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1 Inledning 
Bakgrunden till detta arbete är en studie genomförd av bland andra Brita Hermelin 
(Stockholms Universitet) och Margareta Dahlström (Nordregio) med syfte att studera 
filmarbetares villkor och filmarbetets geografi i Sverige. I samband med studien 
genomfördes även en mycket stor enkätundersökning. Denna uppsats baseras till stor 
del på detta unika enkätmaterial men det vi har gjort är att se på det utifrån en 
statistikers perspektiv för att se vilka konkreta skillnader det finns mellan exempelvis 
mäns och kvinnors villkor i branschen. Titeln på arbetet är ett citat hämtat från detta 
material och sammanfattar väl det vi har sett i analysen av detta material. 

1.1 Författarnas förord 

Detta arbete är i sin helhet skrivit av Anders Hemmingson och Krister Näsén som en del 
av magisteråret på Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet. Arbetet har ingått 
i kursen Tillämpad planering och genomförts i samarbete med Nordiska ministerrådets 
forskningsinstitution Nordregio. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Margareta Dahlström och till all annan 
personal på Nordregio, samt till Elisabeth Wengström på SFI och Brita Hermelin på 
Stockholms universitet. Vi vill också tacka alla de filmarbetare som haft möjlighet att 
ställa upp och svara på våra frågor. 

1.2 Syfte 

En webbenkät genomfördes 2006 med syfte att kartlägga filmarbetares och filmarbetets 
geografi i Sverige. (Dahlström, Hermelin och Östberg 2007) Detta material har 
analyserats och presenterats i två publikationer (Dahlström, Hermelin och Östberg 
2007; Dahlström & Hermelin 2007).  
 
Detta datamaterial utgör en central källa också för vår rapport. De frågor vi riktar 
intresse mot här är hur filmarbetare försörjer sig och vilka nätverk de har. 
Filmarbetarbranschen är en hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad där nätverken spelar en 
stor roll för den enskilda individens möjlighet till arbete. En genomgående fråga är om 
det föreligger skillnader mellan kvinnor och mäns villkor inom filmproduktionen. Hur 
skiljer sig den geografiska räckvidden i nätverken mellan män och kvinnor och mellan 
de olika åldersgrupperna? Allmänt i samhället har det erfarenhetsmässigt visat sig att 
män tenderar att skapa nätverk sinsemellan där kvinnor inte har samma möjlighet att 
delta. Detta har effekter på möjligheterna till arbete och innebär även en begränsning i 
den geografiska mobiliteten. 

1.3 Metod 

Det insamlade datamaterial från den genomförda enkätstudien riktad till samtliga 
filmarbetare i Sverige har vi analyserat med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Själva 
arbetet med att koda data för att kunna använda det i SPSS var omfattande men 
nödvändigt för att kunna genomföra den statistiska beskrivningen och analysen. 
 
För att få en mer kvalitativ prägel på arbetet, som balans till enkätens kvantitativa del 
och som vi använt för den statistiska bearbetningen, har 30 telefonintervjuer med 
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filmarbetare genomförts. De intervjuer som genomförts är inte slumpmässigt utvalda, 
istället är det de som uppgav att de kan tänka sig att bli kontaktade vid den första 
enkäten som har kontaktats. Vidare har vi endast intervjuat filmarbetare som uppgivit 
Västra Götaland respektive Stockholm som bostadslän. Denna avgränsning innebär att 
vi fokuserar vår studie på Sveriges två största filmregioner, sett till den regionala 
fördelningen av långfilmsproduktioner. Stockholm utgör filmproduktionens traditionella 
centrum medan en växande volym av långfilmsproduktioner i Västra Götaland är något 
som utvecklats under den senaste tiden och sedan cirka 15 år tillbaka. 
 
Vid distribution av enkäten och vid genomförda telefonintervjuer garanterades de som 
svarade fullständig anonymitet. Det har inneburit begränsningar i hur vi kan återge 
detaljerade uppgifter och citat. Då filmarbetarbranschen kännetecknas av hög grad av 
specialisering i yrkeskåren kan det vara lätt att identifiera personer utifrån den typen av 
information. 

1.3.1 Statistiska metoder 
De metoder som har använts för beräkning av signifikans är χ2-test, ANOVA – tablå 
och T – test. Samtliga beräkningar som genomförts förutsätter en normalfördelning. Om 
inte normalfördelning kan antas kommenteras detta i texten. Generellt kan det sägas att 
det krävs cirka 30 observationer för att centrala gränsvärdessatsen skall gälla och 
stickprovsmedelvärdet kan approximativt antas vara normalfördelat. Vissa delgrupper i 
enkätundersökningen uppnår inte detta krav (exempelvis antalet filmarbetare i 
Norrbottens län), dock är det så att det i målpopulationen ej rör sig om fler än vad som 
erhållits i stickprovet. Då kan beräkningar ändå genomföras då det kan betraktas som en 
totalundersökning. Det insamlade enkätmaterialet uppfyller generellt mycket väl de 
krav på den mängd data som krävs. 

1.4 Disposition 

Först ges en kortare beskrivning av den svenska filmproduktionens förändring under de 
senaste åren och en kort genomgång av de politiska åtgärder och mål för regional 
utveckling som finns för det offentliga stödet för filmproduktion. Sedan följer själva 
analysdelen där det insamlade datamaterialet presenteras med egna kommentarer och 
slutsatser kring de huvudämnen vi valt att belysa. Vidare följer en allmän diskussion 
kring de resultat och frågor som framkommit i arbetet. Arbetet avslutas med en 
sammanfattande diskussion. 
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2. Bakgrund 
Sedan några år tillbaka, och med början från tidigt 1990-tal, har en förändring skett i hur 
produktionen av film i Sverige ser ut. Den tidigare så starkt dominerande 
Stockholmsregionen har sakta men säkert förlorat sin dominans i relation till nya 
framväxande filmproduktionscentrum. Politiska insatser på nationell, regional och lokal 
nivå utgör en central faktor bakom denna utveckling. De tre nya regionala 
produktionscentrumen för film som har vuxit fram; Film i Väst, Filmpool Nord och 
Film i Skåne, har samtliga haft del av en statlig finansiering för att starta sin 
verksamhet. Film i Väst och Filmpool Nord har även tagit del av EU-bidrag. 
(Dahlström, Hermelin och Wengström 2005) Det har också funnits ett starkt lokalt 
engagemang där lokala aktörer har sett nya möjligheter i den egna orten och regionen. 
Från politiskt håll finns det en ambition inte bara att utveckla regionerna utan även en 
agenda för att öka jämställdheten i filmproduktionen. (Regleringsbrevet för 2006) 
Frågan är om dessa ambitioner har haft effekter. 
 
De som arbetar med film är inte på något vis en homogen grupp. Från att ett filmprojekt 
påbörjas till dess det avslutas involveras en rad olika yrkeskategorier som har mycket 
olika bakgrunder och kompetenser. Att arbeta med film är inte enbart ett konstnärligt 
yrke utan ett flertal yrkeskategorier är inblandade under en filminspelning. Exempel på 
yrkeskategorier som inte kan anses vara konstnärliga är de tekniska yrken som ingår i 
undersökningen. Vissa av dessa har naturligtvis konstnärliga inslag men kan inte ses 
som renodlade konstnärsyrken. 
 
