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Abstract  

I den här uppsatsen studerade vi varför den svenska filmbranschen är ojämställd i 

nyckelrollerna mellan män och kvinnor. Den svenska filmpolitiken har i flera decennier 

strävat efter att skapa jämställdhet inom branschen men siffrorna visar att de flesta 

högbudgetfilmer fortfarande är ojämställda när det kommer till nyckelrollerna manus, 

fotograf och regissör. För att undersöka detta genomförde vi en intervjustudie med 

medarbetare i den svenska filmbranschen som i olika roller har kommit i kontakt med frågor 

som berör ämnet om könsbalansen inom fältet. Resultatet av undersökningen visade att 

aktörerna i branschen är medvetna om ojämställdheten. Orsaken till problemet är, enligt 

aktörerna, att rekrytering sker inom vänskapskretsar och att det ekonomiska samt 

arbetsförhållandena är svåra att reglera. 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Kvinnor och filmindustrin, jämställdhet, film, Sverige, Svenska Filminstitutet, filmpolitiken  

 

 

  



iii 

 

 

 

  



Innehållsförteckning 
Abstract ................................................................................................................................................................. ii 

Nyckelord .............................................................................................................................................................. ii 

1. Bakgrund ........................................................................................................................................................... 1 

2. Den svenska filmbranschens jämställdhet i siffror ........................................................................................ 3 

2.1 Könsfördelningen av de filmer som fick konsultstöd 2018 .......................................................................... 3 

2.2 Könsfördelning biofilmer 2018 .................................................................................................................... 4 

2.3 Könsfördelningen utifrån budgeteringen 2018 ............................................................................................. 5 

3. Avgränsningar .................................................................................................................................................. 6 

4. Syfte och Frågeställning ................................................................................................................................... 7 

5. Teori ................................................................................................................................................................... 7 

5.1 Genusperspektiv i arbetslivet - kvinnor i mansdominerade branscher ......................................................... 7 

5.2 Arbetsförhållandena i filmbranschen ........................................................................................................... 8 

5.3 Det läckande röret ........................................................................................................................................ 8 

5.4 Historiska perspektiv på kvinnor i filmbranschen ...................................................................................... 10 

6. Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 11 

6.1 Getting in, Getting on, Getting out? ........................................................................................................... 11 

6.2 Social Capital and Networks in Film and TV: Jobs for the Boys? ............................................................. 11 

7. Metod och Material ........................................................................................................................................ 12 

7.1 Metodval .................................................................................................................................................... 12 

7.2 Urval ........................................................................................................................................................... 12 

7.3 Genomförande ............................................................................................................................................ 13 

7.4 Sortering och organisering av material ....................................................................................................... 14 

7.5 Etik ............................................................................................................................................................. 14 

7.6 Metodkritik ................................................................................................................................................. 15 

7.7 Samarbete ................................................................................................................................................... 15 

8. Resultat ............................................................................................................................................................ 16 

8.1 Intervjupersoner ......................................................................................................................................... 16 

8.2 Fråga 1: Tillvägagångssätt för att anställa nyckelpersoner ......................................................................... 16 

8.3 Fråga 2: Medvetenhet om den ojämställda fördelningen av nyckelroller ................................................... 17 

8.4 Fråga 3: Vad krävs för att kunna jobba med film? ..................................................................................... 18 

8.5 Fråga 4: Vilken roll spelar vänskapsband till rekryteringen av en filmproduktion? .................................. 18 

9. Analys .............................................................................................................................................................. 19 

9.1 Kvinnorna finns men syns inte ................................................................................................................... 19 

9.2 Att vara vänner är ett kriterium .................................................................................................................. 21 

9.3 Arbetsförhållande anpassat för män ........................................................................................................... 23 

10. Slutsats ........................................................................................................................................................... 23 

Referenslista ........................................................................................................................................................ 25 

 

 

  



1 

 

1. Bakgrund  

Kvinnor har traditionellt haft en underordnad ställning på arbetsmarknaden och 

filmbranschen utgör inget undantag. Enligt filmforskaren Ingrid Stigsdotter var filmindustrin 

redan från början kodad som en maskulin arbetsplats där kvinnor fick sin plats när ekonomin 

och kulturen behövde det (Stigsdotter, Ingrid, 2016). I USA blev regissöryrket i princip ett 

yrke för bara män i samband med att studioinspelningarna byggdes upp och ljudfilmen 

började ta fart 1920 (ibid). Detta också genom att det var bankmännen som finansierade 

filmprojekten och var villiga att låna ut pengar till enbart manliga filmproducenter (ibid). 

 

Den svenska filmbranschen har historiskt varit lika mansdominerad som den övriga 

filmvärlden (Karlsson, Sara & Wikstrand, Jenny red. 2017, 9-10) men i Sverige har 

jämställdheten inom filmbranschen fått en särskild plats på nationella filmdagordningen 

genom riktlinjer från en ansvarig filmmyndighet, Svenska Filminstitutet (ibid). Den svenska 

filmpolitiken grundades år 1963 i form av filmavtalsmodellen som skulle främja kvinnor i 

filmbranschen (Jansson, Maria, Bivald, Katarina, 2013, 19). Detta var ett samarbete mellan 

staten och representanter från filmbranschen. Genom denna modell skapades ett avtal där 

stiftelsen Svenska Filminstitutet skulle bli navet för implementeringen av politiken (ibid). 

Härifrån har jämställdheten utgått som ett mål sedan 1990 och är inskriven i filmavtalet sedan 

2006 (Jansson, Maria & Bivald, Katarina 2015, 67). I detta avtal behandlades bland annat 

frågor kring stöd till filmproduktioner (Jansson & Bivald 2013, 26). Åse Kleveland var VD 

för Svenska Filminstitutet 2000-2006 och hon var känd att ta jämställdhetsfrågor seriöst 

(Jansson & Bivald 2013, 47). I propositionen om svensk filmpolitik som presenterades i 

slutet på 2015 kom man fram till att i 2016 års avtal skulle målsättningen vara att “förbättra 

kvinnliga filmskaparens villkor”. Detta genom att stödet till svensk filmproduktion ska 

fördelas jämnt mellan män och kvinnor och att minst 40 procent av de som får stöd ska vara 

av ettdera könet inom kategorierna manusförfattare, producent och regissör (Proposition 

2012/13:22. 25).  

 

Ett exempel på hur denna typ av jämställdhetspolicy har inarbetats i verksamheten är 

kvoteringen av kvinnor till regiutbildningen på Stockholms Dramatiska Högskola och 

Göteborgs Filmskola Valand. På Göteborgs Filmskola Valand så kom sex procent av de 

kvinnliga sökande in jämfört med tre procent hos männen och på Stockholms dramatiska 

högskola var det två procent av kvinnorna och en procent av de manliga sökande som blev 
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antagna (Svenska Filminstitutets rapport 2010, 9). Man kan konstatera att de högre svenska 

filmutbildningar uppfyller det uppställda målet med 40% av regissörerna ska vara kvinnor 

(ibid)  

 

Trots att skolorna uppnår den uttalade ambitionen om jämställdhet så händer det något efter 

examen. Svenska Filminstitutet har gjort en sammanställning av studenterna från Göteborgs 

Filmhögskola Valand och Stockholms Dramatiska Högskola (ibid). Rapporten visar att de 

studenter som gick ut regiutbildningen på dessa skolor 2000-2009 bestod av 22 kvinnor från 

Göteborg och sex kvinnor från Stockholm vilket motsvarar drygt hälften av studenterna 

(ibid). Det som syns sedan i samma studie är att endast fem stycken, en fjärdedel, av de som 

regidebuterade mellan 2000-2010 var kvinnor (Svenska Filminstitutets rapport 2010, 10). 

