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KORTFATTAD SAMMANFATTNING: 
I denna uppsats studeras hur kontakter mellan filmproducenter och manusförfattare, regissörer 
och finansiärer skapas och fördjupas samt i vilka konkreta fysiska rum sådana kontakter kan 
ske.  Djupintervjuer har gjorts med tre Stockholmsbaserade filmproducenter och två andra 
nyckelpersoner i samma stad. Dessa intervjuer har sedan analyserats dels hermeneutiskt, dels 
genom diskursanalys. Resultaten visar att kontakter ofta skapas dels genom personliga 
nätverk, dels i själva arbetet med filmprojekt. Mötesplatserna är ofta temporära och interna, 
även om vissa typer av miljöer som kontor, lägenheter och restauranger återkommer. 
Filmhuset i Stockholm samt diverse filmfestivaler i Sverige och utomlands är några av få mer 
fasta och allmänna mötesplatser. Dessa platser/miljöer kan också relateras till den bild som 
informanterna skapade av producentrollen som en samtidigt social, konstnärlig och 
ekonomisk aktör. 
 
Nyckelord: Filmproduktion, sociala nätverk, relationella rum, kreativa miljöer, 
entreprenörskap, Stockholm. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå relationen mellan personliga nätverk och fysiska 
mötesplatser inom filmbranschen. Framförallt studeras hur kontakter mellan filmproducenter 
och manusförfattare, regissörer och finansiärer skapas och fördjupas samt i vilka konkreta 
fysiska rum sådana kontakter kan ske. Fokus ligger på producentrollen och producentens 
upplevelser av sådana kontakter och mötesplatser, samt på förproduktionsfasen av ett 
filmprojekt. 
 
Teoretiskt utgår uppsatsen bland annat från idéer om lokala/globala nätverk, personliga 
nätverk, entreprenörskap och kreativa miljöer. Jag utgår också ifrån att rum måste förstås som 
relationellt konstituerade och samtidigt fysiska, sociala och representerade/begreppsliggjorda.  
 
Djupintervjuer har gjorts med tre Stockholmsbaserade filmproducenter som varit aktiva inom 
filmbranschen under tidsperioden 1990-2006. Urvalet var från början riktat även om det i 
slutändan blev något slumpmässigt då många av de producenter som jag kontaktade föll bort. 
Djupintervjuer gjordes också med en produktionskoordinator och en finansiär 
(filmkonsulent), dels för att ge en mer nyanserad bild och dels för att uppnå triangulering i det 
empiriska materialet. Intervjuerna har sedan analyserats dels hermeneutiskt, dels genom 
diskursanalys. 
 
Resultaten av den hermeneutiska tolkningen visar att kontakter ofta skapas dels genom 
personliga nätverk, dels i själva arbetet med filmprojekt. Producenterna samarbetade ofta med 
personer som de antingen kände eller åtminstone kände till. De var också inblandade i nätverk 
med personer både i Sverige och i utlandet (framförallt Europa). Mötesplatserna var ofta 
temporära och interna, det vill säga de skapades i och med själva mötet, och upphörde att vara 
mötesplatser när mötet var över. Vissa typer av miljöer återkom dock ofta såsom kontor, 
lägenheter och restauranger. Filmhuset i Stockholm samt diverse filmfestivaler i Sverige och 
utomlands är några av få mer fasta och allmänna mötesplatser där mer slumpartade möten 
kunde ske. 
 
Resultaten av diskursanalysen visar att informanternas berättelser samtidigt skapade en bild 
av producentrollen som en social, konstnärlig och ekonomisk aktör. Diskursen kring 
producentrollen handlade också om platser, då informanterna kunde betona olika sidor av 
producentrollen genom att referera till olika miljöer. Betoningen vid temporära och interna 
mötesplatser kan också kopplas till en bild av filmbranschen som exklusiv och svår att ta sig 
in i. Informanternas flexibla förhållande till platser bidrog också till denna bild samtidigt som 
detta förhållande kan tolkas som ett uttryck för rörelsefrihet och kreativitet. 
 
Relationen mellan personliga nätverk och fysiska mötesplatser inom filmbranschen kan 
förstås som ömsesidigt beroende, då de personliga kontakterna förstärktes av möten face-to-
face och underlättades av vissa typer av miljöer, samtidigt som mötesplatserna ofta skapades i 
och med dessa möten. Den relativa frånvaron av mer permanenta och allmänna mötesplatser 
betyder inte att de personliga nätverken var icke-rumsliga. Istället kunde face-to-face 
kontakter kompletteras med telefonkontakter eller post, med resultatet att en viss grad av 
avskildhet eller exklusivitet kunde bevaras inom projekten/branschen.
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1. Inledning 
 
Inom samtida samhällsvetenskaplig forskning hävdas det ofta att det har skett en estetisering 
av ekonomin då produktion av kulturella produkter och tjänster antas utgöra en allt viktigare 
del av det ekonomiska livet, samtidigt som det estetiska/kulturella uttrycket har blivit 
viktigare för produkter i allmänhet. Det har hävdats att det ekonomiska systemet har kommit 
att handla allt mer om kulturella former, symboler och upplevelser. Det har därför blivit svårt 
att dra en tydlig gräns mellan rent kulturella produkter på ena sidan och rent funktionella 
produkter på den andra. Samtidigt antas det också ha skett en förändring av ekonomin mot 
flexibel produktion. Som en följd av förändringen mot flexibel produktion har sociala nätverk 
uppfattats som viktiga sammanlänkande komponenter i en alltmer fragmenterad, osäker och 
ombytlig ekonomi .1 
 Eftersom filmproduktion kan ses som ett exempel på både en kreativ verksamhet med 
starkt kulturellt (estetiskt/symboliskt) innehåll2, och en verksamhet beroende av sociala 
(personliga) nätverk,3 så är det inte förvånande att denna företeelse har studerats till exempel 
inom ekonomisk geografi.4 I denna uppsats är syftet att utveckla kunskapen om 
filmproduktion, generellt och inom ekonomisk geografi, dels genom ett empiriskt fokus på 
mikronivå/förproduktion, dels genom en kombination av olika samhällsvetenskapliga teorier. 
 Jag vill sätta forskningen om filmproduktion och dess former av sociala nätverk i ett större 
sammanhang genom att relatera den till två samtida trender inom kulturgeografisk debatt som 
handlar om rumsuppfattningar på en mer generell nivå. Det är dels uppfattningen att rum 
(platser) måste förstås som relationellt konstituerade genom förhållanden till andra 
rum/platser.5 Detta betyder också att rum/platser skapas och återskapas genom social 
interaktion, de är ständigt föränderliga, mångtydiga och öppna.6 Det är dels uppfattningen att 
geografi handlar om konkreta, fysiska former/objekt7, eller att geografin har en tradition och 
därmed också en unik kunskap om den materiella världen.8 Nära ligger också idén om att rum 
alltid är samtidigt fysiska, representerade och sociala.9 Dessa båda uppfattningar om att rum 
är relationella och att rum har en konkret, materiell dimension är inte oförenliga, utan 
överlappar delvis varandra.10 
 Genom att kombinera teorier om filmproduktion, personliga nätverk, relationella rum och 
fysiska rum med idéer om entreprenören/entreprenörskap11 och kreativa/kulturella miljöer12 
vill jag i denna uppsats lägga fokus på konkreta, materiella mötesplatser mellan 
filmproducenter och regissörer/manusförfattare och finansiärer. Djupintervjuer med tre 
filmproducenter, en produktionskoordinator och en finansiär (filmkonsulent) utgör studiens 
empiri. Tidsmässigt/rumsligt ligger fokus på Stockholm 1990-2006, en plats/period där 
filmproduktion har varit ett område i förändring.13 

                                                 
1 Power och Scott (2004) s. 3-4. 
2 Ibid. s. 4. 
3 Blair (2001) s. 158- 159. 
4 Scott (2000), Lim (2006), Coe (2000). 
5 Massey (2004) s. 5-7. 
6 Massey (1999) s. 273-274. 
7 Söderström (2006) s. 556. 
8 Grabher (2006) s. 182. 
9 Lefebvre (1991) s. 38-39. 
10 Grabher (2006) s. 178-179, 182 
11 Schumpeter (2000a). 
12 Banks et al (2000) s. 462, Zukin (1995) s. 155-156. 
13 Dahlström, Hermelin och Wengström (2005) s. 39. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå relationen mellan personliga nätverk och fysiska 
mötesplatser inom filmbranschen. Jag kommer att utgå ifrån producentrollen och framförallt 
att fokusera på: 
 

1) Hur producenter skapar/utvecklar kontakter med 
manusförfattare/regissörer/finansiärer. 

 
2) I vilka konkreta fysiska rum som producenter skapar/utvecklar kontakter med 

manusförfattare/regissörer/finansiärer. 
 
För att förstå hur producenter skapar kontakter och i vilka fysiska rum som detta sker kommer 
jag att analysera dels producenternas upplevelser av kontaktskapande och mötesplatser, dels 
den bild som producenterna skapar av producentrollen genom sina berättelser. Analysen av 
producentrollen är viktig eftersom producenternas identitet kan tänkas påverka både hur/var 
producenterna skapar kontakter och deras upplevelser av detta. 
 
 

Avgränsning 
 
Denna uppsats har en kvalitativ inriktning där syftet är att ge en djupare förståelse kring några 
enstaka fall snarare än en bred översikt. Fokuset på kontaktskapande mellan producenter, 
manusförfattare, regissörer och finansiärer innebär i detta sammanhang en avgränsning kring 
förproduktion medan produktion och efterproduktion hamnar utanför uppsatsens ramar. Jag 
fokuserar också på långfilmsproduktion (inklusive tv-drama) medan till exempel dokumentär- 
och kortfilmsproduktion hamnar utanför. 
 Inriktningen mot sociala nätverk utesluter också rum där mer osociala delar av 
förproduktionen, som till exempel manusskrivande, kan ske. Fokuset på producenter utesluter 
också berättelser från manusförfattare och regissörer. Jag inkluderar dock berättelser från en 
finansiär och en produktionskoordinator/assistent för att komplettera producenternas bilder. 
Jag begränsar mig också till etablerade producenter och professionell filmproduktion, medan 
amatörfilm hamnar utanför. 
 Geografiskt är uppsatsen koncentrerad till Stockholm. Detta innebär att fokus ligger på 
Stockholmbaserade producenter, även om dessa producenters eventuella relationer till 
personer och mötesplatser på andra platser kommer att uppmärksammas. Historiskt ligger 
uppsatsens fokus på perioden 1990-2006, med speciell tonvikt vid slutet av denna period. 
Uppsatsen handlar med andra ord om ”tid-rummet”14 Stockholm-1990-2006. 
 

Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer en diskussion av uppsatsens teoretiska utgångspunkter där 
jag presenterar olika perspektiv och debatter med relevans för syftet/ämnet i denna uppsats 
(kapitel 2). I kapitel 3 diskuteras filmproduktion i Stockholm med syfte att ge en bakgrund till 

                                                 
14 Min översättning av Doreen Masseys ”time-space”, Massey (1999) s. 269. 
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den empiriska studien. I kapitel 4 följer ett metodavsnitt där jag diskuterar hur jag gått till 
väga för att samla in och analysera uppsatsens empiri. Efter detta kapitel följer fyra kapitel där 
jag presenterar uppsatsens resultat och försöker svara på frågeställningarna ovan. Kapitel 5 
och 6 bygger på en hermeneutisk tolkning och fokuserar på producenternas upplevelser. 
Kapitel 7 och 8 bygger på en diskursanalys och handlar framförallt om producentrollen. I 
kapitel 9 kommer jag sedan att diskutera resultaten i förhållande till de teoretiska 
utgångspunkterna, till metoderna jag har använt, samt till framtida forskning. Därpå följer en 
käll- och referensförteckning (kapitel 10). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Filmproduktion – en introduktion 
 
En utgångspunkt i denna uppsats är att filmproduktion samtidigt är en kulturell/konstnärlig 
aktivitet och ett kommersiellt/ekonomiskt fenomen. Jag utgår också ifrån att produktion av 
långfilm sker genom individuella, komplexa projekt vilka kräver omfattande finansiering och 
samlar ett stort antal personer och yrkeskompetenser. Långfilmer kan medföra stora intäkter 
men branschen är samtidigt väldigt osäker och många filmer gör inte någon vinst. Filmprojekt 
kan därför beskrivas som ekonomiska högriskprojekt.15 

Ett filmprojekt består av olika, men integrerade processer som kan delas upp i fyra 
kategorier: förproduktion, produktion, postproduktion och distribution.16 I denna uppsats 
ligger fokus, som tidigare nämnts, på förproduktion. Som figur 1 visar omfattar denna fas 
idéutveckling, allokering av finansiella resurser, manusskrivande/manusutveckling, 
rollbesättning samt planering rörande inspelningsplatser och andra faciliteter.17 Inom 
förproduktionsfasen sker också planering av ett filmprojekt mer generellt samt arbete med 
juridiska frågor.18 
 

 
 
Figur 1. Filmproduktionens olika faser. Källa: Coe och Joans (2004) s. 193. 

