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Sammanfattning 

Den svenska filmindustrin är en bransch som länge gått under radarn när det kommer till 

miljöfrågor samtidigt som filmbranschen internationellt och resten av samhället håller på att 

transformeras genom miljöåtgärder. I den här uppsatsen undersöks hur miljöarbete kan påverka 

svenska filmproduktioner ekonomiskt på olika sätt samt vilka positiva och negativa 

implikationer miljöarbetet kan få. Uppsatsen belyser filmproducenters ekonomiskt grundade 

tvivel som idag utgör det största hindret mot ökat miljöansvar i den svenska filmbranschen. 

Resultatet visar dock på att filmindustrin har mycket att vinna, inklusive kostnadsbesparingar 

och god publicitet, genom att arbeta mer långsiktigt, resurseffektivt och med mer miljöhänsyn. 

Nackdelarna med miljöarbetet är att det kräver mer planering och lite mer arbetstid på kort sikt. 

Det finns stor potential att göra kraftiga förbättringar i hela filmindustrin men det behövs 

pilotprojekt och progressiva svenska filmproduktioner som tar första steget och visar vägen. 

Den här uppsatsen hoppas utgöra en liten intresseväckare som kan leda till ökat intresse för de 

utmaningar och möjligheter som den svenska filmbranschen står inför idag och i framtiden.   
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1. Inledning 

Som student och blivande film- och tv-arbetare med intresse för hållbarhetsfrågor ställde jag 

mig frågan hur film- och tv-branschen arbetar med miljö- och klimathänsyn. Det visade sig att 

svaret förvånande nog blev att film- och tv-industrin generellt är en bransch som länge låtit bli 

att ta ansvar och visa hänsyn till miljön. Den audiovisuella sektorn i Europa hade ett 

marknadsvärde på över 96 miljarder euro år 2014 (Dicks 2014, s. 6) och underhållningen som 

sektorn erbjuder produceras alltjämt med mycket stora resurser. De här verksamheterna och 

deras resursanvändning tär på jordens ändliga naturresurser och ekosystem samt bidrar till 

ökade miljöproblem och klimatförändringar. För att komma till rätta med det och skapa en 

långsiktigt hållbar bransch behöver världens film- och tv-industrier införa systematiska miljö- 

och klimatåtgärder som kan minska filmproduktionernas ekologiska fotavtryck samtidigt som 

de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna också beaktas.  

Filmbranschen är en intressant industri att analysera ur ett miljöperspektiv av två 

huvudsakliga anledningar. För det första producerar kulturindustrin symboliska produkter med 

budskap som tar mycket uppmärksamhet och dessa produkter konsumeras i form av upplevelser 

med jämförelsevis liten miljöpåverkan. Det gör att de industriella aspekterna av 

filmproduktionen ofta kommer i skymundan. För det andra så är filmindustrins förutsättningar 

för miljöarbete speciella på grund av bland annat det kortsiktiga perspektivet och den 

ekonomiska press som präglar branschen idag. Producenternas jakt på kostnadsbesparingar och 

synen på miljöarbete som en onödig kostnad ställer krav på att de miljöåtgärder som 

filmbranschen kan tänkas införa måste vara effektiva och samtidigt både ekonomiskt och socialt 

gynnsamma.    

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka befintlig kunskap om miljöarbete i filmbranschen 

och beskriva vilka implikationer som miljöanpassning kan ha för svenska filmproduktioner. 

Undersökningen genomförs som en studie av tillgängliga vetenskapliga källor och facklitteratur 

inom ämnet. Det finns en kunskapslucka i den svenska filmbranschen idag. Kunskapen om 

miljöarbete generellt, och miljöarbete i ett filmproduktionsperspektiv specifikt, är liten bland 

många av de yrkesaktiva i film- och tv-branschen. Den här uppsatsen syftar därför till att fylla 

en del av den kunskapsluckan genom att skriva om miljöarbete i en svensk 

filmproduktionskontext. Uppsatsen är tänkt att ge ett kunskapsbidrag på tillgänglig svenska för 

producenter inom film- och tv-industrin.  
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Analysen besvarar den huvudsakliga frågeställningen:  

“Vilka är de viktigaste ekonomiska implikationerna av miljöarbete för svenska 

filmproduktioner?” 

Det här fokuset har valts för att ett av de största hindren som producenter ser idag för att införa 

miljöarbete i filmproduktioner är att de inte vet vilka implikationer miljöarbetet kan komma att 

medföra. Producenterna befarar att miljöåtgärder kommer innebära ytterligare kostnader och 

ekonomisk osäkerhet för deras produktioner. Den här frågan är också högst aktuell i en 

samhällelig kontext eftersom samhället i stort ställer om för att bli mer miljövänligt och 

klimateffektivt. Ämnet är även intressant för mig och mina medstudenter som blivande 

filmarbetare då vi kan ha nytta av sådan kunskap när vi senare arbetar i branschen. Målet med 

uppsatsen är att producenter och andra filmarbetare ska få mer kunskap och underlag för att se 

betydelsen av miljöarbete i deras filmproduktioner.  

 

1.2 Begrepp 

Miljöarbete kan innebära många olika saker beroende på i vilken kontext begreppet används. I 

den här uppsatsen är miljöarbete synonymt med de ansträngningar och åtgärder som en 

verksamhet vidtar i syfte att minska den negativa påverkan som verksamheten har på den 

naturliga miljön och klimatet. Denna påverkan kan orsakas av exempelvis avfallsgenerering, 

vattenförbrukning, energianvändning och transporter med fossila bränslen. Miljöåtgärder som 

minskar de negativa följderna av detta kan vara exempelvis att minska avfall genom att 

återbruka och återvinna material, effektivisera användningen av material, vatten och energi 

samt att byta energislag och bränslen till förnybara alternativ.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Litteraturstudien som den här uppsatsen bygger på har utgått från den existerande forskningen 

kring filmindustrins miljöarbete. Den akademiska forskningen om filmbranschens 

miljöpåverkan är mycket begränsad och därför refereras också till en del av de rapporter som 

filmbranschens organisationer framställt och som beskriver miljöarbetet ur ett 

branschperspektiv i olika länder. Mycket av den forskning som tidigare gjorts om 

filmproduktioners miljöarbete har gjorts på produktioner i Hollywood eller andra stora studios. 

Den svenska filmindustrin är jämförelsevis liten, men när det gäller miljöarbetet är 
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produktionerna ändå jämförbara. Här nedan följer ett regionalt uppdelat tvärsnitt av den 

forskning som gjorts på området. 

Nordamerika 

En av de allra första och viktigaste rapporterna som har skrivits på ämnet var en stor studie om 

film- och tv-industrins miljöpåverkan i den amerikanska filmindustrin. Rapporten 

Sustainability in the Motion Picture Industry (2006) från University of California, Los Angeles, 

anses vara den första detaljerade beskrivningen av miljöpåverkan från film- och tv-industrin. 

Rapporten sammanfattar resultaten av ett två år långt forskningsprojekt om de miljömässigt 

“bästa arbetssätt” som fanns etablerade i branschen vid den tiden och refereras till frekvent både 

i andra publikationer samt här i uppsatsens resultatdel (Corbett och Turco 2006).  

Sedan den stora rapporten 2006 som markerade en milstolpe för miljöarbetet i den 

amerikanska filmindustrin har den amerikanska filmbranschens organisationer lanserat flera 

informationsprojekt som syftar till att sprida kunskap och resurser för att bidra till att etablera 

”best environmental practice” i filmindustrin. 

Producers Guild of America står bakom webbsidan The Green Production Guide (2018) och 

har också stått bakom publikationer som exempelvis Going Green & Saving Green – A Cost 

Benefit Analysis of Sustainable Filmmaking författad av Emellie O’Brien (2014). I rapporten 

beskriver den amerikanska eco-supervisorn Emellie O’Brien (2014) ett antal goda exempel på 

hur miljöåtgärder i filmproduktionen har lett till kostnadsbesparingar. De miljöåtgärder som 

O’Brien visar bygger på smarta sätt att minska resursanvändningen genom planering, rutiner, 

miljövänligare val och ny teknik. Flera av O’Briens exempel tas upp i resultatdelen.  

Europa 

År 2016 publicerade sociologen Ekin Gündüz Özdemirci den vetenskapliga artikeln Greening 

the Screen: An Environmental Challenge (2016) som undersöker hållbarhetsarbetet och 

koldioxidutsläppen i den brittiska film- och tv-industrin, vilka utmaningar branschen står inför, 

samt hur beteendet i industrin kan förändras. Gündüz Özdemirci föreslår många lösningar, 

bland annat miljöutbildning för filmstudenter, statliga styrmedel för filmindustrin, en ny grön 

filmfond och ett grönt belöningssystem i Storbritannien (2016, s. 8). Gündüz Özdemirci föreslår 

också att filmbranschen borde behandla hållbarhetsfrågorna som den har behandlat mångfald 

och jämställdhet sedan många år tillbaka (2016, s.10).   