Detta kan bero på faktorer som att kvinnor väljer en annan yrkesväg efter examen, men 

faktum är att fler män debuterade som regissör inom 10 år efter examen. Detta innebär att 

även om ungefär lika många kvinnor som män har examinerats i samma utbildning verkar 

kvinnorna ha en större svårighet till att etablera sig i branschen. 

 

Jämställdhetens brister blir också tydliga när man tittar på budgeteringen för svensk film. 

Svenska Filminstitutet har gjort en sammanställning kring jämställdheten beroende på 

omfattningen av budgeten av filmerna. Med en budget på över 35 miljoner kronor är det 73 

procent män och 27 procent kvinnor i rollen som regissör och de andra nyckelrollerna har 

också en betydligt högre majoritet av män i positionerna (Wikstrand, Jenny 2018, 10). 

Wikstrand skriver också att filmer med en manlig regissör, producent eller huvudroll får alla 

en bredare distribution jämfört med filmer där kvinnor har motsvarande positioner 

(Wikstrand 2018, 27). Så hur kan det fortsatt vara ojämställt i nyckelrollerna när 

filmpolitiken har gjort aktiva val att förhindra det? Ligger detta ansvar på 

produktionsbolagen, distributörerna, finansiärerna eller biobesökarna?  
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2. Den svenska filmbranschens jämställdhet i siffror  

I detta avsnitt kommer vi ta del av olika typer av statistik som berör jämställdheten inom 

filmbranschen. Det är både statistik som redovisas publikt på Svenska Filminstitutets hemsida 

och statistik som vi själva sammanställt genom sökningar i Svensk Filmdatabas (2018). 

Varför vi har valt att visa denna statisk handlar om att ge en uppfattning om hur, rent 

numerärt, filmbranschen ser ut idag inom nyckelrollerna. Denna statistik kommer vi sedan att 

använda i förhållande till de svar vi får av intervjupersonerna så vi kan analysera kring hur 

jämställdheten numerärt ser ut gentemot hur den uppfattas.  

 

2.1 Könsfördelningen av de filmer som fick konsultstöd 2018 

Filminstitutet släppte en rapport angående långfilmer 2017. Bland annat kring 

könsfördelningen i rollerna regissör, producent och manusförfattare (Svenska Filminstitutet 

2018). Bland de 13 långfilmerna som fick konsultstöd av Svenska Filminstitutet (ekonomiskt 

stöd och rådgivning) och var premiärsatta, så var det 23 procent kvinnor som var regissörer. 

Bland manusförfattare så var det 22 procent kvinnor och bland producenterna så var det 65 

procent kvinnor (ibid).  
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2.2 Könsfördelning biofilmer 2018 

Genom att kartlägga statistisk från Svenska Filmdatabas fick vi som resultat att alla 

nyckelrollerna i 63 svenskproducerade filmer var mansdominerade utom producent rollen.   

Statistiken för producenterna var helt jämställt med 22 filmer av män, 22 av kvinnor och 18 

stycken där män och kvinnor hade samarbetat. Mest mansdominerat var det bland regissörer 

där det var 46 filmer av män, 16 av kvinnor och endast en film där det var en man och en 

kvinna som regisserade tillsammans. Bland fotografer och manusförfattare så var statistiken 

likadan. Det var 42 filmer av män och 14 av kvinnor på respektive roller men manus hade sju 

filmer där båda könen jobbade tillsammans och inom foto var det sju filmer där fotografen 

var okänd eller inte existerade (animerade filmer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Män = Turkos, Kvinnor = Mörkblå, Gul = Både kvinnor och män) 
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2.3 Könsfördelningen utifrån budgeteringen 2018 

Könsfördelningen i nyckelrollerna år 2018 skiljer sig beroende på vilken budget filmerna har 

(Wikstrand 2018, 12). Vi delar in produktionerna i lågbudget (upp till 20 miljoner) 

medelbudget (25-35 miljoner) och högbudgetfilmer (över 35 miljoner) (ibid). I 

undersökningen som Svenska Filminstitutet utförde 2018 ser vi att kvinnor i nyckelroller 

minskar drastiskt desto högre budget projektet har. Om vi till exempel ser på manusförfattare, 

där glappet är störst, ser vi att kvinnor har medverkat i 15 filmer i lågbudgetkategorin, sju i 

medelbudget och endast två filmer i högbudget (Wikstrand 2018, 13).  

 

Bland regissörer är det relativt jämt i lågbudgetfilmer där det är 51 procent män och 49 

procent kvinnor jämfört med högbudgetfilmer där det är 73 procent män och 27 procent 

kvinnor. Vad det gäller producenterna så verkar inte budgeten ha någon större betydelse då 

det är jämnt fördelat hela vägen. Producentrollen är den enda kategori som har majoritet till 

kvinnornas fördel då det i lågbudget är 51 procent kvinnor, 27 procent män och 22 procent 

med båda könen. I högbudget är det 33 procent kvinnor, 47 procent män och 20 procent med 

båda könen vilket är relativt könsbalanserat jämfört med de andra två rollerna (Wikstrand 

2018, 13).  

 

(Män = Turkos, Kvinnor = Mörkblå, Gul = Både kvinnor och män) 
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Undersökningen tar även upp hur filmer med låg budget och kvinnliga regissörer har 

betydligt svårare att få finansiering av distributörer (Wikstrand 2018, 14). I detta urval av 

lågbudgetfilmer är könsfördelningen mellan regissörer relativt jämn men inte fördelningen av 

pengar. I snitt fick manliga regissörer 270 000 kronor mer från distributörer än vad de 

kvinnliga regissörerna fick. Wikstrand (2018, 5) menar att: “kvinnor, oavsett nyckelposition i 

filmprojektet, får tillgång till betydligt lägre budget än män. I genomsnitt är kvinnors 

budgetar 5 miljoner kronor lägre än männens.” (ibid). 

 

3. Avgränsningar  

De avgränsningar vi har valt att göra i vår uppsats handlar om val av de yrkesroller och 

specificeringen inom ramen för jämställdhet. De nyckelroller vi valt att avgränsa oss till är 

regissörer, fotografer, manusförfattare och producenter. Dessa roller kallas av Filminstitutet 

för nyckelroller/nyckelpositioner, då de har de bärande funktionerna i en filmproduktion 

(Wikstrand 2018, 17). I det här arbetet studerar vi jämställdheten mellan könen och inte andra 

möjliga aspekter av jämställdhet så som etnicitet eller sexuella läggningar. Vi har valt att 

definiera jämställdhet i denna uppsats delvis enligt exakt procentuell fördelning men även att 

båda könen ska ha lika förutsättningar. Vi har också valt att fokusera på filmbranschen i 

Sverige, då vi tycker att det är relevant när det är den branschen som vi kommer ha störst 

kontakt med efter vår examen.  
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4. Syfte och Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i varför den svenska filmbranschen är ojämställd 

när det gäller de fyra nyckelrollerna, regissör, producent, fotograf och manusförfattare. För 

att få en inblick i hur filmbranschen ser på detta har vi valt att intervjua fem personer i den 

svenska filmbranschen som i olika roller har berört rekryteringen av nyckelpersoner och dess 

inverkan från ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Ur syftet har vi formulerat två frågeställningar:  

 

- Varför är den svenska filmbranschen ojämställd när det gäller nyckelrollerna regissör, 

manusförfattare, producent och fotograf? 