Den sammanlagda bilden av kvinnors och mäns relationer och positioner i arbetslivet är 
att dessa ser olika ut. Ofta har kvinnor ett huvudansvar för hushållet vilket påverkar 
möjligheterna till yrkesutövning. I större utsträckning har kvinnor rollen som 
medhjälpare till mannen med huvudansvaret för familjen. I yrkeslivet innebär det att 
färre risker kan tas och det måste då finnas en kontinuitet i inkomsten för att säkra 
tryggheten i hushållet. (Forsberg m. fl. 2006) Studier visar att män generellt sett har 
större geografisk mobilitet än vad kvinnor har. Detta omfattar pendlingsresor och resor i 
arbetet. Då filmarbetet ofta inte är knutet till en specifik ort och dessutom är 
projektbaserat kan arbetslivet för många bli kringflackande och inkomsten osäker. 
Faktiska eller upplevda begränsningar för kvinnor att arbeta på stort avstånd från 
hemmet innebär därmed restriktioner för att kunna delta i filmprojekt.  

2.1 Filmpolitik och regional utveckling 

Regional ekonomisk tillväxt är något som kommer alltmer i fokus i politiska 
sammanhang under åren. Under senare delen av 1900-talet försvann många tidigare 
lokala arbetsgivare i landet och en omstrukturering har skett av arbetsmarknaden. En 
politisk agenda har utformats för att skapa förutsättningar och möjligheter för 
ekonomisk tillväxt i alla regioner i Sverige med de regionala tillväxtprogrammen. 
”Syftet med programmen är, enligt regeringen, att samordna insatser inom områden 
där sektorssamverkan bidrar till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner 
utifrån ett näringslivsperspektiv. Utgångspunkten är att lokala och regionala aktörer 
har den största kunskapen om sin region och därmed även om vilka insatser och 
åtgärder som är lämpligast för att uppnå hållbar regional tillväxt. En ökad samverkan 
lokalt, regionalt och nationellt är därför nödvändig.” (Tillväxtprogram för Västra 
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Götaland 2004-2007) 
 
Regional och hållbar utveckling berör ekonomiska sektorer inklusive kulturella 
verksamheter. Filmindustrin är en sådan sektor där möjligheter finns till att skapa en 
regional utveckling och tillväxt. "Med väl fungerande lokala arbetsmarknadsregioner 
avses att de är så attraktiva för människor och företag att det är möjligt att ta tillvara 
den potential och livskraft som finns i alla regioner. Med hållbar avses att politiken 
skall bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. " (Kulturen i tillväxtprogrammen 
2005) Filmbranschen är en kreativ näring, en kulturell näring som även genererar 
ekonomiska effekter på näringar även utöver den egna. Storbritanniens departement för 
Kultur, media och idrotts (DCMS) definition av kreativa näringar är ”... de näringar 
som har sitt ursprung i individuell kreativitet, kunskap och talang vilka har potential att 
skapa välfärd och arbete genom generering och exploatering av intellektuell egendom” 
(DCMS, 2001, egen översättning). Denna idé om kultur som tillväxtfaktor kan man hitta 
i olika policydokument och filmbranschen är ett tydligt exempel på en kreativ näring 
som man tror kan bidra till utvecklingen för en region, dels genom ekonomisk 
utveckling dels genom skapandet av en ny kunskapskultur. 
 
I Sverige har det utvecklats en kulturpolitik med riktade stöd till olika kulturella 
verksamheter. Med dessa stöd följer också en del krav på hur verksamheten skall 
utformas. Olika organisationer har statens uppdrag att fördela kulturstöd. Dessa 
organisationer har under en senare tid fått utökat uppdrag att också beakta kulturens roll 
för regional utveckling. "Kulturrådet, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet har fått 
regeringens uppdrag att vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen. 
Myndigheterna skall bidra till processen genom analys-, metod- och kompetensstöd 
inom sina respektive ansvarsområden. Svenska Filminstitutet har inte detta uppdrag, 
men berörs eftersom filmområdet av många län ses som en viktig faktor för utveckling 
och tillväxt." (Kulturen i tillväxtprogrammen 2005) 
 
För denna rapport är det Svenska Filminstitutet (SFI) som kommer i fokus som 
stödgivande organisation på statlig nivå. Sedan 1997 distribuerar SFI ett statligt stöd till 
regionala resurscentrum för film och video med syfte att utveckla och stärka de 
regionala resurscentrum som bildats i hela landet. Med Filmavtalet som gällde från 
2000 infördes en särskild stödform riktad till långfilmsproduktion. De regionala 
resurscentrum som blev mottagare av dessa stöd var de tre största, Film i Väst, Film i 
Skåne och Filmpool Nord. (Regionalt finansierad kort- och dokumentärfilm 2005) 
Dessa fick nu benämningen regionala produktionscentrum. I och med regleringsbrevet 
för 2006 års verksamhet ska SFI även vara en samverkanspart i det regionala 
utvecklingsarbetet. (Regleringsbrevet för 2006) Målet för regional utveckling är något 
som har blivit än mer tydligt i det regleringsbrev som reglerar SFI:s verksamhet för 
2007 och framåt. Tidigare skulle de vara en samverkanspart för regional utveckling. En 
tydligare målsättning är nu formulerad där ”filminstitutet skall medverka till att 
genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och 
sysselsättning 2007- 2013”. (Regleringsbrevet för 2007) 
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3 Enkäten 
Inom ett samarbetsprojekt mellan Nordregio och Stockholms universitet skickades 
hösten 2006 en enkät till 2665 filmarbetare i Sverige. Syftet var att kartlägga 
filmarbetets och filmararbetarnas geografi. (Dahlström, Hermelin och Östberg 2007) 
Det insamlade materialet består av svar från 1104 filmarbetare. Svarsfrekvensen var 
därmed 42 % vilket får anses som helt acceptabelt, om än något lågt, sett till den valda 
insamlingsmetoden (webbenkät). Enkäten skickades till samtliga filmarbetare man hade 
möjlighet att erhålla kontaktuppgifter för. Givetvis finns problem med att samtliga 
filmarbetare i Sverige inte kunde återfinnas i de register som enkätkonstruktörerna hade 
tillgång till. Likaledes är det problematiskt att inte alla svarade, men det är något som 
alltid förekommer i denna typ av undersökningar. Även om ambitionen med 
enkätundersökningen var att genomföra en totalundersökning så är det sannolikt att det 
kvarstår ett okänt bortfall i momentet att upprätta register för enkätutskick och ett känt 
bortfall genom en begränsad svarsfrekvens. Det register som skapades kan ändå ses som 
relativt heltäckande och i det perspektivet är underlaget för studien mycket gott. 
Registret baseras på SFI:s filmarbetarkatalog med tillägg från regionala resurs- och 
produktionscentrum som har haft egna uppgifter och register. (Dahlström, Hermelin och 
Östberg 2007) Med det underlaget får det ses som att man har ”fångat upp” det absoluta 
flertalet bland etablerade filmarbetare. 
 
Till filmarbetare räknas här inspelningspersonal, postproduktions- eller 
efterarbetningspersonal, producenter samt 
regissörer/manusförfattare/dramaturger/animatörer. (Dahlström, Hermelin och 
Wengström 2005) De som definierats som filmarbetare för att delta i denna 
undersökning är "en person som sedan 2003 har arbetat avlönat på minst en 
filmproduktion. Denna filmproduktion kan vara inom kortfilm, dokumentärfilm, 
novellfilm, långfilm eller TV-drama." (Dahlström, Hermelin och Östberg 2007) 
Definitionen är framarbetad av enkätkonstruktörerna i samarbete med SFI och de 
regionala resurs- och produktionscentrumen i landet. 
 
