
utvärdering av komplexa beslut och kan hantera indata från flera respondenter. Dessutom 
ger modellen ett mått på inkonsistensen hos respondenternas utsagor genom att mäta ett s 
k inconsistency ratio där svaren analyseras och bedöms utifrån avvikelser. (Ett svar med för 
hög inkonsistens kan bearbetas med respondenten eller helt enkelt sorteras bort då det 
verkar avvika för mycket från respondentens egna uppfattningar avgjorda från andra svar.) 
En beskrivning av modellen finns i bilaga A med rekommendation för vidare läsning. Vi 
redovisar där även AHP matrisen för Ease of Production samt Economic Attractiveness där 
respondenternas svar har räknats ut och sammanfattats. 7 

Eftersom vi undersöker flera respondenter kan man också se om det råder konsensus i 
gruppen kring viktningarna. En hög procentsats indikerar att det råder stor enighet i gruppen 
om hur viktningen av de olika kriterierna bör vara. En procentsats under 50 procent, å andra 
sidan, är en indikation på att gruppen är splittrad avseende beslutskriteriernas vikt. 

Vi har tagit hjälp av Klaus D Goepels skala för att tolka värdena8:   

- Mycket låg konsensus: under 50 % 

- Låg konsensus: 50 % – 65 % 

- Medelgod konsensus: 65 % – 75 % 

- Hög konsensus: 75 % – 85% 

- Mycket hög konsensus: Över 85 % 

Ju större konsensus i gruppen, desto troligare är det att andra individer som tillhör gruppen 
håller med. Naturligtvis så gäller det även att ju fler personer som ingår i gruppen som 
undersöks, desto större risk är det för att den ska vara oenig.  

 
2.2.5 Indexering och analys av data  
 

Efter att svaren från producenterna samlats in och vi med hjälp av AHP-metoden räknat ut 
beslutskriteriernas vikter ska dessa sättas i relation till hur respektive land presterar. För att 
jämföra länderna emellan har vi indexerat samtliga beslutskriterier på en skala från 1 till 100, 
där 1 representerar det svagaste värdet medan 100 utgör det högsta som ett kriterium kan få. 

                                                
6 T. L. Saaty, "The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation", 
McGraw-Hill, 1980. 

7 För uträckningarna har vi tagit hjälp av: Goepel, Klaus D., BPMSG AHP Excel template with 
multiple inputs, version 04.05.2016 – http://bpmsg.com, Singapore 2013 

8 Goepel, Klaus D, https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-to-understand/ 
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Indexeringen beräknas genom att ett eller fler kriterier viktas och multipliceras till ett 
sammanhållet värde. I de fall då vi inte har hittat några allmänt vedertagna jämförelsetal har 
vi skapat egna index för analysen.  

Nedan följer en kort beskrivning av hur respektive index har tagits fram innan dessa viktats 
med beslutskriteriets AHP-värdet. En mer detaljerad beskrivning av hur vi har gått tillväga 
med indexeringen förklaras i bilaga B: 

Tillgång till kompetens: Vi har utgått från Eurostats statistik på antalet anställda i 
filmproduktion i utvalda länder (både nominellt och relativt till totalt antal sysselsatta i 
ekonomin) och viktat detta med antalet personer sysselsatta i den upphovsrättsliga sektorn, 
som är närbesläktat med de kulturella och kreativa näringarna (”copy-right intensive 
industry”).  

Utbud av inspelningsmiljöer: Detta kriterium är naturligtvis mycket svår att mäta. Vi har ändå 
försökt åstadkomma ett index genom att låta filmkommissionärerna få svara på ett antal 
frågor om förekomsten av de vanligaste typerna av inspelningsplats i deras länder (t ex berg, 
sjö, snö, skyskrapor etc).  

Tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur: Tyngdvikten här ligger på tillgången av 
inspelningsstudios och uthyrningsfirmor av filmutrustning baserat på filmkommissionärernas 
svar. Vi har även räknat med Världsbankens infrastrukturindex, vilket är en del av s k Logistics 
Performance Index (LPI).  

Inspelningsvänlighet: För att bedöma ett lands inspelningsvänlighet har vi huvudsakligen 
utgått från enkätsvar och uppföljningsfrågor om bl a filmtillstånd. Vi har även valt att 
inkludera Världsbankens ”Ease of Doing Business Index”, en ranking som tar en rad faktorer i 
beaktning, däribland enkelhet att starta företag, betala skatter, erhålla krediter, byggtillstånd 
etc.  

Kunskaper i engelska: Vi har utgått från utbildningsföretaget EF Education index om 
engelskkunskaper i olika länder.  

Tillåtna arbetstider: Vi har i enkäten frågat filmkommissionärerna om arbetstid under 
filminspelningar i deras respektive länder.  

Säkerhet: Vi har valt att utgå från ett relativt nyutvecklat index av The Institute for 
Economics and Peace tillsammans med International Police Science Association kallat för 
World Internal Security and Police Index (WISP).  

Tillgång till produktionsincitament: Eftersom varje land har konstruerat egna unika 
incitamentsystem för att attrahera filminspelningar blir dessa väldigt svåra att jämföra. Med 
detta sagt så är det inte så att jämförelser aldrig har gjorts. T ex har No Film School, ett 
digitalt nätverk för filmbranschen, gjort en sådan rangordning mellan olika länder.9 I vår 
jämförelse har vi utgått från den aktuella rabatten, och tagit hänsyn till ansökningstak per 

                                                
9 http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates 
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projekt, krav på s k kulturella tester, eventuella utläggskrav för projektet, samt hur stor den 
nationella budgeten som incitamentsystemet drivs efter.  

Tillgång till nationella och regionala fonder: Även denna jämförelse är komplicerad för att 
göra helt rättvisande eftersom fondernas konstruktion varierar. I vår modell har vi utgått från 
bl.a. fondens storlek, om det finns ett återbetalningskrav eller inte, ansökningsgräns för 
projekt, ifall fonden gäller såväl TV som film, om det finns krav på utlägg i landet, och om det 
föreligger något krav på kulturellt innehåll i produktionen (ett vanligt krav i EU både vad 
gäller fonder som produktionsincitament).  

Lokala produktionskostnader: I vårt index har vi dels utgått från arvodeskostnader för det 
lokala filmteamet baserat på information från filmkommissionärerna samt ett 
levnadskostnadsindex.10  

Foreign Exchange Risk: Vi har här tagit fram ett index baserat på respektive valutas volatilitet 
gentemot den amerikanska dollarn. Ju högre index, desto mer stabil är valutan mot dollarn, 
och desto lägre risk för valutakursförändring.  
 
 

2.3 Problem och utmaningar med analysen 
 

Ingen modell är perfekt och eftersom detta är första gången som metoden appliceras på 
filmområdet, så finns det naturligtvis utrymme att förfina, förbättra och utveckla metoden. 
Här är några av de utmaningarna som vi har haft och hur vi har försökt att bemöta dem: 

 

Ø Varje produktion är unik: Under de djupintervjuer vi hade inför 
enkätundersökningen har det mer än en gång nämnts att varje 
filmproduktion är unik, och att det därför är väldigt svårt att generellt tala om 
viktningar av beslutskriterier. En producent kommer inte sällan väga vissa 
kriterier olika beroende på produktion hen är involverad i.  

Förklaring: Enkätundersökningen är skickad till 40 producenter och analysen 
bygger på 20 kvalificerade svar. Dessutom erbjuder modellen en 
konsensusratio (consensus ratio) och som hjälper oss att bedöma 
respondenternas enighet. Vi har också begärt att producenten specificerar 
genre och budget på produktionen hen har haft i åtanke när hen har svarat 
på enkätundersökningen. Detta hjälper oss att se om det går att identifiera 
viktiga skillnader beroende på produktion (t ex storlek och genre). Slutligen 
har vi också i inledningstexten begärt att producenten ska bortse från 
produktioner som är beroende av vissa specifika inspelningsmiljöer för att 
tillgodose produktionens estetiska krav (t ex bortse från filmer som kräver 
Eiffeltornet och inte kan filmas någon annanstans än i Paris). Varje produktion 

                                                
10 https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017-mid&region=150 
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rekommenderas göra sin egen bedömning utifrån sina egna förutsättningar 
(d v s rapporten bör inte ses som ett beslutsunderlag för enskilda projekt.) 

 
Ø Beslutskriterier från olika länder kan ha olika mätvärden: Några av 

kriterierna som vi har valt är extremt svåra att mäta och bygger på subjektiva 
bedömningar från respondenterna och författarna. Dessutom är det inte 
alltid som respondenterna har haft möjlighet att utgå från liknande 
förutsättningar.  

Förklaring: Vi har i möjligaste mån försökt utgå från kriterier där det finns 
vedertagna index. I vissa fall har detta inte gått, utan vi har då varit tvungna 
att förlita oss på filmkommissionärernas svar och bygga egna jämförelsetal. 
Problem har ibland uppstått när filmkommissionärer har olika arbetsfält (t ex 
regionalt istället för nationellt perspektiv). Har vi märkt att det inte har gått 
att dra någon meningsfull jämförelse länder emellan, har vi valt att exkludera 
landet från analysen. Att bygga modeller för indexering kräver ofta 
omfattande analys, men allt som oftast finns det ändå en viss grad av 
subjektivitet. Vi har genomfört viss känslighetsanalys för att se hur ranking 
och indexering påverkats beroende på viktning och vi har noterat att det går 
att få variationer på enskilda resultat genom att ändra förutsättningarna. 
Däremot tycks de övergripande slutsatserna av rapporten hålla, även om vi 
gör betydande ändringar i kriterierna (vilket bl a framgår av 
scenarioanalysen). Det bör dock återigen understryka att den här typen av 
jämförelser ändå i bästa fall är approximativt och syftar mer till en generell 
uppskattning av hur länderna placerar sig gentemot varandra.  
 

Ø Vi jämför äpplen och päron: Kan respondenterna verkligen göra en rationell 
bedömning om t ex vikten av inspelningsvänlig infrastruktur i jämförelse med 
tillgång till kompetens? 

Förklaring: Vi har vänt oss till beslutsteori, ett omfattande tvärvetenskapligt 
område med gott om beslutsanalytiska metoder. Vårt val har hamnat på AHP 
metoden som har använts för att analysera liknande frågeställningar inom 
internationell företagsekonomi11 

Ø Respondenternas uppfattning om beslutskriterierna skiljer sig från det vi 
faktiskt mäter: Det är inte självklart att en producent uppfattar t ex 
inspelningsvänlig infrastruktur på samma sätt som vi har gjort.  

Förklaring: I enkäten som skickades hade vi en kortare beskrivning av de olika 
beslutskriterierna för att undvika eventuella missuppfattningar. 
 

                                                
11 se t.ex. ”The Application of AHP Approach for Evaluating Location Selection” International 
Journal of Research in Business and Social Science IJRBS Vol.2 No.4, 2013 ISSN: 2147-4478 
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Vi välkomnar naturligtvis mer omfattande undersökningar än vad som har varit möjligt för 
denna analys för att säkerställa högre grad av tillförlitlighet i framtida studier. 

 

2.4. Film & TV 
 

Vi har i rapporten fokuserat på lång spelfilm, d v s minst 60 minuter, främst för att vi saknade 
tillräckligt med svar från TV-producenter (endast två av våra respondenter refererade till TV-
produktioner). Vi har inte heller fördjupat oss i frågeställningar som gäller dokumentärfilmer 
eller animationsfilmer av liknande skäl.  

Det finns dock som bekant nära band mellan spelfilm och TV. I Sverige är TV-produktion 
mycket viktigt, men förutsättningarna för finansiering skiljer sig från filmproduktion och vi 
kan därför anta att behoven ser annorlunda ut. P g a av uppdragets tidsplan och omfattning 
har vi dock inte kunnat fördjupat oss i de andra audiovisuella formerna, men en separat 
studie men med liknande metodik skulle kunna göras för att undersöka beslutskriterierna 
även där. 
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3 ANALYS & RESULTAT 
 
Syftet med producenternas enkätundersökning var att få en förståelse för hur de viktar olika 
beslutskriterier inför valet av inspelningsplats. Därefter har vi med hjälp av sekundär 
information och en enkät riktat mot filmkommissionärer i Europa sökt att ta fram 
komparativa data för hur länderna i vår undersökning presterar inom respektive 
beslutskriterium.  