                                                 
15 Dahlström och Hermelin (2006) s. 2, 9. 
16 Dahlsström, Hermelin och Rusten (2005) s. 19. 
17 Coe och Joans (2004) s. 193. 
18 Dahlsström, Hermelin och Rusten (2005) s. 19. 
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 Förproduktionen följs av produktionsfasen, då själva inspelningen sker. Det är denna fas 
som kräver mest resurser, då flest personer är inblandade. Därefter följer efterproduktion, 
vilket inkluderar till exempel klippning, ljudpåläggning (musik) och digitala specialeffekter. 
Slutligen länkas ett filmprojekt till publiken genom distribution, marknadsföring och 
försäljning (visning).19 
 Dessa olika faser har varierande geografiska kännetecken. Medan produktionen genom 
teknologisk utveckling och minskade kostnader inom resor och kommunikation har blivit 
alltmer mobil20 så är förproduktionen, enligt Dahlström, Hermelin och Rusten, ofta knuten till 
”etablerade filmmiljöer”.21 Enligt Coe och Joans är de finansiella medlen inom filmbranschen 
koncentrerade till världsstäder som Los Angeles och London. Det är också i sådana 
filmmetropoler som förproduktion, efterproduktion och distribution ofta koncentreras, även 
om produktionen (eller inspelningsfasen) kan ske på mindre (etablerade) platser.22 
 I Hollywood gör man också skillnad mellan kostnader som är above the line och 
kostnader below the line. Man skiljer med andra ord mellan nyckelpersoner som 
manusförfattare, producenter, stjärnskådespelare och regissörer på ena sidan (above the line) 
och ett filmproletariat av bland annat makeupartister, snickare, kostymörer, scenografer och 
elektriker på den andra (below the line). 
 Det finns alltså tydliga klasskillnader inom filmindustrin då det ofta är kostnaderna below 
the line som är möjliga att pressa nedåt. Liksom förproduktionen har nyckelfunktionerna 
above the line en starkare koppling till filmindustrins centrum medan kostnaderna below the 
line ofta minskas just genom utlokaliseringar av filminspelningar till andra länder (runaway 
production).23 Enligt Miller (et al) har sådana utlokaliseringar lett till att multinationella 
filmkonglomerat med bas i Hollywood utövar ett starkt inflytande över filmproduktionen 
även i Europeiska länder som Storbritannien, Italien och Tjeckien.24 
 

Filmproduktion och lokala nätverk 
 
Inom (ekonomisk) geografisk forskning om filmproduktion har idéer om kluster och lokala 
nätverk mellan olika företag på samma plats länge varit tongivande. Det geografiska i 
sammanhanget har varit just den lokala nivån eller den lokala koncentrationen. Allen Scott 
kan ses som en representant för detta perspektiv. Scott är intresserad av rumslig koncentration 
av filmföretag och menar att sådan koncentration är ett resultat av att filmproduktion idag sker 
genom temporära projekt där småskaliga, arbetsintensiva utbyten mellan olika företag spelar 
en viktig roll. Nätverk betyder i detta sammanhang nätverk mellan olika företag, och dessa 
nätverk får ett geografiskt utfall i form av lokal agglomeration.25 
 I en analys av fransk filmindustri betonar Scott också betydelsen av Paris som plats och 
miljö i skapandet av filmer i Frankrike. Han menar att filmer producerade i Paris får ”an 
idiosyncratic look and feel reflecting their place of origin”.26 Det finns med andra ord något 
unikt som utmärker Paris som plats och detta (unikum) sätter tydligt sin prägel på de filmer 
som produceras i staden. Samtidigt finns det enligt Scott en lokal filmkultur i Paris som 

                                                 
19 Coe och Joans (2004) s. 193, Dahlsström, Hermelin och Rusten (2005) s. 19. 
20 Dahlström och Hermelin (2006) s. 5. 
21 Dahlström, Hermelin och Rusten (2005) s. 19. 
22 Coe och Joans (2004) s. 198, 202-203. 
23 Miller et al. (2005) s. 111, 119. 
24 Ibid. s. 147-149, 151-153, 160-163. 
25 Scott (2000) s. 18. 
26 Ibid. s. 26. 
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värderar konstnärlig kvalitet högre än kommersiell potential och denna lokala filmkultur 
ställer Scott i kontrast mot filmkulturen i Hollywood.27 
 Det perspektiv som Scott representerar har kritiserats från flera håll. Kean Fan Lim 
kopplar till exempel klustertanken till idéer om rumslig fetischism och lokal isolering och 
betonar istället betydelsen av sociala aktörer och globala nätverk inom filmbranschen.28 
Andra forskare har ifrågasatt Scotts lokala/globala dualism, där produktionen ses som lokal 
och distributionen som global, och istället betonat att den internationella filmdistributionen 
sker genom och påverkas av lokala kulturer och språkliga barriärer, samtidigt som 
globaliseringen också påverkar produktionen.29 
 Scotts (och andras) fokus på lokala nätverk inom filmindustrin kan också kopplas till 
begreppet embeddedness. Martin Hess menar att detta begrepp ofta har missförståtts eller 
förenklats inom ekonomisk geografi så att dess lokala aspekter har överbetonats, medan 
alternativa rumsliga och sociala betydelser har ignorerats.30 Gernot Grabher utvecklar denna 
tanke och kopplar överbetoningen vid det lokala inom ekonomisk geografi till Ferdinand 
Tönnies begreppspar Gemeinschaft/Gesellschaft. Grabher menar att diskursen om lokala 
nätverk inom ekonomisk geografi ofta har överdrivit betydelsen av starka band och därmed 
snarare byggt på idén om bysamhällets sociala samhörighet (gemeinschaft) än det urbana 
samhällets mångfald (gesellschaft). Samtidigt har starka lokala band (inom nätverk) ställts i 
kontrast mot svaga globala band och detta har enligt Grabher inneburit att den förenklade 
synen på regioner som (innovativa) isolerade öar har reproducerats.31 
 

Personliga nätverk inom kreativa näringar 
 
Grabher och Iberts artikel om mjukvaru- och reklambranscherna i München och Hamburg 
visar på en annan trend inom forskningen kring sociala nätverk. Grabher och Iberts fokus 
ligger inte på institutionella formella relationer (som relationer mellan företag i Scotts artikel) 
utan på personliga informella nätverk. Samtidigt kritiserar Grabher och Ibert annan forskning 
kring personliga nätverk och menar att sådana nätverk ofta har uppfattats som homogena, 
sammanhängande och lokala band. Istället menar de att personliga nätverk lika gärna kan vara 
svaga, kortlivade eller globala. De skiljer på tre olika typer av nätverk. Communality networks 
är sådana som karaktäriseras av starka, vänskapliga band (gemeinschaft), sociality networks 
kännetecknas av svagare mer professionella band (gesellschaft) och connectivity networks är 
den svagaste typen av relationer (till exempel kontakter över Internet).32 
 Samtidigt betonar Grabher och Ibert att aktörer i sociala nätverk kan ge uttryck för 
varierande identiteter, och därmed bidra till konflikter och kostnader lika gärna som 
samarbeten och vinster. De ifrågasätter därmed också ett annat antagande inom den 
ekonomiska geografin, nämligen att sociala nätverk underförstått ses som någonting positivt. 
De skiljer på tre möjliga identiteter som kan hamna i konflikt med varandra: Projektidentitet, 
företagsidentitet och entreprenöriell identitet.33 
 Helen Blair visar i en artikel om den brittiska filmbranschen att Grabher och Ibers 
resonemang även är relevant för forskning om filmproduktion (även om hon själv inte nämner 
Grabher och Ibert).  Enligt Blair sker filmproduktion idag i form av tidsbegränsade projekt 

                                                 
27 Scott (2000) s. 26-31. 
28 Lim (2006) s. 339- 341. 
29 Brito Henriques och Thiel (2000) s. 265-266. 
30 Hess (2004) s. 174-175. 
31 Grabher (2006) s. 176. 
32 Grabher och Ibert (2006) s. 251, 258-265. 
33 Ibid. s. 256. 
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som möjliggörs genom personliga informella nätverk. Hon menar att starka personliga band 
spelar en viktig roll för den som vill få inträde till filmindustrin. Att etablera sig inom 
filmbranschen genom formella ansökningar är mer eller mindre omöjligt enligt Blair. Istället 
har många av de filmarbetare som hon har intervjuat fått sitt första filmjobb genom släkt eller 
vänner.34 Det första steget in i filmbranschen bygger alltså ofta på det som Grabher och Ibert 
kallar för communality networks. 
 När en aktör väl har etablerat sig inom filmindustrin förändras dock situationen något. 
Relationer till släktingar är enligt Blair inte alls lika viktiga för aktörer som redan har tagit sig 
in i branschen. Istället blir relationer till före detta kolleger (från tidigare projekt) viktiga i 
denna fas, samtidigt som kontakter med vänner får fortsatt betydelse.35 Detta kan relateras till 
de skillnader som Grabher och Ibert nämner mellan communality networks och sociality 
networks. Medan communality networks sällan har någon stark inverkan på projekten i sig så 
innebär sociality networks större möjligheter för både projektidentiteten och den 
entreprenöriella identiteten. En aktör inom den senare typen av nätverk har med andra ord 
större möjligheter att handla strategiskt för projektets eller den egna karriärens bästa. Detta 
innebär också att sociality networks även kan leda till en kannibalisering av företag, då 
projektet eller den individuella karriären prioriteras.36 
 

Skapande förstörelse och kreativa rum 
 
Grabher och Iberts syn på en entreprenöriell identitet kan jämföras med Joseph Schumpeters 
definition av entreprenören. Schumpeters idéer om entreprenören utvecklades från 1930-talet 
och framåt, och är en central del av en mer övergripande metateori om det kapitalistiska 
systemet. Schumpeters idéer om entreprenören är därmed både betydligt äldre och mer 
omfattande än Grabher och Iberts. Här har jag valt att fokusera på betydelsen av nyskapande i 
Schumpeters teori, då denna aspekt av entreprenörfunktionen kan kopplas till filmbranschens 
kreativa sida och osäkra karaktär.37 
 Det är förmågan att genomföra nya kombinationer av produktionsmedel som utmärker 
entreprenören enligt Schumpeter.38 Detta kan ske genom skapandet av nya produkter, nya 
produktionsmetoder, nya marknader eller nya organisationsformer. Enligt Schumpter är det 
denna ”skapande destruktionsprocess”39 som är kapitalismens stomme. Det är denna process 
som driver den ekonomiska utvecklingen framåt genom en ständig förstörelse av gamla 
former och ett ständigt skapande av nya.40 
 Entreprenören har enligt Schumpeter en central roll i detta system eftersom det är han/hon 
som har förmågan att genomdriva den kreativa/destruktiva processen. Eftersom 
entreprenörskap enligt Schumpeter handlar om att gå emot rutiner och invanda mönster så är 
entreprenören i sin funktion alltid en avvikare som ständigt kommer att möta ett visst socialt 
motstånd. Det som kännetecknar entreprenören är därför inte förmågan att göra uppfinningar i 
sig, utan förmågan att påverka den sociala omgivningen så starkt att den dras med i det nya. 
Entreprenörskap är därför en social verksamhet som förutsätter ett samarbete mellan 
entreprenören och andra.41 

                                                 
34 Blair (2001) s. 158- 159. 
35 Ibid. s. 160. 
36 Grabher och Ibert (2006) s. 266-267. 
37 Schumpeter (2000a) s. 22. Svensk översättning av The theory of economic development från 1934. 
38 Ibid. s. 6. 
39 Schumpeter (2000b) s. 68. Svensk översättning av Capitalism, socialism and democracy från 1942. 
40 Ibid. 
41 Schumpeter (2000a) s. 15-17. 



12 

 I en analys av New Yorks modeindustri hävdar Norma Rantisi att staden (platsen) som 
socio-rumslig kontext är en del av det estetiska skapandet. Kulturella institutioner som 
Metropolitan Museum of Art, the Guggenheim Museum, Carneige Hall, Lincoln Center for 
Performing Arts och The Costume Institute fungerar som viktiga inspirationskällor för 
designers i New York. Detsamma gäller stadens arkitektur, invånare och gatuliv, liksom 
butiker och varuhus som Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue och Henri Bendel.42 
 Samtidigt utgör staden en aktiv roll i utvecklandet av innovationer till kommersiellt 
gångbara produkter (det som Schumpeter kallar entreprenörskap). Institutioner som the 
Fashion Institute of Technology och Parsons School of Design är viktiga för materialiseringen 
av idéer, medan New York-baserade modemagasin som Harper’s Bazaar och amerikanska 
Vogue fungerar som avgörande mellanhänder i kommersialiseringen av design. Nätverkande 
mellan designers och modejournalister underlättas dessutom av att de ofta går till samma 
restauranger, klubbar och kulturella evenemang.43 
 

Fysiska rum och materiell geografi 
 
En mer övergripande utgångspunkt i denna uppsats är Henri Lefebvres trialektiska 
rumsuppfattning och hans tre begrepp spatial practice, representations of space och 
representational spaces. Med dessa tre begrepp försöker Lefebvre visa att rum alltid är 
samtidigt fysiska, mätbara och synliga (spatial practice), kodifierade och begreppsligjorda 
(representations of space) samt levda, upplevda och symboliska (representational spaces). 
Den trialektiska utgångspunkten innebär att dessa tre begrepp är likvärdiga, det finns ingen 
tes-antites-syntes. Dessa tre rumsliga dimensioner måste förstås som olika delar av samma 
sak.44 
 Trots att Lefebvres tre rumsliga dimensioner är likvärdiga rent logiskt, så finns det en 
politisk skillnad mellan dem. Representations of space har enligt Lefebvre fått den mest 
dominerande rollen i alla samhällen, samtidigt som representational spaces har blivit den 
mest dominerade delen av rummet. Detta innebär att oskrivna upplevelser och erfarenheter av 
rummet bland dess befolkning eller användare har marginaliserats i förhållande till 
kodifierade tankar och idéer inom till exempel forskning, planering och arkitektur. Detta 
gäller inte minst i det kapitalistiska systemet, eftersom detta system karaktäriseras av det som 
Lefebvre kallar abstract space; ett formaliserat och fragmenterat rum som står i nära 
förhållande till teknologi/vetenskap och vars mål är det objektiva, kvantitativa och 
homogena.45 
  Enligt Ola Söderström har geografer de senaste decennierna fokuserat så mycket på 
frågor om representationer att geografins traditionella medvetenhet om fysiska former och 
objekt mer eller mindre har glömts bort.46 Detta betyder i Lefebvres terminologi att 
representations of space inte bara har varit dominerande i förhållande till representational 
spaces utan också gentemot spatial practice. 
 Jag utgår därför ifrån att rum alltid har en konkret, fysisk dimension, samt att berättelser 
och erfarenheter från användarna av dessa rum är en förutsättning för att förstå rummens 
levda sida. Jag utgår också ifrån att det kan finnas en speciell poäng med att betona ett rums 
fysiska och symboliska dimensioner. Samtidigt måste dessa fysiska former, berättelser och 
upplevelser förstås i relation till dominerande representationer inom forskning samt inom 

                                                 
42 Rantisi (2004) s. 94-99. 
43 Ibid. s. 99-106. 
44 Lefebvre (1991) s. 38-39. 
45 Ibid. s. 38-39, 49-50, 63, 395-396. 
46 Söderström (2006) s. 556. 
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samhället mer generellt. Lefebvres representations of space kan därmed sättas i relation till 
Foucaults begrepp diskurs, eftersom båda dessa begrepp handlar om dominerande språkliga 
konstruktioner.47 
 