Tabell 3.1 visar könsfördelningen i det insamlade materialet. Om yrkeskategorierna ska 
spegla könsfördelningen bland filmarbetarna i enkätmaterialet bör män utgöra 60 % och 
kvinnor 40 % av respektive kategori. Könsfördelningen bland filmarbetare speglar 
könsfördelningen på arbetsmarknaden i allmänt. Tidigare har en arbetsmarknad med en 
fördelning 40 respektive 60 % av vartdera könet ansetts som jämställd. Idag eftersträvas 
en helt jämn fördelning mellan könen för att det ska anses jämställt. Filmarbetarkåren 
skiljer sig sålunda inte nämnvärt på den punkten från övriga samhället. (På tal om 
kvinnor och män 2006) 
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Tabell 3.1. Filmarbetare, ålder- och könsfördelning 

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt 

Under 25 år 27 (2 %) 19 (2 %) 46 (4 %) 

26 – 40 år 282 (26 %) 206 (19 %) 488 (45 %) 

41 – 65 år 329 (30 %) 200 (18 %) 529 (48 %) 

Över 65 år 24 (2 %) 7 (<1 %) 31 (3 %) 

Totalt 622  
(61 %) 

432 
(39 %) 

1094 (1104)a 

(100 %) 
a 1104 var antalet svarande men några uppgav ej kön eller 
åldersgrupp varför det anges 1094 i tabellen 
Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 

 
Materialet är också geografiskt ojämnt fördelat vilket tabell 3.2 visar. Tabellen visar att 
regionerna Stockholm och Västra Götaland är de två största centrumen för 
filmproduktion och har betydligt fler filmarbetare än de övriga länen. Svarsfrekvensen 
var relativt jämn mellan de olika regionerna. I Norrbotten är antalet registrerade 
filmarbetare dock väldigt litet och svarsfrekvensen är delvis låg. Detta gör att slutsatser 
kring dessa bör betraktas med viss försiktighet. 
 

Tabell 3.2 Filmarbetare, geografisk fördelning 

Boendelän Män Kvinnor Totalt 

Stockholm 299 (27 %) 186 (17 %) 485 (44 %) 

Skåne 104 (10 %) 50 (5 %) 154 (14 %) 

Västra Götaland 124 (11 %) 121 (11 %) 245 (22 %) 

Norrbotten 18 (2 %) 12 (1 %) 30 (3 %) 

Annat 117 (11 %) 63 (6 %) 180 (17 %) 

Totalt 622 (61 %) 432 (39 %) 1094 (1104)a 

(100 %) 
a 1104 var antalet svarande men några uppgav ej kön eller 
åldersgrupp varför det anges 1094 i tabellen. 
Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 
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4 Försörjningsstrategier 
"Att göra film är arbete. Att finansiera den är konst." (Man, enkäten) 
 
Filmarbete utförs i projektform varför anställningsformerna nästan uteslutande är 
tillfälliga. Detta medför att filmarbetarna måste söka arbete mer eller mindre konstant. 
Vidare kan man inte alltid förlita sig på att man kan få arbete inom sin yrkesmässiga 
specialisering. Då arbetsmarknaden för filmproduktion ser ut som den gör är det vanligt 
att filmarbetarna har flera yrken. Arbetet kan dels vara inom samma yrkeskategori i 
olika projekt men även flera olika yrken inom samma projekt. Nätverk, både regionalt i 
Sverige och utomlands, är oerhört viktigt för att utbyta erfarenheter och för att erbjudas 
arbetstillfällen eller för att skapa filmprojekt.  

4.1 Arbetsmarknad 

"Oerhört svårt att "få" filmjobb i Värmland, de flesta skapar man själv. speciellt tufft att 
vara mamma/.../man kan inte jobba på samma villkor som andra. filmandet bygger ju 
på en hängivelse; bara man får filma ska man vara (och är!) lycklig, men man ska ju 
leva också. Det är där det svåra börjar..." (Kvinna, enkäten). 
 
"Det är för jävligt att det ska vara så svårt att få jobb i Trollhättan med omnejd. Inte 
nog med att man kvotas bort för att folk från orten ska in, man får inte ens stå med i 
deras filmarbetarregister. Stockholm tillhör inte regionen men Köpenhamn gör tydligen 
det." (Man, enkäten). 
 
I tabell 4.1 nedan redovisas synen på tillgång till filmarbete med avseende på geografisk 
fördelning. De boende i Stockholms och Västra Götalands län anser i större utsträckning 
än boende i andra län i landet att det inte är brist på filmjobb. Det kan ses som en 
anomali att tillgången till arbete där inte är så låg, samtidigt som det anses vara brist på 
finansiering till konkreta filmprojekt. Mer om denna anomali återfinns i 
sammanfattningen av kapitlet. I andra regioner med mindre filmproduktion visar svaren 
på en erfarenhet av brist på filmjobb.  
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Tabell 4.1 Tillgång till filmarbete, geografisk fördelning 

Boendelän Har Du 
mindre/färre 

filmjobb än du 
önskar? 

Stockholm Skåne 
Västra 

Götaland 
Norrbotten Annat Hela landet 

Nej 42 % 25 % 55 % 14 % 33 % 40 % 

Ja, det är brist på 
jobb i min del av 

Sverige 
24 % 44 % 16 % 59 % 32 % 27 % 

Ja, det är brist på 
jobb även om jag 
är beredd att ta 

uppdrag på annat 
håll 

19 % 16 % 18 % 35 % 26 % 20 % 

Ja, det är brist på 
finansiering till 

konkreta 
filmprojekt 

35 % 49 % 25 % 31 % 46 % 37 % 

Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 

 

4.1.1 Arbetsförhållanden 
”Det har blivit allt vanligare med olika former av assistenter som gör gratisarbete som 
är kvalificerat trots att de skall vara där för att lära sig. Ofta kan det vara farliga 
sysslor.” (Man, intervju). 
 
Något som har framkommit vid intervjuerna är att det inom filmbranschen är mycket 
vanligt med olika typer av oavlönat arbete. Nyutbildade och personer som ännu ej 
kommit in i de nätverk som är nödvändiga för att kunna få arbeten engageras ofta som 
gratis arbetskraft i form av praktikantsysslor. Det är under olika typer av 
assistentkategorier som dessa återfinns. Det arbete som utförs kan vara allt från 
”kaffekokning” till mer kvalificerade uppgifter som elektriker och bygge av scendekor. 
Meningen med praktikantarbetet är att de skall lära sig yrket, vilket de inte alltid får 
göra enligt vissa av de vi intervjuat. 
 
”Liten bransch gör att man lätt kan bli utesluten om man inte gör bra ifrån sig. Folk 
arbetar för mycket gratis, praktikanter säljer sig vilket gör att det sedan blir svårt att 
göra projekt utan oavlönad personal då budgetarna blir strama.” (Man, intervju). 
 
En allmän uppfattning bland de intervjuade är att detta lett till en lönedumpning.  
 
”En del produktioner har en så liten budget att det inte skulle räcka till klippningen 
efteråt om jag skulle göra arbetet.” (Man, intervju).  
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Budgeten för produktioner är alltid pressad vilket leder till att oavlönat arbete kan vara 
ett sätt att dryga ut budgeten.  
 
”/...branschen är väldigt kostnadsmedveten, man anställer hellre någon som är villig att 
arbeta gratis än ser till vilken kompetens personen har.” (Man, intervju). 
 
Detta system innebär att de etablerade filmarbetarna upplever att det är svårt att 
konkurrera med de ”yngre förmågorna”. Samtidigt kan systemet med gratis arbetskraft 
även hindra yngre filmarbetare från att komma in på arbetsmarknaden då det hela tiden 
kommer nya praktikanter. Det rådande systemet med oavlönat assistentarbete innebär 
att det är få som kan hålla sig kvar i branschen. Det är helt enkelt för svårt att klara sin 
privata ekonomi till dess att man har etablerat sitt namn i branschen. Detta kan på sikt 
utarma branschen, personer som är kompetenta kan tvingas lämna yrket då det tar för 
lång tid innan man kan livnära sig på det. 
 
”Det är mycket gratisarbete som leder till att ungdomarna ej kan klara sig i 
branschen.” (Man, intervju).  
 