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) har startat den brittiska 

branschorganisationen Albert som har etablerat ett brett samarbete i den brittiska film- och tv-
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industrin och erbjuder verktyg, utbildningar och resurser för att beräkna, certifiera och inspirera 

miljöarbetet i Storbritannien (Albert 2018b). Alberts senaste rapport beskriver filmindustrins 

miljö- och klimatpåverkan i siffror och vilka åtgärder som krävs framöver (Albert 2018a).  

Cine-Regio är ett europeiskt nätverk för Europas regionala filmfonder som har publicerat ett 

antal lägesrapporter om den europeiska filmindustrins miljöarbete (Cine-Regio 2017). Deras 

senaste rapport från 2017 lyfter fram ett antal goda exempel på resurser och verktyg som 

används för miljöarbetet i många av de europeiska filmregionerna. Rapporten drar slutsatsen 

att resurseffektiviteten som följer av olika miljöåtgärder ofta är en vinn-vinn-situation för både 

budgeten och miljön (Cine-Regio 2017, s.31).  

Sverige 

På senare år har det även publicerats ett par rapporter i Sverige på uppdrag av de regionala 

filmorganisationerna Film i Väst och Film i Skåne.  

Rapporten Environmental issues and management opportunities for the southern Swedish 

film industry (2017) är författad av de tre studenterna Alexandra Wu, Banne Matutu och David 

Helsing vid Lunds universitet på uppdrag av Film i Skåne i syfte att skapa förutsättningar för 

hållbarhetsarbete i organisationen. Rapporten analyserar Film i Skånes nuvarande position i 

filmindustrin och miljöproblemen som är förknippade med deras produktion. Sedan innehåller 

rapporten ett ramverk och en handlingsplan för organisationen. Författarna sammanfattar 

resultaten med att hållbarhetsarbetet på Film i Skåne generellt är på en medelnivå med många 

möjligheter för förbättringar (Wu, Matutu och Helsing 2018, s. 3). 

Birgit Brunklaus och Malin Eriksson på Chalmers tekniska högskola publicerade 2015 en 

uppdragsstudie av Film i Väst om miljöpåverkan av filmproduktion där man använde en modell 

och metod för beräkning av klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalys (Brunklaus och 

Eriksson 2015). Rapporten använde den svenska tv-produktionen av ”Det mest förbjudna” som 

exempel och utvecklade en metod för att beräkna filmproduktionens miljöpåverkan. 

Ronny Fritsche som är producent på filmbolaget Zentropa Sweden i Göteborg har skrivit 

rapporten Hållbar filmproduktion - en rapport som visar vägen, (2017) också på uppdrag av 

Film i Väst. I rapporten beskriver Fritsche vad hållbar filmproduktion är, branschens syn på 

miljöarbete och ger konkreta förslag på satsningar som skulle gynna filmbranschen i Sverige 

framöver (Fritsche 2017). Fritsche har också tagit fram en kortare hållbarhetsutbildning för 

filmarbetare som har hållits i Göteborg i Film i Väst:s regi (Fritsche 2018).  
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2. Teori 

Den här undersökningen lägger ett perspektiv på materialet utifrån en praktisk 

filmproduktionskontext riktat till en läsare som är en potentiell framtida filmproducent. Du som 

läsare och framtida producent ska kunna känna igen dig i textens beskrivningar och förstå hur 

de miljörelaterade kunskaperna kan få betydelse i ditt framtida yrkesliv.  

I det här teoriavsnittet beskrivs nyckelbegrepp som behövs för att förstå och analysera 

källmaterialet. Teorin är till största del hämtad från litteraturen men en betydande del av teorin 

bygger på författarens egen förförståelse i egenskap av filosofie kandidat i miljövetenskap och 

antaganden baserade på tidigare erfarenheter från miljöarbete i ideella och offentliga 

verksamheter samt studentfilmproduktioner. 

 

2.1 Hur relaterar miljöarbete till hållbar utveckling? 

För att minska på samhällets totala miljö- och klimatpåverkan, och därigenom minska 

mänsklighetens risk för att behöva uppleva ekosystemkollaps och klimatkaos, är det viktigt att 

alla samhällsaktörer tar miljöansvar för sin egen verksamhet och arbetar för att anpassa den till 

planetens ramar. Miljöhänsyn är dock bara en av tre förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsbegreppet utgår ifrån att samhället vilar på tre ben – det ekologiska, det ekonomiska 

och det sociala benet. Dessa tre delar anses stå i symbiotisk relation till varandra och hållbarhet 

kan således endast uppnås genom att ta samtidig hänsyn till alla tre. Detta betyder också att de 

tre målsättningarna även kan stå i konflikt med varandra. Stadsplaneraren Scott Campbell 

(1996, s. 298) beskriver denna motsättning som en konflikttriangel där målsättningar för 

miljöskydd ställs mot mål om social rättvisa och ekonomisk tillväxt. I en ideal hållbar värld är 

utvecklingen både grön, lönsam och rättvis, men ofta konkurrerar dessa tre aspekter om en 

gemensam pool av tillgängliga resurser. I denna uppsats fokuseras främst på motsättningen 

mellan det ekonomiska och det ekologiska, den så kallade resurskonflikten, där miljömål ibland 

inkräktar på ekonomiska målsättningar för exempelvis en stads tillväxt eller en films 

produktionsbudget och inkomster. 

Det ideala resultatet av effektivt miljöarbete uppstår när verksamheten minskar sin 

miljöpåverkan och samtidigt blir mer ekonomiskt hållbar och således framgångsrik på längre 

sikt. En sådan framgångsrik verksamhet kan leva vidare och med effektivt miljöarbete kan den 

till exempel bli ett gott föredöme i branschen som kan sprida ringar på vattnet och inspirera 

andra att också anpassa sig till miljön. Miljöarbete för filmproduktioner måste därför i hög grad 
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rättfärdigas genom att åtgärderna förutom miljönytta även kan ses leda till ekonomiska vinster 

på kort och/eller lång sikt. 

 

2.2 Vad innebär miljöarbete för filmproduktioner? 

Miljö- och hållbarhetsarbete börjar idag bli en självklarhet inom många sektorer i samhället, 

medan andra först nyligen fått upp ögonen för miljö- och hållbarhetsfrågorna. Medvetenheten 

om vikten av hållbarhetsarbete inom film- och tv-industrin har under de senaste åren ökat både 

internationellt och i Sverige. Efter den här uppsatsens inledande efterforskningar har det dock 

blivit uppenbart att det ännu finns mycket lite systematiskt miljöarbete inom majoriteten av den 

svenska filmindustrin (Fritsche, 2018). Det innebär att det finns mycket att göra på miljöfronten 

och att introduktionen av miljöhänsyn kan komma att transformera branschen under de närmsta 

tio åren. Omställningen handlar dock inte om stora omvälvande förändringar som helt kommer 

omdana hur filmerna produceras. Det handlar snarare om systematiskt successivt arbete och 

små men smarta val som gör filmproduktionen riktigt miljö- och klimatsmart.  

Vad hindrar filmproduktioner från att införa miljöarbete idag? 

Det är uppenbart att något hindrar filmindustrin från att införa miljöåtgärder idag, annars hade 

den redan gjort det. Rapporten Sustainability in the Motion Picture Industry (2006) konstaterar 

att film- och tv-industrin är väldigt progressiv och samtidigt väldigt konservativ när det gäller 

miljömässigt nytänkande. Många personer i industrin är väldigt engagerade, välutbildade, 

företagsamma och miljömedvetna. Filmindustrins struktur försvårar dock systematiska 

miljöförbättringar genom att industrin till stor del är decentraliserad med fokus på kortlivade 

och ständigt skiftande produktionsteam samtidigt som kombinationen av industrins popularitet 

och dess ekonomiska instabilitet gör att industrin tvekar inför att införa den typ av miljöprogram 

som är vanliga i mer traditionella industrier (Corbett och Turco 2006, s. 3). Reklambranschen 

är ett exempel på en del av filmindustrin som är ännu mer utspridd på små företag som har färre 

miljörutiner än någon annan del av industrin (Corbett och Turco 2006, s. 21). 