- I vilken mån finns det en medvetenhet hos intervjupersonerna om ojämställdheten 

som råder i filmbranschen och i vilken utsträckning upplevs den som ett problem?  

 

5. Teori  

 

5.1 Genusperspektiv i arbetslivet - kvinnor i mansdominerade branscher  

Redan i ung ålder påverkas både kvinnors och mäns karriärval av samhällets genusstrukturer. 

I skolan formas könsidentiteter som skiljer på “lämpligt beteende” för män och kvinnor 

(Wilson, Fionoa 2017, 209). Det “manliga” beteend värderas högre i vårt samhälle och 

därmed blir kvinnor resenärer i en manlig värld (ibid). Detta blir påtagligt när en kvinna letar 

arbeten i ett mansdominerat yrke. Ett exempel på detta är den juridiska professionen där det 

ansågs att kraven skulle sänkas för att kvinnor skulle kunna bli jurister, då manligheten var en 

grundläggande egenskap (ibid). Kvinnor beskrevs i sammanhanget som emotionella, ologiska 

och irrationella. En annan yrkessfär som bevarat en traditionell syn på könsroller är militären 

i England (ibid). Enligt Wilson (2017, 209) råder fortfarande en dominerande manlig kultur 

inom den brittiska armén. Kvinnorna väljs bort då de beskrevs som “sexiga typer” som aldrig 

kommer att fungera som riktiga soldater, eller pojkflickor som skulle störa ordningen (ibid).  

På grund av nedvärderingen av kvinnliga attribut formas sociala rollfördelningar. En man 

som får makt kommer vara enligt det normala manliga beteendet, jämfört med en man som är 

intellektuell och umgås med kvinnliga vänner anses som svag (Wilson 2017, 209). På grund 
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av uppmuntran kring olika typer av manligt och kvinnligt beteende så hindrar detta, på ett 

underförstått sätt, kvinnor från positioner som rymmer makt, auktoritet och prestige (ibid). 

 

Kvinnliga chefer uppger mer stress än sina manliga kollegor, något som enligt Wilson (2017, 

209) beror på sin minoritetsposition och socialt kön. Kvinnliga chefer får ofta även hantera 

diskriminering och könsstereotypiska fördomar. Det har sedan 1980-talet skrivits om ett 

glastak som tar sig i uttryck att kvinnor saknar anställningskrav som inte är anpassade för 

familjen och därmed får svårigheter att komma in på utbildningar och göra karriär (Wilson 

2017, 131). På grund av “mansklubbar” som existerar i de högre hierarkierna har oftast 

kvinnor med samma erfarenheter och positioner som män svårt att komma högre i arbetslivet. 

Detta på grund av fördomar, bristande mentorskap för den fortsatta karriären och 

familjeansvar. Den kvinnliga arbetaren arbetar i en manlig värld samtidigt som hon skapar en 

egen värld. Detta gör att kvinnor förblir avskilda och upprätthåller en dubbelexsistens 

(Wilson 2017, 52).  

 

5.2 Arbetsförhållandena i filmbranschen  

Enligt Herrman, Margaretha (2008, 95) präglas filmbranschen som arbetsplats av en stor 

anställningsotrygghet och många informella spelregler för hur man skaffar jobb (ibid). 

Branschuppfattningen är att den person som väljer filmyrket också måste finna sig i de osäkra 

arbetsvillkoren (ibid). Det innebär att medarbetarnas trevlighet och sociala kompetens 

kommer bedömas, åtminstone lika mycket, som deras tekniska skicklighet som är något de 

kan behöva vänja sig med. Dessutom förväntas en filmarbetare vara flexibel och kunna ta 

jobb runt om i landet i olika filmpooler (Herrman 2008, 95). Svanhild Sørensen skriver i sin 

rapport om könsaspekterna i arbetsvillkoren, till exempel pekas det på osäkra arbetsformer, 

obekväma arbetstider och att intensiva arbetsperioder påverkar villkoren för kvinnors chans i 

filmbranschen jämfört med männen och därför hittar man fler kvinnor i exempelvis TV där 

det råder andra arbetsförhållanden (Sørensen 2010). 

 

5.3 Det läckande röret  

En metafor som använts för att beskriva kvinnors låga representation på högre positioner i 

arbetslivet är ”det läckande röret” (Wik, Annika 2012, 5). Modellen används för att se i vilket 

område det ‘läcker’. Teorin innebär att det är lika många kvinnor och män som kommer in i 

marknaden bland annat via utbildning eller kontakter, alltså röret, men på vägen upp mot de 
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högre uppsatta posterna så försvinner kvinnor på något sätt, alltså ‘läcker’ röret. Denna teori 

om det läckande röret kan vi alltså applicera på filmbranschen (Wik 2012, 6). 

Som till exempel visades det i bakgrunden att det är ungefär lika många kvinnor som män 

som examinerar till regissörer men av dessa kvinnor är det endast en fjärdedel som 

regidebuterar (Svenska Filminstitutet rapport 2010, 9). Detta redogör att röret läcker när 

kvinnor ska ut i arbetslivet.  

 

En annan plats där röret läcker är via anställningen av nyckelpersoner då dessa roller oftast 

får sin plats via nätverkandet. Nätverkande är en viktig egenskap till anställning, då du inte är 

säkrad ett annat projekt när din anställning tar slut. Herrman kommer fram till att de flesta får 

jobb genom rekommendationer då hennes intervjupersoner berättar att de skulle 

rekommendera sina vänner (Herrman 2012, 45). Vanja Hermele skriver om hur kvinnor 

återfinns inom filmformer där utrymme och arbetsvillkor existerar men pengar och 

karriärmöjligheter saknas (Hermele, 2002). I grunden handlar detta om att kvinnor och män 

har olika villkor inom branschen (ibid). I en intervju som Jansson höll med producenten 

Josefine Tengblad uttrycker hon att kvinnor ”tvingas” in i mindre filmprojekt (Jansson 2013, 

57). Hon menar också att personer i branschen ofta ger uttryck för att kvinnor inte är kapabla, 

något hon menar ”alltid visar sig vara fel” (ibid). Detta går att lägga i samspel med det 

‘läckande röret’ då det sker bortval av kandidater i så väl filmbranschen som andra branscher 

av personer i maktposition (Wik 2012, 6). Oftast inte med medvetenhet men när 

kompiskretsar och arbetsmiljöer inte förhåller sig till det sociala kvinnliga könet görs det 

automatisk en obalanserad urgallring där makthavare väljer någon till roller som inte 

påverkar deras ekonomiska tillstånd. En kvinna har mer ansvar för familj och 

föräldraledighet, på grund av samhällsstrukturer, och blir därmed en nedvärderad kandidat 

innan ens kompetensfrågor har kommit upp. 