Tid-rum och differentiella platser  
 
Doreen Massey uttrycker liknande tankar när hon påpekar att man kan förstå platser som 
öppna time-spaces. Rum är enligt Massey inte oföränderliga boxar som existerar oberoende 
av de enheter eller sociala relationer som tar form inom dess ramar. Tvärtom är rum relativt 
definierade av dess inneboende enheter, och relationellt konstituerade genom sociala 
relationer. Eftersom rum därmed är socialt producerade så är de också föränderliga, temporära 
och tidsmässiga. Samtidigt existerar inte heller de enheter, objekt eller identiteter som 
definierar ett tid-rum oberoende av tiden eller rummet. Istället skapas enheter (eller 
objekt/identiteter) och tid-rum samtidigt i och med mötet mellan dem.48 
 Tid och rum är för Massey integrerade delar av en process som kan beskrivas som ”the 
continuous creation of novelty”.49 För att framtiden ska vara öppen (vilket den alltid är) måste 
rummet vara öppet. Denna nyskapande process förutsätter därmed existensen av ett öppet 
rum, vilket i sin tur karaktäriseras av mångfald och differens. Det är ett rum där olika historier 
samexisterar, möts, blandas eller hamnar i konflikt. Det är inte ett slutet rum utan ett som 
ständigt är under konstruktion.50 Detta resonemang kan jämföras med Lefebvres begrepp 
differential space, vilket kan beskrivas som Lefebvres alternativ till abstract space. Det finns 
i The Production of Space en koppling mellan det abstrakta rummet och representationer av 
rum. På liknande sätt handlar Lefebvres differential space mycket om rummets sociala, levda 
dimension. Enligt Lefebvre är livet skillnad. Livet står därför i motsättning till den 
homogenitet som är det abstrakta rummets ideal.51 
 Ett tid-rum kan enligt Massey vara en stad eller en region, men ett tid-rum på denna nivå 
innehåller i sin tur en mångfald av sub-tid-rum.52 Städer eller regioner måste förstås som 
internt splittrade och samtidigt knutna till omvärlden genom relationer till andra platser i 
globala nätverk.53 Även om denna uppsats tid-rum är Stockholm-1990-2006 så kommer den 
därför också omfatta flera sub-tid-rum på en lägre mer konkret nivå, i form av de mötesplatser 
som är dess egentliga fokus. Dessa mötesplatser, eller sub-tid-rum, kan vara belägna i 
Stockholm, men också på andra platser. För de olika mikrovärldar som existerar sida vid sida 
i en stad kan vara uppbyggda genom olika nätverk och relationer med olika platser.54 
 
 

Fysiska mötesplatser och kulturella miljöer 
 
Ett mer konkret exempel på fysiska tid-rum finner man i Grabher och Iberts studie av 
reklambranschen i Hamburg. Enligt Grabher och Ibert bygger sociala kontakter i denna 
kontext på fysiska möten face-to-face. Att hålla sig uppdaterad inom branschen är viktigt och 

                                                 
47 Waitt (2005) s. 170. 
48 Massey (1999) s. 262-263. 
49 Ibid s. 274. 
50 Ibid.  
51 Lefebvre (1991) s. 300-304, 395. 
52 Massey (1999) s. 262-263, 269. 
53 Massey (2004) s. 5-7. 
54 Amin (2004) s. 37-39. 
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detta sker genom att en aktör bokstavligt talat befinner sig på plats på de specifika barer, 
klubbar, branschmöten och mässor där namn, historier och skvaller cirkulerar.55 
 I en diskussion av kreativa näringar i Manchester hävdar Mark Banks (et al) att specifika 
kreativa rum har uppstått i staden som inte bara kontextualiserar den kreativa praktiken utan 
även aktivt bidrar till den. Alternativa, billiga arbetslokaler är ett exempel på sådana kreativa 
rum i Manchester. Olika konsumtionsrum, festivaler och andra tillställningar i en särskild del 
av stadens centrum är andra exempel. En av Banks informanter berättar om hur Manchesters 
café bars kunde fungera som alternativ till konstgallerier och därmed öka möjligheterna för 
konstnärer, och en annan informant uppfattade liknande platser som ”idea factories”.56 
 Geografiska studier av filmbranschen har ofta ignorerat frågan om fysiska mötesplatser. 
Neil Coe har till exempel diskuterat kreativa nätverk mellan producenter, regissörer och 
författare i Vancouver och relaterat dessa nätverk till idéer om abstrakta skalor (nätverken är 
enligt Coe ”lokala” ).57 Liksom Blair betonar han betydelsen av informella personliga 
kontakter, men (som i Blairs artikel) blir det oklart var, i vilka konkreta fysiska rum, som 
dessa informella kontakter skapas eller upprätthålls.58 
 Keith Bassett (et al) säger något mer om detta i en artikel om filmproduktion i Bristol. 
Bassett menar att BBC’s restaurang (i Bristol) liksom ett antal andra matställen i närheten 
fungerar som mötesplatser där informella sociala interaktioner äger rum. Enligt en av Bassetts 
informanter kretsar hela filmindustrin kring relationer, och mötesplatser (till exempel en 
tapasbar) spelar en viktig roll för existensen av dessa relationer. Platser där man kan stöta på 
folk av en slump fyller, enligt informanten, en viss funktion. Samtidigt fanns det även andra 
åsikter bland informanterna i Bassetts studie. En informant involverad i efterproduktion 
hävdade till exempel att de (på företaget) inte lunchade med producenter på BBC, eftersom de 
(producenterna) inte gjorde affärer på det sättet.59 
  Restauranger (eller barer/kaféer/klubbar) dyker alltså ofta upp som exempel på 
mötesplatser inom kreativa näringar. Sharon Zukin bekräftar denna regel i en diskussion av 
restauranger som kulturella rum. Enligt Zukin är restauranger platser där ledare inom 
kulturbranschen möter artists (konstnärer och artister i bred mening). Restauranger är också 
lokaler där nya trender och skvaller diskuteras och affärer görs upp. Restauranger säger något 
om dess besökares sociala status och kulturella kapital samtidigt som besökarna etablerar en 
viss restaurangs relativa status. Kända personer (vilket gäller många inom filmbranschen) kan 
ge en restaurang en glamourös image. Samtidigt spelar den materiella designen och det 
geografiska läget viktiga roller som förmedlare av trender, stilar och profiler.60 
 

                                                 
55 Grabher och Ibert (2006) s. 261. 
56 Banks et al (2000) s. 462. 
57 Coe (2000) s. 403. 
58 Ibid. 
59 Bassett et al (2002) s. 173. 
60 Zukin (1995) s. 155-156. 
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3. Bakgrund 
 
Här ger jag en kort bakgrundsbeskrivning till uppsatsens empiriska del genom att diskutera 
förhållandet mellan filmproduktion och uppsatsens övergripande tid-rum (Stockholm). 

Filmproduktion i Stockholm 
 
Eftersom uppsatsens geografiska fokus ligger på Stockholm är det relevant att diskutera vad 
som kännetecknar produktion av långfilm på just denna plats. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att platser (och deras särdrag) inte är statiska utan ständigt föränderliga. Ett 
tydligt exempel på detta är den förändring som skett i Stockholm sedan början av 1990-talet. 
Då var staden den svenska filmindustrins självklara centrum och en majoritet av långfilmerna 
spelades in här. Som en följd av regionaliseringen inom svensk filmpolitik gäller det omvända 
vid början av 2000-talet. Idag produceras de flesta svenska filmer utanför Stockholm, 
framförallt i anslutning till Film i Väst i Trollhättan, Filmpool Nord i Luleå samt Film i Skåne 
i Ystad.61 
 Regionaliseringen inom den nationella filmpolitiken har gjort svenska filmprojekt alltmer 
beroende av finansiellt stöd från kommuner, landsting, regioner och EU:s strukturfonder, då 
det statliga (nationella) stödet har minskat. I Stockholm har liknande regionala resurser varit 
obefintliga eller begränsade, medan ovan nämnda regionala produktionscentrum i Trollhättan, 
Luleå och Ystad har spelat viktiga roller som samproducenter och medfinansiärer i 
långfilmsprojekt.62 
 Filmprojekt i huvudstaden är enligt Dahlström, Hermelin och Wengström beroende av 
nationell eller privat finansiering då de filmer som produceras med hjälp av regionala resurser 
påverkas av geografiska restriktioner, samtidigt som regionala stöd saknas i Stockholm. Man 
refererar också till en rapport från Filmproducenternas Branschkansli där det hävdas att 
utlokaliseringen av filmproduktion från Stockholm innebär ett problem för filmbranschen 
eftersom majoriteten av landets filmarbetare är Stockholmare samtidigt som de flesta 
teknikbolag har sin bas i huvudstaden. Enligt rapporten har också Stockholms filmstudior 
problem att attrahera långfilmsproduktioner.63 
 Enligt Dahlström, Hermelin och Wengström är Stockholm trots detta fortfarande en viktig 
plats inom svensk filmindustri. De uppskattar att de flesta svenska filmer som saknar regionalt 
stöd produceras i Stockholm. Detta gäller framförallt filmer med så pass hög konstnärlig 
kvalitet eller kommersiell potential att de kan attrahera tillräckliga medel från Svenska 
Filminstitutet och/eller privata aktörer.64 Samtidigt finns det en skillnad mellan 
filmproduktionens och filmarbetarnas geografi. Stockholm fungerar fortfarande som ett 
centrum för filmarbetare i Sverige, ett centrum som exporterar specialiserad arbetskraft till 
olika regionala filmprojekt.65 
 Många produktionsbolag är också lokaliserade i Stockholm, liksom Svenska 
Filminstitutet, Dramtiska Institutet och Kungliga Konsthögskolan. Enligt Dahlström, 
Hermelin och Wengström har Stockholmsregionen de starkaste resurserna för filmproduktion 
i Sverige om man ser till infrastruktur och kompetens. Men eftersom regionalt finansiellt stöd 
saknas finns det trots detta ett tydligt hinder för genomförandet av långfilmsprojekt i den 
svenska huvudstaden.66 Det finns dock planer på att etablera ett fjärde regionalt 

                                                 
61 Dahlström, Hermelin och Wengström (2005) s. 39. 
62 Ibid. s. 39, 68. 
63 Ibid. s. 67. 
64 Dahlström, Hermelin och Wengström (2005) s. 67-68. 
65 Dahlström och Hermelin (2006) s. 16-18. 
66 Dahlström, Hermelin och Wengström (2005). s. 68-69. 
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produktionscentrum i Stockholm och tankar om att utveckla Stockholm-Mälarregionen till 
”the film capital of Scandinavia”.67 

                                                 
67 Film Stockholm, 2006-12-05 
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4. Metod 

Utgångspunkter 
 
I denna uppsats utgår jag ifrån att triangulering och reflexivitet är viktiga begrepp att förhålla 
sig till under forskningsprocessen. Triangulering innebär i det här sammanhanget att 
sammanföra olika metoder, källor, teorier eller observatörer under ett gemensamt syfte för att 
på så sätt motverka svagheter sammankopplade med en enskild metod/källa/teori/observatör. 
N. K. Denzin skiljer på fyra olika typer av triangulering: 1) triangulering av data avseende tid, 
plats, person och nivå; 2) triangulering genom att flera forskare undersöker samma fenomen; 
3) teoretisk triangulering genom att ett fenomen studeras utifrån olika teoretiska perspektiv; 
och 4) metodologisk triangulering genom att ett fenomen studeras genom olika metoder.68 
 Som en följd av uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt frågeställningarna och 
avgränsningen i kapitel 1 har jag valt att genomföra ett antal djupintervjuer med 
nyckelpersoner in situ. Forskning in situ inkluderar ett intresse för kontext och identiteter och 
bedrivs på plats i ett direkt möte med fenomenet under granskning.69 I mitt fall innebär detta 
dels att jag (i de flesta fall) lät informanterna bestämma var intervjuerna skulle ske, dels att 
dessa fysiska miljöer (där intervjuerna ägde rum) kommer att diskuteras. För att uppnå 
triangulering av data valde jag att inte enbart intervjua producenter. Istället gjorde jag även en 
intervju med en produktionskoordinator och en finansiär (se nedan). Tanken var att dessa 
intervjuer skulle kunna bidra till en mer nyanserad/reliabel bild av filmproducentens roll samt 
relationen mellan filmproducenter och andra aktörer. 
 Teoretisk triangulering har jag försökt att uppnå genom att blanda olika teoretiska idéer 
och perspektiv (se föregående kapitel). Det faktum att jag har koncentrerat mig på en 
datainsamlingsmetod (djupintervjuer) kan uppfattas som en svaghet utifrån ovanstående idéer. 
Alan Latham påpekar också att ett ensidigt fokus på djupintervjuer dels kan ses som ett 
exempel på konservativism, dels medför en överbetoning av talk medan sociorumsliga 
relationers konkreta förkroppsliganden (embodiments) ignoreras.70 Jag utgår dock också ifrån 
Alvessons och Sköldbergs tes om att kvalitativ forskning bör handla mindre om insamling 
och behandling av data och mer om tolkning och reflektion.71 Jag kommer därför att försöka 
uppnå metodologisk triangulering genom att kombinera två olika tolkningsmetoder: 
hermeneutik och diskursanalys. Dessa metoder samt tolkningen av intervjuerna kommer att 
diskuteras mer utförligt nedan. 
 