Filmindustrins synlighet gör det extra känsligt för både företagsledningar och enskilda 

personer i branschen att pekas ut i miljösammanhang och det är väldigt viktigt för dem att 

behålla en fläckfri image mot publik och kunder (Corbett och Turco 2006, s. 3). Allmänheten 

ser inte på film- och tv-industrin som en förorenare eller en miljöskadlig bransch idag så därför 

upplever filmindustrin att all publicitet relaterad till miljöåtgärder i industrin kommer peka ut 

syndabockar och dra uppmärksamhet till att det finns miljöproblem inom branschen som 

ofrånkomligen måste åtgärdas (Corbett och Turco 2006, s. 68).    
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Dagens filmproduktioner har strama budget- och tidsramar och står under ständig ekonomisk 

stress (Corbett och Turco 2006, s.33). Det medför att miljöarbete ofta ses som en källa till 

osäkerhet som försvårar och fördyrar produktionsprocessen samt i längden inskränker 

filmskaparnas konstnärliga frihet.  

Eftersom många filmarbetare och filmbolag är beroende av varandra för till exempel hyra 

av studios och utrustning så känner de ofta en press att vara lätta att ha att göra med och avstår 

från att ställa miljökrav för att de inte vill verka besvärliga och därmed riskera att förlora ett 

samarbete (Corbett och Turco 2006, s.22). 

I de fall där medlemmarna i produktionsteamet är positivt inställda till miljöarbete kan 

osäkerheten och besväret av miljöarbetet accepteras men ofta saknas det ändå ofta kunskap om 

vilka miljöåtgärder som bör göras och hur miljöarbetet kan införlivas i produktionen (Fritsche, 

2018), (Corbett och Turco 2006, s. 33).  

Tids- och kunskapsbrister leder i många fall till att miljöarbete i hög grad inte anammas i 

filmproduktioner. Att hållbara arbetssätt i filmindustrin ännu inte anammats beror också till viss 

del på relativt liten efterfrågan på hållbart producerade filmer och dels på svårigheter för dagens 

filmbransch att omsätta hållbarhetsarbetet från idéer till verklighet (Wu, Matutu och Helsing 

2018, s. 3). 

 

2.3 Hur stor miljöpåverkan har filmproduktioner? 

Dagens fullskaliga film- och tv-produktioner kan likställas med andra industriella processer 

med stora ekologiska fotavtryck. Produktionernas resursanvändning, energikonsumtion, 

transporter och avfall är viktiga områden som kan ha betydande miljöpåverkan (Wu, Matutu 

och Helsing 2018, s. 3). Graden av miljöpåverkan från enskilda produktioner kan dock variera 

mycket beroende på produktionens omfattning och utformning. De olika faserna som 

förproduktion, inspelning och postproduktion har också olika typer av miljöpåverkan.  

Storleken på produktionsbudgeten är en viktig faktor som styr hur stor produktion och 

därmed hur stort ekologiskt fotavtryck som produktionen får. Här i Sverige har en medelstor 

lång spelfilm i genomsnitt ca 23 miljoner kr i produktionsbudget (SFI, 2018a). Filmerna 

finansieras ofta av en rad olika aktörer som exempelvis Svenska Filminstitutet (SFI), 

filmfonder, distributörer, producenter, med flera. Detta ekonomiska beroende av flera 

finansiärer gör att krav utifrån, till exempel från de regionala filmfonderna, kan ha stor 

betydelse för filmens produktionsprocess. 
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Miljöpåverkan från filmproduktion varierar alltså med typen av filmproduktion och dess 

utformning och omfattning. En lång spelfilm i action-drama-genren har uppenbart en annan 

miljöpåverkan än en kort dokumentärfilm, även om de liknar varandra på flera sätt. Generellt 

kan dock sägas att en produktions potentiella miljöpåverkan är proportionerlig med dess budget 

och antalet personer involverade i produktionsprocessen (Albert 2018a, s. 7). Den mest 

betydande miljö- och klimatpåverkan från produktionen kommer oftast från kategorier som:   

● Förbrukning av material (för scenografi, kostym, papper, m.m.)  

● Transporter och resor (som sker med fossila drivmedel) 

● Energianvändning och generatorer (för värme, belysning och el) 

● Konsumtion av mat och dryck med mera. 

(Albert 2018a, s. 6-7) 

Ju mer omfattande dessa kategorier är i filmproduktionen desto större potentiell miljöpåverkan 

har de. För att minska påverkan från produktionen kan produktionsteamet välja miljövänligare 

alternativ för dessa kategorier och anamma effektivare rutiner i det dagliga arbetet. 

 

2.4 Miljöarbete i filmteam 

När det gäller miljöarbetet i en filmproduktion så har alla teammedlemmar ett personligt ansvar 

för att de områden som var och en ansvarar för sköts på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det 

övergripande och samordnande ansvaret ligger dock i de allra flesta fall på producenten och 

produktionsledaren. Corbett och Turco (2006, s. 21) erfar att producenten och linjeproducenten 

är de personer som måste skapa ett system och sätta tonen för en miljömässigt medveten 

produktion. För producenten är det därför fördelaktigt att påbörja planering och inkorporering 

av miljöarbetet i produktionsprocesserna så tidigt som möjligt. Produktionsbolag kan ta ett 

första steg mot en mer miljövänlig verksamhet genom att klargöra hållbarhetsansvaret inom 

organisationen och anamma ”bästa arbetssätt” som etablerats av andra förebilder i branschen 

(Gündüz Özdemirci 2016, s. 1). För större produktioner är det också praktiskt att anställa eller 

utse en dedikerad person som kan arbeta specifikt med miljöansvaret.  

I flera hollywood-studios spelar miljöcheferna (eng. environmental managers) en stor roll 

för att starta miljöinitiativ. De anser själva att de bästa miljörutinerna är självstartade, dvs. de 

uppstår ur företagets känsla för ansvar för att det är “rätt sak att göra” och inte från reaktioner 

på aktivister eller regler och krav från myndigheter (Corbett och Turco 2006, s. 21). De större 

Hollywood-filmbolagens miljöchefer delar med sig av deras miljöarbete till varandra och 

träffas regelbundet (Corbett och Turco 2006, s. 21). För att enklare hitta bästa arbetssätt och 
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lättare strukturera upp miljöarbetet har olika branschorganisationer tagit fram checklistor och 

resurser som hjälper produktionsledningar och producenter att komma igång med arbetet.  

 

2.5 Filmbranschens miljöorganisationer 

Det finns ett flertal organisationer som arbetar med miljöarbete i filmindustrin internationellt. I 

USA finns bland andra The Environmental Media Association (EMA) och Earth 

Communications Office (ECO) med flera (Corbett och Turco 2006, s. 22). Dessa organisationer 

spelar en viktig roll i utbildningen och kunskapsutvecklingen inom industrin.  

Online-resursen The Green Production Guide som är en webbsida skapad av Producers Guild 

of America Foundation, PGAF (The Green Production Guide 2018). Sidan listar resurser och 

verktyg för att miljöanpassa amerikanska film- och tv-produktioner. Där finns också ett sökbart 

register med hållbara och energisparande företag och lösningar för medieproduktioner.  

I Storbritannien finns framförallt Albert, en organisation grundad av BAFTA och ett 

kollaborativt projekt som försörjer de brittiska film- och tv-industrierna med användbar 

kunskap och möjligheter att agera miljövänligt (Albert 2018). Alberts mål är att alla brittiska 

bildproduktioner ska produceras på ett sätt som gynnar både individer, industrins organisationer 

och planeten.  

Både i USA och Europa finns även certifieringar och märkningar som filmproduktioner kan 

få skylta med när de gjort ett ambitiöst miljöarbete. Här i Sverige ligger arbetet att starta upp 

en miljöorganisation för branschen fortfarande på planeringsstadiet. Lovande initiativ har dock 

tagits på de svenska regionala filmorganisationerna Film i Väst och Film i Skåne. Film i Väst 

erbjuder bland annat kortare utbildningar för filmarbetare och resurser i form av checklistor på 

deras hemsida (Film i Väst 2018). 

 

2.6 Budgetering för filmproduktioner 

“It’s all about making budgets not movies.” säger en anonym intervjuperson till Corbett och 

Turco (2006 s. 22). Intervjupersonen antyder att variablerna i en filmproduktion är både 

företagsmässiga och kreativa, och att de företagsmässiga väger tyngst. Det är svårt att 

generalisera kring filmproduktioners budgetar eftersom de ser väldigt olika ut från film till film. 

Gemensamt för alla filmer är dock lönekostnader och catering för teamet samt kostnader för 

teknik och transporter. Utöver det kan budgeten omfatta allt ifrån manusbearbetning och 

musikrättigheter till scenografibyggen och specialeffekter.   
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Det ligger i producentens roll att se till att hålla alla budgetposter inom ramen för den totala 

budgeten, såväl som att hålla en buffert för oförutsedda kostnader och justera fördelningen 

mellan de olika budgetposterna. Vissa budgetposter är lättare att påverka än andra.  