 

Konkurrensen är hård inom filmproduktion och därför är det viktigt att se sig själv som ett 

varumärke så att ens kontaktnät utvidgas och leder lättare till anställning (Herrman 2008, 46). 

Kraven är i form av “att var på”, presentera sig själv, stärka kontakter, dela livsstil och prata 

med “folk” (Herrman 2012, 45). För att kunna få jobb eller stanna kvar inom filmbranschen 

krävs det att producenten “känner” att du är rätt person för jobbet. Du som arbetssökande ska 

enligt producentens mening passa ihop med resten av arbetslaget och ha de sociala 

kompetenserna att arbeta med de personer som finns i teamet. Med detta menas att du som 

arbetssökande ännu en gång inte är garanterad en plats på nästa projekt bara för att du är en 
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kompetent individ, utan att producenten måste tycka att just du passar ihop med det teamet 

(Herrman 2008, 51). ‘Röret läcker’ ännu en gång i urvalsprocessen inom könsfördelningen, 

när ordval som i synnerhet är subjektiva bestämmer vem som är klassad för jobbet eller inte. 

Det visar sig att dessa “grindvakter” alltså personer eller institutioner som har makten att 

välja och vraka vilken kandidat som passar för arbetet går efter subjektiva ord för att 

rekrytera sina arbetare vilket inte verkar gynna kvinnor (Wik 2012, 6). 

 

5.4 Historiska perspektiv på kvinnor i filmbranschen 

Det kan vara viktigt att se tillbaka i tiden och söka efter varför kvinnor inte har haft 

maktpositioner tidigare då det kan ha ett samband med filmbranschens rekryteringsprocess 

idag (att anställa vänner och personer i sin omgivning). Högre utbildning var förbehållen män 

i början av 1900-talet fram till 1920-talet och efter det var det även en debatt där riksdagsmän 

och fackliga företrädare aktivt försökte lagstifta att gifta kvinnor inte skulle få yrkesarbeta 

(Holgersson, Charlotte, m.fl. 2011, 100). Filmindustrin har redan i början kodats som en 

maskulin arbetsplats där kvinnorna endast fick plats när ekonomin och kulturen behövde det 

(Stigsdotter, 2016).  Med fasta strukturer, ökad professionalisering och fackliga 

organisationer så stängdes kvinnor ut från de mer prestigefyllda uppdragen som regissör 

(ibid). Men det fanns dock några svenska kvinnliga regipionjärer under denna era. Dock var 

dessa kvinnor gifta med män som förväntades ha förståelse för deras arbete (Stigsdotter, 

2016). Makarna var till behjälplighet på olika sätt, inte minst genom att legitimera sina 

partners arbete inför personer som ansåg att kvinnor vara olämpliga som regissörer (ibid). På 

1970-talet ville filmfeminister inte bara bryta den mansdominerade filmbranschen och 

försöka skildra kvinnor på ett nytt sätt men också rätta till historieböckernas berättelse om 

vad kvinnor har bidragit till inom filmen. Dock av satsningen så var det inte en enda kvinnlig 

regissörs film som hade premiär på bio 1991 (Stigsdotter, 2016).  

 

Som vi har sett tidigare så är branschen mansdominerad men vi kan se undantag hos 

maskörer, kostymörer och skådespelare (ibid). Detta är dock inte så förvånande då dessa 

roller förknippas med femininitet, genom att kvinnor förknippas med ytlighet och dekorativa 

kunskaper gentemot mannen som förknippades med intellektuella djup (ibid). För det som 

skrivs om kvinnor i tidig svensk film handlar mestadels om hur kvinnor skildras i film mer än 

kvinnors arbete inom film (ibid). Dagens filmindustri ser annorlunda ut men man kan dra 

paralleller till början av filmens begynnelse då mycket av de strukturer som fanns då kan leva 
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vidare än idag. Att kvinnor än idag har svårare att få högre budget och högre uppsatta 

positioner kan alltså bero på detta (Herrman 2008, 38). 

 

6. Tidigare forskning  

 

6.1 Getting in, Getting on, Getting out?  

Wing-Fai, Leung, m.fl. (2015) var intresserade av informaliteten som ofta karaktäriserar 

anställningen inom den kreativa mediebranschen och de distinkta svårigheter som uppstår när 

man sköter om ett barn medan man är aktiv i branschen (ibid). För att undersöka detta gjordes 

en intervjustudie med kvinnliga filmarbetare i Storbritannien och de kom fram till att kvinnor 

som har ansvar för barnskötsel missgynnas av det frilansarbete som filmbranschen ofta är 

uppbyggd av (ibid). Svårigheterna inkluderar bland annat att ta sig in i en mansdominerad 

bransch, sälja in sig själv och arbeta långa och oförutsägbara arbetspass. De fann i sin studie 

att kvinnor kommer in i branschen, men kan inte fortsätta jobba där lika lätt som män även 

om kvinnorna har högre kvalifikationer och en uppenbar talang. Detta på grund av de 

stereotypiska förutfattade meningarna om att kvinnor har ett större familjeansvar.  

 

6.2 Social Capital and Networks in Film and TV: Jobs for the Boys? 

Grugulis och Stoyanova (2012, 1326) förde en intervjustudie i norra England med totalt 86 

intervjuer där de studerade nätverkandets betydelse och vad löneskillnaden mellan kvinnliga 

och manliga manusförfattare berodde på (ibid). Bielby och Bielby’s (1992, 1996) studier 

visade ett par bidragande faktorer varför löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga 

manusförfattare var så stora. Faktorerna handlar om korta kontrakt för specifika jobb, 

svårigheten att bedöma vad slutresultatet skulle leda till, angelägenheten kring ett bra rykte 

och att branschen är mansdominerad (Grugulis, Irena & Stoyanova, Dimitrinka 2012, 1326). I 

dessa nätverk beskriver Grugulis och Stoyanova om en inre krets som diskriminerade andra 

grupper. De var antingen inte av rätt kön eller av rätt ursprung, hade inte den rätta frisyren 

eller dialekten för att få ingå i nätverkandet (ibid). Slutsatsen Grugulis och Stoyanova gör i 

denna studie är att fast kvinnor och män nätverkar lika mycket i film och tv-sektorn så får 

ändå den vita medelklassmannen lättare till arbete än kvinnan (ibid). 



12 

 

 

7. Metod och Material 

I denna del kommer vi ta upp det material som vi kommer att analysera och vilka metoder vi 

använder för att komma fram till ett resultat på våra frågeställningar.  

 

7.1 Metodval 

För att få reda på om det finns någon medvetenhet av ojämställdheten i filmbranschen så har 

vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet med denna intervjumetod är att 

upptäcka egenskaper hos någon som ger en förståelse kring deras livsvärld (Patel, Runa & 

Davidson, Bo 2019, 104). Detta innebär att du aldrig kan, i förväg, veta det sanna svaret på en 

fråga eller formulera svarsalternativen i minsta detalj för intervjuerna. Patel och Davidson 

förklarar också att intervjuaren i en kvalitativ intervju ibland kan ställa frågorna i en bestämd 

ordning, alltså i en typ av struktur vilket kallas för strukturerade intervjuer. (ibid) Om man 

genomför intervjuerna så att intervjuaren väljer att ställa frågorna i den ordning som passar 

enskilda intervjuer bäst kallas det för semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2019, 

105). Det är semistrukturerade intervjuer vi har valt att vända oss utav, då vi har fyra öppna 

frågor som vi kommer ställa under intervjun, men vi kan undgå ordning och lägga till 

följdfrågor om detta kompletterar intervjuarens svar (ibid).  