Förberedelser och urval 
 
För att hitta långfilmsproducenter till studien utgick jag dels ifrån en lista från Svenska 
Filminstitutet över de filmprojekt som fått förhandsstöd för produktion under 2006.72 Denna 
lista innehöll information om projektens producenter samt dessas telefonnummer. Med hjälp 
av telefonnumren kunde jag se vilka som var baserade i Stockholm. Jag utgick också ifrån en 
lista över producenter i Stockholm som, i samband med forskningsprojektet Film och 
regional utveckling i Norden, hade uppgett att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Denna lista innehöll e-postadresser och i vissa fall telefonnummer. För att få mer information 
om producenterna på dessa listor och för att försäkra mig om att de hade producerat 

                                                 
68 Yeung (2003) s. 454-455. 
69 Yeung (2003) s. 451. 
70 Latham (2003) s. 1998-1999. 
71 Alvessons och Sköldberg (1994) s. 316. 
72 SFI, 2006-11-30. 
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långfilmer under den aktuella tidsperioden så använde jag mig också av Svensk Filmdatabas73 
och The Internet Movie Database.74 Jag utgick också ifrån filmer som jag kände till sedan 
innan och undersökte med hjälp av ovan nämnda databaser vilka som producerat dessa. För 
att få tag i e-postadresser och telefonnummer använde jag mig också av olika 
produktionsbolags hemsidor. 
 Efter denna inledande fas kontaktade jag sammanlagt tretton filmproducenter först med e-
post och i vissa fall senare även per telefon. Av dessa tretton filmproducenter föll en majoritet 
bort då de antingen svarade att de inte hade tid, eller inte svarade alls. Sammanlagt 
intervjuade jag tre producenter. 
 Jag kom också i kontakt med en fast anställd koordinator på ett produktionsbolag, som jag 
valde att intervjua dels för att de producenter som han jobbade under inte hade tid, och dels 
för att få en kompletterande bild från någon inom filmproduktionen men utanför 
produktionsrollen. För att uppnå triangulering i det empiriska materialet kontaktade jag också 
en finansiär i form av en långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet, som jag sedan också 
fick möjlighet att intervjua. 
 

Intervjuerna 
 
Den 16:e november 2006 gjorde jag en intervju med Marcus Björkman, 
produktionskoordinator på Sonet Film. Titeln produktionskoordinator innebar i detta fall att 
han var fast anställd på Sonet Films produktionsavdelning, där han arbetade tillsammans med 
tre fast anställda producenter. På Sonet har Marcus Björkman bland annat arbetat med filmer 
som När mörkret faller (2006) och Walk the talk (2006). Intervjun ägde rum på Sonets kontor 
i Filmhuset i Stockholm, i ett sammanträdesrum där vi kunde sitta (relativt) ostörda. Intervjun 
varade i cirka en timme. 
 Dagen efter, den 17:e november intervjuade jag Kaska Krosny, producent vid East of 
West Film AB. Kaska Krosny har bland annat producerat Sökarna (1993), Rapport till 
Himlen (tv-serie, 1994) och Ninas resa (2005), samt varit produktionsledare för bland annat 
Lust och fägring stor (1995). Intervjun ägde rum i Kaska Krosnys lägenhet i Vasastan i 
Stockholm. Det visade sig under intervjun att denna lägenhet ofta fungerade som en 
mötesplats där Kaska Krosny mötte manusförfattare/regissörer. Intervjun kan därmed sägas 
ha skett i en för ämnet typisk miljö, vilket också gav mig förstahandserfarenhet av en av de 
diskuterade mötesplatserna. Intervjun varade i drygt en timme. 
 Den 20:e november gjorde jag en intervju med Anita Oxburgh, producent och vd för 
Migma Film AB. Anita Oxburgh har bland annat producerat I skuggan av solen (dokumentär, 
1996), Hus i helvete (2002) och Svartvattnet (under inspelning). Intervjun skedde på Migma 
Films kontor på Adlerbethsgatan i Stockholm, i ett mindre mötesrum där vi kunde sitta 
ostörda. Det visade sig under intervjun att både kontoret i allmänhet och det mötesrum där vi 
satt, var platser där möten med manusförfattare/regissörer och andra inblandade ofta ägde 
rum. På samma sätt som i intervjun med Kaska Krosny kom intervjun därmed självt att 
(avseende den rumsliga kontexten) påminna om de möten som uppsatsen handlar om. 
Intervjun varade i en dryg timme. 
 Den 7:e december intervjuade jag Anders Landström, producent vid Filmlance 
International AB. Anders Landström har producerat Elina – Som om jag inte fanns (2002), En 
ö i havet (tv-serie, 2003) samt Vinnare och förlorare (2005). Intervjun ägde rum på Filmlance 
kontor i Magasin 5 vid Frihamnen i Stockholm. Vi satt i ett relativt stort mötesrum på 

                                                 
73 Svensk Filmdatabas, 2006-11-30. 
74 The Internet Movie Database, 2006-11-30. 
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kontoret, där intervjun kunde ske i en tyst och lugn miljö. Liksom i intervjuerna med de andra 
producenterna visade det sig att Filmlance kontor fungerade som mötesplats även inom 
många filmprojekt. Detta gav mig liksom i de andra intervjuerna en direkt inblick i 
filmproduktionens rum. Intervjun varade i drygt en timme. 
 Den 14:e december intervjuades Marianne Ahrne, långfilmskonsulent på Svenska 
Filminstitutet. Vid intervjutillfället hade hon varit långfilmskonsulent i tre år och tre månader, 
hon skulle sluta som konsulent vid årsskiftet 2006/2007. Tidigare har Marianne Ahrne under 
lång tid arbetat som regissör och författare. Intervjun ägde rum på hennes kontor på 
Filmhuset. I detta fall påverkade jag valet av denna plats, då det var jag som först föreslog 
den. Sen när vi träffades på Filmhuset ville informanten först ta intervjun i Filmhusets 
restaurang. Men eftersom jag skulle spela in intervjun och därför ville sitta i ett tyst rum, så 
slutade det med att vi trots allt gick upp på informantens kontor. Det visade sig också att 
denna plats (hennes kontor) inte var en lika viktig mötesplats som jag först hade trott, då 
möten mellan långfilmskonsulenten och producenter ofta skedde på andra platser. Intervjun 
varade i knappt 50 minuter. 
 Intervjuerna var strukturerade på liknande sätt då jag dels bad informanterna berätta om 
specifika projekt (hur/var de hade blivit inblandade, och hur/var de hade jobbat med olika 
delar av förproduktionen), dels ställde frågor om mötesplatser och kontaktskapande mer 
generellt. Eftersom de olika intervjuerna därmed kom att handla om samma ämnen blev det 
också möjligt att göra jämförelser mellan dem. Samtidigt höll jag mig relativt fritt till denna 
struktur, lät informanterna påverka intervjuerna och ställde spontana frågor i förhållande till 
vad informanterna sa. Detta medförde att intervjuerna blev mindre låsta kring min 
förförståelse, medan informanternas möjligheter att uttrycka sig blev större. Att informanterna 
fick större kreativt utrymme innebar dock också att intervjuerna blev olika. Vissa intervjuer 
kom till exempel att handla mer om generella frågor medan vissa kom att handla mer om 
specifika fall. Dessa olikheter medförde i vissa fall svårigheter att göra jämförelser. 
 Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades i sin helhet. Jag fann 
detta nödvändigt, dels med tanke på intervjuernas karaktär (djupintervjuer) och dels för att de 
olika tolkningsmetoder som jag har använt mig av (se nedan) skulle bli möjliga att 
genomföra. 
 

Tolkning och reflexion 
 
Som ovan nämnts är tolkningen minst lika viktig som insamlingen inom kvalitativ forskning. 
Man skulle till och med kunna säga att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan insamling 
och tolkning eftersom, som Alvesson och Kärreman påpekar, det empiriska materialet alltid 
färgas av de teorier som man utgår ifrån. Detta innebär i förlängningen också att det empiriska 
materialet förlorar sin betydelse som ”spegel” eller ”domare” av teoretiska modeller. Istället 
blir det empiriska materialet viktigt som en dialogpartner som kan underlätta kritisk reflektion 
och problematisera eller illustrera existerande teorier.75 
 Reflexiv tolkning handlar enligt Alvessons och Sköldberg om att ställa olika tolkningar av 
ett material mot varandra. Det kan vara tolkningar på olika nivåer (empirinära, kritiska, 
självkritiska) eller olika tolkningar på samma nivå (till exempel konkurrerande teorier). 
Reflexiv tolkning bygger på och medför distans till forskningsprocessen genom en ständig 
rörelse mellan olika perspektiv, utsagor och idéer. Bredd och variation i tolkningsrepertoaren 
är därmed en förutsättning för reflexiv tolkning av empiriskt material.76 Samtidigt förutsätter 

                                                 
75 Alvesson och Kärreman (2007) s. 3-4. 
76 Alvessons och Sköldberg (1994) s. 326-328. 
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reflexiv tolkning att tolkaren/forskaren funderar över sin egen position - paradigmatiskt, 
politiskt, teoretiskt och metodologiskt.77 För att underlätta en reflexiv tolkning och för att 
uppnå metodologisk triangulering har jag valt att analysera intervjuerna utifrån två olika 
tolkningsmetoder: hermeneutik och diskursanalys. 
 Syftet med en hermeneutisk tolkning av en text är att förstå meningar som ligger bakom 
eller utanför texten. Fokuset ligger därmed inte på språket i sig utan på det som språket 
refererar till eller representerar.78 Samtidigt skiljer sig en hermeneutisk tolkning från en ytlig 
kodning genom hermeneutikens fokus på texters djupare, svårtolkade och mindre uppenbara 
betydelser. Betoningen vid texters helhet innebär också att variationer, motsägelser och 
mångtydigheter får större utrymme i en hermeneutisk tolkning än när en text kodas utifrån 
förutbestämda kategoriseringar, teser eller teorier.79 Den hermeneutiska metoden går ut på att 
en texts olika delar hela tiden relateras till helheten och tvärtom, samtidigt som den aktuella 
texten relateras till andra texter.80 I mitt fall innebär detta att enskilda citat kommer att 
relateras till intervjuernas helheter samtidigt som de olika intervjuerna kommer att relateras 
till varandra.  
 Jag kommer också att relatera intervjuerna till de teoretiska texter som presenterades i 
föregående kapitel. En hermeneutisk läsning påverkas alltid av tolkarens tidigare kunskaper 
samtidigt som tolkarens kunskaper påverkas av texten. Detta växelspel brukar kallas för “den 
hermeneutiska cirkeln”81 eller om man vill betona de progressiva inslagen, “den 
hermeneutiska spiralen”.82 Samtidigt handlar en hermeneutisk tolkning också om de avsikter 
eller budskap som författaren bakom en text vill förmedla.83 Den hermeneutiska tolkningen av 
intervjuerna kommer därför att handla mer om den verklighet som informanterna vill beskriva 
än om beskrivningarna i sig. 
 Diskursanalys bygger på Foucaults filosofi och fokuserar, i motsats till hermeneutiken, på 
språkets sociala och politiska betydelse. Enligt Foucault handlar makt inte bara om förtryck 
och destruktivitet utan lika mycket om motstånd och konstruktivitet. Det finns därmed inte 
någon enkel gräns mellan makthavare och maktlösa. Istället konstitueras makt genom 
diskurser, de betydelser kring ett specifikt ämne eller begrepp som uppfattas som självklara, 
sanna eller naturliga. Diskurser naturaliserar vissa idéer, uppfattningar och utsagor samtidigt 
som andra idéer, uppfattningar och utsagor exkluderas (osynliggörs). Samtidigt är diskurser 
aldrig statiska utan i ständig förhandling eftersom osynliga (exkluderade) synpunkter genom 
språket kan göras synliga. Det finns därmed ett nära samband mellan makt och kunskap.84 
 Diskursanalys handlar om att sätta en text i förhållande till dess sociala och politiska 
sammanhang. Det intressanta är inte vad en text passivt speglar utan vad den aktivt är med att 
producera. Det blir därför lika viktigt att uppmärksamma vad en text inte uttrycker (vad den 
exkluderar) som vad den förmedlar mer direkt.85 Diskursanalys gör det också möjligt att 
reflektera över den egna texten och det sammanhang som en vetenskaplig uppsats är 
producerad i. Det kan till exempel vara så att både forskaren och informanterna är involverade 
i samma eller närliggande diskurser, 86 eller att intervjusituationen handlar mer om 
identitetsskapande självpresentationer än om beskrivningar av yttre fenomen.87 
                                                 
77 Alvesson och Kärreman (2007) s. 11. 
78 Waitt (2005) s. 165-169. 
79 Alvesson och Svenningsson (2003) s. 967. 
80 Odman (2004) s. 83 
81 Cloke et al (2004) s. 329. Min översättning. 
82 Odman (2004) s. 78. 
83 Gilje och Grimen (2004) s. 201. 
84 Waitt (2005) s. 169-175. 
85 Waitt (2005) s. 175-180. 
86 Alvesson och Svenningsson (2003) s. 968. 
87 Alvessons och Sköldberg (1994) s. 347. 
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 För att göra de olika tolkningarna så tydliga som möjligt och för att göra min egen text 
mer öppen och nyanserad så kommer jag att presentera de olika tolkningarna separat. 
Resultatdelen kommer därmed att delas upp i två delar, en där frågeställningarna besvaras 
utifrån den hermeneutiska tolkningen (kapitel 5-6) och en där de besvaras utifrån 
diskursanalysen (kapitel 7-8). Kopplingen mellan tolkningsmetoder, frågeställningar och 
resultat samt skillnaden mellan hermeneutik och diskursanalys sammanfattas i Tabell 1. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabell 1. Tolkningsmetoder, frågeställningar och resultat. Egen produktion. 
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5.  Producenternas erfarenheter av kontaktskapande 
 
Detta kapitel bygger på den hermeneutiska tolkningen av intervjuerna och fokuserar på hur 
producenterna upplevde att kontakter skapades/fördjupades med manusförfattare, regissörer 
och finansiärer. 

Den första kontakten med manusförfattaren/regissören 
 
I många av de fall som diskuterades i intervjuerna hade producenten inte någon personlig 
relation till manusförfattaren eller regissören innan projektet började. Istället skedde ofta 
kontakten genom en mellanhand, en tredje person. I ett fall var till exempel denna mellanhand 
en person på SVT som hade varit i kontakt med manusförfattaren/regissören (samma person), 
och som sedan tipsade om den aktuella producenten. Sedan kontaktades denna producent av 
ett annat tv-produktionsbolag som i början var inblandat i projektet.88 Annars var 
mellanhanden ofta en annan producent. 
 