Kostnaden för teknik och utrustning bestäms likaså innan inspelningen påbörjas och 

begränsas oftast av budgetens övriga utformning. I en svensk filmproduktion har scenograf och 

kostymör eget budgetansvar med ramar som de ska hålla sig inom (Fritsche, 2018). Beroende 

på regissörens önskemål och andra oförutsedda händelser kan dock sådana poster bli dyrare 

eller billigare än beräknat.  

Teamets löner är den allra största budgetposten och i Hollywood förhandlas dem oftast klart 

innan produktionen börjar. Lönerna kan dock variera lite beroende på hur inspelningen håller 

tidsplanen. I Sverige är personalkostnaderna i form av oförutsedd övertid den största rörliga 

budgetposten (Fritsche, 2018). Beroende på de anställda skådespelarnas och 

teammedlemmarnas erfarenhet och skicklighet varierar lönerna. I USA är till exempel även 

fackmedlemskap av stor betydelse för vilken lön en medarbetare kan förvänta sig, där en 

fackansluten skådespelare eller fotograf höjer sin lön avsevärt. Ytterligare en faktor som har 

betydelse för lönerna är upphovsrätten. I till exempel USA har skådespelarna inte upphovsrätt, 

vilket gör att de får en högre engångslön vid produktionen för att kompensera för de senare 

uteblivna intäkterna vid filmens försäljning och distribution.  

En intervjuad representant för en hollywoodstudio berättar att de aldrig godkänner den första 

föreslagna budgeten som ett sätt att minska slöseriet och öka effektiviteten i en produktion 

(Corbett och Turco 2006, s. 23). De flesta budgetar innehåller en post på tio procent av budgeten 

för oförutsedda utgifter, men produktionsbolagen förutser det vilket i praktiken innebär att de 

tio procenten alltid spenderas, och dessutom det finns ingen bonus för att klara en inspelning 

under budget. Att sätta en högre summa för oförutsedda utgifter är inte heller önskvärt eftersom 

producenten då framstår som att man inte vet vad man gör och är en dålig producent och därför 

blir det bästa att spendera hela budgeten (Corbett och Turco 2006, s. 23). 

 

2.7 Kostnaden för miljöarbete 

Miljöåtgärder kan påverka alla delar av en budget och påverkan kan bli antingen positiv eller 

negativ. De flesta åtgärder som görs för miljön handlar om effektivisering och planering, vilket 

samtidigt bidrar till minskat onödigt slöseri och därmed även minskade kostnader. En 

filmproduktion har ofta väldigt många små utgifter som tillsammans bidrar till den totala 

kostnaden. Att ändra en enstaka arbetsrutin, genom att till exempel anta en miljöpolicy, kan 
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förändra många av produktionernas framtida små utgifter indirekt och därmed ge en 

kontinuerlig och långvarig besparing för produktionsbolaget.  

Ett förändrat förhållningssätt som manifesteras av ett produktionsbolag genom till exempel 

en miljöpolicy gör också att framtida beslut blir lättare att förutse. Det gör det lättare att upprätta 

samarbeten med miljövänligare leverantörer och på så vis arbeta på längre sikt än om 

produktionsbolaget arbetat med nya miljövänligare avtal i varje enstaka produktion för sig.  

Om budgeten för en stor filmproduktion behöver skäras ner börjar producenten först att kapa 

inspelningsdagar, där en inspelningsdag kostar ca 150,000 dollar (Corbett och Turco 2006, s. 

23). Eftersom omkostnaden för en enda dag är så pass stor kan det därför ofta krävas att en 

föreslagen miljöåtgärd leder till kostnadsbesparingar som är i motsvarande 100,000 dollar eller 

mer för att en stor produktion ska bry sig om att förändra sina rutiner (Corbett och Turco 2006, 

s. 23). När en produktion filmat i studio är det exempelvis billigare att riva scenografin och 

sortera ut rent trä än att köra allt som blandat avfall till deponi. Kostnadsbesparingen är dock 

väldigt liten jämfört med kostnaden för en hel filmproduktion, så det beror på personerna i 

filmteamet om de prioriterar den potentiella besparingen (Corbett och Turco 2006, s. 26). Mer 

om hur enstaka miljöåtgärder påverkar budgeten finns beskrivet i uppsatsens resultatdel. 

 

2.8 Krav från finansiärer och publik 

Film är en stor del av dagens samhällskultur och i egenskap av kultur kan det anses att filmen 

bidrar till samhällsnytta genom sin blotta existens. Men på grund av filmproduktionens 

miljöpåverkan är filmens bidrag till samhället inte enbart av godo. Produktionen av film måste 

därför ses som skild från sitt slutresultat på samma sätt som en cykeltillverkare ser sin 

produktion och de färdiga cyklarna. Filmindustrin måste dras över samma kam som alla andra 

industrier och ställas inför samma krav som ställs på resten av samhället. 

Svenska filminstitutet 

Den svenska regeringen har satt upp nationella miljö- och klimatmål som ska uppnås av det 

svenska samhället. Dessa mål gäller i allra högsta grad även verksamheter inom filmproduktion. 

Det är därför rimligt att alla filmbolag anammar dem och ser till att anpassa sin verksamhet i 

enlighet med dem. Idag finns det dock inga direkta miljökrav ställda på den svenska 

filmindustrin. Varken finansiärer eller en betydande del av publiken kräver att filmerna ska 

produceras på ett hållbart sätt. Inte heller SFI, i egenskap av stor statligt styrd filmfinansiär, 

ställer några miljökrav på filmerna de finansierar (SFI 2018b). Som en statlig organisation är 

det rimligt att SFI följer de nationella miljö- och klimatmål som finns idag och uppmuntrar 
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andra aktörer i filmbranschen att göra detsamma. Visserligen står filmskapandet i Sverige 

generellt sett under hård press från andra håll, men denna kravlöshet på miljöfronten talar om 

för filmindustrin att deras alster bör fortsätta alstras med samma gamla metoder. För att 

filmproducenterna ska få mer incitament att sätta miljöarbetet i verket, krävs det tydliga krav 

och mandat från högre instans. Ett exempel på en sådan instans är de regionala filmfonderna.  

Filmfonder 

Filmfondernas regler för stöd, där det idag bland annat stipuleras att en viss andel av 

produktionens budget ska spenderas inom den region som filmfonden tillhör, skulle på samma 

sätt kunna ställa miljökrav (Ansökningsportalen 2018). Det skulle antingen vara ett krav att 

produktionen ska ha ett visst miljöarbete för att få hela stödsumman, eller som en morot att få 

en större stödsumma om miljöarbete finns med i produktionen. SFI har också liksom de 

regionala filmfonderna makt att styra över vilka produktioner som ska få produktionsstöd och 

på vilka premisser stödet delas ut (SFI 2018b).  

Övriga finansiärer 

De övriga finansiärerna som bekostar en film är i ännu högre grad måna om att pengarna blir 

väl investerade, dvs att de tjänar pengar på filmen. De har inget direkt intresse i att en 

filmproduktion miljöanpassas om anpassningen inte har ett direkt eller indirekt värde, såsom 

besparingar eller bra publicitet. Om miljöarbetet kan få sådana goda resultat kommer dock 

sannolikt även dessa övriga finansiärer se nyttan av miljöarbete och börja efterfråga det för att 

spara pengar och locka publik till filmerna.  

Publiken 

Sist men absolut inte minst så har självaste filmpubliken såklart också en jättestor roll i att sätta 

press på filmproduktionernas miljöanpassning. Det är ju i slutändan publiken som har makten 

att bestämma om en film är värd att köpas och ses. Genom sin konsumentmakt kan publiken 

stötta filmproduktioner som tar sitt miljöansvar och sända en indirekt marknadssignal till 

finansiärerna. Det antagandet kräver dock att det blir synligt hur attraktivt det är för 

filmproduktioner att arbeta med miljöhänsyn och att publiken får upp ögonen och bildar opinion 

för mer miljövänlig filmproduktion. Idag är miljöhänsyn trots allt fortfarande en ickefråga för 

publiken när de ska välja vad de vill se på bio eller tv.  
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3. Metod och material    

Den här studien består av en sammanställning och analys av befintlig litteratur på ämnet 

miljöarbete inom filmindustrin. Det finns fler internationella än svenska studier gjorda på 

miljöaspekter i filmproduktion och det har varit den här studiens målsättning att dra slutsatser 

från de internationella studierna och applicera dem i en svensk kontext med ekonomiskt fokus. 