Analysen är uppdelad i följande delar: 

- Producenternas erfarenheter: För att se hur viktningarna skiljer sig mellan olika 
produktionstyper bad vi producenterna att i sina svar utgå från sitt sista projekt. Vi 
visste också vilka länder som producenterna var verksamma i. Här redogör vi kort för 
urvalets fördelning beträffande hemvist, genre och budgetkategori.  

- Producenternas viktning av beslutskriterierna: Vi har delat upp producenterna i olika 
grupper utifrån deras geografiska hemvist, produktionens budget, och filmgenre för 
att undersöka om viktningarna av beslutskriterierna skiljer sig beroende på 
producenternas bakgrund.  

- Filmkommissionärernas ranking av beslutskriterierna: Filmkommissionärer har 
löpande kontakt med ett stort antal internationella producenter och besitter en unik 
kompetens och kunskap kring producenters val av inspelningsplats. Vår 
undersökning ställde därför också frågan till filmkommissionärerna om vad de trodde 
var viktigast för producenten för att se om deras uppfattning stämde överens med 
svaren från vår enkät.  

- Ländernas inbördes ranking: Vi har därefter studerat respektive beslutskriterium och 
undersökt hur länderna rankar sig utan att ta hänsyn till viktningen. Vi tittar också på 
ländernas möjligheter att påverka beslutskriteriernas värde. Några av de kriterierna 
som finns med är relativt enkla för ett land att påverka, t ex genom lagstiftning. 
Andra är givna och mer eller mindre omöjliga att påverka. Vi reder ut vad ett land kan 
och inte kan göra för att bli mer attraktivt för inspelningar. 

- Preferensmatrisen: Med utgångspunkt från producenternas viktningar av 
beslutskriterierna och ländernas värden på respektive kriterium plottas länderna ut i 
en produktionspreferensmatris baserat på Ease of Production och Economic 
Attractiveness. 

- Scenarioanalys: Vad händer om Sverige inför ett produktionsincitament liknande 
Finland eller Storbritannien? Vad händer om vi istället satsar på att ha fler filmfonder 
som i Tyskland? I avsnittets avslutande analysdel undersöks vad som skulle kunna 
hända med Sveriges attraktionskraft om förutsättningarna för någon av de viktigare 
beslutskriterierna skulle förändras. 
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3.1 Producenternas bakgrund 
 

För att förstå hur producenterna viktar de olika beslutskriterierna gick vi ut med en enkät till 
totalt 40 producenter. Resultatet baseras på svar från 20 kvalificerade respondenter. 
Eftersom varje produktion är unik, så bad vi producenterna att inledningsvis svara på frågan 
om hens senaste produktion och använda den produktionen som utgångspunkt i sina 
enkätsvar. Detta för att se om produktionstypen eller producentens hemvist påverkar 
viktningen av kriterierna. Det är svårt att dra några definitiva slutsatser om preferenserna 
med det begränsade urvalet, men om konsensus mellan respondenterna är hög kan det ge 
en god indikation om vad som kan förväntas ifall undersökningen utökas med en större 
urvalsgrupp. 

 

Diagram 1: Respondenternas hemvist 

 

 

Producenterna som svarade på enkäten har arbetat med en stor variation av produktioner. I 
vårt urval har vi haft flest projekt inom gruppen Action/Adventure och Drama (8 vardera). 
Näst populärast var Komedier och Thrillers. Värt att notera att två representanter svarade för 
TV-serier. Bland genre som inte fanns med i vårt urval återfanns t ex Skräck, Musikal, 
Västernfilmer och Krim. Respondenterna hade möjlighet att svara på fler än en genre (t ex 
Action-komedi). 
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Diagram 2: Producenternas projekt 

 

 

Vi bad också producenterna att svara på vilken ungefärlig budget som deras senaste 
produktion omfattade. Svaren är angivna i euro.  

Diagram 3: Producenternas budget för referensprojektet 
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Sammanfattningsvis kan nämnas att respondenterna i undersökningen tycks på ett bra sätt 
representera filmindustrin, både vad gäller geografisk hemvist, genre och projektbudget. 
Med endast två respondenter som svarade för TV-serier är dock underlaget för litet för att 
dra några slutsatser om just denna grupp respondenter.  

 
3.2 Producenternas viktning av beslutskriterierna 
 

Frågeenkäten, som bestod av totalt 33 frågor var uppdelat i tre delar:  

- I den första delen av enkäten bad vi producenterna att genom parvisa jämförelser 
försöka utreda vilka beslutskriterier som väger tyngst i kategorin Ease of Production.  

- I den andra delen sökte vi på samma sätt utreda vilka kriterier som var av stört vikt i 
kategorin Economic Attractiveness.  

- Slutligen, i den tredje delen av enkäten bad vi producenterna själva ge sin syn på vilka 
länder som de uppfattade hade de mest generösa incitamentsystemen och om de 
tyckte att de fanns några beslutskriterier som inte täcktes av enkäten.  

De parvisa jämförelserna genomfördes enligt AHP-metodens principer. Enkäterna till 
producenterna och filmkommissionärerna återfinns i bilaga C. 

 

3.2.2 Variation på inspelningsmiljöer viktigast i Ease of Production 

Av de 20 respondenterna som svarade på enkäten var 18 svar tillräckligt konsistenta för att 
inkluderas i underlaget (d v s svaren hade en acceptabel inkonsistensratio, se avsnitt 2.2.4 
samt bilaga A). Utbud av inspelningsmiljöer kom ut med högst viktning (19,5 procent). Näst 
viktigast beslutskriterium var säkerhet samt tillgång till kompetens (16,1 procent). Därefter 
tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (15,0 procent), tillåtna arbetstider (12,6 procent), 
inspelningsvänlighet (12,4 procent) och slutligen kunskaper i engelska (8,3 procent). 
Cirkeldiagrammet nedan visar hur viktningen har fördelats mellan de olika beslutskriterierna. 

Viktfördelningen är relativt väl balanserad med små skillnader mellan de olika kriterierna – de 
utvalda kriterierna betraktas m a o som mer eller mindre lika viktiga, med undantag av utbud 
av inspelningsmiljöer som viktades mer än dubbelt så mycket som kunskaper i engelska.  
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Diagram 4: Beslutskriteriernas viktning för Ease of Production  

  

 

 

Ett viktigt värde att lyfta fram här är den s k konsensusindikatorn (”consensus indicator”, se 
avsnitt 2.2.4), dvs i vilken utsträckning som det råder konsensus bland den tillfrågade 
gruppen om viktningen. Konsensusvärdet för respondenterna i sin helhet var 68,1 procent, 
vilket kan alltså betraktas som ett godkänt värde.12  

 

3.2.3 Viktfördelning i Ease of Production enligt geografisk hemvist 

Diagrammet nedan visar hur producenterna viktar sina beslutskriterier baserat på deras 
hemvist. Producenterna har delats in i tre grupper: Norden, Övriga Europa samt USA.  

  

                                                
12 https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-to-understand/  
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Diagram 5: Viktning av Ease of Production baserat på geografisk hemvist 

 
 

Respondenterna från Norden hade en konsensusindikator på 78,7 procent vilket anses som 
högt.13 Precis som undersökningsgruppen i sin helhet viktades utbud av inspelningsmiljöer 
högst (19,4 procent). Strax därefter fick tillåtna arbetstider näst högst viktning (18,9 
procent). På tredjeplats kom tillgång till kompetens (16,2 procent). Inspelningsvänlighet (13,5 
procent) och inspelningsvänlig infrastruktur (13,4 procent) hamnade på nästan identisk 
viktning. Säkerhet hamnade näst sist (10.7 procent) och minst viktiga beslutskriterium var 
engelska kunskaper (7,9 procent). 

Respondenterna från Europa hade också en hög konsensusindikator på 79,6 procent. Det 
som är talande för de europeiska producenterna är att de lägger betydligt större vikt på 
utbud av inspelningsmiljöer än i genomsnitt. Kriteriet viktades till så mycket som 30,7 procent. 
På avlägsen andra plats kom tillgång till kompetens (14,6 procent), på tredjeplats 
inspelningsvänlighet (12,5 procent), på fjärdeplats inspelningsvänlig infrastruktur (12,3 
procent) och på femte plats tillåtna arbetstider (10,8 procent). Minst vikt la man på säkerhet 
(9,8 procent) och engelska kunskaper (9,2 procent). 

Respondenterna från USA fick en relativt låg konsensusindikator (58,5 procent), d v s det 
rådde oenighet i den gruppen kring viktningen av beslutskriterierna. Amerikanska 
producenter värdesätter säkerhet betydligt högre än sina europeiska kollegor, vilket fick 29,5 
procent. Inspelningsvänlig infrastruktur värderas också högre än i Europa (16,2 procent). På 
tredje plats hamnar tillgång till kompetens (14,7 procent) – ungefär på samma nivå som i 
Europa. Det fjärde mest värderade kriteriet var utbud av inspelningsmiljöer (11,8 procent), 

                                                
13 Ibid 
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vilket alltså var betydligt lägre än i Europa. Amerikanska producenter placerade 
inspelningsvänlighet på femte plats (11,0 procent), därefter tillåtna arbetstider (10,4 procent) 
och på sista plats, kanske något förvånande, kunskaper i engelska (6,5 procent). Det bör dock 
understrykas här att eftersom konsensusindikatorn var låg i denna grupp, så bör man vara 
försiktig med att dra förhastade slutsatser om hur denna grupps viktade beslutskriterierna. 

Några intressanta observationer kan dock dras utifrån den geografiska grupperingen av 
producenterna: 

- Europeiska producenter värdesätter utbud på inspelningsmiljöer väldigt högt, och 
betydligt högre än sina amerikanska kollegor. Anledningen kan vara att när 
amerikanska producenter reser till en plats så är det mer drivet av en specifik plats 
och inte nödvändigtvis för att filma på många olika platser, en annan är att 
europeiska produktioner kan ha en begränsad budget som sätter större restriktioner 
på resor.  

- Säkerhet är något som amerikanska producenter värdesätter betydligt högre än sina 
europeiska kollegor. Anledningen kan ha att göra med försäkringsfrågor, risken för 
skadeståndsanspråk och att man oftare har dyrare produktioner med högt betalda 
skådespelare med i truppen, men också kulturella skäl.  

- Engelska språkkunskaper verkade vara relativt oviktigt för hela gruppen, vilket kan 
bero på att man förlitar sig på att lösa de viktigaste lokala frågorna genom sin lokala 
produktionspartner (vilken man förmodligen förväntas kunna kommunicera med från 
början). 

 

3.2.4 Viktfördelning i kategorin Ease of Production i relation till 
produktionens storlek 

En annan aspekt som kan spela roll i hur producenten värderar de olika beslutskriterierna för 
val av produktionsplats är naturligtvis projektets storlek. Nedan redovisas för hur vikterna 
fördelas beroende på produktionsstorlek (eftersom endast en respondent representerade 
en produktion för under 2 miljoner euro så valde vi att inkludera respondenternas svar i 
gruppen 2 – 10 miljoner euro): 

Respondenterna som representerade filmprojekt med en budget under 10 miljoner euro 
hade en konsensusindikator på 87,9 procent, vilket bedöms vara mycket högt.14 
Viktfördelningen mellan beslutskriterierna låg relativt nära varandra. Störst vikt fick kriteriet 
tillåtna arbetstider (21,2 procent) följt av utbud av inspelningsmiljöer (18,2 procent) och 
Inspelningsvänlighet (17,0 procent). Därefter kom inspelningsvänlig infrastruktur (12,0 
procent) och tillgång till kompetens (10,6 procent). Lägst viktning fick kriterierna kunskaper i 
engelska och säkerhet (båda 10.5 procent).  

                                                
14 Ibid 
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Respondenterna som arbetat med projekt på mellan 10 och 50 miljoner euro hade en 
konsensusindikator på 66,4 procent (medelgod nivå). Att det var lägre konsensus i denna 
grupp kan bero på det stora budgetspannet (10 t o m 50 miljoner euro). I den här gruppen 
värdesattes utbud av inspelningsmiljöer högst (21,6 procent) följt av inspelningsvänlig 
infrastruktur (20,4 procent). På mellanplaceringarna noteras tillgång till kompetens (15,9 
procent) och inspelningsvänlighet (12,0 procent) medan kunskaper i engelska (9,3 procent) 
och tillåtna arbetstider (8,3 procent) värderades lägst. 