Och plötsligt en vacker dag så ringde en gammal klasskamrat till mig som jag gick 
producentutbildningen på DI, som driver annars ett reklamproduktionsbolag eller 
något sånt. Och då berättade han att han var lite på gränsen till ett 
nervsammanbrott för han hade några valpar här som hade velat göra en film om 
sin egen uppväxt och hur de upplever Stockholmsnatten i dagsläget. Han tyckte att 
det var lite för stort för honom och för svårt, om jag inte var intresserad av att läsa 
och se om jag kunde hjälpa till på något vänster.89 

 
 I ett annat fall träffades producenten och manusförfattaren/regissören (även här samma 
person) genom en gemensam kompis som introducerade idén för den aktuella producenten. 
Denna producent tyckte i sin tur att idén hade potential och att manusförfattaren/regissören 
verkade trevlig och man beslutade sig för att tillsammans gå vidare med idén.90 I ytterligare 
ett fall var mellanhanden en finsk producent som ville vara samproducent men som lämnade 
över huvudansvaret för projektet på den svenske producenten eftersom manuset utspelade sig 
i Sverige. Både den finske regissören och den svenske manusförfattaren blev inblandade i 
projektet genom den finske producenten, men samtidigt hade det svenska produktionsbolaget 
redan en kontakt med manusförfattaren sedan tidigare.91 
 Det förekom alltså även i vissa fall att producenten kände manusförfattaren/regissören 
sedan tidigare. En av producenterna höll till exempel på att utveckla ett projekt tillsammans 
med en regissör som hon hade känt sedan länge. Manusförfattaren i detta projekt bodde 
utomlands vilket, liksom fallet med den finske regissören, även visar på att svenska 
producenter är inblandade i internationella nätverk, såväl som mer lokala.92 Ofta hade 
kontakter med manusförfattare/regissörer skapats inom arbetet med tidigare projekt.93 
 Ett tredje alternativ förekom också, där producenten och manusförfattaren/regissören inte 
hade någon personlig relation sedan innan, men samtidigt inte heller träffades genom en 
tydlig mellanhand, eller där mellanhanden inte var en person. I ett fall träffades till exempel 
manusförfattaren och producenten i ett projekt som Filmpool Nord anordnade. I detta projekt 
var flera olika filmer med, och även om de inte arbetade med samma filmer, så träffades de 
ändå av olika anledningar i och med detta projekt. Regissören blev inblandad senare och var 

                                                 
88 Intervju 2, 2006-11-17. 
89 Ibid. 
90 Intervju 3, 2006-11-20. 
91 Intervju 4, 2006-12-07. 
92 Intervju 3, 2006-11-20. 
93 Intervju 4, 2006-12-07. 
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en person som manusförfattaren hade arbetat med tidigare.94 Det förekom också att 
produktionsbolaget som producenten arbetade för kunde förmedla kontakter.95 
 I något fall förekom det också att producenten kontaktade en manusförfattare som man 
inte hade någon personlig relation till sedan tidigare, men som man kände till eftersom det var 
en etablerad författare som hade gett ut de böcker som producenten ville göra film av.96 Det 
förekom också att för producenterna helt okända manusförfattare försökte ta kontakt genom 
att skicka in manus till dem eller till produktionsbolagen. Men inget av de diskuterade fallen 
började på detta sätt. Flera av informanterna uttryckte dessutom att de sällan eller aldrig gick 
vidare med manus av denna typ, dels för att de hade tillräckligt med projekt ändå (och ont om 
tid), dels för att det gav en viss trygghet att arbeta med personer som de kände till, och dels 
för att kvalitén på många inskickade manus helt enkelt var för låg.97  
 

Fördjupade kontakter i utvecklingen av projekt 
 
Även om producenten inte kände manusförfattaren eller regissören innan ett projekt började 
så innebar ofta själva arbetet med att utveckla idéer och manus till att personliga kontakter 
skapades eller fördjupades. En av producenterna påpekade att manusutveckling ofta handlar 
om att man träffas och diskuterar och kanske agerar eller på olika sätt försöker föreställa sig 
hur ett slutresultat skulle kunna se ut. Detta kan vara en spännande men också svår process 
där man träffas ganska intensivt och tar upp känsliga ämnen, eller ämnen som blir känsliga 
eftersom både producenten och manusförfattaren/regissören gärna fäster sig vid sina egna 
idéer.98 
 En av de andra producenterna nämnde i ett fall att hon och manusförfattaren/regissören 
träffades väldigt mycket i och med utvecklingen av ett projekt, och då även privat. Man åt 
middag hemma hos varandra och fortsatte att diskutera sin idé även i sådana mer sociala 
sammanhang därför att man på sätt och vis blev lite besatt av projektet. Eftersom de bodde 
nära varandra var det lätt att träffas och de hade ständigt samråd eller möten och etablerade en 
väldigt nära relation.99 
 Samtidigt var det väldigt olika från fall till fall, även för en och samma producent, hur 
relationen till manusförfattaren eller regissören såg ut. I flera fall nämndes inget speciellt om 
relationen med manusförfattaren/regissören, utan arbetet med till exempel manusutveckling 
beskrevs snarare som något mer yrkesmässigt.100 Det förekom också att relationen mellan 
producent och manusförfattare och regissörer upplevdes som mer komplicerad eller 
distanserad, till exempel då de senare ville köra sitt eget race utan producentens 
inblandning.101 
 Producenterna var inte heller inblandade i manusutveckling i alla fall, utan det varierade 
från fall till fall hur pass inblandade de var i det kreativa arbetet och hur pass drivande de var i 
själva processen. Denna bild bekräftades även av den intervjuade filmkonsulenten, som 
hävdade att hon ibland träffade manusförfattare och producent tillsammans, men att hon ofta 
också träffade manusförfattare utan att producenten var närvarande.102 

                                                 
94 Intervju 3, 2006-11-20. 
95 Intervju 4, 2006-12-07. 
96 Ibid. 
97 Intervju 1, 2006-11-16, Intervju 3, 2006-11-20. 
98 Intervju 2, 2006-11-17. 
99 Intervju 3, 2006-11-20. 
100 Intervju 4, 2006-12-07. 
101 Intervju 2, 2006-11-17. 
102 Intervju 5, 2006-12-14. 
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 Samtidigt kan en producent vara drivande i ett projekt på många olika sätt. I ett fall var 
manuset redan klart när producenten kom in, samtidigt som regissörerna hade bestämda idéer 
om vad de ville göra. I detta fall blev producentens roll mer att styra processen på ett mer 
indirekt sätt genom att skapa förutsättningar och förse regissörerna med medarbetare. För 
producenten handlade det framförallt om att få de inblandade att överleva projektet och att 
samtidigt lära dem något.103 
 Det kan också vara svårt att dra en enkel gräns mellan kreativt arbete på ena sidan och 
ekonomiskt arbete på den andra. Rent ekonomiska frågor som vad det kostar att spela in ute 
på vatten kan till exempel påverka innehållet och utformningen av ett manus.104 Samtidigt 
menade en av producenterna att det gällde att vara kreativ även i mötet med finansiärer, då 
finansieringsarbetet till stor del gick ut på att presentera sin idé på ett bra sätt, samtidigt som 
producenten i dessa möten blev ansiktet utåt för hela projektet.105 
 En av producenterna påpekade att det alltid var viktigt att personkemin fungerade mellan 
personer som var inblandade i ett filmprojekt, då ett sånt projekt tog två, tre år av de 
medverkandes liv.106 En av de andra informanterna menade att det ofta var svårt att skilja 
mellan privatliv och arbetsliv när man arbetade inom film. Kontakter mellan manusförfattare 
och producenter och det intensiva filmarbetet kunde påverka de inblandades privatliv och 
personliga identiteter. 
 

Alltså vad gör våran väldigt trägne manusförfattare? Jo han tar telefonen och 
ringer. Och sen bråkar han med producenten i tre timmar. När man kommer… 
Producenten kanske inte alls är med på noterna. Och ofta blir det så. Helger, 
kvällar. Det här jobbet är inget 9-5 jobb. Det är en kliché att säga, men det är en 
livsstil. Det är jättetråkigt men… För du är film när du jobbar med film väldigt 
ofta. I alla fall i de här rollerna så är du film. Punkt. Det är det du gör. Och det 
påverkar din familj och dig själv också. Du är det dygnet om. Det är sällan du 
stänger av telefonen och tar helg.107 

 
Att det kan vara svårt att skilja på personliga och rent professionella relationer inom 
filmprojekt bekräftades även av en av de andra informanterna. I ett fall hade hon arbetat som 
produktionsledare och levt ihop med teamet och regissören i nittio dagar. Under sådana 
omständigheter menade hon att det var omöjligt att hålla sig inom strikt yrkesmässiga ramar, 
och lika svårt att inte bli personligen berörd. Speciellt när regissören hade en förmåga att 
manipulera personer och skapa intriger. Det uppstod också häftiga diskussioner kring 
karaktärernas utveckling mellan henne och regissören, samtidigt som hon fick ta rollen som 
folkets fiende när hon försökte rationalisera bland regissörens visioner. Att det förekom 
konflikter betydde dock inte att relationen var dålig. Tvärtom tyckte hon att de hade ett 
mycket gott samarbete.108 
  
 

Kontakter med finansiärer 
 
I många fall var det första steget i kontakten med finansiärer att producenten skickade en 
projektbeskrivning och manus till en av konsulenterna på Svenska Filminstitutet. Detta följdes 

                                                 
103 Intervju 2, 2006-11-17. 
104 Intervju 1, 2006-11-16. 
105 Intervju 3, 2006-11-20. 
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108 Intervju 2, 2006-11-17. 



25 

sedan upp med att man ringde och försökte boka ett möte. Kontakten med andra offentliga 
filmfonder samt med TV-kanaler och distributörer som SF eller Sonet skedde också på 
liknande sätt. Trots att kontakterna därmed kan beskrivas som formella så upplevdes de inte 
som opersonliga. Producenterna menade att finansiering skedde genom personer och att det 
var en fördel om man kände dessa personer eller beslutsfattare.109 Det var också vanligt att 
producenterna samarbetade med samma finansiärer i flera projekt.110 
 En av producenterna menade att den svenska filmbranschen är en liten värld där man lär 
känna varandra, och att det förekom att hon träffade på finansiärer eller beslutsfattare mer 
slumpartat i sociala sammanhang.111 Den intervjuade långfilmskonsulenten bekräftade denna 
bild och menade att hon träffade på producenter även vid tillfällen när de inte hade bestämt 
möte.112 En av de andra producenterna menade dock att man nog var tvungen att boka ett 
möte om man ville träffa en finansiär, men påpekade också att det bara finns ett fåtal personer 
i Sverige som kan finansiera ett filmprojekt, och att det därför inte är speciellt oförutsägbart 
vilka man går till.113 
 Möten med beslutsfattare eller finansiärer ansågs som viktiga därför att dessa gav 
producenterna möjlighet till övertalning eller pitching och till feedback angående projektets 
innehåll. En av producenterna nämnde att det kunde vara en fördel att ha med regissören på 
sådana möten, speciellt om denna person hade utstrålning och övertalningsförmåga.114 En av 
de andra producenterna menade att sådana möten framförallt handlade om att förklara och 
presentera en idé på ett tydligt sätt, så att finansiären eller beslutsfattaren fick en kort och 
koncis bild av projektet och förstod vad man ville göra.115 Långfilmskonsulenten bekräftade 
att pitching förekom, men menade samtidigt att hon inte riktigt tyckte om det. 
 

En del vill ju pitcha som man kallar det nuförtiden. Jag tycker inte om att bli 
pitchad, därför att man då kan bli påverkad av ovidkommande faktorer, som t.ex. 
personlig charm. Jag vill läsa texten först, för att se om den intresserar mig eller 
inte. Sen kan jag prata med upphovsmännen. Jag säger aldrig nej till ett möte. Men 
jag vill gärna börja med att läsa, och ta mötet efteråt. Då slipper man också hundra 
pitchar där man efter en kort stund är klar över att man ändå kommer att tacka nej. 
Det blir renare på alla sätt att fatta sitt beslut utifrån den skrivna texten.116 

 
Utländska finansiärer förekom i flera fall, både i form av samproducenter, tv-kanaler, 
distributörer, filminstitut och filmfonder. Ofta var det samproducenterna i utlandet som 
hanterade kontakterna med sådana institut, fonder och tv-kanaler. Då en av producenterna 
hade kontakt direkt med den europeiska filmfonden Eurimages förekom inga möten, utan 
kontakten skedde framförallt genom ett omfattande pappersarbete.117 En av de andra 
producenterna nämnde dock att hon även reste utomlands i finansieringsarbetet, och samtliga 
producenter hade också haft möten med utländska samproducenter.118 
 När en finansiär eller beslutsfattare väl beslutat sig för att vara med i ett projekt så 
underlättade detta producentens fortsatta finansieringsarbete, dels eftersom projektet då 
framstod som mer attraktivt och dels mer direkt genom att finansiären eller beslutsfattaren 
kunde medverka i möten med andra potentiella finansiärer. Om konsulenten på Svenska 

                                                 
109 Intervju 3, 2006-11-20, Intervju 4, 2006-12-07. 
110 Intervju 2, 2006-11-17, Intervju 4, 2006-12-07. 
111 Intervju 3, 2006-11-20. 
112 Intervju 5, 2006-12-14. 
113 Intervju 2, 2006-11-17. 
114 Ibid. 
115 Intervju 3, 2006-11-20. 
116 Intervju 5, 2006-12-14. 
117 Intervju 4, 2006-12-07. 
118 Intervju 3, 2006-11-20. 
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Filminstitutet till exempel beslutat att stödja ett projekt så förekom det att han/hon pratade 
med de regionala produktionscentrumen (i Sverige) och svensk TV, samt satt med i möten 
mellan producenter och andra möjliga finansiärer.119 
 En vanlig uppfattning bland informanterna var att privat finansiering knappt existerade i 
Sverige, och att i stort sett alla svenska filmprojekt var beroende av stöd från Svenska 
Filminstitutet. Det fanns dock ett antal privata finansiärer som ofta förekom i de diskuterade 
fallen. Det var dels distributörerna, dels det egna produktionsbolaget, dels samproducenter, 
och dels privata tv-bolag. Det var med andra ord framförallt privata finansiärer med tydlig 
koppling till filmbranschen. I vissa fall förekom dock också Investmentbolag och andra 
privata företag utanför filmindustrin. Kontakten med sådana bolag skilde sig något från andra 
finansiärer då det i sådana fall handlade mer om att visa på ett projekts kommersiella potential 
än på dess idémässiga innehåll. Inför möten med sådana finansiärer kunde producenterna få 
hjälp av distributörerna att beräkna möjligheterna inom olika visningsfönster som bio, tv och 
köp- och hyr-dvd/video.120 
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6. Producenternas upplevelser av mötesplatser inom filmbranschen 
 
Liksom föregående kapitel bygger detta på den hermeneutiska tolkningen av intervjuerna. Här 
fokuserar jag speciellt på hur producenterna upplevde de platser där kontakter med 
manusförfattare, regissörer och finansiärer skapades eller fördjupades. 
 