Bortförhandlande av övertid är också något som många av de filmarbetare vi talat med 
uppger som ett problem. Ofta ges en något högre lön som ska kompensera att ingen 
övertidsersättning ges. Dock uppger filmarbetarna att detta i stort sätt alltid är en 
ekonomisk förlust då det, framför allt under inspelningsfasen, blir aktuellt med extremt 
långa arbetsdagar och obekväma arbetstider. Då branschen är hårt konkurrensutsatt får 
man ofta acceptera att övertiden inte ersätts, alternativet kan vara att man riskerar att bli 
utan arbete. 
 
”Övertiden säljs ut, om man motsätter sig kan man halka ur branschen.” (Man, 
intervju). 
 
Ett annat sätt för att kringgå övertidsersättning är att inspelningsschemat planeras på ett 
sådant sätt att mycket arbete läggs under kort tid. Under den perioden utbetalas ingen 
övertid med motiveringen att det är schemalagd arbetstid och man arbetar istället 
mycket intensivt. 
 
”Man förhandlar bort övertiden, när schemat läggs så säger man att det inte kommer 
att behövas någon övertid men man har lagt tre veckors inspelningstid under 1 vecka.” 
(Kvinna, intervju). 

4.2 Yrkeskategorier 

I enkäten fanns 63 olika yrken som valbara alternativ. Dessa 63 yrken kan delas in i 
tretton olika huvudkategorier. Tabell 4.2 visar att det finns tydliga skillnader mellan 
andelen kvinnor och män i dessa yrkeskategorier, i flertalet föreligger en signifikant 
skillnad (se appendix 8.1 för mer information). Generellt är de mer tekniska yrkena 
mansdominerade medan de mer "mjuka" yrkena är kvinnodominerade. Vissa av de olika 
yrkeskategorierna gav en mycket stark signifikans. Det är utan tvekan så att 
filmarbetarnas olika yrken är starkt könsuppdelade. De mer tekniska yrkena var de som 
gav högst signifikans och är sålunda de som var mest könssegregerade. 
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Tabell 4.2 Yrkeskategorier, könsfördelning. Signifikanta skillnader mellan 
andelarna kvinnor respektive män. 

Yrke Manlig 
dominans 

Kvinnlig 
dominans 

Ingen signifikant 
skillnad 

1. Produktion   X 

2. Postproduktion X   

3. Manus X   

4. Regi   X 

5. Foto X   

6. Filmteknik X   

7. Kostym  X  

8. Ljud X   

9. Mask  X  

10. Musik X   

11. Scenografi  X  

12. TV X   

13. Översättning - - - 

Antalet observationer i kategorin Översättning är för litet för att relevanta 
beräkningar ska kunna göras. 

Källa: Egen sammanställning av enkätmaterialet 

 
Det är också möjligt att kategorisera filmarbetare utifrån en mer hierarkisk princip. 
Denna indelning omfattar A-funktioner, yrken med ansvar för den konstnärliga 
utformningen, B-funktioner, yrken som kräver filmarbetare med specialistkunskaper 
och C-funktioner, mindre kvalificerade filmarbetaryrken. (Dahlström, Hermelin och 
Wengström 2005) En analys av skillnaden i andelar för kvinnor respektive män i dessa 
olika kategorier redovisas i diagram 4.1. Tabellen visar att B-kategorin är den enda som 
är statistiskt signifikant gällande skillnaden (se appendix 8.1 för mer information). Här 
är antalet kvinnor underrepresenterade. Dock bör nämnas att beräkningarna blir något 
osäkra då en och samma person kan ha flera olika yrken och därför finnas med i flera av 
kategorierna och därför bli räknad flera gånger. Något som inte är helt förenligt med 
statistiska metoder. 
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Diagram 4.1 Andel av respektive kön som har funktionen 
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Även om Sverige ofta anses vara ett i jämförelse jämställt land är själva 
arbetsmarknaden starkt segregerad. De flesta arbeten är tydligt mans- eller 
kvinnodominerade, män och kvinnor tenderar att vara starkt över- eller 
underrepresenterade inom olika yrkeskategorier. (På tal om kvinnor och män 2006) 
Enligt det insamlade enkätmaterialet är detta något som även gäller för 
filmproduktionsbranschen. 

4.3 Försörjning 

"Man/Jag måste ha en födkrok vid sidan av, i mitt fall 
lärare/gästlärare/workshop,föreläsningar etc på andra filmhögskolor etc + ett till två st 
beställningsfilmer/reklam per år för överlevnad, vilket tar tid och energi från 
ansökningar hos SFI, SVT etc... " (Man, enkäten) 
 
"Svårt att ha som ett kontinuerligt yrke. Bara A-kassa i mellanperioder. Kompis-
rekrytering till filmerna, vilket innebär att det blir en sluten krets människor som jobbar 
med film." (Kvinna, enkäten). 
 
I tabell 4.3 visas jämförelsen mellan män och kvinnor med avseende på vad man arbetat 
med och/eller haft inkomst från under 2005. Här finns ett antal signifikanta skillnader 
mellan andelen kvinnor och män (se appendix 8.1 för mer information). Kvinnor arbetar 
i större utsträckning än män i olika typer verksamheter som ej är filmrelaterade. 
Dessutom har fler kvinnor än män uppburit ersättning från a-kassa. Nedanstående tabell 
är baserad på om filmarbetaren har uppgivit att man har haft inkomst från arbete inom 
respektive kategori.  
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Tabell 4.3 Andel av respektive kön mot arbete/inkomstkälla bland filmarbetare i 
Sverige (procent). 
* markerar kategori med signifikant större andel (se appendix 8.1) 

Jobbade med/hade 
inkomst från Män Kvinnor Totalt 

Icke film 13 % 25 % * 18 % 

Filmpedagogisk 
verksamhet 

14 % 13 % 14 % 

A-kassa 18 % 31 % * 23 % 

Studiemedel 6 % 7 % 6 % 

Långfilm och/eller 
TV-drama 

53 % 54 % 53 % 

Kortfilm 21 % 20 % 21 % 

Novellfilm 13 % 11 % 12 % 

Dokumentärfilm 25 % * 13 % 20 % 

Animerad film 6 % 4 % 5 % 

TV-produktion utom 
drama 

18 % * 11 % 15 % 

Utbildnings-/ 
beställningsfilm 

18 % * 7 % 14 % 

Reklamfilm 32 % * 17 % 26 % 

Musikvideo 11 % * 4 % 8 % 

Musik 15 % * 6 % 11 % 

Teater 8 % 16 % * 11 % 

IT 12 % 19 % * 15 % 

Andra media än film 12 % 10 % 11 % 

Inget filmjobb 2005 4 % 9 % * 6 % 

Jobb ej relaterade 
till filmyrke 

10 % 18 % * 13 % 

Totalt 309 % 295 % 302 % 

Den grå markeringen täcker de typer av film som är kopplade till definitionen av filmarbetare. 

Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 

 
 
Tabell 4.3 visar även att Långfilm och TV-drama är den helt klart vanligaste 
försörjningsformen bland både män och kvinnor. En förklaring till detta är relaterad till 
enkätens urvalskriterium i definitionen av en filmarbetare. Denna definition lyder: "en 



 15 

person som sedan 2003 har arbetat avlönat på minst en filmproduktion. Denna 
filmproduktion kan vara inom kortfilm, dokumentärfilm, novellfilm, långfilm eller TV-
drama." (Dahlström, Hermelin och Östberg 2007) I tabell 4.3 är dessa typer av film 
gråmarkerade. Produktionen av långfilm och TV drama involverar också ett stort antal 
yrken och människor för varje enskild produktion. Enkätresultatet visar även hur vanligt 
det är med mångsyssleri och att det sker i en stor utsträckning. Det är mycket vanligt att 
man bland filmarbetare, som grupp betraktat, överskrider olika yrkeskategorier. Man 
har helt enkelt inte bara många arbeten utan man arbetar även i många olika grenar av 
filmbranschen. Detta visas tydligt nedan då summeringen överstiger 100 % för både 
män och kvinnor. 