 

3.1 Litteratursökning 

Källmaterialet för den här uppsatsen är befintliga akademiska publikationer i ämnet 

filmproduktion och branschrapporter för film- och tv-industrin i främst Nordamerika och 

Storbritannien men även resten av Europa i viss mån. Litteratursökningen har gjorts främst 

genom Högskolan Dalarnas sökverktyg Summon och genom sökmotorn Google Scholar. 

Enstaka litteratur som inte funnits genom sökning digitalt har erhållits från högskolans bibliotek 

och genom personliga kontakter med personer inom filmbranschen i Sverige. Ett informellt 

samtal med Ronny Fritsche, producent på Zentropa Sweden, gav nödvändig orientering i 

filmbranschens nuläge. Det gav också upphov till uppsatsens inriktning och bidrog med ett par 

ännu opublicerade texter till källmaterialet. Materialet samlades in relativt förutsättningslöst för 

att få in så mycket användbar information som möjligt, eftersom mängden relevant och aktuell 

litteratur varit begränsad.  

 

3.2 Litteraturanalys 

Litteraturen har analyserats för att hitta svar på vilka ekonomiska och sociala implikationer 

miljöarbete har för filmindustrin i stort men främst för enskilda produktionsbolag och 

filmproduktioner. Fokus har riktats mot producentens roll i produktionsledningen och 

planeringen eftersom miljöarbetet ofta kräver den helhetssyn som producenten har. 

Analysen av källmaterialet har syftat till att lyfta ut och belysa olika aspekter av miljöarbete 

och sätta dem i en svensk produktionskontext med fokus på ekonomiska förutsättningar. För att 

åskådliggöra den ekonomiska betydelsen av miljöåtgärder i filmproduktion har materialet 

hanterats enligt en analysmodell som preciserar vilket ekonomiskt utfall som kan förväntas av 

miljöåtgärderna. Analysen har därför fokuserat på besparingar samt prioriterade kostnader. 

 

3.3 Avgränsningar 

Uppsatsens analys djupdyker i miljöarbete och resultatet fokuserar främst på den ekonomiska 

hållbarhetsaspekten och de lång- och kortsiktiga följder som miljöåtgärder får för 
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produktionsbudgeten. De valda exempel som tas upp och de slutsatser som dras utgår ifrån en 

medelstor filmproduktion i svensk nutida kontext. Uppsatsen tittar enbart på produktionssidan 

av filmindustrin och därmed inte på filmens distribution eller budskap/innehåll. Analysen har 

inte heller tittat mer specifikt på hur miljöpåverkan kan mätas och kvantifieras, men det bör 

poängteras att utvärderingar är en mycket viktig del i ett framgångsrikt miljöarbete.  

 

3.4 Metoddiskussion 

Kring ett stort ämne som miljöarbete finns det mycket mer att analysera som den här uppsatsen 

skulle kunna ta upp. Litteraturanalysen är ett kvalitativt angreppssätt som haft för avsikt att 

plocka russinen ur kakan. Därför brister metoden på det sätt att det finns mycket information 

som hade kunnat erhållas på andra sätt genom exempelvis intervjuer med anställda i 

filmbranschen. En kvalitativ analys ger dock undersökningen ett djup som kan belysa ett smalt 

fönster i forskningsfältet och ge en grundförståelse för ett av de problem som finns i branschen. 

Urvalet och den begränsade tillgången på litteratur betyder att tillförlitligheten i resultaten blivit 

lägre än om studien hade gjorts med en större mångfald i materialet. Att flertalet källor kommer 

från filmbranschens organisationer medför också att texten bör läsas med ett kritiskt öga.  

 

4. Analys och resultat    

Effekterna av miljöarbete och de implikationer som följer av ett väl utfört miljöarbete varierar 

från produktion till produktion. Det går dock att dra vissa generella slutsatser som gäller de 

flesta filmproduktioner. Resultatets exempel fokuserar på de besparingar som miljöarbete kan 

leda till samt de kostnader som bör prioriteras. De positiva och negativa implikationer som 

miljöåtgärderna medför sammanfattas i slutsatserna i slutet av avsnittet.  

 

4.1 Exempel på åtgärder som leder till besparingar 

Litteraturen visar att filmproduktioner som har arbetat för att åtgärda deras miljöpåverkan har 

på sikt både sparat pengar och effektiviserat produktionen. Detta tyder på att miljöarbete kan 

leda till sätt att spara resurser på olika budgetposter som istället kan läggas på att göra 

slutresultatet bättre. Det är dock viktigt att påpeka att pengarna från de besparingar som görs 

genom miljöarbete i första hand bör bekosta andra miljöåtgärder som inte sparar pengar för att 

göra störst nytta.  

Det är svårt att generalisera bland filmproduktioner eftersom alla produktioner ser väldigt 

olika ut och har olika budgetposter och olika stora budgetar. Det finns dock vissa gemensamma 
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nämnare som alltid finns i en produktionsbudget och vissa saker som alltid innebär besparingar 

i budgeten.  

Minska avfallet 

O’Brien (2014, s. 5) utgår ifrån att det är bättre att minska mängden avfall som uppstår istället 

för att behöva hantera en stor mängd avfall när den redan uppstått. Genom att minska avfallet 

minskas även arbetsinsatsen som krävs för att hantera avfallet, samtidigt som kostnaden för att 

göra sig av med avfallet minskar. Det minskar utgifter i alla led, från tiden som produktionen 

lägger på att ta hand om avfallet, till avgifter för sopkärl, containers och sophämtning. 

År 2003 återvann Warner Bros. mer än 2900 ton material som annars hade hamnat på deponi. 

Det resulterade i besparingar i avfallstaxa på 150,000 dollar, genererade en inkomst på 25,000 

dollar från försäljning av återvinningsbart material och att återvinna denna mängd material 

resulterade i en minskning av växthusgasutsläpp motsvarande 700 ton koldioxidekvivalenter 

samt sparade 12,000 träd (Corbett och Turco 2006, s. 53).  

Det avfall som inte kan undvikas kan åtminstone källsorteras för att ytterligare minska 

kostnaden för att slänga det. Det kostar nämligen mer för företag att slänga osorterat avfall än 

att slänga sorterade fraktioner, på grund av de olika avgifterna för olika typer av avfall. Genom 

att sortera avfallet blir det också lättare att återvinna det och det kan göra miljövinsten ännu 

större.  

Återanvända, donera eller sälja 

Rester från exempelvis scenografi som rivs efter inspelningen består av byggmaterial som ofta 

går att återanvända i produktionsbolagets nästa produktion. Internt återbruk av scenografi görs 

framgångsrikt i bland annat Warner Bros:s tv-program som återanvänder varandras 

scenografier, medan stommar från filmer används i filmbolagets egna byggnader (Corbett och 

Turco 2006, s. 27). Om produktionsbolaget inte självt har användning för byggmaterialet går 

det även att sälja materialet till exempelvis andra filmproduktioner. Detta återbruk minskar inte 

bara kostnaden för att slänga byggavfallet eftersom mängden minskar, utan ger också en 

potentiell inkomst som kan täcka delar av kostnaden för scenografibygget.  

På samma sätt kan kostym och rekvisita säljas eller doneras för att återanvändas av andra 

produktioner (O’Brien 2014, s. 7). Arbetsinsatsen blir lite större för att organisera en försäljning 

av saker istället för att bara slänga dem, och utmaningen är just att minimera kostnaderna för 

hantering och flytt av sakerna så att inte kostnaden för att lagerhålla kulisserna kostar mer än 



 

 

 

 

16 

att bygga nytt. Det vägs dock ofta upp av de insparade avfallskostnaderna och intäkterna som 

försäljningen ger (Corbett och Turco 2006, s. 28). 

Slopa flaskvattnet 

I Sverige har vi väldigt hög kvalitet på dricksvattnet i våra kranar och det är dessutom nästan 

gratis. Därför är vatten på flaska ett otroligt slöseri med pengar och resurser. Genom att byta ut 

köpt vatten på plastflaskor mot dunkar fyllda med kranvatten och låta teamet använda 

återanvändbara personliga vattenflaskor kan en filmproduktion inte bara spara tusentals kronor 

utan även undvika onödiga transporter, vattenslöseri och plastavfall från flaskorna (O’Brien 

2014, s. 4). Inköp av vattendunkar och återanvändbara vattenflaskor innebär en engångskostnad 

som snabbt tjänas in och ju längre inspelningsperiod desto större blir besparingen i längden. 

Det allra bästa alternativet är att var och en i filmteamet tar med sig en egen personlig hållbar 

flaska som de redan äger. 