 
 
Figur 3. Filmhuset. Foto: Torkel Stål 2007-01-06. 
 

Restauranger, festivaler och andra sociala platser 
 
En återkommande tanke bland informanterna var att det saknades tydliga permanenta 
mötesplatser för filmfolk i Stockholm. Istället skapades kontakter med manusförfattare, 
regissörer och finansiärer på en mängd olika platser. I ett fall träffade till exempel en av 
producenterna sin manusförfattare/regissör först på produktionsbolaget Jarowskis kontor. I ett 
annat fall träffade samma producent manusförfattaren och regissören på ett tillfälligt 
produktionskontor i gamla stan och på ett kafé i samma stadsdel.121 En av de andra 
producenterna träffade en av sina manusförfattare för första gången i och med en filmpremiär 
på Filmhuset. I ett annat fall träffade samma producent en brittisk regissör på det hotell som 
den brittiske samproducenten bodde på i Stockholm. I ett tredje fall träffade producenten 
manusförfattaren/regissören först hemma hos en gemensam bekant till dem båda.122 
 Kontakter med andra producenter var viktiga, då kolleger ofta fungerade antingen som 
mellanhänder i kontakter med manusförfattare/regissörer/finansiärer, som samproducenter 
eller både och. Ibland gick kontakter med kolleger långt tillbaka i tiden. En av producenterna 
träffade till exempel en polsk samproducent första gången när de båda sökte till en ny 
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filmutbildning vid universitetet i Katowice, 1978. Som nämndes i ett av ovanstående citat 
fungerade även Dramatiska Institutet i Stockholm som mötesplats producenter emellan i ett 
fall.123 Berlins filmfestival var en annan mötesplats där en av producenterna träffade en 
samproducent första gången.124 
 Det förekom också att informanterna hade organiserade möten på restauranger och barer 
både i Stockholm och på andra platser, till exempel i Cannes. Antingen att man gick ut och åt 
eller tog ett glas som en del av socialiseringsprocessen i ett projekt, eller att man helt enkelt 
hade mer formella möten i sådana miljöer.125 
 

Nej, jag går ju inte ut på restaurang och liksom hoppas på att få träffa filmarbetare 
där för att jag sen ska etablera något jobb. Eller för att det sen ska resultera i… 
Eller som resultera [?] i något projekt så där på det sättet. Det skulle jag inte vilja 
påstå. Det händer väl det också förstås. Absolut. Det skulle väl snarare i så fall 
vara att man träffas under sådana former i samband med att man är på någon 
filmfestival eller man är på något möte. Att man sen har någon middag 
tillsammans och så här. Det är väl mer sådana saker. Sen är det klart att man kan 
träffas, stämma möte och man äter lunch tillsammans och man har liksom den 
typen av mötes… Organiserade möten som är… Som inte är så strikta.126 

 
I de ovan nämnda fallen handlade det nästan uteslutande om temporära, interna mötesplatser 
som skapades i och med själva mötet och upphörde i och med att mötet var över (möjligtvis 
kan filmskolorna ses som mer långlivade mötesplatser). Mer fasta mötesplatser nämndes dock 
också. En av producenterna menade till exempel att restaurangen på Filmhuset var en plats 
där många inom branschen träffades för lunch, och att andra evenemang i samma hus lockade 
många inom branschen (figur 3).127 Den intervjuade filmkonsulenten menade att Filmhuset 
mer allmänt var en plats där man kunde stöta på folk mer spontant.128 Informanterna nämnde 
också mer fasta mötesplatser utanför Stockholm som filmfestivalerna i Cannes, Berlin, 
Rotterdam, Haugesund och Göteborg, samt andra evenemang i Köln, Luleå och vid Film i 
Väst. Mer specifikt nämndes också svenska mötesplatser utomlands som Scandinavian 
Terrace eller Svenska terrassen i Cannes och någon svensk fest som anordnades vid Berlins 
filmfestival.129 
 En av producenterna påpekade också att det såg annorlunda ut i London jämfört med i 
Stockholm, då det i Soho fanns speciella pubar dit filmfolk gick och där man visste att man 
kunde hitta kollegor för sociala möten.130 Samtidigt var det ingen av producenterna som direkt 
upplevde det som något problem att sådana mötesplatser saknades i Stockholm. En av 
producenterna nämnde att det ibland anordnades frilansbarer i Stockholm, men att dessa 
knappast var några viktiga mötesplatser för producenter eller beslutsfattare i branschen.131 
Filmkonsulenten menade dock att branschen nog skulle må bra av fler möten och utbyten 
mellan producenter, regissörer och dramatiker.132 
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Lägenheter och andra kreativa miljöer 
 
När producenter träffade manusförfattare eller regissörer i utvecklingen av projekt eller i 
arbetet med manus, så skedde detta ofta hemma hos manusförfattaren/regissören eller 
producenten. Anledningen till att man satt hemma hos folk var i de flesta fall att man sökte en 
lugn och ostörd miljö där man kunde arbeta ifred. En av producenterna påpekade att man på 
kontoret ofta hade en massa saker efter sig och att manusarbetet ofta krävde att man jobbade 
koncentrerat i flera timmar, vilket kunde underlättas om man satt hemma hos någon.133 
 För en av de andra producenterna kunde det också handla om att använda olika miljöer för 
att påverka själva mötet. Möten med finansiärer kunde till exempel få en mer formell prägel 
genom att man förlade dem till kontorsmiljö, medan man i möten med regissörer eller 
manusförfattare medvetet valde en mer avslappnad miljö. Samtidigt kunde det handla om att 
man hade ont om tid och använde lägenheter som råkade ligga bra till för att spara tid.134 
 För en av de andra producenterna handlade det också om att hemmet upplevdes som en 
kreativ miljö, där man inte bara kunde sitta ostörd utan även få inspiration till arbetet. 
 

Det är så att de flesta manusutvecklingsmöten sker hemma hos mig. Dels för att 
jag tänker bäst, och dels för att jag har en underbar man som lagar mycket god mat 
och så kan man samtidigt utfodra dessa konstnärer. Så vi har nästan som en 
tradition att vi oftast ses hemma hos oss. Då får de lite käk och tänker bättre. Vi 
sågs också lite på stan, men man kan inte riktigt prata i lugn och ro. Så jag tycker 
alltid att det är bättre att ha någon slags hemmiljö runtomkring mig. Då kan man 
också plocka fram material och titta på det man vill titta på, om man skulle vilja ha 
någon bok eller film eller vad det nu kan vara frågan om att använda som 
referensram. Så att det var väl här vi sågs mest.135 

 
SVT:s dåvarande baracker på Valhallavägen var en annan plats där kreativt arbete ägde rum i 
ett fall. I detta fall handlade det inte så mycket om manuset i sig utan mer om hur man skulle 
visualisera eller gestalta manuset rent praktiskt, utseendemässigt och med effekter. På SVT 
hade man inte bara tillgång till lokaler utan även till faciliteter och föremål som man behövde 
i projektet.136 
 Inspelningsplatser har kanske inte direkt med förproduktionsfasen att göra, men det kan 
ändå vara värt att notera att kontakter mellan producenter och regissörer ibland skapades eller 
fördjupades på sådana platser. Flera av informanterna pratade också gärna om 
inspelningsplatser, vilket kanske inte är så konstigt då inspelningsplatser har en mer direkt 
och uppenbar betydelse för filmprojekt och dess slutprodukter än mötesplatser ’bakom 
kulisserna’. Det var dock inte självklart att producenter närvarade vid inspelningsplatserna, då 
producenter inte har någon specifik uppgift där. Däremot nämnde en av producenterna att det 
kunde finnas fördelar med att vara närvarande eftersom man då var en extra person med 
pondus och kunskap om hela projektet som kunde ta hand om oförutsedda problem, olyckliga 
filmarbetare eller pressen om den skulle dyka upp.137 
 Även producenternas eller produktionsbolagens kontor fungerade ofta som kreativa 
miljöer där idéutveckling, manusarbete och provfilmningar ägde rum. En av producenterna 
nämnde att de flesta svenska rollbesättare fanns i Stockholm och att provfilmningar med 
skådespelare från olika platser oftast skedde där producenten fanns, det vill säga i Stockholm i 
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detta fall. Då kunde till exempel köket på producentens kontor användas till provfilmning.138 
En av de andra producenterna berättade också att hans produktionsbolag hade anordnat en 
manusworkshop som ägde rum på en kursgård, där manusförfattare, producenter och 
regissörer från olika projekt läste och diskuterade varandras projekt.139 
 

Kontor och andra formella rum 
 
Det var en återkommande tanke bland informanterna att möten med finansiärer oftast äger 
rum i kontorsmiljö. En av producenterna menade att det var på finansiärernas eller 
beslutsfattarnas kontor som sådana möten brukar ske. I regel handlade det om bokade möten 
som hon blivit inbjuden till där en eller flera personer kunde vara närvarande.140 En av de 
andra producenterna menade att de flesta svenska finansiärer finns i Stockholm, och att det 
därför kunde upplevas som en fördel att som producent vara baserad i huvudstaden. De 
regionala filmfonderna var ett undantag, då de som ansvarar för dessa finns utanför 
Stockholm. Samtidigt menade han dock att regionala stöd inte var ett måste, även om de 
kunde vara en hjälp i de fall som ändå krävde vissa miljöer.141 
 Idén att möten med finansiärer generellt äger rum på beslutfattarnas kontor komplicerades 
något av en av de andra producenterna. Istället menade hon att det kunde vara skillnad mellan 
olika finansiärer och beslutsfattare. Om hon till exempel skulle träffa beslutsfattare på Sonet 
Film (som är både produktionsbolag och distributör) eller TV så skedde detta ofta på dessa 
finansiärers kontor, eftersom det var personerna där som hade mest ont om tid. I övrigt kunde 
möten med finansiärer även ske på producentens kontor. Hon menade dock att man generellt 
försökte hålla sådana förhandlingssituationer till kontorsmiljöer, därför att sådana miljöer 
kunde bidra till att mötena fick en mer formell karaktär.142 
 Den intervjuade filmkonsulenten komplicerade bilden ytterligare. Hon menade att möten 
med producenter ofta skedde på producentens kontor, men att möten också kunde ske på 
hennes kontor eller andra platser. Hon påpekade också att mötena kunde vara formella även 
om platsen man befann sig på var mer informell. Samtidigt menade hon att många möten 
skedde hemma hos henne själv. En anledning till detta var att hon hade hund och att denna 
hund inte fick närvara vid hennes kontor på Filmhuset. Den andra anledningen var att hon 
upplevde det som lugnare att ta möten hemma, eftersom telefonen ringde ofta på kontoret.143 
 

Det finns inga givna mötesplatser, men allt är möjligt. Kontoret, hemma, en 
lunchrestaurang, vad som helst. Det spelar inte så stor roll. Ofta åker jag till 
producentens kontor.144 
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7. Dominerande idéer om producentrollen 
 
De berättelser som har beskrivits i föregående kapitel kan naturligtvis ses som återspeglingar 
av en yttre verklighet, eller av verkliga förhållanden utanför själva intervjusituationen. Men 
samtidigt kan de också tolkas på ett annat sätt. När en producent till exempel säger att 
han/hon arbetar väldigt nära regissören så säger inte detta bara någonting om relationen 
mellan producent och regissör. Det säger också något om producentens identitet. Detta kapitel 
bygger på diskursanalysen och handlar om hur producenterna presenterade sig själva under 
intervjuerna och mer allmänt om dominerande idéer kring producentrollen. 
 

Producentens sociala ansikte 
 
I Dramatiska Institutets beskrivning av producentyrket hävdas bland annat att arbetet som 
producent/produktionsledare ställer ”stora krav på professionella kontakter” och kräver ”god 
samarbetsförmåga och intresse för människor.”145 Den officiella bilden av den svenska 
producenten innehåller med andra ord idéer som kan kopplas till det Bourdieu kallar socialt 
kapital - innehavet av och förmågan att på ett strategiskt sätt hantera olika former av sociala 
kontakter.146 Samtidigt innehåller Dramatiska Institutets beskrivning även krav på 
språkkunskaper och antyder därmed att producenten bör vara internationellt orienterad.147 
 Idealet att producenten bör vara en socialt sinnad aktör med många kontakter uttrycktes 
också på olika sätt i intervjuerna. Det kunde ske direkt, som när en av producenterna berättade 
att hon var en social person som hade lätt för att prata med människor.148 Men det kunde 
också ske mer indirekt genom beskrivningar av informanternas personliga kontakter eller 
genom beskrivningar av producenten som ansiktet utåt för ett filmprojekt.149 Uttalanden om 
relationer med personer i utlandet kan också tolkas som ett sätt att skapa en bild av 
producenten som en internationell och världsvan person, vilket också kan kopplas till 
Bourdieus begrepp kulturellt kapital (se nedan). 150 De kvinnliga producenterna skapade 
också en bild av producenten som en hjälpande, stödjande och pedagogisk aktör.151 
 

Producenten kan ta hand om press om det kommer någon sån. Kan ta hand om 
någon som är olycklig… Alltså, problem som uppstår. Då har man en extra person 
som har pondus och kunskap om hela projektet som kan ingripa.152 

 
Intressant var också att flera av informanterna på olika sätt tog avstånd från eller tonade ner 
betydelsen av producentens sociala sida. Det förekom till exempel att producenterna svarade 
undvikande eller avvisande om kontakter utanför eller på sidan av själva arbetssituationen.153 
Betoningen av organiserade möten framför spontana möten eller mingel kan också tolkas som 
försök att tona ner betydelsen av socialt kapital i producentrollen. Ytterligare ett exempel är 
motståndet mot pitching. Som nämndes i kapitel 4 så kunde pitching upplevas som något 
vilseledande och orent, men också som något klargörande och ärligt. Det förra fallet uttrycker 

                                                 
145 DI – Filmproduktion, 2007-01-04. 
146 Broady (1998) s. 13. 
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ett avståndstagande från producentens (eller upphovsmannens) sociala sida, medan det senare 
tvärtom bekräftar betydelsen av och framhäver informantens egna sociala förmåga. 