 

Diagram 6: Viktning av Ease of Production baserat på budget 

 
  

Respondenter som representerade stora projekt på över 50 miljoner euro viktade tillgång 
till kompetens högst (25,4 procent) tätt följt av säkerhet (24,7 procent). Som nummer tre 
fanns inspelningsvänlig infrastruktur (15 procent), därefter utbud av inspelningsmiljöer (13,1 
procent), tillåtna arbetstider (9,5 procent) och slutligen kunskaper i engelska (5,5 procent). 
Konsensusnivån i gruppen var hög, 78 procent. 

Precis som för analysen av hemvist finns det ett antal intressanta observationer och 
slutsatser som man kan dra av uppdelningen utifrån filmbudget. 

- Konsensus mellan respondenterna är god, i synnerhet för den grupp som 
representerade filmer under 10 miljoner euro. M a o kan man sluta sig till att 
filmbudgeten spelar en stor roll för hur producenten kommer vikta de olika 
beslutskriterierna vid en filminspelning.  
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- Den andra är att tillåtna arbetstider är något som särskilt uppskattas av filmer med 
lägre budget. Kanske inte så förvånande då detta har en viktig kostnadsminimerande 
effekt. 

- Den tredje är att inspelningsvänlighet verkar ha en mindre betydelse ju större 
produktionen är. En möjlig orsak till detta är att producenter till större projekt ofta 
har budget för professionella supporttjänster i inspelningslandet. 

- Den fjärde är att betydelsen för tillgång till kompetens ökar med större produktioner. 
En anledning kan vara att stora projekt är ofta mer komplexa, svåra att genomföra 
och kräver en betydligt större personalstyrka. 

- Avslutningsvis bör återigen nämnas att beslutskriteriet Säkerhet också är betydligt 
viktigare för stora än för mindre projekt. Sannolikt har det att göra med att större 
projekt också involverar större risker med mer etablerade skådespelare. 

 

3.2.5 Viktfördelning i Ease of Production i relation till genre 

Vi har för denna studie valt att fokusera på tre genrer; action, drama samt komedi eftersom 
representanterna för de övriga filmgenrerna i studien var för få för att kunna analyseras. I 
gruppen drama inkluderas även historiska filmer och thrillers. Science Fiction slogs ihop med 
actionfilmer. 

 

Diagram 8: Viktningar av Ease of Production baserat på genre  
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Respondenterna som representerade Drama hade en konsensusindikator på 67,6 procent 
(medelgod). Störst vikt fick utbud av inspelningsmiljöer (17,9 procent) tätt följt av tillgång till 
kompetens (16,8 procent) och tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (16,4 procent). 
Därefter kom säkerhet (15,8 procent), tillåtna arbetstider (13,2), inspelningsvänlighet (11,9 
procent) och sist prioritet bland beslutskriterierna var engelska kunskaper (8,0 procent). 

Respondenterna som representerade Action hade en konsensusindikator på 65,1 procent 
(knappt medel). Här viktades tillgång till kompetens högst (23,1 procent), följt av utbud av 
inspelningsmiljöer (20,6 procent) tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (16,4 procent), 
säkerhet (15 procent) inspelningsvänlighet (9,6 procent) tillåtna arbetstider (8,8 procent) och 
slutligen engelska kunskaper (6,5 procent). 

Konsensus för de som representerade komedifilmer var låg, endast 52,2 procent. Här låg 
beslutskriteriet säkerhet allra högst (26 procent). Övriga kriterier låg relativt nära varandra. 
Näst högst var tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur (14,6 procent), tillgång till kompetens 
(13,2 procent), tillåtna arbetstider (13,4 procent), inspelningsvänlighet (12,9 procent), utbud av 
inspelningsmiljöer (11,1 procent) samt engelska kunskaper (11,1 procent). 

I och med att konsensusindikatorerna var relativt låg i denna undersökningsgrupp är det 
svårt att dra några direkta slutsatser. Kanske är detta den viktigaste slutsatsen vi kan dra av 
resultatet, d v s att filmgenre är ett för trubbigt instrument för att bedöma viktningar av 
beslutskriterier inom Ease of Production.  
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3.2.6 Produktionsincitament väger tyngts i Economic Attractiveness.  

Av de 20 respondenterna som svarade på enkäten bedömdes 19 ha svarat tillräckligt 
konsistent för att tas med i undersökningen. Konsensusnivån för denna kategori var hög 
(75,6 procent) vilket innebär att de flesta deltagarna var överens om viktningarna av 
beslutskriterierna här.  

Vi kan konstatera att produktionsincitament viktades absolut högst i kategorin (36,8 
procent). På andra plats kom lokala kostnader (29,4 procent). Tredje viktigaste 
beslutskriteriet var nationella och regionala fonder (22,7 procent) och på sista plats 
valutarisken (11,1 procent). Detta stämmer väl överens med det som framförts under 
djupintervjuerna, d v s att produktionsincitament ofta fungerar som ett slags lackmustest om 
ett land ska övervägas för en filminspelning. 

 

Diagram 8: Beslutskriterier i Economic Attractiveness 
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3.2.7 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till geografisk 
hemvist 

Diagrammet nedan visar hur producenterna viktar sina beslutskriterier baserat på deras 
hemvist. Producenternas svar har delats in i tre grupper: Norden, Övriga Europa samt USA. 

 

Diagram 9: Viktning av Economic Attractiveness baserat på geografisk hemvist 

 
 

Till skillnad från kriterierna inom Ease of Production, har producenterna en väldigt entydig 
profil vad gäller Economic Attractiveness. För samtliga regioner ansågs produktionsincitament 
vara viktigast, följt av lokala kostnader, nationella och regionala fonder och slutligen valutarisk 
på sista plats. 

Det finns dock några enstaka intressanta skillnader regionerna emellan: 

- Producenterna från Europa tycks i högre utsträckning lägga vikt på 
produktionsincitament jämfört med sina nordiska grannar (39,3 procent för 
europeiska producenter jämfört med 34,1 procent för nordiska producenter). 

- Europeiska producenter tycks vikta valutarisken högre (15,3 procent) än i Norden (8,4 
procent) och i USA (8,4 procent).  

- Respondenterna från USA har en betydligt högre konsensusindikator i sina svar (84,2 
procent) än i Europa (61,9 procent) och i Norden (69,9 procent). 
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3.2.8 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till produktionens 
storlek 

Diagrammet nedan visar hur beslutskriterier i Economic Attractiveness står sig i relation till 
budget. 

 

Diagram 10: Viktning av Economic Attractiveness baserat på budget 

 

 

Även när vi tittar på hur respondenterna har svarat om beslutskriterier baserat på budget 
får vi samma ranking tvärs över budgetgrupperna, där produktionsincitamenten viktas högst, 
följt av lokala kostnader, därefter nationella och regionala fonder och sist valutariskkriteriet. 

Konsensusindikatorn är också mycket hög både för gruppen budget över 50 miljoner euro 
(95,3 procent, vilket innebär nästintill identiska svar bland respondenterna i gruppen) och för 
budgetar mellan 10 och 50 miljoner euro (81,2 procent). Däremot låg konsensus på 
normalnivå för filmer med en budget under 10 miljoner euro (65,5 procent). Återigen kan vi 
dock notera ett par intressanta skillnader mellan grupperna: 

- Budgetar mellan 10 – 50 miljoner euro har proportionellt sett betydligt större viktning 
för produktionsincitament; 50 procent till skillnad från gruppen budget under 10 
miljoner euro (33,5 procent) och gruppen över 50 miljoner euro (33,9 procent). 

- Valutarisken spelar jämförelsevis större roll för budgetar under 10 miljoner euro än 
för högre budgetar.  
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Det finns annars inget som pekar på att några av beslutskriterierna inom Economic 
Attractiveness blir viktigare ju större filmbudgeten blir.  

 

3.2.9 Viktfördelning i Economic Attractiveness i relation till genre 

Vi har generellt sett fått en högre konsistensindikator för filmgenre i kategorin Economic 
Attractiveness än i kategorin Ease of Production. Möjligen beror det på att beslutskriterierna i 
denna kategori är lättare att förhålla sig till med en starkare ekonomisk påverkan samt att 
det finns färre kriterier här.   

 

Diagram 11: Viktning av Economic Attractiveness baserat på genre 

 

 

- För dramaproduktioner tycks produktionsincitament ha en mycket stark viktning 
(42,3 procent). Därefter kommer lokala kostnader (27,4 procent) följt av nationella 
och regionala fonder (22,5 procent). Lägst viktning fick valutarisken (7,9 procent). 
Konsensusindikatorn var hög (76,3 procent). 

- Även för komedier har produktionsincitament den högsta viktningen (40,9 procent), 
följt av lokala kostnader (24,7 procent). Något överraskande fick valutarisken här en 
förhållandevis hög viktning (18,0 procent). Lägst värdering i denna grupp fick 
nationella och regionala fonder på 16,4 procent. Konsensus var dock låg bland 
respondenterna här (53,5 procent).    
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För actionfilmer värderades produktionsincitament också högst (39,3 procent). 
Därefter lokala kostnader (29,8 procent) följt av nationella och regionala fonder  
(24,5 procent) och sist valutarisken (6,5 procent). Samstämmigheten i denna grupp 
var mycket hög (86 procent).  
 
 

3.3 Hur filmkommissionärernas uppfattar producenternas 
prioriteringar 
 

Filmkommissionärerna runt om i Europa är i ständig kontakt med internationella producenter 
och befinner sig därför i en unik position att förstå vad dem efterfrågar inför en 
filminspelning. Vi har därför även frågat dem vad de tror producenterna prioriterar när de ska 
välja inspelningsland. Diagrammet nedan visar hur 16 respondenter har svarat på frågan om 
producenternas prioriteringar vad gäller Ease of Production.  

 

Diagram 12: Filmkommissionärernas gradering Ease of Production 

 

Filmkommissionärerna här verkar ha en god samsyn med vårt urval av producenter gällande 
tillgång till kompetens och utbud av inspelningsmiljöer. Den största skillnaden är att 
producenterna som svarat på enkäten ser säkerhet och tillåtna arbetstider som viktigare än 
vad filmkommissionärerna bedömer i denna undersökning, medan filmkommissionärerna 
uppfattar att engelska kunskaper är viktigare än vad vårt urval av producenter har angett.  
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Frågan ställdes också gällande den andra kategorin av beslutskriterier, Economic 
Attractiveness.  

 

Diagram 13: Filmkommissionärernas gradering av Economic Attractiveness 

 

 

Rankingen i denna kategori var helt överensstämmande med svaren vi fick från 
producenterna.  

Det bör dock förtydligas att svaren är en ranking av beslutskriterierna och ingen inbördes 
viktning.  

 

3.4 Hur placeras Sverige? 
 

3.4.1 Sveriges position i Ease of Production 
 

För kategorin Ease of Production som handlar om hur fördelaktigt och enkelt det är att spela 
in film i ett land har vi av de ursprungliga 17 länderna kunnat jämföra 13 länder. Högst poäng i 
denna kategori får Storbritannien, med 86,86 poäng, följt av Irland med 80,18 poäng. På 
tredje plats återfinns Tyskland (75,48 poäng). Sverige kommer på en respektabel femte plats 
med 72,66 poäng, dock endast en tiondel högre än Tjeckien (72,56 poäng). Vad som är 
särskilt slående är hur nära de flesta länderna ligger varandra. Nio länder, däribland Sverige, 
ligger på ett avstånd på mindre än 6 enheter på en 100-gradig skala. Rankingen skulle m a o 
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kunna se annorlunda ut, i synnerhet i det mittersta skiktet av länderna, om 
indexuträckningen gjorts på ett annorlunda sätt. Mycket talar därför för att Economic 
Attractiveness har större betydelse för de avgörande besluten. Nedan tabell redovisar 
placering och poäng för de nämnda länderna efter viktning: 

   

Tabell 1: Ease of Production 

LAND INDEX 
STORBRITANNIEN 86,86 

IRLAND 80,18 
TYSKLAND 75,48 

NEDERLÄNDERNA 73,53 
SVERIGE 72,66 

TJECKIEN  72,56 
NORGE 70,50 
POLEN 69,69 

FINLAND 69,20 
UNGERN 68,61 

DANMARK 68,04 
BELGIEN 67,56 
LITAUEN 65,50 

FRANKRIKE N/A 
ISLAND N/A 

LETTLAND N/A 
 

Nedan redovisas resultatet på hur länderna rankas inom de sju beslutskriterierna under Ease 
of Production och hur Sverige placerar sig bland de övriga länderna. 