Digitalisera dokument och minimera utskrifterna 

Den digitala revolutionen har ännu inte inneburit ett papperslöst samhälle, men rätt planerat så 

kan dagens digitala lösningar ersätta mycket pappersslöseri. Genom att använda exempelvis 

digitala läsplattor så kan alla produktionsdokument enkelt läsas digitalt och hållas 

strukturerade. Behovet av att ägna tid åt att kopiera upp papperskopior minskar och 

förutsättningarna för att göra snabba ändringar samt kommunicera mer effektivt inom teamet 

blir bättre (Corbett och Turco 2006, s. 47), (O’Brien 2014, s. 8).  

Användningen av läsplattor under inspelning kan även förenkla produktionen på flera sätt 

genom andra användbara appar. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att läsplattorna liksom 

övrig inspelningsteknik står för en betydande mängd elektronik som har ett stort ekologiskt 

fotavtryck i produktionsfasen. För att minimera läsplattornas miljöpåverkan är det bra att 

använda dem hela deras livslängd, ladda dem med förnybart producerad energi och se till att 

återvinna dem som elektronikskrot när de så småningom blir uttjänta.  

Manusförfattarna till Tv-serien According to Jim bytte under år 2001 ut skrivpappret mot 

läsplattor. Innan bytet använde produktionen 275,000 pappersark under en säsong på 28 avsnitt 

vilket motsvarade besparingar på 1500 dollar för minskade pappersinköp (Corbett och Turco 

2006, s. 47). Kostnaden för läsplattorna tjänas också in genom ökad produktivitet och sparad 

tid vilket är mycket viktigt för filmindustrin (Corbett och Turco 2006, s. 48).  

För den som inte vill anamma den digitala tidsandan så är dubbelsidiga utskrifter också en 

enkel åtgärd som kan halvera pappersförbrukningen. Vill produktionskontoret ta det ett steg till 
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kan de skriva ut dokument i A5-format och ytterligare halvera förbrukningen. Mindre viktiga 

utskrifter kan även skrivas ut på återanvänt papper som redan har utskrift på ena sidan. Genom 

att införa sådana enkla rutiner kan pappersförbrukningen för en produktion minska till en 

femtedel eller ännu mindre. De utskrifter som ändå måste skrivas ut ska såklart också 

källsorteras och återvinnas som papper när de slängs.  

Använda miljöbilar och förnybara drivmedel 

En filmproduktions största klimatpåverkan kommer oftast från transporterna och resorna. 

Teammedlemmar som flygs in till inspelningsorten utgör den absolut största klimatpåverkan. 

Likaså om hela produktionen flygs till en inspelningsplats inrikes eller utrikes stiger 

klimatpåverkan från produktionen snabbt. I vissa fall kan vara svårt att byta flyget mot något 

annat transportmedel som kan fungera praktiskt. Det går dock att minska på resorna genom att 

ändra produktionsmetoden. Exempelvis att använda green screen i studio istället för att spela in 

på plats kan vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att anlita ett utländskt 

inspelningsteam. Då behöver produktionen bara flyga in skådespelare, regissör och de 

viktigaste teammedlemmarna som spelar in scenerna i utlandet.  

Om produktionen inte gör några flygresor utgör lastbilar och personbilar den största 

utsläppskällan för transporterna. Då är produktionens planering av logistiken väldigt viktig. Ett 

sätt att minska utsläppen rejält är att ge medarbetare ett månadskort för kollektivtrafik istället 

för att hyra en bil till dem (O’Brien 2014, s. 10). 

Energieffektivisera mera 

Eftersom Sveriges elproduktion till stor del kommer från fossilfria energislag som kärnkraft, 

vattenkraft, vindkraft och solenergi så är klimatpåverkan från elförbrukningen relativt liten. 

Elen kostar dock fortfarande en hel del för ett filmproduktionsbolag med kontor och studio med 

belysning och film- och redigeringsutrustning, med mera. Därför är energieffektivisering ett 

smart och enkelt sätt att minska de löpande kostnaderna för produktionsbolaget.  

En av Sony:s kontorsbyggnader använder 50 procent mindre energi efter en rad 

energisparande åtgärder såsom användning av naturligt ljus, närvarosensorer, lågenergilampor 

och reflekterande tak (som minskar behovet av luftkonditionering) (Corbett och Turco 2006, s. 

31).  Warner Bros. har också bland annat installerat lågenergilampor och genomfört en rad 

energisparande åtgärder till en totalkostnad på 150,000 dollar och samma åtgärder sparar nu 

årligen över 500,000 dollar i energikostnader (Corbett och Turco 2006, s. 31). Det blir med 

andra ord snabbt lönsamt i längden. 



 

 

 

 

18 

 

4.2 Kostnader som bör prioriteras 

Planering 

Noggrann planering av projektet i helhet och inspelningen i synnerhet kan bidra till att minska 

osäkerheter och spänningar i filmproduktionen. Det ger också alla teammedlemmar tid att 

överväga att införa mer miljöåtgärder i produktionen. 

Stora filmproduktioner kan många gånger bli kaotiska och oberäkneliga. En konsekvens av 

detta kaos blir att produktionen slösar med tid och energi. Ett exempel är när regissörer eller 

producenter är rädda för att låsa upp sig och inte tar beslut förrän i sista minuten. Det leder till 

att exempelvis kostymören ofta inte får en lista på ensemblen eller ett manus förrän alltför kort 

inpå inspelningsstarten, vilket betyder att hen inte kan planera eller budgetera ordentligt, vilket 

i sin tur leder till mer slöseri och högre utgifter (Corbett och Turco 2006, s. 34-35). För att 

undvika den här typen av situationer kan det vara bra att planera in några veckors repetitioner 

med regissör och skådespelare. Det betyder att alla avdelningar har tid att göra research och 

förberedelser baserat på de beslut som tas under repetitionerna. Det resulterar ofta i att filmen 

håller budgeten och att produktionen sparar både tid och pengar i slutändan (Corbett och Turco 

2006, s. 35). 

För miljöåtgärder som att återanvända material från till exempel scenografin är det väldigt 

bra att planera hur materialet ska tas om hand och hitta en mottagare redan innan scenografin 

byggs. 

Förebilder 

Förutom planering så är filmindustrin byggd på hierarkier med mer erfarna filmarbetare som 

assisteras av mindre erfarna filmarbetare som lär av deras erfarna förebilder. Därför är det 

viktigt att etablera en ny miljörutin först hos dessa förebilder som är “innovatörer”, låta vältaliga 

personer sälja in idén och sedan sprida idén genom personer som har ett stort kontaktnät 

(Corbett och Turco 2006, s. 35).  

Mandat uppifrån 

Många inom filmindustrin vill göra sitt bästa för att försöka minska sin miljöpåverkan men det 

kreativa praktiska filmarbetet kommer alltid först och miljön i andra hand. För att lyckas med 

miljöarbetet krävs det därför att filmarbetarna är engagerade och arbetar tillsammans aktivt mot 

ett gemensamt mål för att arbetet ska få önskat resultat. Därför är det viktigt att starkt mandat 
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kommer uppifrån och att produktionsledningen aktivt uppmuntrar resten av teamet att ta ansvar 

för gemensamma miljöåtgärder.  

I vissa fall kan nya rutiner också genomföras direkt som ett resultat av påtryckningar från 

toppen. Exempelvis existerande förskolor vid alla stora filmstudior i Hollywood är ett direkt 

resultat av att en exekutiv producent hotade att avgå om inte studion tillhandahöll barnomsorg. 

Studion accepterade kravet och snart följde alla andra studior samma exempel. (Corbett och 

Turco 2006, s.35)  

Miljöledningssystem 

Inom många andra industrier används ett miljöledningssystem för att organisera miljöarbetet. 

Miljöledningsstandarden ISO 14001 är det mest använda internationell idag och den ger ett 

företag verktyg för att planera, strukturera och kommunicera företagets miljöarbete. ISO 14001 

bygger på att miljöåtgärderna genomgår ständig utvärdering och utveckling för att bli successivt 

bättre.  

Miljöarbetet inom ett filmbolag kan utformas enligt en ISO 14001-standard som vilket annat 

företag som helst. Det är inte det enda sättet att systematisera miljöarbetet men med ett sådant 

miljöledningssystem får filmbolaget en standardiserad och tydlig process som ständigt 

utvecklar miljöarbetet och ökar trovärdigheten i miljöarbetet eftersom systemet är certifierbart 

av tredje part. Ett sådant system ställer krav på att produktionsledningen förankrar en 

miljöpolicy i bolagets arbetsordning samt att man utser en miljöansvarig på företaget som kan 

utreda bolagets miljöpåverkan och sätta upp mål för verksamheten. Systemet sätter också krav 

på att miljöaspekter alltid ska vägas mot den ekonomiska aspekten vid beslutsfattande och även 

om standarden inte leder till direkta miljöförbättringar så kan de utbildningsmässiga effekterna 

fortfarande vara värdefulla för företaget (Corbett och Turco 2006, s. 55). 