4.4 Mångsyssleri 

Mångsyssleriet bland dem som arbetar med filmproduktion är utbrett. Det är noterbart 
att endast 25% av filmarbetarna i undersökningen uppgav att de hade 1 yrke. 
Majoriteten hade mellan 1 och 5 yrken men vissa av de svarande filmarbetarna uppgav 
att de hade upp till 20 olika typer av yrken.  
 
Enkätmaterialet visar också en signifikant skillnad mellan män och kvinnor (se 
appendix 8.2 för ytterligare information). Diagram 4.2 visar att män tenderade att ha fler 
yrken än kvinnor, i Sverige var genomsnittet 3,4 yrken för män och 2,9 yrken för 
kvinnor. Genomsnittliga antalet yrken totalt var 3,2. Att män har fler yrken än kvinnor 
kan också vara en effekt av att traditionellt har många mansdominerade yrken varit mer 
specificerade, dvs. flera olika yrkeskategorier, medan kvinnliga yrken tenderat att vara 
mer övergripande, dvs. en yrkeskategori innehåller fler yrken. Det kan ha haft en effekt 
på hur filmarbetarna valt att svara. 
 

Diagram 4.2. Antal yrken, medelvärde
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I diagram 4.2 ser man också att det även finns ett mönster i antalet yrken sett till det 
boendelän som uppgivits. Generellt tenderar filmarbetarna i de mindre orterna att ha fler 
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yrken. Det är dock inget som med säkerhet kan fastställas utan vidare studier. Vissa av 
länen hade endast ett fåtal svarande, och svarsfrekvensen var ibland väldigt låg, varför 
alla eventuella statistiska test kan bli missvisande. 
 
Vid jämförelse av de två regionerna med störst antal filmarbetare, visar det sig att 
filmarbetare i Stockholms län har ett färre antal yrken jämfört med filmarbetare i Västra 
Götaland. Skillnaden är här signifikant (se appendix 8.3 för mer information). 
 
Vid jämförelse av dessa två regioner finns signifikant fler filmarbetare i Västra 
Götaland som uppgivit att de fått inkomster från a-kassa. Mångsyssleriet kan sålunda 
vara ett tecken på att det är svårt att få arbete och att man måste ha fler yrken för att 
kunna livnära sig på sitt filmarbete. Som nämnts ovan hade fler kvinnor än män haft a-
kassa under perioden som enkäten avser. Det visar en tendens att det sålunda verkar 
vara svårare för kvinnor att livnära sig på sitt filmarbete.  
 
Filmarbetare vi talat med uppger att arbetet under själva produktionsfasen av filmen 
ofta är så arbetsintensivt att man måste vara ledig en tid, efter filmprojektet är avslutat, 
för att återhämta sig innan nästa projekt påbörjas. Detta är en bidragande orsak till att 
det är svårt att få någon typ av kontinuitet i arbetslivet och har man en familj att försörja 
leder detta till en mer eller mindre omöjlig situation. 
 
A-kassan kan anses ha varit en typ av indirekt stöd till konstutövning, något att luta sig 
tillbaka på när det inte gått att försörja sig på sitt konstnärliga arbete. De nya strängare 
villkoren för att få ersättning från A-kassan innebär en förändring som innebär att kravet 
på antalet arbetade timmar per månad är högre. Det krävs nu minst 80 timmars arbete 
under minst sex månader inom en ramtid av 12 månader närmast före arbetslösheten. 
Alternativt krävs 480 arbetade timmar under en sammanhängande period av sex 
månader med minst 50 timmars arbete varje månad. Dessutom sänks ersättningsnivån. 
(www.regeringen.se) Att inte kunna ha arbetslöshetsförsäkringen som sista utväg 
mellan projektanställningar kan innebära ytterligare otrygghet för filmarbetare. I en 
bransch som redan präglas av osäkra arbetsvillkor skulle detta kunna leda till att vissa 
filmarbetare tvingas lämna branschen och ta andra arbeten.  

4.4.1 Bisysslor 
"En förutsättning för mig har varit att ha försörjning på annat håll för att kunna vara 
tillgänglig för filmjobb." (Man, enkäten). 
 
"Det är svårt att livnära sig på filmjobb och har man ett annat jobb är det svårt att ta 
filmjobb när de dyker upp." (Kvinna, enkäten). 
 
Endast ett fåtal kan försörja sig heltid på sitt filmarbete, de arbeten som tas för att kunna 
betala hyra etc. måste anpassas för att kunna vara tillgänglig om ett tillfälle till arbete 
inom filmbranschen ges. Av dem vi har intervjuat har de flesta med ytterligare arbeten 
valt sådana ”brödjobb” som möjliggör att man kan sluta eller ta ledigt med mycket kort 
varsel. Det inverkar också på vilken typ av arbete man kan ta och framförallt vilken 
anställningsform. Det är ofta timarbete som är den aktuella anställningsformen. 
Timarbete ger inte samma anställningstrygghet och gör det svårt att långsiktigt planera 
sitt liv. Arbetet som sådant blir också ofta okvalificerat, det kan röra sig om att arbeta 
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extra på dagis eller att köra budbil. Men det återfinns även olika typer av kvalificerade 
yrken men det är då ofta i form av egen firma. 
 
”Kör i dagsläget budbil på heltid, har valt det yrket för att kunna ta ett filmarbete. Kan 
vid filmjobb anställa sig själv som bud för att kunna ha ett arbete att falla tillbaka på.” 
(Man, intervju). 
 
”Arbetar på dagis som timanställd, har valt det yrket och den anställningsformen för att 
kunna vara tillgänglig för filmarbete.” (Man, intervju). 

4.4.2 Familj och arbete 
Det finns ett statistiskt samband mellan å ena sidan att man har hemmaboende barn och 
å andra sidan antalet yrken man har, vilket diagram 4.3 visar. Förutom i Norrbotten är 
det genomgående så att om man har hemmaboende barn har man ett färre antal yrken, 
dock bör nämnas att svarsfrekvensen för Norrbotten var så låg att inga säkra slutsatser 
kan dras för det länet. Ingen statistisk signifikans kunde uppnås och ytterligare studier 
behövs för att utreda ett eventuellt samband. Dels kan det finnas ”mätproblem” i 
enkätstudien eftersom det kan variera hur respondenterna definierar ”hemmaboende 
barn”. Men om man trots dessa osäkerheter i materialet antar att det finns ett samband 
mellan hemmaboende barn och antal yrken skulle en förklaring kunna vara att man inte 
har "råd" med osäkerheten att flacka mellan olika projekt utan måste ha en mer stabil 
inkomst då man har ansvar för familjens försörjning. Som nämnts ovan är ju arbetet 
oftast projektbaserat och kan kräva resande mellan olika orter. Något som är svårt då 
man har barn. Ytterligare problem blir det för kvinnor då dessa ofta har rollen som 
”tryggheten” i familjen. Då måste man ha en kontinuerlig inkomst. (Forsberg m. fl. 
2006) 
 

Diagram 4.3 Antal yrken beroende på familjesituation, 
medelvärde

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Stock
ho

lm
Skå

ne

Väs
tra

 G
ötaland

Norrb
ott

en

Ann
at

Tot
alt

Boendelän
Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet

Hemmaboende barn

Ej hemmaboende barn

 
 



 18 

En annan förklaring till skillnaderna i antal yrken kan vara att filmarbetare med 
hemmaboende barn inte arbetar heltid, vilket är vanligt i hushåll med barn, och därför 
har mindre tid till att ha flera yrken. Det är också generellt så att kvinnor i större 
utsträckning än män arbetar deltid. (På tal om kvinnor och män 2006) 
 
"Det blir svårare att fortsätta arbeta under inspelning när man har fått barn. Det gör 
att man söker sig till andra uppgifter eller jobbar med kortare projekt!" (Kvinna 
enkäten). 
 