 

Tillgång till kompetens (Skilled Work Force) 

Hur enkelt det är att hitta kompetenta filmarbetare 

Producenternas viktning: 16,10 procent 

Svaren vi fick från filmkommissionärerna var viktig, men visade sig vara för svårtolkad för att 
kunna göra en rättvisande komparativ bedömning. Vi har därför valt att utgå från Eurostats 
statistik på antal personer verksamma inom filmproduktion i kombination med 
sysselsättningen inom de kulturella och kreativa näringarna generellt. 

I denna grupp fick Storbritannien överlägset högst index (85,7 poäng). Storbritannien har 
under många år arbetat med att stärka sin filmindustri och har idag ojämförligt störst antal 
filmarbetare i Europa. Det görs idag t o m fler amerikanska studiofilmer i Storbritannien än i 
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Kalifornien (17 studiofilmer gjordes i Storbritannien jämfört med 12 stycken i Kalifornien 
under 2016)15. Bland 15 länder placerade sig Sverige på en sjätte plats (totalt 36,23poäng). 

Möjlighet att påverka: Medel. Regering och andra institutioner kan påverka utvecklingen av 
kompetensbasen, men kräver långsiktighet, planering och investeringar. 

 

Tabell 2: Tillgång till kompetens 

LAND INDEX 
STORBRITANNIEN 85,70 

IRLAND 51,67 
TYSKLAND 43,98 

FRANKRIKE 41,69 
NEDERLÄNDERNA 36,60 

SVERIGE 36,23 
DANMARK 32,50 

FINLAND 27,87 
TJECKIEN* 26,98 

NORGE  25,58 
UNGERN 25,57 
BELGIEN  22,96 

POLEN  17,83 
LETTLAND 13,11 

LITAUEN 11,95 
 

*Tjeckiens index för kompetens var delvis baserat på ett antagande p g a bristfällig statistik  

 

Utbud av inspelningsmiljöer (Diversity of Location) 

Ett lands möjligheter att erbjuda variation på inspelningsmiljöer 

Producenternas viktning: 19,50 procent 

På denna fråga utgick vi från producenternas egna skattningar av vad deras land erbjuder för 
typ av miljöer. Maximala värdet som ett land kunde få var 26 poäng. Här fick Polen flest 
poäng (totalt 24). Även Sverige rankas högt, på delad andra plats tillsammans med Tjeckien, 
Irland och Tyskland på 22 poäng. Totalt ingick 14 länder i denna ranking 

Möjlighet att påverkat: Liten. I princip omöjligt att påverka utöver vissa bebyggelser etc. 

 

 

                                                
15 2016 Feature Film Study, Film LA 
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Tabell 3: Utbud av inspelningsmiljöer 

LAND INDEX 
POLEN  92,31 

IRLAND 84,62 
TJECKIEN 84,62 

TYSKLAND 84,62 
SVERIGE  84,62 

FRANKRIKE 80,77 
NEDERLÄNDERNA 80,77 

BELGIEN  76,92 
NORGE  76,92 

STORBRITANNIEN 76,92 
LITAUEN 73,08 
UNGERN 73,08 
FINLAND 65,38 

DANMARK 61,54 

 
 

Inspelningsvänlig infrastruktur (Availability of Infrastructure) 

Tillgång till filmstudios, filmutrustningsföretag, men också tillgång till transport, hotell och 
annan typ av logistik. 

Producenternas viktning: 15,0 procent 

Här utgick vi dels från information från filmkommissionärerna och dels från ett index för 
infrastruktur som Världsbanken publicerar. Sverige hamnar på tionde plats bland fjorton 
länder. Generellt placerar sig norden lägre än Centraleuropa. Högst rankat blev Tyskland. Vi 
kan notera att eftersom samtliga länder ligger i Europa med god tillgång till såväl 
kommunikation och andra faciliteter så är skillnaden ändå relativt liten. Litauen fick lägst 
poäng i gruppen med 74,2 poäng vilket ändå bör betraktas som en godkänd nivå. 

Möjlighet att påverka: Medel. Kräver investeringar och tid innan effekterna blir tydliga, men 
är långt ifrån omöjligt att genomföra. 
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Tabell 4: Inspelningsvänlig infrastruktur 

LAND INDEX 
TYSKLAND 100,00 

STORBRITANNIEN 98,45 
BELGIEN  97,36 

FRANKRIKE 97,09 
IRLAND 95,47 

UNGERN 93,51 
TJECKIEN 92,70 

POLEN  91,42 
NEDERLÄNDERNA 86,99 

SVERIGE  86,85 
FINLAND 85,09 

DANMARK 83,34 
NORGE  72,69 

LITAUEN 70,12 
 

Inspelningsvänlighet (Film Friendliness) 

Tillgång och stöd från offentliga rådgivare, inspelningstillstånd, kontakter med myndigheter etc  

Producenternas viktning: 12,40 procent 

Det här beslutskriteriet bedömdes utifrån svar från filmkommissionärerna i kombination med 
Världsbankens ”Ease-of-Doing-Business” ranking. Sverige hamnar på en femteplats med 
77,93 poäng. Högst poäng fick Finland, bl a för sina enkla processer med filmtillstånd. 

Möjlighet att påverka: God. Kräver framförallt politiska beslut samt god organisation. 

 
Tabell 5: Inspelningsvänlighet 

LAND INDEX 
FINLAND 91,65 
LITAUEN 87,86 

NORGE  87,86 
DANMARK 82,00 

STORBRITANNIEN 79,19 
SVERIGE 77,93 
IRLAND 73,18 

NEDERLÄNDERNA 71,18 
TYSKLAND 67,64 

UNGERN 65,30 
TJECKIEN 63,53 
BELGIEN  57,04 

POLEN  56,65 
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Kunskaper i engelska (English Proficiency) 

Hur vanligt att befolkningen, professionella såväl som tjänstemän i stat och förvaltning, talar 
god engelska. 

Producenternas viktning: 8,30 procent 

Att ett filmteam kan enkelt kommunicera, ställa frågor och diskutera sina önskemål är ofta 
en viktig komponent för en lyckad inspelningsupplevelse. Vi har här utgått från ett index som 
EF Education utvecklat för engelska kunskaper, s k ”English Proficiency Index”. I detta index 
så blir länder som Storbritannien och Irland självklara ettor med ett index på 100. Bästa icke-
engelskspråkiga land är Nederländerna som har ett index på 72,16. Sverige placerar sig högt 
med 70,81 poäng, strax efter Danmark. 

Möjlighet att påverka: Liten. Kräver långa och breda utbildningssatsningar. 

Tabell 6: Kunskaper i engelska 

LAND INDEX 
IRLAND 100 

STORBRITANNIEN 100 
NEDERLÄNDERNA 72,16 

DANMARK 71,15 
SVERIGE 70,81 
ISLAND 70,16 
NORGE  68,54 

FINLAND 66,61 
ESTLAND  63,71 

TYSKLAND 61,58 
POLEN  61,49 

BELGIEN  60,9 
TJECKIEN 59,09 
UNGERN 58,72 

LETTLAND 57,16 
LITAUEN 55,1 

FRANKRIKE 54,33 
 

 

Tillåtna arbetstider (Acceptable Working Hours) 

Hur långa arbetsdagar som filmarbetare tillåts arbeta under inspelningen 

Producenternas viktning: 12,60 procent 

Filminspelningar innebär ofta intensiva och långa arbetsdagar, och varje extra inspelningsdag 
utgör en påfrestning för filmbudgeten och ibland även för filmarbetare. Här har vi utgått från 
svaren i vår enkät till filmkommissionärerna. Eftersom Sverige tillämpar 8 timmars arbetstid 
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som utgångspunkt för filmarbetare så delar Sverige tillsammans med Frankrike och Danmark 
sista plats. I länder som Storbritannien och Tjeckien är det inte ovanligt med 12 timmars 
arbetsdag under själva filminspelningen. Även denna till synes enkla fråga är dock inte helt 
enkel att besvara. Det finns viss flexibilitet med övertid i Sverige och dessutom räknar några 
länder in lunchrast medan Sverige gör det inte.16 Många producenter upplever dock den 
svenska arbetstiden som begränsande jämfört med de flesta länderna i Europa.    

Möjlighet att påverka: Medel. Kräver politisk vilja och samarbete mellan fack och 
arbetsgivare. 

Tabell 7: Tillåtna arbetstider 

LAND INDEX 
ISLAND 100,00 

STORBRITANNIEN 100,00 
TJECKIEN 100,00 
UNGERN 100,00 
LITAUEN 91,67 

FRANKRIKE 83,33 
IRLAND 83,33 

NEDERLÄNDERNA 83,33 
NORGE  83,33 
POLEN  83,33 

TYSKLAND 83,33 
BELGIEN  75,00 

DANMARK 66,67 
FINLAND 66,67 
SVERIGE 66,67 

 

 

Säkerhet (Safety & Security) 

Vikten av att känna sig trygg och säker –från kriminalitet till risk för terrorism och konflikter. 

Producenternas viktning: 16,10 procent 

Det finns flera institutet som mäter trygghet och säkerhet i ett land. Det index vi har valt är 
från World Internal Security and Police Index. Finland rankades högst (86,4 poäng) medan 
Sverige hamnade på sjätte plats med 83 poäng bland totalt 17 länder. Samtliga länder i vår 
ursprunglista fanns med i detta index.  

Möjlighet att påverka: Liten. Säkerhet beror på många faktorer, förutom inrikespolitiska 
även historiska, socioekonomiska, geopolitiska etc.  

                                                
16 Intervju med Mika Romanus, förbundsdirektör för Teaterförbundet 
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Tabell 8: Säkerhet 

LAND INDEX 
FINLAND 86,4 

DANMARK 85,9 
TYSKLAND 84,8 

NEDERLÄNDERNA 84 
NORGE  83,2 

SVERIGE  83 
ISLAND 82,3 

IRELAND 81,8 
ESTLAND  80,5 
BELGIEN 79,3 

STORBRITANNIEN 78,1 
FRANKRIKE 77,7 

POLEN  77,5 
TJECKIEN 77,2 
LITAUEN 71,9 

LETTLAND 70,5 
UNGERN 66,1 

 

 

3.4.2 Economic Attractiveness 
 

I kategorin Economic Attractiveness, d v s bedömningen hur ekonomiskt intressant ett land är 
att förlägga en produktion i, har vi fokuserat på fyra beslutskriterier:  

- tillgång till produktionsincitament 
- tillgång till nationella och regionala fonder 
- den lokala kostnadsnivån  
- valutarisken.  

 
Som vi kunde se i tidigare avsnittet låg många av de länder som konkurrerar mycket nära 
varandra vad gäller Ease of Production. Många länder kan erbjuda en god infrastruktur, 
duktiga filmarbetare, och serviceinriktade filmkommissionärer. Ekonomin kommer att därför 
spela en avgörande roll i inspelningsbeslutet.  

Eftersom vi för denna grupp av beslutskriterier har kunnat ta fram underlag genom redan 
befintliga data har vi kunnat inkludera fler länder i analysen än vi kunde för Ease of 
Production.  
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Tabell 9: Economic Attractiveness 

LAND INDEX 
Frankrike 78,71 

Storbritannien 65,53 
Tyskland  63,95 

Ungern 62,96 
Belgien 60,33 
Estland 58,56 

Irland 57,97 
Litauen 55,80 

Island 55,39 
Nederländerna 54,90 

Finland 54,41 
Tjeckien 54,11 

Norge 52,63 
Polen 44,45 

Danmark 29,97 
Sverige 26,20 

Lettland N/A 

 
 

Tillgång till produktionsincitament (Availability of Film Incentives) 

Vad för produktionsincitament som ett land erbjuder för film och TV-inspelningar såsom 
rabatter, skattelättnader eller skattekreditsystem. 