 

7.2 Urval 

Ett första villkor vi ställde på urvalet var att alla intervjupersoner skulle jobba 

professionellt i filmbranschen i någon funktion. För att få tag i personerna vände vi 

oss i ett första steg till de produktionsbolag som var involverade i produktionen av 

2018 års premiärsatta svenska biograffilmer. Detta gav oss endast två svar. I ett 

nästa steg breddade vi därför vår sökning och skickade mejlförfrågan till alla de stora 

filmproduktionsbolag och distributörer som vi kände till i Sverige, tillsammans cirka 30 

bolag, och dessutom till tre regionala resurscenter för film. Av dessa var det tillsammans fem 

personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, och dessa intervjuer utgör nu 

uppsatsens svarsmaterial. Den här sortens urval kan därmed karaktäriseras som ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga att vi har accepterat att ta de personer som har valt att ställa 

upp på en intervju istället för att kunna välja urvalet själva (Trost, Jan 1993, 71). 

Bekvämlighetsurvalet innebär att uppsatsens resultat inte kan generaliseras till andra 

populationer. 
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7.3 Genomförande 

När vi undersökte olika produktionsbolag och finansiärer på de svenska biofilmerna 2018 så 

hittade vi också våra intervjupersoner. Detta räckte dock inte i sig så vi vände oss till andra 

stora distributörer och produktionsbolag som vi kände till. Efter det så valde vi att skriva fyra 

frågor som berör ämnet ojämställdhet i filmbranschen. Vi valde att använda oss av öppna 

frågor vilket innebär att vi kunde fortsätta intervjun med andra frågor som rör ämnet om detta 

skulle gynna intervjun. Datainsamlingen har skett genom två telefonkontakter, ett personligt 

möte och två mailkonversationer. Varför vi valde dessa olika tillvägagångssätt var på grund 

av genomförbarhetsskäl inom ramen för uppsatstiden. Vi visste att det är en hektisk bransch 

och för att kunna få möjligheten att få deras inblick i frågorna blev vi tvungna att göra 

intervjuerna på deras villkor. Vi valde också att ställa öppna frågor för att vi inte skulle i för 

stor utsträckning kunna påverka svaren från våra intervjupersoner. Detta är något Patel och 

Davidson också tar upp i sin teori. För att en intervju ska bli så pålitlig som möjligt är det 

viktigt att ställa få öppna frågor där våra intervjupersoner själva kan reflektera kring svaren 

än smala frågor som kan leda dem in på svar som de tror vi är ute efter (Patel & Davidson 

2019, 104).  

 

De fyra grundfrågorna vi ställde var: 

 

1. Vad tror du är avgörande för hur man anställer nyckelpersonerna (manus, regi, foto, 

producent) till projekt? 

 

2. Tycker du att filmbranschen är ojämställd inom nyckelpersonerna 

(manus, regi, foto, producent) i svensk film? 

 

3. Vad anser du är de viktigaste egenskaperna för att kunna arbeta med film? 

 

4. I vilken mån tror du att vänskapsband och tidigare kontakter spelar roll i rekrytering av 

foto/manus/regi och producent?  
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7.4 Sortering och organisering av material 

Vi valde att ställa fyra öppna frågor till våra intervjupersoner. Vi valde också att ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna om vi kände att detta skulle berika innehållet i intervjuerna. 

Efter vi hade fått svar på intervjuer var det dags att sortera. Rennstam, Jens och Wästerfors, 

David (2018, 68) pratar om intervjuer i kontext till lego (ibid). Att utifrån om du sorterar 

legobitarna efter färg eller storlek kommer du få olika syn på vad för material du har och 

därmed vilket konstverk du kommer att bygga (ibid). Detta menas att när du sorterar ditt 

intervjumaterial är det viktigt att du inte har låst dig om hur resultatet kommer att se ut. För 

genom att titta på helheten från olika ljus kan de reflektera något annat. Vi valde att sortera 

vårt material utifrån de fyra frågorna vi frågade, vi la sedan detta i kontext till varandra och 

urskilde de som var liknande svar och helt olika svar. Detta sätt att sortera används utifrån 

frågorna “Vad pratar människan om?”, “Vad gör de?” och “Vad händer?”. Man försöker se 

på svaren och leta efter det som återkommer, då det är själva huvudinnehållet (Rennstam & 

Wästerfors 2018, 69).  

 

7.5 Etik  

Vi har valt att inte redogöra vilka våra intervjupersoner är eller var de arbetar för att skydda 

deras integritet (ALLEA 2018, 10-11). Detta brukar kallas konfidentialitetskravet som 

innebär att de personer som lämnar information ska få deras personliga integritet skyddad 

(Patel & Davidsson 2019, 84). Detta gör vi genom att bara nämna kön och vilket yrke 

intervjupersonerna arbetar med. Syftet är att få fram en inblick i branschens rekrytering och 

inte att peka finger på enskilda individer och bolag. När vi tog kontakt med våra 

intervjupersoner berättade vi att frågorna endast kommer användas i forskningssyfte och vi 

gav dem möjligheten att få ta del av vår uppsats i sitt färdiga format.  
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7.6 Metodkritik 

Ett problem med att basera undersökningen på ett bekvämlighetsurval är att resultatet inte 

kan generaliseras till andra populationer (Patel & Davidson 2003, 76). Ett annat problem som 

kan uppstå med intervjumetoden är att intervjupersonerna kan få för sig att de ska svara ”rätt” 

enligt vad de tror att intervjuaren förväntar sig (Erikssson-Zetterquist och Ahrne 2005, 53). 

Man kan inte alltid ta för givet att människor gör vad de säger (ibid). Detta är kanske extra 

påtagligt i en så normativ fråga som jämställdhet, här bedömer vi, kan det finnas en rädsla 

hos intervjupersonerna att säga ”fel” saker. 

 

Ett ytterligare problem som går att knyta till intervjumetoden i vårt fall är att vi var hänvisade 

till att genomföra två av intervjuerna på telefon och två på mejl. Dessa slags intervjuer är 

vanligen mindre informationsrika än platsintervjuer eftersom man missar information som 

kan ligga i exempelvis minspel, tystnader och miljö (Patel & Davidson 2019, 105) 

 

Att vi inte kunde göra mer än en platsintervju berodde på att övriga intervjupersoner inte 

hade tid att träffa oss. Vår uppsats lider därmed av en viss tillträdesproblematik då vi dels inte 

alltid fick möta de vi intervjuade i person samt inte fick tag på fler än fem personer (Renstam 

& Wästerfors 2015, 222). 