”Filmbranschen har inga tillsvidare-anställningar, det är svårt att ha normala 
familjerelationer under de förutsättningar som finns för filmarbetare.” (Kvinna, 
intervju). 

4.5 Företagande 

"Jag har blivit pedagog på heltid p.g.a. att jag inte orkade freelanca. Jag hade en lång 
bra period med återkommande jobb/.../, som gjorde det möjligt för mig att varva med 
egna projekt. Sen upphörde de jobben (programmet lades ner), då blev det för lite 
inkomster. Jag är mamma/.../ och det är en fördel att ha lite jämnare fördelning av mina 
arbetsinsatser. När jag inte hade jobbat mycket/.../ ett tag, har det varit svårt att "slå sig 
in igen". Där har det varit för många duktiga/.../ och för lite jobb för att kunna försörja 
sig." (Kvinna, enkäten) 
 
Diagram 4.4 illustrerar de stora skillnader som föreligger mellan hur män och kvinnor 
väljer att försörja sig genom egna företag. Män är i mycket större utsträckning frilansare 
med egna företag än kvinnor. Kvinnor å andra sidan arbetar i mycket större utsträckning 
som frilansare utan egen firma. Här bör nämnas att hur de svarande uppfattat frågan kan 
ha en inverkan på resultatet. Det är osäkert om innehavare av F-skattesedel uppfattar sig 
själva som ett företag, då detta är mycket utbrett förfarande i branschen. 
 

Diagram 4.4 Frilansare med egen firma
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Detta resultat från enkätundersökningen att män mer frekvent är företagare än vad 
kvinnor är är en struktur som återfinns i övriga branscher i Sverige. Män har i en 
mycket högre utsträckning än kvinnor egna företag. Män svarar för 75 % av alla egna 
företag. Dock bör det nämnas att bland de små företagen med 4 eller färre anställda är 
det mycket mer jämnt fördelat. (På tal om kvinnor och män 2006) 

4.6 Sammanfattning arbetsmarknaden 

Vid jämförelse av de två största arbetsmarknaderna för filmarbetare Stockholm och 
Västra Götaland finns det tydliga skillnader. Filmarbetare i Västra Götaland har i högre 
utsträckning än i Stockholmsregionen a-kassa och arbeten utanför filmbranschen. 
Tillika har de som arbetar med film i Västra Götaland fler yrken än sina kollegor i 
Stockholm. Förklaringen till detta torde vara att Stockholm är en sedan lång tid 
etablerad marknad för filmproduktion. Film i Väst håller fortfarande på att bygga upp 
sin verksamhet vilket medför att filmarbetarna kanske i större utsträckning måste 
utveckla strategier att generera inkomster från olika yrken och branscher för att etablera 
sig i sin hemregion. Det är en större andel av filmarbetare som uppbär a-kassa i Västra 
Götaland jämfört med Stockholm. För att livnära sig som filmarbetare är det mycket 
vanligt att man har ett flertal yrken. Dessa yrken är inte alltid enbart inom 
filmbranschen utan många arbetar med andra näringar som ett sätt att klara sig mellan 
projekt eller till dess att man har blivit etablerad på marknaden. 
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5 Nätverk 
"Det som är jobbigt är att komma in. Det bygger så mycket på kontakter och 
erfarenheter. Innan man har fått detta är det kämpigt. Var hittar man jobben enklast? 
Filmservice-sidan hos Film i Väst t ex. är ju ändå ganska begränsad. Att ringa runt ger 
heller inte alltid nåt." (Kvinna, enkäten). 
 
Film är samarbete. Om samarbetet fungerar i ett filmteam är chansen stor att 
konstellationer med ungefär samma människor kommer att arbeta tillsammans igen. 
Filmarbetare måste som nämnts söka nya arbeten hela tiden, även under pågående 
projekt. Detta är en av anledningarna till att samma filmarbetare ofta arbetar 
tillsammans då kontakter knyts under projekten. 
 
Vikten av nätverkskontakter är något som framkommit tydligt under 
telefonintervjuerna. Många av de filmarbetare vi talade med uppgav referenser och 
rekommendationer från tidigare arbetspartners i branschen som i stort sett det enda 
sättet att få ett arbete. Det är viktigt både att ha ett stort kunnande men också att passa in 
socialt i gruppen. Då, som nämnts ovan, arbetet ofta är intensivt och oftast har strama 
budget- och tidsramar är det också en fördel om man arbetat tillsammans tidigare och 
vet att samarbetet fungerar. Konkurrensen är hård i branschen och det är väldigt viktigt 
att prestera väl för att på så sätt bygga upp ett förtroendekapital. Många producenter 
kvalitetssäkrar helt enkelt en produktion genom namn. Den allmänna uppfattningen är 
att välkända och erkända medarbetare borgar för att den färdiga produktionen kommer 
att hålla en hög kvalitet och arbetet fortlöpa förhållandevis friktionsfritt. 
 
Att det är via olika nätverk som man får arbete är något som uppfattas som självklart av 
filmarbetare. Det är det etablerade sättet att få arbete och uppfattas inte som något 
avvikande. Men för de som inte har kommit in i branschen kan det uppfattas 
frustrerande att det kan vara så stängt om man inte har upptagits i gemenskapen. 
 
”Det är mer intressant vem man drack öl med senast än vilken kompetens man har.” 
(Man, intervju). 
 
Då filmbranschen ser ut som den gör är nätverk av mycket stor betydelse för att göra sig 
synlig på arbetsmarknaden och kunna erhålla jobb. I enkäten finns ett flertal frågor som 
rör olika typer av nätverk som filmarbetare har. Dels var man arbetar men också i vilken 
utsträckning man finns med i branschorganisationer, register och huruvida man deltar i 
filmfestivaler på olika platser i världen. Sådana typer av kontakter kan ha en stor 
inverkan på möjligheterna till arbete, därför är det också av intresse att se om det finns 
skillnader i hur nätverken ser ut för män och kvinnor. 
 
Tabellerna som återfinns nedan baseras på dem som har arbetat med långfilm och TV-
drama någon gång under sitt yrkesliv. På frågan vad som är viktigt för att få eller skapa 
projekt och arbete inom långfilmsproduktion finns inga större skillnader mellan kvinnor 
och män. Kvinnor har dock i större utsträckning än statistiskt väntat angivit att 
referenser är viktiga vilket tabell 5.1 styrker. 
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Tabell 5.1 Vad är viktigast för att skapa projekt/jobb 
inom långfilm/TV-drama idag? (procent) 

 Män Kvinnor Totalt 

Min utbildning 14 17 15 

Referenser 53 63* 57 

Personliga kontakter 88 90 89 

Tidigare filmjobb 81 86 83 

Arbetsförmedlingen - - - 

Familj och vänkrets 6 5 5 

* markerar signifikant resultat mellan kvinnor och män, 
se appendix 8.1. 

Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 

 
"För en som kommit direkt från utbildning är det otroligt svårt att komma in på 
arbetsmarknaden utan personliga kontakter inom branschen." (Man, enkäten). 
 
Det som är uppenbart är att möjligheten till att få arbete i filmbranschen ges genom de 
kontakter man har. Både män och kvinnor uppger att det är just genom personliga 
kontakter som arbetstillfällen skapas. Möjligheterna till att skaffa sig dessa kan vara 
mycket olika för personer. "Det suger. Kontakter verkar vara hårdvaluta, och jag är 
inte så social så jag har sådana." (Kvinna, enkäten). Det upplevs av vissa som att 
möjligheterna till att skaffa sig de kontakter som behövs inte är lätta att skapa. Även 
med rätt utbildning så kan det vara svårt att få de arbeten som man eftertraktar. 
 