Producenternas viktning: 36,80 procent 

De flesta länderna i Europa erbjuder idag någon form av produktionsincitament för att 
attrahera filminspelningar. Incitamenten varierar i struktur, form, krav, rabatt och inte minst 
återbetalningssätt och är därför svåra att jämföra. Genom att titta på ett antal nyckelkriterier 
har vi ändå försökt att jämföra incitamentssystem. Här fick Irland och Belgien det högsta 
poängen i vårt index med 88 poäng vardera (Belgien har ett väldigt annorlunda system - s k 
”tax shelter” som skiljer sig helt från de andra systemen, men omnämns ofta av producenter 
som ett av de mest attraktiva). Eftersom Sverige, tillsammans med Danmark och Polen 
saknar incitamentssystem fick dessa länder också 0 poäng. Polen har dock meddelat att de 
kommer att introducera ett incitamentprogram under slutet av 2017 eller början av 2018. 

I enkätundersökningen ställdes en avslutande fråga till producenterna om vilket land som de 
uppfattade erbjöd de mest generösa produktionsincitamenten, för att undersöka om 
producenternas uppfattning låg i linje med våra slutsatser. Exkluderas länderna utanför 
Europa (USA, Kanada, Sydafrika t ex) fick Storbritannien flest omnämnanden (åtta 
respondenter), följt av Belgien (omnämnt av sex respondenter) och Ungern (fyra 
respondenter). Övriga europeiska länder som Frankrike, Irland, Italien, Tjeckien m fl. fick ett 
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eller två omnämnanden. Vi kan m a o säga att våra respondenters uppfattning låg nära det 
presenterade resultatet.   

Möjlighet att påverka: God. Kräver politiskt beslut. 

Tabell 10: Produktionsincitament 

LAND INDEX 
BELGIEN 88,00 
IRLAND 88,00 
ISLAND 84,06 

UNGERN 82,06 
FRANKRIKE 81,88 

STORBRITANNIEN 81,06 
NEDERLÄNDERNA 74,88 

FINLAND 68,06 
NORGE 64,06 

ESTLAND 61,06 
TJECKIEN 60,25 

TYSKLAND 55,25 
LETTLAND 50,25 

LITAUEN 45,25 
DANMARK 0,00 

POLEN 0,00 
SVERIGE 0,00 

 

 

Tillgång till nationella och regionala fonder (Availability of National and Regional 
Film funds) 

Utbudet av regionala och nationella stöd som ett land kan erbjuda en produktion. 

Producenternas viktning: 22,70 

Det finns många typer av fonder på både regional som nationell nivå som ett 
produktionsbolag kan söka finansiering från. I många fall erbjuds s k ”mjuka pengar”, dvs att 
återbetalningskraven är gynnsamma för producenten. Sverige har ett relativt stort utbud av 
regionala och nationella fonder, men alla stödformer gynnar inte nödvändigtvis inspelningar i 
landet. Svenska Filminstitutet har t ex till skillnad från de regionala fonderna inget formellt 
krav på att utnyttja produktionsresurser i Sverige. Notera att vi här inte har tagit några 
privata fonder i beaktning. Frankrike har de flesta och största fonder och hamnar på första 
plats (index 100). Sverige kommer på sjätte plats med ett index på 27. Stora länder har ofta 
större fonder än små länder, och mycket av detta går självfallet till inhemska produktioner. 
För att kartlägga och jämföra ländernas fonder har vi i huvudsak utgått från European 
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Audiovisual Observatory’s rapport (2016)17 Olffi (https://www.olffi.com/) samt Chimney’s 
katalog om filmfonder18.  
 
Möjlighet att påverka: God. Kräver politiska och ibland privata beslut. 

 

Tabell 11: Tillgång till nationella och regionala fonder 

LAND INDEX 
FRANKRIKE 100 
TYSKLAND 73 

POLEN 53 
STORBRITANNIEN 48 

NORGE 40 
SVERIGE 27 
BELGIEN 26 

DANMARK 19 
ESTLAND 16 

NEDERLÄNDERNA 13 
FINLAND 13 

ISLAND 11 
UNGERN 10 
LITAUEN 9 

IRLAND 8 
LETTLAND 8 
TJECKIEN 7 

 

 

Lokala kostnader (Local Costs) 

Kostnadsläget i landet, inklusive arvoden för filmarbetare, levnadskostnader, logistik etc.   

Producenternas viktning: 29,4 procent 

De lokala kostnaderna i ett land utgör ett viktigt beslutskriterium för producenten. Även om 
ett land har ett attraktivt stödsystem med produktionsincitament och fonder, så kan man 
inte bortse från att vissa länder redan har en fördel tack vare sina låga kostnader. Det är 
också därför som många länder i framförallt Östeuropa har blivit intressanta för många 
internationella producenter, som kan erbjuda en kombination av låga kostnader med 

                                                
17 Public financing for film and television content” The state of soft money in Europe, European 
Audiovisual Observatory (Julio Talavera Milla, Gilles Fontaine, Martin Kanzler, July 2016)  

18 CHIMNEY'S Top 100 European Film Funds (2017) 
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attraktiva incitament. Tillflödet av internationella produktioner har också lett till att 
ländernas kompetensbas ökat kraftigt. Här har vi tagit hänsyn till vad det kostar att hyra in 
nyckelfunktioner i produktionen (produktionsledare, platschefer, regiassistenter m.m.) men 
också hur prisnivåerna ligger i landet generellt. Litauen hamnade på första plats med ett 
index på 91,87, följt av Polen och Tjeckien, medan Sverige placeras på fjortonde plats (index 
på 39,43).    

Möjlighet att påverka: Liten. Länder kan endast marginellt påverka prisnivåerna på vissa 
begränsade områden. 

Tabell 12: Lokala kostnader 

LAND INDEX 
LITAUEN 91,87 

POLEN  85,04 
TJECKIEN 77,39 
ESTLAND  76,17 
UNGERN 75,60 

TYSKLAND 57,45 
DANMARK 55,69 

FINLAND 55,29 
FRANKRIKE 53,80 

NEDERLÄNDERNA 48,56 
STORBRITANNIEN 46,89 

IRLAND 46,87 
BELGIEN  40,61 
SVERIGE  39,43 
ISLAND 35,93 
NORGE  34,88 

 

 

Valutarisken (Foreign Exchange Risk) 

Hur mycket en valuta fluktuerar under en given tid. 

Producenternas viktning: 11,10 procent 

Produktioner som görs i länder som inte använder samma valuta måste ta hänsyn till 
valutarisken. För att mäta volatiliteten har vi jämfört respektive valuta mot den amerikanska 
dollarn. Det brittiska pundet är den valutan som varierat minst mot dollarn och står som 
basindex (100). Den svenska kronan har å andra sidan haft stora fluktuationer mot den 
amerikanska dollarn och hamnar på 13:e plats i vårt index. För svenska producenter som ska 
spela in utomlands gäller naturligtvis även det omvända – d v s en risk att förlägga en film där 
du är tvungen att köpa utländsk valuta. Vi tar här inte hänsyn att producenten lika gärna kan 
göra en kursvinst som en förlust, utan antar att man vill helt enkelt minimera osäkerheten.  
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Möjlighet att påverka: Liten. För svensk del handlar det t ex att ansluta sig till eurozonen 
eller att återgå till någon form av fast valutakurs vilket inte verkar troligt inom överskådlig 
tid. 

 Tabell 13: Valutarisker 

LAND INDEX 
STORBRITANNIEN (GBP - USD) 100,00 

BELGIEN (EURO - USD) 90,66 
FRANKRIKE (EURO - USD) 90,66 

IRLAND (EURO - USD) 90,66 
LETTLAND (EURO - USD) 90,66 

LITAUEN (EURO - USD) 90,66 
NEDERLNDRNA (EURO - USD) 90,66 

TYSKLAND (EURO - USD) 90,66 
ESTLAND (EURO - USD) 90,66 
FINLAND (EURO - USD) 90,66 

NORGE (NKK - USD) 87,93 
DANMARK (DKK - USD) 84,05 

SVERIGE (SEK - USD) 76,19 
UNGERN (USD - HUF) 74,88 

ISLAND (ISK - USD) 69,69 
TJECKIEN (CSK - USD) 68,85 

POLEN (PLN - USD) 67,10 

 
 

3.4.3 Internationella samproduktionsavtal 
 

Att Frankrike får höga poäng i gruppen för Economic Attractiveness ligger väl i linje med 
statistik från Unesco om antal internationella samproduktioner, även om de naturligtvis sker 
av många andra skäl än ekonomiska. Frankrike hade totalt 142 samproduktioner under 2015, 
vilket är lång fler än Tyskland som kom på andra plats med 62 samproduktioner.  

De internationella samproduktionsavtalen, något som Frankrike är starka på, är inte något vi 
har valt att fördjupat oss i, men även detta påverkar givetvis hur produktionerna finansieras 
och var de sedan förläggs. I diagrammet nedan så visar vi också hur de internationella 
samproduktionerna fördelade sig mellan majoritetsproducerande och 
minoritetsproducerande länder under 2015. Antal minoritetsproduktioner är intressant 
eftersom den kan indikera att ursprungslandet till filmproduktionen är utländsk, och att 
produktionen därför kan ha valt att söka sig till ett annat land just på grund av finansiering.  
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Diagram 15: Internationella Samproduktioner 2015 

 

Källa: Unesco 

  

31
14 20

3 7

66
51

10 0
22

0 0 4
21

17

13
17

4 5

76

38

25

2

65

23
9

16
16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Internationel la  samproduktioner 2015

Minoritet Majoritet

Patrick El-Cheikh




Fikra AB – 2017   sida 48 

3.4.4 Produktionspreferensmatris 
 

Genom att multiplicera beslutskriteriernas vikter med respektive lands index kan vi få fram 
ett lands totalvärde för Economic Attractiveness (värdet på X axeln) samt Ease of Production 
(värdet på Y-axeln). Diagrammet nedan visar hur de olika länderna positionerar sig i 
respektive axel:  

För att bli så attraktiv som möjligt för en producent bör landet placera sig så högt upp i det 
övre högra hörnet som möjligt i kvadranten ”Önskvärt”.  

 

Diagram 16: Propduktionspreferensmatris 

 

 

Sverige representeras av fyrkanten, d v s relativt högt på den lodräta axeln, men längst ut på 
det vänstra fältet. Positionen visar tydligt att Sverige presterar bra i Ease of Production (72,66 
på Y axeln), men ligger för långt ut till vänster på Economic Attractiveness för att kunna 
konkurrera ekonomiskt (26,20 på X-axeln). Högst upp på Ease of Production har vi 
Storbritannien. De flesta av länderna i vår undersökning placeras i det önskvärda fältet: d v s 
Tyskland (X=75,48; Y=63,95), Ungern (X=62,96; Y=68,61), Belgien (X=60,33; Y=67,65), Litauen 
(X=55,80; Y=65,50), Nederländerna (X=54,90; Y=73,53), Norge (X=52,63; Y=70,5), Tjeckien 
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(X=54,10: Y=72,56) och Litauen (X=55,80; 65,5). Några av länderna saknar vi underlag för att 
kunna placeras på Ease of Production skalan, men vi kan anta att även Frankrike (som skulle 
hamna långt ut till höger på skalan) och Estland skulle kvalificera sig i samma kvadrant som 
de övriga länderna. Danmark och Polen som ännu inte har några produktionsincitament 
befinner sig utanför kvadranten.  

Vi kommer nu att analysera hur Sveriges position kan förändras vid ett eventuellt införande 
av produktionsincitament samt vid ett utökande av antalet fonder. Båda är kriterier som 
beskrivs som relativt enkla att genomföra givet politiskt beslut (till skillnad från lokala 
kostnader eller valutaförändringar som är betydligt svårare att genomföra). Vi kommer inte 
visa några scenarier som förbättra Sveriges position under Ease of Production, eftersom det 
endast innebära att Sveriges position förflyttas på det vertikala planet och därmed inte 
närmare kvadranten ”Önskvärt”.  