 

7.7 Samarbete  

Från första dagen av kursen diskuterade vi om att skriva tillsammans. Emelie som har lätt till 

idéer kom redan första dagen med alternativ till en undersökning och vi båda fastnade för 

rekrytering och jämställdhetsaspekten. Detta gjorde att vi redan från första dagen var lika 

intresserade och engagerade i vårt arbete vilket i sin tur gjorde att samarbetet hölls på en hög 

nivå genom hela arbetet. Under undersökningens gång har vi båda deltagit i intervjuerna 

genom att ställa frågor och sedan diskutera tillsammans vad våra intervjupersoner kom fram 

till. Detta har hjälpt oss att komma ihåg det väsentliga i intervjuerna då vi ventilerade direkt 

efter och kunde anmärka på det som vi tyckte var intressant för vår uppsats. Emelie som har 

dyslexi har svårare med meningsuppbyggnader och stavning, men är en väldigt snabb 

skrivare, detta har gjort att Emelie snabbt kunde skriva ut den grundläggande basen för texten 

som Jonas sedan kunde korrekturläsa, rätta och som vi sedan jobbade vidare på för att få en 

mer berikad text. Jonas har också lättare för att koppla samman och ta del av vetenskaplig 

information som han sedan har delat med sig av till Emelie som har skrivit ner det. Detta 
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betyder att vi har kompletterat våra svagheter och styrkor under hela uppsatsperioden vilket 

har resulterat i en analyserande och vetenskapligt stark uppsats.  

 

 

8. Resultat 

 

8.1 Intervjupersoner  

Här följer en anonymiserad presentation av våra intervjupersoner.  

 

Person A: Kvinna, producent på produktionsbolag 

Person B: Kvinna, producent på produktionsbolag 

Person C: Man, producent på produktionsbolag  

Person D: Man, regissör  

Person E: Man, presstalesman på regionalt filmstöd.  

 

8.2 Fråga 1: Tillvägagångssätt för att anställa nyckelpersoner  

Enligt samtliga intervjupersoner bygger rekryteringen till en filmproduktion på befintliga 

relationer mellan olika branschpersoner exempelvis mellan regissör, manusförfattare och 

producent. Intervjuperson D säger att dessa personer sedan vänder sig som ett slags kollektiv 

till produktionsbolagen med en idé. När detta samarbete är etablerat i samband med en 

produktion är det producentens jobb att se till att produktionen drar in pengar och blir lönsam. 

Detta är enligt Intervjuperson D ett vanligt mönster när man rekryterar personal till en 

filmproduktion. I andra fall kan projekten initieras från regissörens sida från början. Även i 

dessa fall bygger personalsammansättningen i produktionen på befintliga samarbeten.  

Enligt intervjuperson B visar detta att anställningen av nyckelpersoner inte faller på en 

specifik roll, utan att det antingen kan ligga på regissören eller på producenten beroende på 

vem som hade idén av filmen först.  

 

Intervjuperson B: “Vanligtvis så tillsätter vi nyckelfunktioner i nära samtal med regissören, 

men i detalj utefter parametrarna för filmens finansiering”. 

 

Intervjuperson E pratar om att finansiärer till projekt också har en påverkan av val av 

regissörer, genom en dialog med produktionsbolagen men att det största inflytandet ligger 
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hos de senare. Intervjuperson E framhåller även att finansiärer har ett visst inflytande när det 

gäller att utveckla talangskap och skapandet av regional koppling eftersom detta kan skapa en 

inkomstkälla hos produktionsbolagen. Intervjuperson E tror dock att publiksiffrorna och 

filmens möjlighet att ta sig till stora festivaler är viktigare för branschen än rekryteringen av 

nyckelpersonernas könsfördelning.  

 

8.3 Fråga 2: Medvetenhet om den ojämställda fördelningen av nyckelroller  

Samtliga intervjupersoner säger sig ha reflekterat över det faktum att fotograf rollen nästan 

uteslutande innehas av män. Ingen av dem kunde dock ge ett säkert svar om varför de trodde 

att ojämställdheten kvarstod i denna nyckelroll. Intervjuperson A tycker att branschen i helhet 

är jämställd men av någon anledning inte just bland nyckelpersonerna. Hon tycker dock se en 

ökande medvetenheten om detta i branschen och anser att branschen är på väg mot en mer 

jämlik fördelning av nyckelroller. Intervjuperson C kunde inte hålla med om att branschen 

var ojämställd på manus -och fotosidan utan hans intryck var att det rådde en jämn fördelning 

bland dessa roller. Enligt honom var det bland regissören som ojämställdheten var tydlig.  

 

Intervjuperson C “Det är inte ojämställt i alla de grupper ni räknar upp, 

både manus, foto och producent är nästan 50/50 idag, det är regi som är 

ojämställt tyvärr, frågan om varför är svår och beror nog på flera 

faktorer.” 

 

Enligt intervjuperson D är branschen på väg mot en större jämställdhet, något han noterat på 

sina filmworkshops där allt fler unga tjejer deltar och tar plats. Att branschen fortfarande är 

mansdominerad måste enligt honom ses mot en bakgrund av att filmtekniken setts som en 

manlig domän. Även intervjuperson E nämner den historiska betydelsen och könsstrukturerna 

som ligger kvar i branschen. Intervjuperson E tar också upp att producentrollen är mer 

dominerad av kvinnliga aktörer och noterar att kvinnorna, i motsättning till männen, 

rekryterar medarbetare av båda könen. Det innebär att kvinnor som har en bärande roll inte 

har fler kvinnor runt sig i teamet. Intervjupersonen visste inte varför det var så att de som har 

inflytandet inte använder det, men tyckte det var en intressant frågeställning.  
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8.4 Fråga 3: Vad krävs för att kunna jobba med film?  

Alla intervjupersoner var eniga om att egenskaper som lyhördhet och arbetsvilja är centrala 

för att kunna arbeta med film. Att du måste kunna arbeta i grupp och vara villig att lägga 

svett och tårar för att göra ett bra jobb. Intervjupersonerna är också eniga om att filmarbete är 

en bransch där det krävs ett socialt närverk. Detta innebär att filmarbetare bör kunna passa in 

i gruppen, kunna ta kritik och även vara villig för långa arbetsdagar. Angående de speciella 

nyckelrollerna, så som regissör, säger intervjuperson D att det är viktigt att regissören 

behöver vara bra på att leda och kunna vara tydlig med sin vision över filmen.  

 

Även Intervjuperson E ser personalens sociala förmågor som jätteviktiga för 

anställningsbarheten i en filmproduktion men framhåller ändå att den kreativa visionen och 

det tekniska kunnandet spelar en större roll. Övriga intervjupersoner är också eniga om att ett 

öga för kreativitet är viktigt för nyckelpersonernas möjligheter att lyckas med filmprojekt. 

 

8.5 Fråga 4: Vilken roll spelar vänskapsband till rekryteringen av en 

filmproduktion?  

Intervjupersonerna är eniga om att vänskapsband och gemensamma erfarenheter från tidigare 

produktioner spelar roll för möjligheten att få uppdrag inom filmbranschen. Detta gäller såväl 

foto, manus och regi. Mellan manus, regi och producent etableras ofta en triangel innan 

produktionen startar och som kvarstår genom hela processen. Den här sortens 

arbetsgemenskaper kan enligt intervjuperson B framstå som ett vänskapsband. 