Checklistor och andra verktyg 

Om produktionsbolaget vill börja lite enklare med miljöarbetet går det såklart också bra att 

börja med små lätta åtgärder. Det finns många exempel på checklistor och exempel på 

miljöåtgärder som kan göras i en filmproduktion. Det allra enklaste och bästa är att välja ett 

litet antal åtgärder som man tror kan genomföras relativt snabbt och som får stor effekt, att 

plocka så kallade ”lågt hängande frukter” först. Det är dock inte realistiskt att tänka sig att en 

filmproduktion skulle börja med att försöka genomföra alla åtgärder som finns på listan, såvida 

det inte finns tillräckliga resurser ägnade åt att genomföra miljöarbetet. Dessa resurser kan vara 
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exempelvis en miljöbudget och en utsedd miljöansvarig person som ofta är linjeproducent eller 

platschef.  

För att checklistorna med åtgärdsförslag ska komma till större användning behöver de också 

kompletteras med en kvantifiering av miljönyttan som varje åtgärd kan ge och därigenom hjälpa 

producenter att prioritera de åtgärder som kan och bör göras först. Denna kvantifiering av 

miljönyttan skulle kunna ske med hjälp av de kalkylatorer som redan finns idag via exempelvis 

wearealbert.org (2018) som hjälper produktioner att beräkna sin miljö- och klimatpåverkan. 

En sådan kalkylator för svenska produktioner saknas fortfarande. 

Det är också viktigt att lära av andra produktioners erfarenheter av miljöarbete och på så vis 

bygga vidare på tidigare kunskap och “best practices” för att undvika vanliga misstag och inte 

behöva börja från noll. Corbett och Turco (2006, s.64) rekommenderar också att de flesta 

filmproduktioner skulle ha stor nytta av en utomstående branschorganisation som har tillräcklig 

specialistkunskap om miljöfrågor för att kunna konsultera och ge råd till producenter och 

miljöansvariga på filmbolagen. I Sverige skulle den branschorganisationen kunna utgå från SFI 

eller de regionala filmfonderna. 

 

4.3 Långsiktighet betyder lönsamhet 

Filmproduktion är oftast en kortvarig process som bygger på tillfälliga arbetsinsatser och 

resurser. Det korta perspektiv som arbetssättet leder till gör att filmproduktioner sällan tänker 

långsiktigt och det försvårar etableringen av ett systematiskt miljöarbete. Miljöarbete handlar 

nämligen ofta om att göra kontinuerliga förbättringar över lång tid. Det betyder att investeringar 

för ett påbörjat miljöarbete i värsta fall genererar initiala kostnader för en produktion utan att 

samma produktion får ta del av besparingarna som dessa investeringar skapar på längre sikt. 

Det här betyder att miljöarbetet måste etableras på bolagsnivå istället för i bolagets enskilda 

produktioner för att inte belasta en enskild produktion på kort sikt.   

De flesta miljöåtgärder för ett filmbolag handlar till stor del om en omställning av synsätt 

och val av bättre alternativ ur miljösynpunkt. Denna omställning kommer initialt att ta tid för 

produktionsledningen och det gör att den här omställningen kan kosta i ökad arbetstid som ger 

ökade lönekostnader för de involverade medarbetarna. Det är dock främst i början av 

miljöarbetet som mer tid än vanligt behöver läggas på miljöanpassningen innan omställningen 

är genomförd.  

Olika miljöåtgärder ger olika långsiktiga respektive kortsiktiga vinster eller besparingar. Att 

installera solceller på studiotaket eller köpa in elbilar till produktionsbolaget är exempel på 
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åtgärder som har en hög investeringskostnad, men som sen till och med tjänar in pengar i det 

långa loppet. Exempelvis solceller betalar tillbaka sin investering på 10 år och har en livslängd 

på 30 år. Det betyder att solcellerna tjänar pengar till ägaren under de sista 20 åren.  

 

4.4 Miljöarbetets positiva implikationer 

Genomgången av tillgänglig litteratur visar att miljöarbetet har potential att påverka 

filmproduktioner på flera positiva sätt. Miljövinsterna är såklart de mest uppenbara positiva 

resultaten av en filmproduktions miljöarbete, och det borde egentligen räcka med det för att 

produktionen skulle välja att satsa mer på miljöarbetet. Men för de producenter som ändå 

behöver fler goda argument kommer här en par bra anledningar för att satsa på miljön. 

Kan innebära ekonomiska besparingar 

Exempel från Warner Bros. är ett av de bästa exemplen på hur en amerikansk filmkoloss som 

anses vara ledande inom miljöarbete i film- och tv-industrin har implementerat en 

miljömedvetenhet i hela sin verksamhet med stora ekonomiska besparingar som bonus.  

De checklistor för miljöåtgärder som finns tillgängliga idag nämner inte vilka ekonomiska 

implikationer som åtgärderna innebär. För tolv år sen när Corbett och Turco (2006, s. 63) 

släppte sin rapport kom de till slutsatsen att få miljöåtgärder leder till klara kostnadsbesparingar. 

Detta har dock förändrats i hög grad under det senaste decenniet på grund av utvecklingen av 

mer effektiv miljöteknik och politiska styrmedel. Det som är intressant här är att samhället 

kommit till den punkt där miljövänliga alternativ faktiskt kostar lika mycket eller mindre än 

vanliga alternativ och blir mycket mer lönsamma på längre sikt.  

Det är lätt att idealisera filmskapande och se det konstnärliga som yttersta mål. Men 

filmproduktion är framförallt en verksamhet som ska tjäna pengar och det är många som är 

beroende av att produktionen tjänar mycket pengar och gärna lever vidare så att den kan 

fortsätta tjäna mer pengar. Om en föreslagen miljöåtgärd ökar budgeten måste motsvarande 

besparing göras i någon annan del av budgeten för att det ska accepteras.  

Kan innebära bra publicitet 

Om miljöarbetet kommuniceras på ett bra sätt och blir en del av filmens marknadsföring kan 

filmens goda rykte också bidra till att göra publik och finansiärer mer intresserade av filmen 

och att finansiera kommande filmer från samma produktionsbolag. Ett produktionsbolag som 

bygger upp en stark miljöprofil kan sannolikt också ha lättare att locka till sig medarbetare som 

är intresserade av att arbeta mer miljövänligt. På så vis kan miljöarbetet också engagera fler och 
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bli bättre med tiden. Det blir också allt vanligare att skådespelare som är måna om att vara goda 

förebilder föredrar att arbeta på filmer som är producerade mer hållbart eller till och med ställer 

miljökrav på produktionen för att ens överväga att medverka.  

Miljöarbete kan absolut användas som ett säljargument men om filmens PR-avdelning väljer 

att göra det är det viktigt att den inte lovar mer än den kan hålla så att verksamheten 

“grönmålas”. Det är viktigt att berätta vad produktionsbolaget arbetar med på miljöområdet för 

sina kunder och samarbetspartners, men det ska vara ärligt och tydligt kommunicerat så att de 

ansträngningar som görs tas på allvar och inte skapar mer frågor än svar. Genom att vara tydlig 

med miljökommunikationen blir det lättare att förstå och tolka hur verksamheten jobbar och det 

kan sprida ringar på vattnet till fler företag som vill jobba på liknande sätt.  

 

4.5 Miljöarbetets negativa implikationer 

Utöver de positiva ekonomiska fördelar som miljöarbetet kan medföra så är miljöarbetet 

också lite mer krävande för produktionsteamet.  

Kan kräva mer planering 

Miljöarbete i allmänhet kräver en hel del planering och förarbete så miljöanpassning av en 

produktion görs enklast i planeringsstadiet av en film, då produktionsledningen och 

producenten avgör vilka leverantörer och arbetsmetoder som ska användas. Under själva 

produktionen och i synnerhet inspelningen är det dock lämpligt att ha en miljösamordnare som 

är särskilt ansvarig för det praktiska miljöarbetet som sker löpande, och som ständigt utvecklas 

och förbättras.  