 

3.4.5 Scenarioanalys I: Sverige inför incitament i likhet med 
Finland.  
 

I scenariot nedan har Sverige infört ett produktionsincitament som kan jämföras med det 
upplägg som Finland har idag.  

Diagram 17: Produktionspreferensmatris, Scenario I 
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Den omedelbara effekten är att Sverige då kommer få en betydande förflyttning vänster ut 
(illustrerat med pil). Sverige hamnar då ungefär vid gränsen till kvadranten ”Önskvärt”, strax 
ovanför men något mer åt vänster än Norge och Finland (nytt värde på X-axeln blir 49,45). På 
medellång sikt kommer dock Sverige också att förflyttas vertikalt uppåt i och med att fler 
produktioner leder till starkare kompetens och förmodligen också större investeringar inom 
inspelningsvänlig infrastruktur.  

 

Fakta om Finlands produktionsincitament  

Ansvarig handläggare: Tekes  

Incitamentsystem: Betalningskredit. Tekes återbetalar mot realiserade kostnader.   

Belopp: 25 % för produktionskostnaderna i Finland, inklusive förproduktion, inspelning och 
postproduktion.  

Tak: Maximalt 80 procent av produktionens totalbudget.  

Total budget för incitamentet: 10 miljoner euro 

Berättigade: finländska och utländska produktionsbolag enligt ”först till kvarn” principen. 
Andra audiovisuella företag i produktionen som är berättigade till upphovsrättsersättning 
(IPR). 

Berättigade produktioner: Lång spelfilm (minst 2,5 miljoner euro i budget, varav minst 
150,000 euro i Finland), dokumentärfilm (minst 325,000 i budget, varav minst 50,000 euro i 
Finland), TV-drama samt animationsproduktioner (minst 5,500 euro per minut, varav minst 
250,000 euro i Finland). 

Övriga kommentarer: Moms, juridiska tjänster, finansieringstjänster samt marknadsföring- 
och distributionskostnader godkänns inte. Utländska sökanden måste vända sig till ett 
finländskt företag som projektkoordinator. Sökanden måste även genomgå ett s k kulturellt 
prov för att kvalificera.19  

 

 

 

 

 

 

                                                
19 https://filminginfinland.fi/cash-
rebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJAptEAMYASAAEgJuOPD_BwE 



Fikra AB – 2017   sida 51 

3.4.6 Scenarioanalys II: Sverige inför incitament i likhet med 
Storbritannien  
 

I följande scenario så introducerar Sverige ett produktionsincitament som är ungefär lika 
attraktivt som programmet i Storbritannien eller Frankrike. 

Diagram 18: Preferensmatris, Scenario II 

 

I detta scenario så förflyttas Sverige ännu längre ut till vänster (nytt X-värde är 56,01) och går 
precis förbi Tjeckien och Nederländerna i Economic Attractiveness. 

Fakta om Storbritanniens incitamentsystem 

Ansvarig handläggare: British Film Commission 

Incitamentsystem: Creative Sector Tax Relief  

Typ: Skatterabatt  

Belopp: 25 procent, inklusive förproduktion, inspelning och postproduktion. 

Tak: Beräknas på det lägre beloppet mellan 80 procent av produktionen eller de faktiska 
utläggen i Storbritannien.  

Totalt budget: Ingen begränsning – d v s samtliga projekt som kvalificeras har möjlighet att få 
stöd.  
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Område: Produktionsstöd finns för lång spelfilm, TV-drama, barnprogram, dokumentär samt 
dataspel.  

Övriga kommentarer: Minst 10 procent av utläggen måste ske i Storbritannien och 
filmproduktionsbolaget ska vara skatteregistrerat i landet. Storbritannien tillhör dock inte 
Euroimage vilket försvårar vissa internationella samproduktioner. Produktionen ska klara ett 
s k kulturellt test.20 

 

3.4.7 Scenarioanalys III: Sverige inför fler och större fonder på 
samma nivå som Tyskland 
 

Diagram 19: Preferensmatris, Scenario III

 

Vi kan notera att även om Sverige satsar på att utveckla fler och större fonder istället för att 
introducera ett nationellt produktionsincitament, så skulle det inte vara lika effektivt som en 

                                                
20 http://www.bfi.org.uk/film-industry/british-certification-tax-relief/about-tax-relief 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-manual/fpc50100 
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introduktion av ett produktionsincitament. Anledningen är i huvudsak att producenterna har 
viktat produktionsincitament betydligt högre än fonder.  

Tabell 14. Tysklands filmfonder 

Fonder Årlig budget 
€ 

Ansökningstak 
per projekt 

Utläggskrav Kulturellt 
tests 

Övrig info 

German Federal 
Film Board 

14 300 000 20% av tysk 
andel 

nej ja Nationellt 

German Federal 
Film Fund 

50 000 000 €4m max 50% 
25% i 

landet 
ja 

Nationellt: 
automatiskt stöd: 

inget 
återbetalningskrav 

Filmfernsehfonds 
Bayern 

15 000 000 
€2m eller 30% 
av tysk andel 

150% i 
regionen 

nej Regionalt 

Filmförderung 
Hamburg 
Schleswig- 
Holestein 

11 000 000 
€600k eller 

max 50% 
150% i 

regionen 
nej Regionalt 

The Film- Und 
Medienstiftung 
NRW 

35 000 000 
50% av total 

budget 
150% i 

regionen 
nej 

Regionalt, Även 
TV 

The Hessen 
Invest Film 

5 000 000 
€1m eller 50% 

av total 
budget 

100% i 
regionen 

nej Regionalt 

MDM- 
Mitteldeutsche 
Medienförderung 

13 400 000 
€900k eller 

max 50% 
100% i 

regionen 
nej Regionalt 

Medienboard 
Berlin- 
Brandenburg 

30 500 000 
50% av total 

produktions-
budget 

100% i 
regionen 

nej Regionalt 

MFG- 
Filmförderung 
Baden-
Wurttemberg 

9 000 000 
€1m eller 50% 

av total 
budget 

120% i 
regionen 

nej Regionalt 

Nordmedia 11 000 000 

€1m för 
majoritet & 
€200k för 
minoritet i 

samproduktion 

100% i 
regionen 

nej Regionalt 
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4 SLUTSATSER 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vad producenterna tycker är viktigt när de 
väljer inspelningsplats för sina filmproduktioner samt att analysera hur länderna positionerar 
sig gentemot varandra. Vi har här utgått från en marknadspreferensmetod, där man efter 
viktning och insamling av data analyserar, jämför och väljer ut vilka länder som bäst möter de 
utvalda kriterierna. Beslutskriterierna är uppdelade i två kategorier, där den ena kategorin 
utgör de praktiska argumenten för att producera i ett land (Ease of Production), medan den 
andra kategorin handlar om hur ekonomiskt intressant ett land är för produktionen (Economic 
Attractiveness).  

Analysen har visat att det finns betydande skillnader mellan hur producenterna viktar 
beslutskriterierna. Till exempel anser amerikanska producenter i högre utsträckning än 
skandinaver att säkerhet är viktigt. En annan skillnad är att producenter med stora budgetar 
värdesätter tillgång till kompetens högre än vad producenter med mindre budgetar gör. Detta 
kan vara viktiga observationer beroende på vilken typ av filminspelning man vill attrahera, men 
också vid marknadsföring av Sverige som destinationsland för inspelningar. 

Av de totalt sju beslutskriterierna i gruppen Ease of Production värderades Diversity of Location 
högst, med en viktning på 19,8 procent. Detta är bra för ett land som Sverige som har en stor 
variation på inspelningsplatser, från slott och stad till skog och mark. Den näst viktigaste 
kriteriet var tillgång till kompetens. Också här presterar Sverige bra jämfört med många länder. 
Även vad beträffar de övriga kriterierna (säkerhet, inspelningsvänlig infrastruktur, 
inspelningsvänlighet och kunskaper i engelska) är Sverige konkurrenskraftigt. Det är endast 
kriteriet tillåtna arbetstider i kategorin Ease of Production som Sverige har en sämre ranking 
eftersom många länder tillåter 10 eller 12 timmars arbetspass på inspelningsplatsen.  

Sverige har däremot svårt att konkurrera inom den andra kategorin, Economic Attractiveness; 
varken produktionsincitament, lokala kostnader, eller för den delen den svenska valutarisken 
gör att Sverige har ett särskilt attraktivt erbjudande till de internationella producenterna. 
Sverige har förvisso ett relativt gott utbud av regionala och nationella fonder, men detta 
beslutskriterium väger inte tillräckligt tungt för den här gruppen.  

Vår preferensanalys har även visat att skillnaderna mellan länderna i gruppen Ease of 
Production också är relativt små och konkurrensen jämn. Dessutom är många av de kriterier 
som studien analyserat svåra att mäta. Det är därför rimligt att anta att de ekonomiska 
villkoren kommer att få en stor betydelse vid valet av inspelningsplats. I gruppen Economic 
Attractiveness går en stark skiljelinje mellan länder som har och länder som inte har 
produktionsincitament. Detta förstärker också den syn som har delats i intervjuer med såväl 
producenter som filmkommissionärer, d v s att ett incitamentsystem är mer eller mindre ett 
krav för att ett land ska bli aktuellt i ett inspelningsbeslut.  

Sammanfattningsvis kan följande sägas om Sveriges konkurrenssituation:  
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1. Avsaknad av produktionsincitament gör att Sverige inte kan konkurrera effektivt om 
internationella filmproduktioner (undantaget projekt med specifika lokaliseringskrav 
som av konstnärliga skäl inte går att erbjuda på annan plats). 

2. En introduktion av incitament skulle möjliggöra för Sverige att konkurrera om fler 
produktioner till landet, d v s både behålla svenska produktioner som annars riskerar 
att förläggas utomlands samt attrahera utländska produktioner som väljer att spela 
in i andra länder.  

3. Det förefaller inte finnas andra genomförbara åtgärder som Sverige skulle kunna 
implementera för att attrahera internationella filmproduktioner i närtid.  

Den goda nyheten är dock att om Sverige har en ambition att attrahera flera internationella 
och behålla fler svenska produktioner så ser det inte ut som att det skulle krävas någon större 
omställning för branschen. På lite längre sikt finns det naturligtvis flera viktiga områden att se 
över, t ex organisation av filmstödssystemet, resursbasen av filmarbetare, utökning av 
utbildningsplatser etc. 

Avslutningsvis, filmen är till syvende och sist är en kreativ process, och varje filminspelning i sig 
är ett unikt projekt med egna behov, krav och preferenser. Att fortsätta vara lyhörd till 
filmarnas individuella önskemål är därför fortsatt av yttersta vikt för att attrahera 
filminspelningar, även med ett attraktivt produktionsincitament på plats.  
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BILAGOR 
 

Bilaga A – Om Analytic Hierarchy Process 

AHP-metoden bygger på parvisa jämförelse där utvärderingskriterierna ställs mot varandra i 
syfte att fastställa en viktning på en niogradig skala. Skalan är numerisk och översatt från 
utsagor i naturligt språk. Exempelvis innebär ett (1) att två kriterier bedöms vara likvärdiga 
och nio (9) att ett kriterium är extremt mycket mer att föredra än den andra. 

Efter att jämförelserna mellan de olika kriterierna är gjorda gör man en s k konsistenskontroll 
av beslutsfattarens jämförelser för att säkerställa att svaren inte är alltför motsägelsefulla. 
Jämförelser som är självmotsägande, kallas inkonsistenta och graden av detta kan beräknas 
som ett toleransmått, en s k CR (consistency ratio). Ju högre konsistenskvoten är, desto mer 
självmotsägande är således matrisen. I vår undersökning har vi accepterat en relativt hög 
konsistenskvot (0,2), eftersom vi har relativt många kriterier att välja emellan. Noterar vi en 
marginell överträdelse av denna kvot har vi fört en dialog med respondenten för att se om 
motsägelserna kan minskas till en acceptabel nivå. Svar med allt för hög inkonsistens (t ex CR 
0,5 eller mer) har vi lämnat åt sidan. 