 

Intervjuperson D ser ett annat mönster när en producent hellre vill anställa en regissör som är 

känd och vet att personen gör ett bra jobb för att säkra inkomsten till filmen. Han håller dock 

med om vänskapsbandens betydelse när det handlar om att rekrytera pålitligt folk som man 

vet får jobbet gjort. Detta kan ses genom att regissören hellre anställer en manusförfattare 

som hen har jobbat med tidigare då man känner trygghet i att jobbet blir utfört på liknade sett 

som vid tidigare samarbeten. 

 

Intervjupersonerna är också eniga om att dessa slags befintliga branschrelationer gör det svårt 

för debutanter att få in en fot i filmbranschen då man där hellre anställer människor som man 

redan har jobbat med. Man tar helst inte risken att anställa en nykomling. Enligt 

Intervjuperson D är det framför allt genom producentrollen som de sociala banden i 
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branschen upprätthålls. Enligt honom ligger det i producentrollens natur att prioritera 

säkerhet och förutsägbarhet i produktionen. Det leder till att man helst anställer en regissör 

som har tidigare erfarenhet av långfilmsproduktion.  

 

Intervjuperson B säger att regissören har påverkan på hela sitt team men att producenten 

oftast är initiativtagaren. Intervjuperson D säger också att regissören alltid har inflytande över 

vilken fotograf som ska jobba på filmen och därmed har vänskapsbanden en stor betydelse. 

Detta genom att regissören jobbar tätt ihop med sin fotograf och därför vill ha någon som 

redan känner till regissörens visioner och kreativa uttryck. Intervjuperson C håller med att 

regissören alltid har en påverkan på vem som blir fotograf och menar att manusförfattare och 

regissör ofta har ett nära långtgående samarbete och kommer som par till producenten.  

 

 

9. Analys  

Med hjälp av svaren från våra intervjuer och den statistik som vi har sammanställt kan vi nu 

analysera våra frågeställningar: Varför är den svenska filmbranschen ojämställd när det gäller 

nyckelrollerna regissör, manusförfattare, producent och fotograf. I vilken mån finns det en 

medvetenhet hos intervjupersonerna om ojämställdheten som råder i filmbranschen och i 

vilken utsträckning upplevs den som ett problem?  

 

9.1 Kvinnorna finns men syns inte  

Enligt Svenska Filminstitutets statistik så vet vi att det är relativt jämställt inom 

nyckelrollerna av filmer som har producerats med en lågbudget, men ju högre budgeten blir 

desto fler kvinnor försvinner i nyckelpositioner förutom producentrollen (Wikstrand 2018, 

12). Så varför försvinner kvinnor i de högre positionerna? Vi vet att bankmännen i ett tidigare 

stadie av filmbranschen bara ville finansiera filmproduktioner av män (Stigsdotter, 2016). I 

dag har vi en statlig filmpolitik som ska garantera att minst 40 procent av de som får stöd ska 

vara av ettdera könet inom nyckelrollerna manusförfattare, producent och regissör 

(Proposition 2012/13:22. 25). I lågbudgetfilmer, där kvinnor och män är relativt jämställda, 

står Svenska Filminstitutet oftast för runt 45 procent av budgeten (Wikstrand 2018, 13). 

Bland högbudgetfilmer är det endast 23 procent av budgeten som kommer från Svenska 

Filminstitutet (ibid). Detta innebär att ju fler andra finansiärer som involveras i budgeten 
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desto färre kvinnor blir det i nyckelrollerna. Innebär det att ansvaret för det läckande röret 

ligger hos produktionsbolagen eller finansiärerna?  

 

Enligt vårt svarsmaterial tyder vissa saker på att branschens finansiella struktur missgynnar 

kvinnorna. Intervjuperson E berättar att finansiärerna för nära samtal med produktionsbolaget 

om nyckelroller och kan ha en viss påverkan på vem som till exempel väljs som regissör. 

Oftast ligger dock inflytandet hos producenterna i produktionsbolaget då det är de som 

scoutar efter romaner som en potentiell manusförfattare kan adaptera till film. Genom vår 

statistik får vi reda på att producentyrket är relativt jämställt, vilket innebär att det finns 

flertal kvinnor i dessa positioner. Varför är då inte de kvinnliga producenterna mer mån att se 

mer jämställdhet bland de andra nyckelrollerna, om de har ett inflytande? Hela ansvaret 

kanske inte riktigt ligger hos dem, för en producent behöver finansiera sitt startade projekt via 

bland annat Svenska Filminstitutet, egna insatser, distributörer och fonder. Detta betyder att 

fördomar om, eller förmedlade åsikter, från de som ska finansiera spelar roll i val av personer 

i nyckelroller, då deras investering är avgörande om filmen får en hög budget eller inte. 

 

Intervjuperson E berättar också att när de finansierar ett projekt är de främst intresserade av 

filmer som har potential att visas på stora kända festivaler och har en regional koppling mer 

än en könsbalanserad arbetsgrupp. Så om inte finansiärerna bryr sig att det var 72 procent 

män som var regissörer av de filmer som gick på bio 2018, finns det då någon möjlighet att 

bryta mönstret?  

 

Intervjuperson D trodde att det var ojämställd inom nyckelrollerna för att film förut 

associerades väldigt mycket med teknik vilket intresserade män mer än kvinnor. Han berättar 

också att det idag på workshops för unga är flest tjejer som kommer och är intresserade av att 

få lära sig. Detta innebär att påstå att det är fler män än kvinnor som är intresserade av film 

inte är hållbart i en analys om varför det inte är jämställt i branschen. Det kan dock ha att 

göra med att fler män under en längre tid har arbetat med film och sitter idag på positioner 

där kvinnor inte än har fått möjligheten att sitta. Vad som menas med detta är att investerares 

mål i slutändan alltid handlar om att tjäna pengar, filmbranschen är inget undantag. 

Lågbudgetfilmer som visas på bio är ingen succe hos biobesökarna. På fem år var det 30 000 

personer som såg lågbudgetfilmer jämfört med de 450 000 personer som såg på 

högbudgetfilmer (Wikstrand 2018, 20). Här märker vi hur viktig finansieringen är för att en 

film ska nå sin publik och sedan innan vet vi att kvinnor inte än har en jämställd position när 
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det gäller högbudgetfilmer. Enligt samma rapport får manliga regissörer i snitt mer 

biobesökare, 35 procent mer än kvinnliga regissörer för att vara exakt (ibid). Med den 

statistiken skulle man då kunna dra en slutsats om varför det är ojämställt i branschen, för att 

män drar mer publik. Men tittar man närmare på detta så ser man att det endast var 31 filmer 

under dessa fem år som var regisserade av kvinnor jämfört med män som hade över 107 

filmer och dessutom 25 procent högre budget (Wikstrand 2018, 20). Så filmer från manliga 

respektive kvinnliga regissörer attraherar faktiskt lika stor publik i förhållande till sin budget, 

men filmer regisserade av män är betydligt fler och genererar därmed en större publik totalt 

(Wikstrand 2018, 21).  

 

9.2 Att vara vänner är ett kriterium  

Vi har sett att anställningen av filmarbetare och mer specifikt nyckelrollerna utformar sig lite 

annorlunda jämfört med andra branscher. Vänskapsband spelar stor roll i rekryteringen av 

nyckelroller och att man gärna arbetar med personer man antingen har arbetat med tidigare 

eller personer som är kända sedan innan och har ett namn i branschen. Herrman tar också upp 

detta i sin studie och kommer fram till att de flesta får jobb genom rekommendationer när 

hennes intervjupersoner berättar att de skulle rekommendera sina vänner (Herrman 2008, 45). 