Kan kräva mer arbetstid 

Budgeten kan påverkas både direkt och indirekt av miljöarbetet. Den arbetstid som läggs på 

miljöarbetet påverkar budgeten indirekt genom att tiden och således nödvändigtvis även 

lönekostnaden för vissa personer i produktionen ökar. Miljöval som exempelvis ekologisk mat 

eller miljövänligt hotellboende kan påverka budgeten direkt genom ökade kostnader för mer 

miljövänliga alternativ. Sådana mer kostsamma alternativ som inte bär sina egna 

investeringskostnader på sikt måste kombineras med ekonomiskt besparande miljöåtgärder för 

att hålla budgeten kostnadsneutral. Eftersom varje filmproduktion är unik så är det också viktigt 

för varje producent att inventera och kartlägga verksamhetens miljöpåverkande delar i ett tidigt 

skede så att produktionsteamet kan utgå ifrån ett underlag när de bestämmer vilka miljöåtgärder 

de vill börja införliva.  
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4.6 Slutsatser 

Från resultaten ovan dras slutsatsen att det är tydligt att miljöarbete kan ha flera positiva och 

negativa implikationer för en filmproduktion. De viktigaste positiva implikationerna förutom 

miljövinster är ekonomiska besparingar och potentiellt bättre publicitet. Det är också en viktig 

slutsats att miljöarbete innebär effektiviseringar som ofta leder till långsiktiga besparingar i rena 

pengar men att miljöarbetet på kort sikt leder till högre utgifter i form av mer arbetstid. 

Producenternas uppfattning av miljöarbete som en kostsam investering stämmer till stor del 

inte, men miljöarbetet kan däremot betyda mer arbete på kort sikt för producenten själv och det 

kan vara en betydande anledning för en redan stressad producent att inte påbörja ett systematiskt 

miljöarbete. För att överkomma de hinder som finns för miljöåtgärder i filmbranschen idag är 

det viktigt att fortsätta hitta sätt att underlätta och uppmuntra introduktionen av miljöarbete i 

den svenska filmindustrin. 

 

5. Diskussion 

Den svenska filmindustrin behöver tydligare incitament från samhället och fungerande verktyg 

för att sätta fart på miljöarbetet. Därför ägnar jag diskussionen åt att fundera på hur vi 

åstadkommer det. 

 

5.1 Vems ansvar är det att driva miljöarbetet inom filmindustrin? 

Jag har förstått att det är problematiskt att filmproduktionen i Sverige inte har några särskilda 

miljökrav alls på sig från finansiärer eller andra myndigheter, trots att det handlar om relativt 

stora verksamheter som kan ha betydande miljöpåverkan från till exempel transporter, resor, 

energiförbrukning och byggvaror för scenografibyggen etc. Oavsett vilka finansiärer eller 

aktörer som är inblandade i filmproduktionen så är det tydligt att det yttersta ansvaret för 

produktionens resultat ligger på producenten och produktionsbolaget. Det är genom dem som 

alla beslut går och det är de som sitter på makten att bestämma vad som görs.  

Ansvaret att påverka dessa produktionsbolag och producenter i rätt riktning ligger dock 

utspritt på finansiärer, publik och myndigheter som tillsammans måste ge filmskaparna 

incitament för att förändra sina filmer och branschen i stort. Om varje aktör ser kritiskt på sin 

egen verksamhet och ser sitt eget ansvar kan vi få en filmbransch som utvecklar sig själv i 

samma riktning som det övriga samhället. Det är upp till industrin hur de vill producera 



 

 

 

 

24 

produkten, men de är samtidigt beroende av att kunderna vill se och köpa produkten. Därför är 

konsumentmakten viktig för att trycka på filmindustrin att arbeta mer hållbart än de gör idag.  

Morot eller piska för branschen? 

Som statens representanter i filmbranschen har SFI och de regionala filmfonderna såklart ett 

stort ansvar att styra branschen och premiera de produktioner som arbetar på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Incitament för filmindustrins miljöarbete kan komma från finansieringen, främst 

från filmfonderna och SFI som kan ställa krav på produktionerna för miljöarbete på samma sätt 

som de ställer krav på att viss mängd av produktionens pengar ska spenderas inom regionen 

som filmen görs. Sådana incitament kan införas som antingen morot eller piska. Morot då ett 

ökat bidrag ges till produktionen om de följer miljömässiga riktlinjer eller piska då 

finansieringen minskas om produktionen inte uppfyller ett minimikrav på miljöhänsyn vid 

produktionen. Ronny Fritsche (2018), producent på Zentropa Sweden, förespråkar incitament 

som morötter som kan kickstarta utvecklingen i branschen genom att underlätta åtgärder med 

initiala kostnader som på sikt kan leda till besparingar. Fritsche (2018) menar också att 

incitamenten på lång sikt dock borde utformas som piskor eftersom miljöarbete och 

miljöhänsyn inte borde vara valbart utan en skyldighet för alla verksamheter. På sikt är det ju 

meningen att miljöarbetet ska bära sig själv och då ska incitamenten också tas bort. Hur den här 

typen av incitament ska utformas går jag inte djupare in på i den här uppsatsen, men trycket 

uppifrån är en viktig del för att väcka ett fungerande miljöarbete i branschen.  

 

5.2 Pilotprojekt behövs för att höja ribban 

Som konstaterats tidigare så ligger Sveriges filmindustri efter många delar av den amerikanska 

och även den europeiska filmindustrin när det kommer till miljöarbete. Det är viktigt för 

branschen att komma ikapp för att inte bli överraskade när internationella samproduktioner i 

Sverige ställer krav på exempelvis klimatberäkningar eller miljöpolicys. Det positiva med att 

vara sen till festen är dock att det nu finns en massa bra exempel på “best practice” och goda 

förebilder i branschen internationellt. För att sätta igång den svenska filmbranschen behöver 

svenska filmproduktioner våga snegla på dessa goda exempel och våga ta första steget. Idag 

rycker svenska filmproduktioner på axlarna eftersom alla andra inte heller verkar gör något åt 

industrins miljöproblem. Om några svenska filmproduktioner har modet att gå ihop och göra 

ett gemensamt uttalande om vikten av miljöåtgärder i filmbranschen och kanske utse sig själva 

till pilotprojekt där miljö och klimathänsyn sätts högst upp på agendan kan det med stor 
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sannolikhet bidra till att på allvar starta diskussionen kring miljöarbete i branschen och sätta 

press på resten av landets filmindustri att följa i samma fotspår.  

Branschen skulle också kunna etablera en miljöorganisation kopplad till exempelvis de 

regionala filmfonderna som kan vara med på filminspelningarna och se så att produktionen 

sköts på ett bra sätt. Mångfaldsarbetet och jämställdheten inom filmindustrin har varit reglerat 

sedan flera år och jag anser att hållbarhetsfrågorna bör behandlas på samma sätt. Man kan även 

jämföra miljöfrågorna med hur filmindustrin arbetat med djurvälfärd sedan 1940-talet under 

överseende av olika djurskyddsorganisationer. Kanske kan vi snart sätta en ny kvalitetsstämpel 

i eftertexterna med texten “Ingen negativ miljöpåverkan genererades under skapandet av denna 

film”.  

 

5.3 Framtida forskning   

Den här uppsatsen utgör en liten introduktion till miljöarbete inom filmområdet och vill gärna 

uppmuntra mer framtida forskning inom miljöarbete och filmproduktion. Eftersom ämnet är 

högst aktuellt och kunskapen inom branschen fortfarande är bristfällig finns en mängd frågor 

att undersöka vidare. En viktig fråga är ansvaret för att ställa miljökrav på filmindustrin. Hur 

kan kraven utformas för att motivera filmskapare att ta miljöarbetet på allvar? Det vore även 

intressant att höra vad dagens yrkesaktiva producenter i branschen säger om deras roll och hur 

de ser på miljöarbete i praktiken. Pilotprojekt i filmindustrin behövs för att höja förväntningarna 

samt väcka debatt inom branschen och opinion bland publiken. 

 

6. Slutord 

Arbetet med den här uppsatsen har givit mig kunskap om en viktig aspekt av filmproduktion 

som många andra inom branschen inte funderar på. Jag har också under arbetets gång lite 

skämtsamt funderat på om författandet av denna uppsats är ett effektivt sätt att aldrig få ett jobb 

i filmbranschen eftersom jag skulle komma att ses som svår att arbeta med. Jag har dock kommit 

till insikten att det här uppsatsämnet kommer bli en oundviklig del av framtidens filmindustri 

som alla filmarbetare kommer behöva ta ställning till. Miljöfrågor är viktiga på många sätt, inte 

minst från en hållbarhetsmässig och samhällelig synvinkel. Den här uppsatsen har dock belyst 

vikten av att arbeta med miljöåtgärder ur ett filmbolags ekonomiska synpunkt. Att blunda för 

miljöfrågorna är att blunda för framtiden, så tillsammans med dig som läst den här uppsatsen, 
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mina medstudenter och framtida kollegor, hoppas jag kunna förändra och utveckla 

filmindustrin till en industri som tar sitt miljöansvar och en bransch att vara stolt över.  
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