För att exemplifiera utifrån vår egen undersökning: 

Producenterna får frågan om vad de anser om vikten av 
Produktionsincitament jämfört med vikten av Lokala kostnader, där de på en 
niogradig skala kan svara hur dessa två kriterier förhåller sig till varandra. 
Anser producenten att Produktionsincitament är lika viktigt som lokala 
kostnader blir svaret 1, om producenten anser att produktionsincitament är 
mycket viktigare än lokala kostnader blir svaret 7 och anser producenten att 
produktionsincitament är extremt mycket viktigare än de lokala kostnaderna 
blir svaret 9. Producenten får därefter frågan om hur produktionsincitament 
förhåller sig till tillgången till nationella och regionala fonder med en liknande 
parvis jämförelse. Producenten fortsätter tills samtliga variabler har jämförts 
med varandra. Svaren sätts därefter i en matris, där varje variabel jämförs 
med varandra och poängsätts som 9 om en variabel är betydligt viktigare än 
en annan till 1/9 om en variabel bedöms som helt oväsentlig i jämförelse med 
den andra. Då matrisen med variablerna är ifylld kan man räkna ut respektive 
kriteriums vikt och matrisens CR-värde. Det senare för att säkerställa att det 
inte förekommer alltför stor inkonsistens i respondentens utsagor. 

 

För en bra sammanfattning av hur AHP metoden kan användas rekommenderas t ex Geoff 
Coyles ”Practical Strategy. Open Access Material. AHP".  
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Bilaga B – Beskrivning av indexering av beslutskriterierna 
 

För att jämföra ländernas beslutskriterier har vi valt att indexera dem utifrån en skala från 1 
till 100, där 100 är det starkaste värdet medan 1 det svagaste. Indexeringen för 
beslutskriterierna beräknas utav en eller flera kriterier som därefter viktas och multipliceras 
till ett sammanhållet värde. Vi har i möjligaste mån försökt att utgå från vedertagna 
jämförelseindex (som t ex säkerhet, engelska kunskaper) men i de flesta fall har vi varit 
tvungna att skapa egna jämförelsetal.  

Indexering har huvudsakligen skett enligt följande princip: ”Det undersökta landets värde 
delat med det högsta värdet i gruppen multiplicerat med 100.” I vissa fall där ett lågt tal har 
representerat ett bra värde (t ex lokala kostnader där låga priser är att föredra) har skalan 
inverterats. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur vi har valt att indexera beslutskriterierna.    

Skilled Work Force: Vi har utgått från Eurostats statistik på antalet anställda i produktion i 
vissa länder kombinerat med antalet personer sysselsatta i inom den upphovsrättsliga 
sektorn (att jämföras med den kreativa sektorn). Värdet har därefter poängsatts och 
indexerats med högst rankat land som bas enligt följande. 

- Employment in Film Industry (Production): statistik från Eurostat sammanställt av 
Statista (Motion Picture, Video and Television Production Activities) – 50 procent 

- Employment in Film Industry (Production) relative to total employment, statistik från 
Eurostat sammanställt av Statista (Motion Picture, Video and Television Production 
Activities) – 40 procent 

- Andel anställda inom upphovsrättlisg verksamhet:10 procent 

Utbud av inspelningsmiljöer: Detta beslutskriteriet är naturligtvis mycket svår att mäta. Vi 
har dock försökt åstadkomma ett index genom att låta filmkommissionärerna med hjälp av 
frågeformulär svara på ett antal frågor om förekomsten av de allra vanligaste typerna av 
inspelningsplatser som därefter poängsattes upp till 26 poäng (”rikligt utbud” fick 2 poäng. 
Samtliga länder har därefter fått ett index beroende på hur många poäng de fick med 100 
som maximalt värde. 

Tillgång till inspelningsvänlig infrastruktur: Vi har delvis utgått på filmkommissionärernas 
svar på enkätundersökningen och dels från världsbankens infrastrukturindex. Vi viktade 
kriterierna här enligt följande:  

- Tillgång till studios: Enkätsvaren – 40 procent 

- Tillgång till uthyrningsföretag: Enkätsvaren – 30 procent 

- Infrastrukturindex: Världsbanken – 30 procent  

Jämförelsetalen var därefter baserade på det land som fick högst poäng.   
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Inspelningsvänlighet: Vi har här utgått från enkätsvar och kompletterat med epost frågor. Vi 
har även valt att inkludera Världsbankens Ease of Doing Business Index, en ranking som tar en 
rad faktorer i beaktning, däribland enkelhet att starta företag, betala skatter, att upprätthålla 
kontrakt, handla över gränser, erhålla krediter, att få byggtillstånd etc. som alla kan vara 
viktiga för att göra det enklare för inspelningen. Eftersom detta index är en rangordning av 
länder har vi utgått från en faktor 50 (annars blir landet som rankas på andra plats 
automatiskt hälften så starkt som landet som rankas på första plats)  

Vi viktade detta index enligt följande:  

- Processer och tid att skaffa inspelningstillstånd: Enkät samt epost – 40 procent. 

- Enkelhet att kommunicera med myndigheter och andra offentliga aktörer: Enkäter - 
20 procent  

- Ease of doing business index: Världsbanken – 40 procent (med en multiplikator på 
50). 

Kunskaper i engelska: Utbildningsföretaget EF Education har tagit fram ett index för 
lokalbefolkningens kunskaper i engelska i världen. Vi har valt att använda oss av detta index i 
vår analys. 

- Engelskkunskaper: EF English Proficiency Index – 100 procent.  

Arbetstider: Vi har här i huvudsak utgått från svaren som erhållits från filmkommissionärerna 
om arbetstider. Indexet baseras på det land i gruppen som tillät längs arbetstider.   

- Tillåtna arbetstider: Enkät – 100 procent.  

Säkerhet: Vi har valt att utgå från World Internal Security and Police Index (WISP) som 
utvecklats av The Institute for Economics and Peace tillsammans med International Police 
Science Association.  

- Säkerhet: WISP Index – 100 procent.  

Tillgång till produktionsincitament: Att jämföra produktionsincitament med varandra är 
mycket svårt att göra rättvisande. Varje land har satt upp sitt eget unika incitamentsystem, 
med sina styrkor respektive svagheter som passar olika typer av produktioner. En del länder 
har valt skatterabatter, medan andra, som Belgien, har infört ett skattekreditsystem där 
investerare uppmuntras av att investera i film genom att tillåta avdrag på skatt. Eftersom 
varje produktion är unik måste därför producenten själv göra en bedömning utifrån sitt 
projekts utgångsläge och förutsättningar. Med detta sagt så är det inte så att jämförelser 
aldrig har gjorts. T ex har No Film School, ett viktigt digitalt nätverk för filmbranschen, gjort 
en sådan rangordning21. Information om incitament har främst hämtats från Olsberg – SPI:s 
Global Incentive Index, och kontrollerats med Olffi och ländernas officiella sidor om sina 

                                                
21 http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates 
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respektive produktionsincitament. För analysens skull har vi tagit fram en modell för att 
indexera produktionsincitamenten enligt följande sätt: 

• Procentuellt värde av incitamentet: 50 procent 

• Förekomsten av kulturellt antagningsprov: 15 procent 

• Projekttak: Global Incentive Index: 15 procent 

• Avsatt årlig budget för stödet: 20 procent 

• Utläggskrav i landet: Global Incentive Index: 10 procent  

För att undvika eventuella missförstånd menar vi med produktionsincitament ett typ av 
program som kan leda till kostnadsreducering för en filmbudget. 

 
Tillgång till nationella och regionala fonder: Även denna jämförelse är komplicerad för att 
göra rättvisande eftersom fondernas konstruktion är så varierande. I vår kartläggning och 
analys har vi utgått från European Audiovisual Observatory’s rapport (2016)22 Olffi 
(https://www.olffi.com/) samt Chimney’s katalog om filmfonder23. Vi har viktat enligt 
följande:  

• Fondens budget: 20 procent 
• Ansökningstak per projekt: 30 procent 
• Typ av fond (selektiv eller automatisk): 5 procent 
• Fonden bredd (t ex om TV-produktioner ingår): 10 procent 
• Återbetalningskrav: 15 procent  
• Krav på lokala utlägg: 15 procent 
• Förekomsten av kulturellt antagningsprov: 5% 

Lokala produktionskostnader: I vårt index har vi dels utgått enkätsvar om dagarvode för 
vissa nyckelfunktioner i produktionen samt levnadskostnadsindex från Numbeo. 24  

- Dagarvoden för nyckelpositioner: Enkätsvar – 60 procent 

- Levnadskostnadsindex: Numbeo – 40 procent    

                                                
22 Public financing for film and television content” The state of soft money in Europe, European 
Audiovisual Observatory (Julio Talavera Milla, Gilles Fontaine, Martin Kanzler, July 2016)  

23 CHIMNEY'S Top 100 European Film Funds (2017) 
24 https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017-mid&region=150 
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Valutarisken: I vår förenklade version har vi tittat på respektive valutas volatilitet under ett år 
gentemot amerikanska dollarn, och indexerat baserat på det land som har haft lägst 
valutarörelse. Vi har utnyttjat Oandas databas för syftet25.   
 

- Forex Trading: Oanda – 100 procent 
 

 

  

                                                
 25 Volatilitet: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-
calculator  
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BILAGA C: ENKÄTER 
 

C1: Enkät till producenter 
 

Enkäten designades och skickades med hjälp av verktyget SurveyMonkey (formateringen och 
utseendet är därför anpassat till detta dokument).  

Enkätens namn: Decision making variables and their Importance for choosing film locations.  

SECTION A: COMPARING ATTRIBUTES IN THE GROUP "EASE OF PRODUCTION" 

The questions in this section aim to weigh the variables concerned with the ease of filming 
in a country, and attribut that may indirectly affect the cost of production. 

The variables we aim to weigh are: 
a) Skilled work force: i.e. accessibility to a skilled crew base. 

b) Diversity of locations: The level of options for film locations and environments that a 
country can offer. 

c) Film Friendliness: How swift and easy a country is to navigate in order to 
obtain permissions, deal with bureaucracy and public bodies etc. 

d) English proficiency: How easy is it to communicate in the English language in a country. 

e) Accepted working hours: What types of restrictions are there for working hours, and 
what are the accepted working hours in the country. 

f) Safety and Security: How is the personal security in the country, including the risks of 
people being physically assaulted or falling victim to other types of crime. 

g) Availability of infrastructure: "Easiness to find studios, film equipment rental companies 
and means of transportation." 

 

Please rate the most important variable from 1 to 9 in a pairwise comparison where: 

(0 or 1) means that both variables are equally important 

(3) means that one variable is moderately more important than the other 

(5) means that one variable is much more important 

and (9) means that one variable is absolutely more important than the other 

 

 

1. When answering the following questions, we would like you to take into consideration 
your latest project as an example if appropriate. Please specify the genre of film and budget 
range (it's possible to tick more than one box):  



Fikra AB – 2017   sida 62 

Action/Adventure 

Animation 

Comedy 

Crime 

Drama 

Epics / Historical 

Horror 

Musical 

Science Fiction / Fantasy 

Thriller 

War 

Western 

TV Series 

Budget below 2 Million Euro 

Budget between 2 and 10 M Euro 

Budget between 10 and 50 M Euro 

Budget above 50 M Euro 

Other (or comment if not applicable) 
  
2. Between "Skilled work force" and "Diversity of locations", how would you grade their 
comparative importance to each other? Note that 0 or 1 means that both variables have 
equal importance and that 9 means that one of the variables is absolutely more important 
than the other. 