"Jag tycker att det är synd att man i princip bara får jobb genom kontakter. Det är för 
mycket svågerpolitik i dagens filmproduktion. Genom exempelvis fler lärlingsplatser 
skulle fler unga människor få erfarenhet och en ärlig chans. Man måste våga satsa på 
yngre förmågor. Mer erfarna filmarbetare har mycket att lära ut och ett bättre 
samarbete skulle främja svensk filmproduktion. Det borde finnas plats för alla..." (Man, 
enkäten). 
 
Tabell 5.2 visar att skillnaderna i hur man gör sig synlig i filmbranschen är mycket små 
mellan kvinnor och män. Fler kvinnor än statistiskt väntat (om man antar en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män) har angivit att det är ”genom familj” man gör sig 
synlig och att man finns i register över filmarbetare som sätt att göra sig synliga. Män å 
andra sidan har i mycket högre utsträckning än vad kvinnor har egna hemsidor som 
medel att göra sig synliga. En bidragande förklaring till den starka representationen för 
män bland dem som använder hemsidor kan vara att de i mycket större utsträckning har 
olika former av tekniska yrken där man är van att arbeta med sådana hjälpmedel. 
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Tabell 5.2 Hur gör du dig synlig i filmbranschen? 
(procent) 

 Män Kvinnor Totalt 

Min utbildning 11 13 12 

Tidigare 
filmjobb 

89 88 89 

Deltar i 
workshops etc. 

18 21 19 

Branschorgani
sationer 

17 16 17 

Finns i register 61 69* 64 

Deltar i 
filmfestivaler 

20 21 5 

Genom 
hemsida 

20* 9 16 

Familj 9 14* 11 

* markerar signifikant resultat, se appendix 8.1. 
Källa: egen sammanställning av enkätmaterialet 

 

5.1 Bildande av nätverk 

”Det är ont om pengar och svårt att få in en fot, speciellt när man inte gått DI eller 
filmhögskolan, men man får kämpa på och inte vänta på sin tur utan skapa möjligheter 
med knäna och en bit krita och en helvetes energi.” (Kvinna, enkäten) 
 
Hur nätverkskontakter knyts varierar inte i någon större utsträckning mellan kvinnor 
och män, dock skiljer det sig i den geografiska räckvidden. Diagram 5.1 visar att 
generellt har fler män än kvinnor uppgett att de har kontakter i övriga världen via sin 
utbildning (se appendix 8.1 för ytterligare information om beräkningar). 
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Diagram 5.1 Kontakter via min filmutbildning i:
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Att kontakter knyts genom tidigare arbeten är betydligt vanligare än via utbildning. I 
diagram 5.2 redovisas hur filmarbetares kontakter uppkommit via tidigare filmjobb och 
här framträder ett liknande mönster som ovan. Män har fler kontakter än kvinnor 
utanför Sverige här tillkommer även kontakter i övriga Norden som signifikant resultat 
(se appendix 8.1). Detta kan kopplas samman med att män, som materialet även visar, 
arbetar oftare utomlands än kvinnor.  
 

Diagram 5.2 Kontakter via mina filmjobb i:
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Det skiljer sig inte mellan kvinnor och män huruvida filmarbetare finns med i olika 
register i Sverige och Norden. Dock finns stora skillnader utanför Nordens gränser där 
män är starkare representerade som diagram 5.3 visar (se appendix 8.1 för ytterligare 
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information om beräkningar). Att vara representerad i register visar att man är etablerad 
som filmarbetare och chansen att få arbete inom branschen ökar.  
 

Diagram 5.3 Jag finns med i filmarbetarregister i:
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"Göteborg Film Festival NFTV Sveriges Film- o.Videoförbund ger goda kontaktytor 
Sveriges Television o. TV 4 ger dåliga möjligheter för fria filmare." (Man, enkäten). 
 

5.4 Jag deltar i filmfestivaler i:
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Nätverken knyts inte enbart genom arbete och utbildning det finns även ett flertal andra 
arenor för att synas och knyta kontakter. Diagram 5.4 redovisar hur filmarbetare 
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uppgivit att de är engagerade i olika filmfestivaler. Deltagandet i filmfestivaler ser lika 
ut för män och kvinnor. Sett till könsfördelningen bland filmarbetare så föreligger här 
ingen skillnad, det kan alltså ses som en jämställd arena för att synas. 

 

5.2 Kontakter utomlands 

Signifikant fler män än kvinnor har uppgett att de ofta arbetar utomlands vilket 
redovisas i diagram 5.5 (se appendix 8.1 för ytterligare information om beräkningar). 
Detta är något som ytterligare understryker resultaten som redovisades ovan. Män har 
en större arena och ett större geografiskt utrymme i sitt arbete. Det är något som har 
återkommit i flera av de resultat som redovisats. Det är inte något som uteslutande rör 
branschen för filmarbetare utan är ett uttryck för en generell tendens i samhället. 
 

Diagram 5.5 Arbetar ofta utomlands
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Diagrammet 5.6 visar att det sett till ålder är betydligt fler i de övre åldersgrupperna 
som uppgett att de ofta arbetar utomlands (se appendix 8.1 för ytterligare information 
om beräkningar). Något som kan verka lite förvånande då yngre människor anses mer 
flexibla i sitt yrkesutövande och exempelvis flytta utomlands periodvis. Resultatet 
skulle kunna förklaras i att man knyter fler och fler kontakter under sitt yrkesliv och 
breddar sitt arbetsområde med tiden, något som tidigare tabeller också understryker 
vikten av. Det tar helt enkelt tid att bygga upp de nätverk och kontakter som är så 
väldigt nödvändiga för filmbranschen. Det krävs också stor erfarenhet och kunskap för 
att man skall kunna konkurrera på den internationella arbetsmarknaden för filmarbetare. 
Detta är också något som kräver att man har varit sysselsatt länge i branschen. 
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Diagram 5.6 Arbetar ofta utomlands, åldersfördelning
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Sambandet mellan vilket boendelän filmarbetarna uppgett och huruvida man ofta 
arbetar med film utomlands redovisas i diagram 5.7. Det är främst filmarbetarna i Skåne 
som ofta arbetar utomlands. Detta torde bero på den geografiska närheten till filmstaden 
Köpenhamn. Att rent geografiskt befinna sig nära ett utländskt filmkluster påverkar 
självklart i vilken grad man arbetar utomlands. Det är då möjligt att bo kvar på den egna 
orten och pendla till arbete. Det är signifikant fler av de boende i Stockholm än i Västra 
Götaland som uppgett att de ofta arbetar utomlands med film (se appendix 8.1). 
 

5.7 Arbetar ofta utomlands, geografisk fördelning
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5.3 Sammanfattning nätverk 

Hur och var man bildar sina nätverk skiljer sig inte i någon större utsträckning mellan 
kvinnor och män. Man knyter i lika stor utsträckning kontakter via sin utbildning och 
sina arbeten. Det är främst de personliga kontakterna som är vägen in på 
arbetsmarknaden. Kvinnor har, om man ser till nätverken, en mycket mer begränsad 
geografisk räckvidd. Medan många män har kontakter som sträcker sig ut i Europa och 
världen är kvinnor i sina kontakter mer knutna till landets gränser. Detta är något som är 
en generell tendens i samhället, kvinnor är mer begränsade i sin geografiska rörlighet 
både i vardags- och yrkesliv. Studien av de kontakter som filmarbetare uppgivit i 
enkäten bekräftar ett sådant mönster. 