 

Producentens konstnärliga ådra 
 
Enligt DI har producenten/produktionsledaren ”även ett stort konstnärligt ansvar” då han/hon 
”ska kunna analysera manuskript och under produktionens gång värdera de artistiska 
ambitionerna i förhållande till tillgängliga medel”.154 Även i intervjuerna betonades ofta den 
konstnärliga sidan av producentrollen. Det förekom till exempel att producenterna nämnde att 
deras filmer hade vunnit olika filmpris.155 Det kunde också handla om att man markerade 
närheten till regissören eller manusförfattaren eller att man mer allmänt framhävde den 
kreativa delen av ett filmprojekt.156 

Intressant är att även den intervjuade filmkonsulenten på olika sätt framhävde sin 
konstnärliga sida. Hon påpekade till exempel att hon ofta arbetade med manusförfattare och 
hjälpte dem i utvecklingen av manus.157 Här spelar det säkert in att denna filmkonsulent även 
är regissör och författare. Men kanske säger detta också något om uppfattningar inom 
filmbranschen mer allmänt. 

Producentrollens och filmbranschens konstnärliga sida kan kopplas till Bourdieus begrepp 
kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet omfattar bland annat kunskap och erfarenhet av fin- 
eller elitkulturen i ett visst samhälle. Inom enskilda kulturella fält finns en mer specifik form 
av symboliskt kapital, till exempel litterärt kapital inom det litterära fältet. Kulturella fält 
kännetecknas också av spänningen mellan en intellektuell pol där det egna kapitalet och den 
egna kretsen värderas högt, och en kommersiell pol där istället publikframgång och 
uppskattning från det omgivande samhället har betydelse.158 Ett autonomt kulturellt fält 
kännetecknas av en ”omvänd ekonomi” där fältets eget kapital värderas högt medan 
kommersiell framgång värderas lägre.159 

Det förekom till exempel att informanterna berättade att de hade gjort smala filmer eller 
betonade att deras projekt saknade kommersiell potential.160 Uttalanden om att privata 
finansiärer knappt existerar inom den svenska filmbranschen kan också ses som försök att 
marginalisera eller osynliggöra filmfältets kommersiella sida. En av producenterna hävdade 
också att en viss finansiär alltid drabbades av nedskärningar när hon skulle göra film och att 
det var löjligt hur resurserna för udda och annorlunda film hela tiden minskades.161 En av de 
andra informanterna uttryckte en något mer positiv syn på den svenska filmbranschens 
förändring och placerade sig samtidigt närmare filmfältets kommersiella pol. 

 
Den är ju inte helt mekaniskt styrd utan den har ju varit konstnärlig men har blivit 
de sista tio åren mer industrilik, mer professionell för att vi ska kunna… Vi kan 
inte bara säga att vi är konstnärer idag när vi jobbar för det fungerar inte så, 
bolagen fungerar inte då, och det fungerar inte utåt heller. Utan vi måste ju bli 
effektivare också.162 
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Producentens ekonomiska sinne 
  
I diskursen kring producentrollen förekom också en tredje bild av producenten, en bild av en 
ekonomisk och rationell person. I intervjuerna beskrevs producentens sociala, konstnärliga 
och ekonomiska sidor ofta som åtskilda och även om samtliga producenter gav uttryck för alla 
tre sidor så betonade de också olika sidor olika mycket. Genom att betona en viss sida kunde 
informanterna också tona ner de andra sidornas betydelse. En betoning vid organiserade 
möten framför mer spontana kunde till exempel skapa ett avstånd till den sociala sidan och 
samtidigt framhäva den ekonomiska. På samma sätt kunde tal om effektivitet och industri 
tona ner den konstnärliga sidan samtidigt som den ekonomiska sidan underströks. 
 Idéer om producenten som ekonomisk varelse finner man också i beskrivningen från DI 
där det hävdas att producenten/produktionsledaren bör ha ”goda kunskaper i hur man effektivt 
driver ett företag”, ”god organisationsförmåga” och ”stor arbetsledarkapacitet”.163 I 
intervjuerna kunde den ekonomiska sidan komma fram på flera olika sätt. En av 
producenterna beskrev till exempel hur hon blev den rationella parten i en relation med en 
oberäknelig regissör.164 En av de andra producenterna berättade om kontakter och samarbeten 
med privata investmentbolag och visade därmed också en kunskap om sedvanor inom 
finansvärlden.165 Det förekom också att man berättade om kommersiell framgång och om 
filmer som bringat in pengar.166 
 Producenterna visade därmed att de i olika grad också besatt det som Bourdieu kallar 
ekonomiskt kapital, det vill säga materiella tillgångar och kunskap om ekonomins 
spelregler.167 Man kan också koppla den ekonomiska sidan av producentrollen till Grabher 
och Iberts företagsidentitet (som diskuterats i kapitel 2).168 De manliga informanterna 
kombinerade ofta betoningar av ekonomiska aspekter med uttryck för en kollektiv identitet 
kopplad till produktionsbolaget som de arbetade för.169 
 Den intervjuade filmkonsulenten skapade också en bild av att producentrollen handlade 
mycket om ekonomi, speciellt i jämförelse med författarrollen. 
 

Jag har kontakt med båda två, men i olika stadier. Olika mycket i olika stadier. I 
början är det mer med författaren och i slutstadiet är det ofta mer med 
producenten. När det gäller ekonomin och annat praktiskt har jag mer kontakt med 
producenten.170 

  
 
 

                                                 
163 DI – Filmproduktion, 2007-01-05. 
164 Intervju 2, 2006-11-17. 
165 Intervju 4, 2006-12-07. 
166 Intervju 2, 2006-11-17, Intervju 4, 2006-12-07. 
167 Broady (1998) s. 13. 
168 Grabher och Ibert (2006) s. 256. 
169 Intervju 1, 2006-11-16, Intervju 4, 2006-12-07. 
170 Intervju 5, 2006-12-14. 
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8. Synliga och osynliga platser 
 
Liksom föregående kapitel bygger detta på diskursanalysen av intervjuerna. Här fokuserar jag 
speciellt på de platser som betonades eller inte betonades i diskursen kring producentrollen. 
 

 
 
Figur 4. Filmlance Internationals kontor, Magasin 5, Frihamnen. Foto: Torkel Stål 2007-01-06. 
 

Platser och producentens olika roller 
 
De tre olika sidor av producentrollen som beskrevs i föregående kapitel kan också kopplas till 
olika typer av platser. Att betona betydelsen av restauranger, barer, festivaler och andra 
sociala mötesplatser kan till exempel vara ett sätt att framhäva producentens sociala sida. På 
samma sätt kan beskrivningar av hemmet som en kreativ miljö eller berättelser om 
inspelningsplatser bidra till att den konstnärliga sidan betonas, medan hänvisningar till 
kontorsmiljöer kan medverka till en ekonomisk framtoning. 
 Den begränsade betydelse som tillgivits restauranger, pubar och andra öppna  
mötesplatser kan därmed tolkas som ett försök att tona ner producentrollens sociala sida, till 
förmån för den konstnärliga och/eller ekonomiska sidan/sidorna. Man kan dock också tolka 
betoningen vid kontor, lägenheter och andra interna mötesplatser som ett försök att 
upprätthålla en bild av filmbranschen som en exklusiv värld med höga barriärer. 
 

Det finns ju hela tiden det här att folk tycker att man bara ger jobb till folk man 
känner och allt det där. Jag menar att den känslan skapas av att det är väldigt svårt 
att komma in. Men det säger sig själv att när man väljer folk, så väljer man i första 
hand någon man känner till, som man vet är jättebra, för det känns bra och 
tryggt.171 

                                                 
171 Intervju 3, 2006-11-20. 
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Den flexibla attityden gentemot platser som uttrycktes i intervjuerna - att man kan träffas 
nästan var som helst - kan också tolkas som ett försök att upprätthålla en bild av 
filmbranschen som dold och svåråtkomlig. Man kan dock också tolka denna flexibla attityd 
som ett uttryck för rörlighet, frihet och kreativitet. När informanterna hävdar att miljön inte 
spelar någon roll så säger de också att de inte är styrda av omgivningen utan tvärtom att de 
har en aktiv roll och kan anpassa rummen efter sina syften snarare än det motsatta. 
 

Namnlösa platser 
 
I de fall då restauranger, barer och kaféer trots allt nämndes i intervjuerna, så nämndes de 
nästan aldrig vid namn. Det enda undantaget är restaurangen i Filmhuset. Detta medför också 
att de förblir osynliga för den geografiska och vetenskapliga kunskapen. Namnlösa platser är 
omöjliga att sätta ut på en karta. Det samma gäller också många av de lägenheter och bostäder 
som fungerade som mötesplatser i de fall som diskuterades i intervjuerna. Med respekt för de 
inblandades privatliv undvek jag att i detalj fråga ut informanterna om var dessa lägenheter 
var belägna och hur de såg ut. Även i det fall då jag själv besökte lägenheten i fråga har jag 
undvikit att skriva ut adress och att diskutera inredning eller liknande. 
 Det blev nämligen tydligt i intervjuerna att det kunde vara känsligt att till exempel 
diskutera en känd författares eller regissörs privata sfär. Självkritiska geografer har också 
påpekat att geografiska observationer alltid medför en viss maktproblematik då sådana 
observationer kan upplevas som nedlåtande eller inkräktande. Observatören/geografen 
befinner sig alltid i en maktposition.172 Att det finns gränser för den geografiska kunskapen 
behöver därmed inte ses som något enbart negativt. Det kan också uppfattas som något etiskt 
nödvändigt. 
 

Dominerande platser 
 
De platser som har beskrivits med namn och därmed gjorts synliga för en bredare allmänhet 
är ofta antingen ganska välbekanta platser som Filmhuset eller Cannesfestivalen, eller 
formella platser - framförallt produktionsbolagens lokaler (figur 4) och finansiärernas kontor. 
Vissa inspelningsplatser nämndes också med namn. Dessa platser kan ses som tongivande och 
självklara i diskursen kring filmproduktion och kring producentrollen. De ligger nära 
producenternas självbild, men är samtidigt inte för privata för att det ska bli komplicerat att 
diskutera dem. Samtidigt är det möjligt att informanterna tog upp platser som de trodde att jag 
som geograf skulle finna intressanta. 
 

Nej men det som är lite geografiskt kul det är att det var en… Vi använde 
väldigt mycket miljöer som verkligen ledde till att vi använde oss utav 
Stockholmstrakten, men faktiskt någon slags nyupptäckta ställen. Så det var 
jättekul att jobba inom Stockholms län men att ändå få se väldigt många platser 
med nya ögon.173 

 

                                                 
172 Cloke et al (2004) s. 14. 
173 Intervju 2, 2006-11-17. 
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9. Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att förstå relationen mellan personliga nätverk och fysiska 
mötesplatser inom filmbranschen. Framförallt har fokus legat på producentens roll i relationer 
med manusförfattare, regissörer och finansiärer under ett filmprojekts förproduktionsstadium. 
Jag har också avgränsat mig till Stockholmsbaserade producenter som har arbetat med 
långfilm under perioden 1990-2006. 

Djupintervjuer gjordes med fem nyckelpersoner. Av dessa var tre producenter, en 
långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet (finansiär) och en produktionskoordinator på ett 
produktions- och distributionsbolag. Dessa två senare informanter valdes för att kunna 
jämföra producenternas upplevelser med andra närstående aktörers och för att uppnå 
triangulering i det empiriska materialet. Jag kontaktade ett betydligt större antal producenter 
än jag fick möjlighet att intervjua, då de flesta inte hade tid, möjlighet eller intresse av att 
medverka. Man skulle därför kunna ifrågasätta om de tre producenter som jag har intervjuat 
på något sätt skulle vara mindre representativa. 

Min bedömning är dock att dessa tre producenter var inbördes olika när det gäller allt från 
bakgrund och filmografi till nuvarande anställningsform och position inom filmbranschen. 
Som grupp/urval uppfattar jag dem därmed som representativa snarare än missvisande, då 
deras olikheter dels gav en varierad bild, dels gav mer tyngd åt återkommande teman, 
uppfattningar eller synpunkter. Däremot hade alla informanter det gemensamt att de var 
baserade i Stockholm. Det är därför viktigt att notera att resultatet handlar om just denna plats 
i första hand. Samtidigt handlar ju geografi också om skillnader mellan platser, och den unika 
situationen för producenter i Stockholm kan samtidigt relateras till filmproduktion på andra 
platser.  
 

Representationer av fysiska och levda rum 
 
Henri Lefebvres trialektiska rumsuppfattning och hans tre begrepp spatial practice, 
representations of space och representational spaces har varit en övergripande utgångspunkt i 
denna uppsats.174 Jag har också utgått ifrån Ola Söderströms tes om att samtida 
kulturgeografer har fokuserat så mycket på representationer att medvetenheten om konkreta, 
fysiska rum har glömts bort.175 Jag har därför medvetet försökt att komma bort från ett 
ensidigt fokus på representationer genom att betona rums fysiska (spatial practice) och 
levda/upplevda sidor (representational spaces). 

När det gäller uppsatsens undersökningsobjekt kan mötesplatserna där kontakter mellan 
producenter och manusförfattare/regissörer/finansiärer ägde rum ses som fysiska rum (spatial 
practice), medan producenternas handlingar i och upplevelser av dessa rum kan beskrivas som 
representational spaces. Samtidigt kan producenternas berättelser ses som representations of 
space. Mellan forskaren och undersökningsobjektet ligger alltså dessa representationer, 
samtidigt som det mellan representationerna och undersökningsobjektet finns ett filter i form 
av producenternas minnen. 

När det gäller datainsamlingen kan platserna där intervjuerna ägde rum ses som fysiska 
rum, medan intervjusituationen och mina egna upplevelser av denna kan ses som 
representational spaces. Samtidigt kan de transkriberade intervjuerna ses som 
representationer av rum. Här är avståndet mellan forskaren och det undersökta mindre, 

                                                 
174 Lefebvre (1991) s. 38-39. 
175 Söderström (2006) s. 556. 
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samtidigt som minnets betydelse mellan upplevelserna och representationerna minskades då 
intervjuerna spelades in. 