9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 Diversity of Location 9 

3. Between "Skilled work force" and  "Availability of infrastructure" (e.g. studios, hotels, 
logistics)? 

9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 Availability of infrastructure 9 

4. Between "Skilled work force" and  "Film Friendliness" (permits, customs, bureaucracy 
etc)? 

9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 Film Friendliness 9 

5. Between "Skilled work force" and  "English proficiency"? 

9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 English proficiency 9 

6. Between "Skilled work force" and  "Accepted working hours"?  
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9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 Accepted working hours 9 

7. Between "Skilled work force" and  "Safety & security"? 

9 Skilled work force 1 Equal Importance 1 Safety & security 9 

8. Between "Diversity of locations" and "Availability of infrastructure"?  

9 Diversity of locations 1 Equal Importance 1 Availability of infrastructure 9 

9. Between "Diversity of locations" and "Film friendliness"? 

9 Diversity of locations 1 Equal Importance 1 Film friendliness 9 

10. Between "Diversity of locations" and "English proficiency"? 

9 Diversity of locations 1 Equal Importance 1 English proficiency 9 

11. Between "Diversity of locations" and "Accepted working hours"?  

9 Diversity of locations 1 Equal Importance 1 Accepted working hours 9 

12. Between "Diversity of locations" and "Safety & Security"?  

9 Diversity of locations 1 Equal Importance 1 Safety & Security 9 

13. Between "Availability of infrastructure" and "Film Friendliness", how would you grade 
their comparative importance?  

9 Availability of infrastructure 1 Equal Importance 1 Film friendliness 9 

14. Between "Availability of infrastructure" and "English proficiency level"?  

9 Availability of infrastructure 1 Equal Importance 1 English proficiency 9 

15. Between "Availability of infrastructure" and "Accepted working hours"?  

9 Availability of infrastructure 1 Equal Importance 1 Accepted working hours 9 

16. Between "Availability of infrastructure" and "Safety & Security"?  

9 Availability of infrastructure 1 Equal Importance 1 Safety & Security 9 

17. Between "Film friendliness" and "English proficiency level", how would you grade their 
comparative importance?  

9 Film friendliness 1 Equal Importance 1 English proficiency 9 
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18. Between "Film friendliness" and "Accepted working hours", how would you grade their 
comparative importance? w 

9 Film friendliness 1 Equal Importance 1 Accepted working hours 9 

19. Between "Film friendliness" and "Safety & Security"? w 

9 Film friendliness 1 Equal Importance 1 Safety & Security 9 

20. Between "English proficiency" and "Accepted working hours", how would you grade 
their comparative importance? w 

9 English proficiency 1 Equal Importance 1 Accepted working hours 9 

21. Between "English proficiency" and "Safety & Security"?  

9 English proficiency 1 Equal Importance 1 Safety & Security 9 

22. Between "Accepted working hours" and "Safety & Security", how would you grade their 
comparative importance?  

9 Accepted working hours 1 Equal Importance 1 Safety & Security 9 

   

SECTION B: COMPARING ATTRIBUTES IN THE GROUP "ECONOMIC ATTRACTIVENESS" 

The questions in this section aim to weigh the variables concerned with a direct financial 
impact on a film production.The variables we aim to weigh here are: 

a) Production incentives: i.e. availability and benefit level of national production incentives 
in a country. 

b) National and regional funds: i.e. availability of funding schemes for the production. Here, 
we also take into consideration co-production opportunities. 

c) Local costs: i.e. cost of services and products in the country of shooting. 

d) Foreign Exchange Risk: Risk exposure to currency fluctuations. 

 
Please rate the most important variable from 1 to 9 where: 
(0 or 1) means that both variables are equally important 
(3) means that one variable is moderately more important than the other 
(5) means that one variable is much more important 
and (9) means that one variable is absolutely more important than the other. 
 

23. Between "Availability of film incentives" and "Availability of national and regional 
funds", how would you grade their comparative importance? Note that  0 or 1 means that 
both variables has equal importance and that 9 means that one of the variables is absolutely 
more important than the other.  
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9 Availability of film incentives 1 Equal Importance 1 Availability of funds 9 

24. Between "Availability of film incentives" and "Local costs" 

9 Availability of film incentives 1 Equal Importance 1 Local costs 9 

25. Between "Availability of film incentives" and "Foreign Exhange Risk" 

9 Availability of film incentives 1 Equal Importance 1 Foreign Exchange Risk 9 

26. Between "Availability of national and regional funds" and "Local costs", how would you 
grade their comparative importance?  

9 Availability of funds 1 Equal Importance 1 Local costs 9 

27. Between "Availability of national and regional funds" and "Foreign Exchange Risk"? 

9 Availability of funds 1 Equal Importance 1 Foreign Exchange Risk 9 

28. Between "Local costs" and "Foreign Exchange Risk", how would you grade their 
comparative importance? 

9 Local costs 1 Equal Importance 1 Foreign Exchange Risk 9 

 
Section C: Final questions 

29. In your opinion, is there one particular variable or requirement that a country must meet 

to be considered as a shooting location? If so, which one, and why? 

Yes 

No 

If yes, please specify and comment 

30. To the best of your knowledge, what countries have the most attractive film incentives? If 
possible, please mention them in order of preference. (Please note that we in this question 
are only interested in how producers perceive the different countries' incentives, not their 
actual offerings. You may want to consider value of the incentive, ease of administration, 
speediness of recovery, or any other attributes of your liking). 

  

31. To the best of your knowledge, what countries have the most attractive funding 
opportunities? If possible, please mention them in order of preference. (Please note that we 
in this question are only interested in how producers perceive the availability of funds. You 
may want to consider the size of the fund, requirements, ease of administration, or any other 
attributes of your liking for the productions of your interest). 
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32. Are there any other significant decision making criteria that you feel have been omitted in 
this survey? If so, which ones, and how would you rank them compared to the variables 
mentioned in this survey? 

  

33. If you are using a weblink, please enter your name and email address (may be useful for 
possible follow up questions and analysis).  
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C2: Enkät till filmkommissionärer 
 
Enkätens namn:  Location Survey 

1. Please state your name and the country (or location) that you represent:  
2. How many feature films are you able to fully support with below-the-line crew positions? 

(i.e. indicate the size of your local crew base)  
3. How much is an average day of filming cost?  
4. What is the average rate for the following key positions (in Euros)?  

Production Manager 

First Assistant Director 

Location Manager 

Electrician 

Production Assistant 

5. What sort of film locations can your country offer?  

Environment Yes, a lot To some extent No 

Sea ports 
Yes, a lot To some extent No 

Beaches 
Yes, a lot To some extent No 

Mountains 
Yes, a lot To some extent No 

Deserts 
Yes, a lot To some extent No 

Forests 
Yes, a lot To some extent No 

Snow 
Yes, a lot To some extent No 

Historical sites 
Yes, a lot To some extent No 

Sky scrapers & towers 
Yes, a lot To some extent No 

Castles & fortresses 
Yes, a lot To some extent No 

Farms & fields 
Yes, a lot To some extent No 

Bridges 
Yes, a lot To some extent No 

Lakes & rivers 
Yes, a lot To some extent No 

Religious temples 
Yes, a lot To some extent No 

Others (please specify) 
Yes, a lot To some extent No 
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6. Is a producer required to obtain a shooting permit for public locations? 

Yes 

No 

Other (please specify)  

7. If the answer was yes to the above question, can you please specify the process & timeline 

to obtain a permit? w 

8. How much does it cost to obtain a permit?  

Free of charge  

Below €100 

Between €100- €500 

Above €500 

Other (please specify)  

9. How easy is it to deal with official government bodies to plan filming requirements? e.g. 

Police, customs, army, ministries, etc.. 

Very easy, we have a seamless process  

Sometimes challenging, it requires a lot of follow up 

Not east at all, there's lots of bureaucracy  

Other (please specify)  

10. Do you have full service technical rental companies?  

Yes you can find any equipment you need 

Yes but we lack certain specialised equipment  

Not really you still need to bring cameras and major equipment from neighbouring 
countries 

We really lack technical infrastructure  

Other (please specify)  
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11. How many sound stages are available in your country?  

None 

Less than 5 

Between 5-10 

More than 10 

If more than 10, please specify how many or comment 

12. What are the acceptable working hours in your country for a shoot day? (before any 

overtime is calculated) 

8 hour work day 

10 hour work day 

12 hour work day  

14 hour work day 

Other (please specify)  

13. Are there any strict union regulations that a producer needs to consider when filming in 
your country?   

14. How many foreign productions (feature films and/or TV series) do you shoot on average a 
year? (if the numbers vary greatly please indicate the numbers of the past 2 years)  

15. From your experience please rate the following variables that fall under 'Ease of 
production' in order of importance to an international producer when considering a filming 
location (1 being the most important variable, and 8 the least important).  

• Skilled Workforce  

• Diversity of Locations 

• Availability of Infrastructure (sound stages, technical equipment, etc...)  

• Film Friendliness (ease of obtaining permits, support of govt offices, film 

commissions etc..) 

• English proficiency 

• Accepted working hours 

• Safety & Security  

16. Following up from Q14, from your experience please rate the following variables that fall 
under 'Economic attractiveness' in order of importance to an international producer when 
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considering a filming location (1 being the most important variable, and 4 the least 
important).  

• Tax incentives/ rebates 

• Availability of national & regional funds  

• Exchange rate fluctuations 

17. Is there anything of significance for your country as a filming location that has not been 
covered in this questionnaire and that you would like to add?  
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Internetdatabaser:  

- European Audiovisual Observatorys websida (http://www.obs.coe.int/) 

- http://www.kftv.com/  

- Goepel, Klaus D., BPMSG AHP Excel template with multiple inputs, version 04.05.2016 

– http://bpmsg.com, Singapore 2013 

- Goepel, Klaus D, https://bpmsg.com/ahp-group-consensus-indicator-how-to-

understand/ 

- http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-

rebates 

- https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp?title=2017-

mid&region=150 

- https://filminginfinland.fi/cash-

rebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJAptEAMYASAAEgJuOPD_BwE 

- https://filminginfinland.fi/cashrebate/?gclid=EAIaIQobChMI2PuE2v7I1wIVxo4YCh3wJA

ptEAMYASAAEgJuOPD_BwE 
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- http://www.bfi.org.uk/film-industry/british-certification-tax-relief/about-tax-relief 

- https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-

manual/fpc50100 

- https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator 

- EF: http://www.ef.se/epi/ 

- Statista: www.statista.com  

- Worldbank: https://lpi.worldbank.org/ 

- Worldbank: http://www.doingbusiness.org/rankings  

- World Internal Security and Police Index: http://wispindex.org/ 

- http://variety411.com/production-incentives/  

- Production Value 

https://focal.ch/prodvalue/working_conditions/germany.html#.WgyUwLaZPOT  

- Olffi Film Fund directory https://www.olffi.com  

- http://www.cineuropa.org/p.aspx?t=index&l=en  

- Entertainment Partners https://www.epfinancialsolutions.com  

- http://www.thelocationguide.com  

- Swedish Film Instutute www.sfi.se  

 

Intervjuer 

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer som har bistått med viktiga kommentarer och 
givande information i samband med utformningen av enkätundersökningen samt bidragit 
med förslag på respondenter bland filmkommissionärer och producenter. 

- Berit Tilly, f d Filmkommissionär, Filmpool Nord 

- Ingrid Rudefors, f d Filmkommissionär, Filmregion Stockholm Mälardalen 

- Johan Holmer, generalsekreterare, Film & TV-producenterna 

- Jonas Feinberg, marknads- och kommunikationschef, Filmregion Stockholm 
Mälardalen 

- Jonathan Olsberg, Chairman, Olsberg - SPI 

- Kristina Åberg, producent och medgrundare, ATMO 

- Mika Romanus, Förbundsdirektör, Teaterförbundet 

- Mia Uddgren, Filmkommissionär, Filmregion Stockholm Mälardalen  

- Mikael Svensson, Filmkommissionär, Film i Skåne 



Fikra AB – 2017   sida 73 

- Peter Garde, VD, producent från Danmark 

- Ronan Girre, CEO, ACE 

- Tomas Eskilsson, tf. produktionschef, Film i Väst 

- Alla producenter och filmkommissionärer som deltagit i undersökningen och tagit sig 
tid till att svara på enkätfrågorna för genomförandet av denna analys 

Vi vill även rikta ett särskilt tack till följande personer som på olika sätt bidragit med 
rapportens framställande:  

- Love Ekenberg, professor i datavetenskap och systemvetenskap, Stockholms 
Universitet, för orientering kring beslutsteori.  

- Elisabet Gustavsson, regissör EG-film, som bistått med korrekturläsning och 
kommentarer från en regissörs perspektiv.  

- Göran Svensson, doktorand i optimering och systemteori, KTH för rådgivning kring 
beslutsmodeller och indexering 

 

Vi vill avslutningsvis tacka beställarna, i synnerhet Jonas Vilhelmsson, Svenska Filminstitutet 
och Klas Rabe, Tillväxtverket, för ett gott samarbete med värdefulla kommentarer under 
arbetets gång.  
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