 
De som har de flesta kontakterna utomlands är främst män över 40 år. För att 
konkurrera på den internationella arbetsmarknaden för filmarbetare krävs stor erfarenhet 
något som man bygger upp över tiden. Kvinnor har inte lika hög grad av sysselsättning 
inom filmbranschen vilket innebär begränsningar för att bygga nätverk och kontakter 
för att kunna konkurrera internationellt. Personliga kontakter är ju det helt dominerande 
sättet för filmarbetare att skapa möjligheter för sysselsättning. 
 
Tillika så har kvinnor, som tidigare nämnts, ett större ansvar att vara ”tryggheten” i 
familjen vilket också inverkar på det geografiska spelrummet. Att arbeta utomlands 
kräver mycket resande vilket kan vara svårt att kombinera med ett huvudansvar för 
familjen. 
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6 Slutsatser 
I denna rapport har vi behandlat frågor om förhållanden för arbete inom film i Sverige 
idag. Våra primärkällor har främst utgjorts av en omfattande enkätstudie och 
kompletterande telefonintervjuer med trettio filmarbetare. Genom telefonintervjuerna 
har vi kunnat stärka och även nyansera den bild samt de resultat som framkommit av 
enkätstudien. Detta handlar exempelvis om att bilden av hur arbetet med film bedrivs 
blivit mer tydlig och att bilden av arbetsmarknaden visat sig vara mer komplicerad än 
vad enkäten visar.  
 
I rapporten fokuseras två frågor; försörjningsstrategier och nätverk. Genom hela 
rapporten uppmärksammas könsstrukturer i branschen. Avslutningsvis vill vi framhålla 
några tydliga strukturer som framkommit i analysen av det empiriska materialet. 
Filmarbete är en sysselsättning med attraktivitet för många. Resultat från enkätstudien 
och telefonintervjuerna visar med all tydlighet att det råder en stor konkurrens om de 
arbetstillfällen som finns i branschen. Det är fler som vill jobba med film än vad det 
finns sysselsättningstillfällen. Att mångsyssleriet bland filmarbetarna skulle bero på en 
konstnärlig ådra och kreativitet mer än ett tvunget val för att kunna försörja sig, framstår 
som en alltför ”romantiserad” förenkling. Många av de filmarbetare vi pratat med har 
givit en negativ bild av branschen och dess aktörer. Filmbranschen beskrivs som en 
bransch som dras med problem med finansiering, stor byråkratisk apparat och en 
problematisk arbetsmarknad med oavlönat arbete och ofördelaktiga arbetsavtal.  
 
Eftersom filmarbete generellt sett rör sig om anställningar i projektform är vardagen för 
många väldigt oviss. För att försörja sig måste många filmarbetare ha bisysslor och ha 
ett flertal yrken. Det är svårt att ha några längre perspektiv på sin ekonomi. Att får 
sysselsättning inom filmbranschen förutsätter generellt sett ett nätverk. Detta föds ur hur 
branschen är utformad. Av de telefonintervjuer vi har genomfört har det framkommit att 
de kontakter som filmarbetaren har är det som skapar nästa arbetstillfälle. För många 
har det varit helt avgörande för deras arbete och möjlighet till arbete. Dessa nätverk har 
en stor geografisk spridning där kontakter finns för de flesta inom stora delar av Sverige 
men dessa nätverk sträcker sig även utanför landets gränser. Arbete och kontakter 
utanför Norden är något som män i mycket större utsträckning än kvinnor är delaktiga i. 
Kvinnor är mycket mer begränsade i sina nätverk och sitt arbete än sina manliga 
kollegor. Uppföljningsstudier skulle behövas för att förklara detta. Vad vi kunnat se i 
enkätmaterialet är att de som har de flesta kontakter och arbetar mest utanför Norden är 
män i övre åldersgrupperna. 
 
Jämförelsevis få filmarbetare i Stockholms län och i Västra Götaland upplever att det är 
brist på möjligheter till filmarbete. Dock anser många att det råder en brist på 
finansiering till konkreta filmprojekt. En positiv sida finns även av den geografiska 
omdaningen. Stockholm var tidigare helt dominerande. Med den nya geografin är det 
sannolikt att nya nätverk bildas och som kan integrera nya aktörer. Filmbranschen är ju 
en kreativ näring och att människor kommer in med nya idéer kan leda till att den 
kreativa delen av verksamheten gynnas. Detta kan i sin tur leda till att den ekonomiska 
tillväxten ökar på sikt. 
 
Vårt datamaterial ger oss en ögonblicksbild och resultaten genererar frågor om hur 
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dagens situation, med avseende på våra frågor om försörjning och nätverk, skiljer sig 
från tidigare perioder. Vilken effekt har regionaliseringen av filmproduktionen fått för 
enskilda filmarbetare? En studie som fokuserar förändringen över tiden skulle bidra 
med en fördjupning av den bild av den geografiska omvandlingen av filmproduktionen 
som skett i Sverige.  
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8 Appendix 
Samtliga beräkningar som genomförts förutsätter en normalfördelning. Om inte 
normalfördelning kan antas kommenteras det i texten. Generellt kan det sägas att det 
krävs cirka 30 observationer för att centrala gränsvärdessatsen skall gälla och 
stickprovsmedelvärdet kan antas vara approximativt normalfördelat. Vissa grupper kan 
inte uppnå detta, dock kan det vara så att det i målpopulationen ej finns fler än vad som 
erhållits i stickprovet. Då kan beräkningar ändå genomföras varför det kan betraktas 
som en totalundersökning. 

8.1 χ2-test 

Vad χ2-testet testar är huruvida en variabel påverkar exempelvis frekvensen i ett 
observerat material. Om en signifikans uppnås innebär detta att den studerade variabeln 
har en effekt på utfallet. Testet genomförs här med korstabeller där man testar om 
variablerna ger en skillnad mot vad som kan betraktas som ett slumpmässigt utfall. Här 
jämförs en nollhypotes, H0: Det föreligger ingen skillnad mellan grupperna, mot en 
mothypotes, H1: Det föreligger en skillnad mellan de jämförda grupperna. Man testar 
alltså huruvida de studerade variablerna har en effekt på utfallet. De test som 
genomförts baseras på de iakttagna frekvenserna i materialet. Detta beräknas sedan mot 
ett teoretiskt förväntat utfall där frekvenserna är jämnt fördelade om nollhypotesen 
stämmer. (Blom m.fl. 2005) 
 
Testvariabel: se formel 13.5 i (Blom m.fl. 2005) 

8.2 T-test 

T-testet eller students t som det också kallas förutsätter en normalfördelning. 
Testvariabeln baseras på t-fördelningen vilken liknar normalfördelningen men är 
särskilt lämplig vid små stickprov och då standardavvikelsen i materialet är okänd och 
måste skattas från materialet. Man testar huruvida två medelvärden är signifikant skilda 
från varandra. Nollhypotesen förutsätter att de är lika och mothypotesen att så inte är 
fallet. (Hogg, Tanis, 2006) 
 
Testvariabel: se formel 5.3-4 (Hogg, Tanis, 2006) 

8.3 ANOVA-tablå 

Vi har använt oss av envägs-ANOVA tablå för att testa likheten mellan olika 
medelvärden. Testet grundar sig på om variansen kan antas vara lika för de testade 
variablerna. Det som testas är om den oberoende variabeln har en inverkan på den 
beroende med utgång från variansen. ANOVA jämför variationen mellan grupperna 
med mängden variation inom varje grupp. Man testar liksom ovan nämnt om 
medelvärdena skiljer sig och noll- och mothypotes ser lika ut men skillnaden är här att 
man använder sig av variansen för att testa eventuell signifikans. Metoden är lämplig 
om man vill testa medelvärden mellan olika delpopulationer i ett stickprov. (Argyrous 
2000) 
 
Testvariabel: se formel 8.7-2 (Hogg, Tanis, 2006) 
 