Även den färdiga uppsatsen kan relateras till Lefebvre. I detta fall kan både de platser där 
intervjuerna ägde rum (och jag var närvarande) och de platser där producenterna mötte 
manusförfattare/regissörer/finansiärer (och jag var frånvarande) ses som fysiska rum. 
Samtidigt kan informanternas (och i vissa fall mina egna) upplevelser av dessa möten/platser 
ses som representational spaces. Uppsatsens skrivna text blir på ett liknande sätt ett exempel 
på Lefebvres representations of space. 

Dessa representationer är i sin tur påverkade av informanternas minnen, informanternas 
berättelser, transkriberingen av dessa berättelser, mina egna minnen, samt tolkningen av dessa 
nedskrivna berättelser. Ett sätt att betona betydelsen av dessa olika filter var användningen av 
två olika tolkningsmetoder, där den hermeneutiska tolkningen fokuserade på producenternas 
upplevelser (representational spaces) medan diskursanalysen istället betonade att dessa 
upplevelser förmedlades genom representationer. Samtidigt påverkades även mina slutgiltiga 
representationer av etiska frågor rörande forskningssubjektens privatliv, där respekten för 
informanterna och deras kontakter blev ytterligare ett filter. 
 Tydligt är alltså att representationer av rum trots mina försök att betona rummets fysiska 
och sociala delar ändå dominerade i forskningsprocessens alla delar. Representations of space 
har ju enligt Lefebvre fått den mest dominerande rollen i alla samhällen.176 Samtidigt gör 
Lefebvre skillnad mellan olika representationer. Producenternas berättelser, liksom de 
transkriberade intervjuerna kan ses som exempel på representational spaces, om de enbart är 
beskrivningar. Min slutgiltiga text innehåller dock vetenskapliga, konceptuella tolkningar och 
är därmed definitivt ett exempel på representations of space.177 Man kan därmed också se 
uppsatsen som en del av diskursen kring producentrollen och reflektera över dess möjliga 
påverkan över sociala och fysiska rum inom filmbranschen. 
 

Tid-rum och interna mötesplatser 
 
Eftersom mötesplatserna som diskuterades i intervjuerna ofta var interna och temporära, och 
upphörde att existera så snart mötena var över kan de ses som extrema former av det Doreen 
Massey kallar time-spaces. Precis som Masseys tid-rum så existerade inte mötesplatserna 
oberoende av de personer eller sociala relationer som tog form inom dess ramar. Tvärtom var 
mötesplatserna relativt definierade av de personer som skapade dem, och relationellt 
konstituerade genom dessa personers sociala relationer. Eftersom mötesplatserna därmed var 
socialt producerade så var de också föränderliga, temporära och tidsmässiga.178 
 Betoningen vid sådana tillfälliga, interna mötesplatser kan kopplas till Helen Blairs 
beskrivning av filmbranschen som ett område som är attraktivt för många men/och svårt att ta 
sig in i.179 Både valet av interna mötesplatser inom branschen, informanternas flexibla 
förhållande till en mängd olika mötesplatser (idén att man kan träffas var som helst) och 
producenternas beskrivningar av filmbranschen som intern kan bidra till att exklusiviteten 
bevaras, medan utomstående förblir utomstående. Detta gäller även Blairs beskrivningar av 
filmbranschen och den bild som förmedlas i denna uppsats. 
 Samtidigt kan intern i detta sammanhang betyda två olika saker. Det kan handla både om 
avskildhet inom ett projekt och om avskildhet i kontakter utanför projekt. I de fall när man 
sökte lugna och ostörda miljöer inom arbetet med ett projekt kan exklusiviteten ses som 

                                                 
176 Lefebvre (1991) s. 38-39. 
177 Ibid. 
178 Massey (1999) s. 262-263. 
179 Blair (2001) s. 158. 
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nödvändig då utvecklingen av filmprojekt kräver en viss form av hemlighållande. Samtidigt 
skapades även kontakter utanför projekt/innan ett projekts början ofta genom interna/tillfälliga 
mötesplatser. I sådana fall är det mer oklart om avskildheten är nödvändig eller konstruktiv 
för branschen. 
 

Entreprenörskap och kreativa rum 
 
Liksom Schumpeters entreprenör har en central roll i det kapitalistiska systemet har 
producenten en central roll inom filmbranschen eftersom det är han/hon som har det 
övergripande ansvaret över ett filmprojekts genomförande. Entreprenörens funktion, liksom 
producentens, handlar inte främst om att skapa innovationer (vilket här framförallt faller 
under manusförfattaren och regissören), utan snarare om att påverka den sociala omgivningen 
om idéernas kvalitéer och potential. Liksom Schumpeters entreprenör mötte producenterna i 
regel ett motstånd i den sociala omgivningen då finansiärerna måste övertygas.180 Det 
förekom dock också att kontakter med finansiärer kunde bli mer rutinmässiga, samtidigt som 
producenter ibland undvek osäkra innovationer (manus från okända författare). 
 Producenten kan därmed ses som en förmedlare mellan det estetiska skapandet på ena 
sidan och materialiseringen/kommersialiseringen på den andra. Liksom i Norma Rantisis 
analys av modebranschen i New York kunde den rumsliga kontexten bli en del av dessa båda 
processer.181 Producenternas, manusförfattarnas och regissörernas lägenheter samt 
produktionsbolagens kontor kunde utgöra en funktion i den konstnärliga processen, samtidigt 
som finansiärernas eller beslutsfattarnas kontor var viktiga i materialiseringen av idéerna. Då 
dessa mötesplatser ofta var belägna i Stockholm fanns det, som i Rantisis analys, ett samband 
mellan de kulturella/ekonomiska processerna och staden där de ägde rum.182 
 
 

Sociality networks och sociala mötesplatser 
 
Grabher och Iberts idé om att personliga nätverk är ett mångtydigt begrepp bekräftades i 
intervjuerna, då producenterna var inblandade i både communality networks (vänskapliga 
kontakter), sociality networks (yrkesmässiga kontakter) och connectivity networks (svaga 
kontakter).183 Framförallt var sociality networks dominerande, då kontakterna ofta var 
intensiva men begränsade till ett visst projekt, samtidigt som de skapades genom 
ryktbarhet/mellanhänder. Som Grabher och Ibert påpekar innebar denna typ av kontakter 
också att arbetet ofta inkräktade på den privata sfären.184 
 Informanterna bekräftade också att den personliga identiteten i sådana diffusa nätverk ofta 
blir flytande, då en och samma producent kunde växla mellan uttryck för en projektidentitet, 
en företagsidentitet och en entreprenöriell identitet.185 Grabher och Iberts idé om ett 
konfliktförhållande mellan dessa identiteter kan samtidigt nyanseras. Strategiska personliga 
kontakter (en entreprenöriell identitet) kunde till exempel verka positivt på projekten eller 
produktionsbolagen, såväl som för den egna karriären. Samtidigt kunde en företagsidentitet 
verka positivt på producentens karriär då produktionsbolaget förmedlade strategiska 

                                                 
180 Blair (2001) s. 158. 
181 Rantisi (2004) s. 94-106. 
182 Ibid. 
183 Grabher och Ibert (2006) s. 251, 258-265. 
184 Ibid. s. 258, 261. 
185 Ibid. s. 256. 
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kontakter. Möjligtvis spelar produktionsbolagens mindre storlek in här, då producenterna 
antingen utgjorde företagets ledning eller hade en personlig relation till denna. Ett av 
produktionsbolagen som hade flera anställda producenter försökte också främja en 
företagsidentitet genom att involvera de olika producenterna i varandras projekt. 
 Att de restauranger, barer och kaféer som nämndes i intervjuerna med få undantag 
fungerade som tillfälliga, interna mötesplatser talar något emot de idéer om 
restaurangers/barers betydelse för slumpartade möten och cirkulering av skvaller/trender inom 
kreativa näringar som bland annat Grabher och Ibert, Keith Bassett och Sharon Zukin har 
formulerat.186 Däremot kunde restauranger/barer fortfarande vara viktiga miljöer i 
socialiseringsprocessen inom ett filmprojekt. Liksom i Grabher och Iberts studie kretsade de 
personliga nätverken kring fysiska möten face-to-face. Men dessa möten var inte 
koncentrerade till några specifika barer eller klubbar utan kunde ske på en mängd olika 
platser.187 

Samtidigt är det viktigt att notera att det kan finnas skillnader mellan Stockholm och de 
platser i Tyskland, Storbritannien och USA där ovanstående författare har hämtat sina 
exempel. Även om restauranger och barer i Stockholm inte var viktiga miljöer för 
slumpmässiga möten och mingel, så betyder inte det att slumpmässiga möten och mingel var 
helt oviktigt för producenterna. Istället fanns det andra mötesplatser som Filmhuset i 
Stockholm och Filmfestivalerna i Göteborg, Cannes och Berlin, som kunde fylla en sådan 
funktion för producenter från Stockholm. 

 

Europeiska nätverk och ett nationellt filmcentrum? 
 
En annan utgångspunkt har varit debatten inom ekonomisk geografi om klusters och lokala 
nätverks betydelse i förhållande till globala nätverk. De idéer om internationella nätverk inom 
filmbranschen som till exempel Lim har fört fram bekräftades då samtliga producenter hade 
kontakter med personer i utlandet.188  Liksom producenternas kontakter i allmänhet kunde 
dessa kontakter vara både vänskapliga (communality), yrkesmässiga (sociality) och svaga 
(connectivity). Detta bekräftar också Grabhers idé om att dikotomin mellan lokala (starka) 
och globala (svaga) nätverk inom ekonomisk geografi är en grav förenkling.189  

Samtidigt var kontakter med Hollywood och andra globala aktörer inom filmbranschen 
mer eller mindre obefintliga. De internationella kontakterna var framförallt begränsade till 
Europa. Ofta skedde finansieringen dessutom genom svenska aktörer med huvudkontor i 
Stockholm, samtidigt som förproduktionen i de flesta fall var koncentrerad här. Geografisk 
närhet kunde också underlätta kontakterna och arbetet inom ett projekt, vilket talar för Scotts 
idéer om klusters betydelse.190 

Bilden av Stockholm som ett mindre (nationellt) centrum inom filmindustrin ifrågasätter 
också Coe och Joans idé om en koncentration av finansiärer och förproduktion till 
världsstäder som Los Angeles och London.191 Stockholm är inte en isolerad ö, men den 
svenska filmbranschen framstår som relativt oberoende av de stora globala 
Hollywoodbolagen. Vilket i så fall också visar på en skillnad gentemot andra europeiska 
länder som Storbritannien, Italien och Tjeckien (där inflytandet från och beroendet av 
Hollywood är större, då filmprojekt i dessa länder oftare finansieras genom globala majors 

                                                 
186 Grabher och Ibert (2006) s. 261, Bassett et al (2002) s. 173, Zukin (1995) s. 155-156. 
187 Grabher och Ibert (2006) s. 261. 
188 Lim (2006) s. 339- 341. 
189 Grabher (2006) s. 176. 
190 Scott (2000) s. 18. 
191 Coe och Joans (2004) s. 198, 202-203. 
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som Fox, Paramount, Sony, NBC Universal, Time Warner och Buena Vista).192 För 
producenterna kunde dock detta oberoende ses som en begränsning, då både marknaden för 
svensk film och finansieringsmöjligheterna kunde upplevas som begränsade. 
 Dahlström, Hermelin och Wengströms idé om att filmprojekt i Stockholm är beroende av 
nationell eller privat finansiering då regionala filmresurser till stor del saknas i huvudstaden 
kan också diskuteras.193 Kontakterna med internationella (europeiska) finansiärer och 
samproducenter visar på ett alternativ till regional finansiering för Stockholmsbaserade 
producenter. Det minskade nationella filmstödet och påföljande ekonomiska svårigheter för 
Stockholmsbaserade filmproducenter kan här ses som en push-faktor bakom ökade kontakter 
med utlandet. Samtidigt skedde förproduktionen ofta i Stockholm även i de fall då de 
regionala fonderna var inblandade och inspelningen skedde på andra platser. Detta innebar 
också att filmprojektens ledning (above the line) hade sin bas i Stockholm, medan regionerna 
var beroende av producenternas beslut. 

 

Avslutning 
 
Relationen mellan personliga nätverk och fysiska mötesplatser inom filmbranschen kan 
förstås som ömsesidigt beroende, då de personliga kontakterna förstärktes av möten face-to-
face och underlättades av vissa typer av miljöer, samtidigt som mötesplatserna ofta skapades i 
och med dessa möten. Den relativa frånvaron av mer permanenta och allmänna mötesplatser 
betyder inte att de personliga nätverken var icke-rumsliga. Istället kunde face-to-face 
kontakter kompletteras med telefonkontakter eller post, med resultatet att en viss grad av 
avskildhet eller exklusivitet kunde bevaras inom projekten/branschen. 

En intressant fråga som väcktes i flera av intervjuerna var betydelsen av 
inspelningsplatser. Det blev tydligt att flera av informanterna upplevde att inspelningsplatser 
hade en tydlig roll i produktionen av film. Man skulle därför utifrån ett geografiskt perspektiv 
till exempel kunna undersöka hur valet av inspelningsplatser går till och vilka faktorer eller 
personer som påverkar detta val. Man skulle också kunna undersöka hur inspelningsplatser 
påverkar ett filmprojekt och dess slutprodukt. 
 Intressant vore också att undersöka personliga nätverk och fysiska mötesplatser inom 
filmbranschen med utgångspunkt i någon annan plats än Stockholm. Som har diskuterats i 
denna uppsats så kan det till exempel finnas skillnader mellan producenters förhållande till 
mötesplatser i Stockholm och förhållandet mellan producenter-mötesplatser på andra platser. 
Man skulle också kunna stanna i Stockholm men undersöka personliga nätverk och 
mötesplatser inom andra näringar än just filmbranschen. Samtidigt skulle man också kunna 
komplettera resultaten i denna uppsats med berättelser från fler producenter på denna plats. 
 

                                                 
192 Miller et al. (2005) s. 147-149, 151-153, 160-163. 
193 Dahlström, Hermelin och Wengström (2005) s. 67. 
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