Vi lägger märke till att intervjupersonerna också är eniga att kreativitet, sociala skickligheter 

och lyhördhet är viktiga egenskaper för att få en chans att jobba inom film. Detta är ord som 

vi tidigare har fått ta del av i Herrmans studier, att vara trevlig är nämligen ett kriterium för 

vidare anställning. Detta innebär att subjektiva ordval styr rekryteringen och verkar gynna 

män (ibid).  

 

Inom film jobbar man som ett lag och därför att det viktigt att ha egenskapen att komma 

överens med andra människor (Herrman 2008, 61). Vi vet också att de subjektiva ordvalen 

om vem som blir anställd är en definitionsfråga av producenten. Ordvalen som kreativitet, 

sociala skickligheter och lyhördhet är en benämning som egentligen inte har någon fast 

grund. Många manliga och kvinnliga regissörer är säkert lika kreativa, men får ändå inte 

samma förutsättningar att göra film. Det finns regissörer idag som inte är socialt skickliga, 

men ändå har ett namn i filmvärlden. Så hur kommer det sig att både intervjupersonerna och 

vår teori tar upp dessa begrepp som en självklarhet för att kunna jobba med film när det i 

slutändan inte alltid har någon betydelse om vem som får jobbet? Herrman tar upp 

förklaringen om “personkemi” alltså att producenten måste känna att du är rätt person för 
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jobbet (Herrman 2008, 44). Fråga är om producenten känner detta beroende på hur intäkterna 

kommer se ut i slutet av projektet, eller beroende på kreativiteten som de har benämnt är ett 

av kriterierna? Funderingen kommer inte kunna få några uppriktiga svar men dessa begrepp 

kan vara undanflykter i benämningen vem som anställs, då branschen är klassad som kreativ 

och därmed kan rekrytera utifrån subjektiva ordval då det inte finns någon som kan reglera 

det. 

 

Intervjuperson D tog upp att manusförfattaren och regissören jobbar på ett projekt 

tillsammans och söker upp en producent, eller att producenten har ett manus som den sedan 

söker upp en regissör för. Denna typ av vänskapssortering innefattar också arbetet som 

fotograf. Intervjuperson B berättar att regissören nästan alltid väljer sin fotograf och då oftast 

någon som personen har jobbat med under en längre tid för att de redan känner till varandras 

kreativa språk. Detta gör det svårt för nyetablerade fotografer att få in en fot i branschen. 

Antingen måste de redan ha kontakt med en nyetablerad regissör där de gör resan 

tillsammans eller gå den “långa vägen” och skapa ett såpass stort varumärke runt sig själv att 

en regissör är villig att satsa på ett nytt samarbete.  

 

Inte nog med att det är svårt att vara debutant, vi har sett att detta skiljer sig mellan kvinnliga 

och manliga debutanter. 2009 är det knappt 30 procent av debutanterna kvinnor (Svenska 

Filminstitutets rapport 2010, 5). Dessutom tar i snitt sex år för en person från Stockholms 

Dramatiska Högskola och Göteborgs Filmhögskola Valand att regidebutera (ibid). I snitt är 

en kvinna 42 år gammal, och en man 38 år gammal när de debuterar som regissör (ibid). Det 

är alltså inte unga personer direkt från skolan som inte får en chans in i filmbranschen, utan 

vuxna personer där männen debuterar betydligt mer än kvinnorna.  

 

Det är svårt att debutera då vänner värderas högt i anställning, men av de som debuterar är 

flertalet män. Detta kan också vara på grund av nedvärderingen av kvinnligt attribut som 

formas av sociala rollfördelningar. En man som får makt anses oftare som ett normalt betande 

jämfört med en kvinna i samma situation, då kvinnliga egenskaper anses som svagare 

(Wilson 2017, 209). På grund av uppmuntran kring olika typer av manligt och kvinnligt 

beteende så hindrar detta, på ett undermedvetet sätt, kvinnor från positioner som rymmer 

makt, auktoritet och prestige (ibid). 
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9.3 Arbetsförhållande anpassat för män  

Att jobba med film är ett speciellt arbetsförhållande och passar inte alla människor då du 

både har kreativa och sociala påfrestningar. Du förväntas vara flexibel och kunna ta arbeten 

runt om i landet i olika filmpooler (Herrman 2008, 95). Så långt är filmbranschen gjord för 

dig som gillar nya äventyr och att jobba under annorlunda omständigheter. Men vad händer 

när vi sätter detta i aspekt till de sociala villkor som är satta i samhället? Wing-Fai, Gill och 

Randle (2015) tar upp hur kvinnor under en längre tid har blivit förknippade med sitt ansvar 

kring hemmet och familjen, vilket innebär att definitionen att kunna vara flexibel och finna 

sig i obekväma arbetsmiljöer inte passar in i den ramen (ibid). Den norska rapporten skriven 

av Svanhild Sørensen diskuterar just dessa könsaspekter bland arbetsvillkoren (Sørensen 

2010). Att osäkra arbetsformer, obekväma arbetstider och intensiva arbetsperioder påverkar 

villkoren för kvinnors chans i filmbranschen jämfört med männen och det är därför det hittas 

fler kvinnor i exempelvis TV där det råder andra arbetsförhållanden (ibid). Det har sedan 

1980-talet skrivits om ett glastak som definierar att kvinnor saknar familjevänliga 

anställningskrav och därmed får svårigheter att komma in på utbildningar, att få ta del av 

karriärmönster och drabbas av informella hinder (Wilson 2017, 131). På grund av 

“mansklubbar” som existerar i de högre hierarkierna har oftast kvinnor med samma 

erfarenheter och positioner som män svårt att komma högre i arbetslivet på grund av 

fördomar, bristande mentorskap för den fortsatta karriären och det uttalande familjeansvaret 

(Wilson 2017, 52). Grugulis och Stoyanova skrev också i sin studie att fast kvinnor och män 

nätverkar lika mycket i film och tv-sektorn så får ändå den vita medelklassmannen lättare till 

arbete än kvinnan (Grugulis & Stoyanova 2012, 1326). 

 

10. Slutsats 

Utifrån vår undersökning har vi fått fram att det finns en medvetenhet om att filmbranschen 

är ojämställd och att intervjupersonerna tror att det kommer att bli bättre. Utifrån vår analys 

är ojämställdheten kopplad till finansiärer, sociala företeelser och rekrytering av vänner. Vi 

har förståelse att folk som investerar vill tjäna pengar och därmed inte utsätter sig för några 

större risker utan satsar på säkra kort. I detta fall de personer som redan har skapat sig ett 

namn och är kända av biobesökarna. Vi har också fått höra ord som används vid rekrytering 

till exempel kreativitet och lyhördhet. Dessa ord är egentligen ytterst subjektiva och är svåra 

att koppla till konkreta egenskaper. Anställningen faller då på vänskapsband som bär en stor 

vikt vid rekrytering. Nyckelrollerna i en produktion vill oftast arbeta med personer som de 



24 

 

redan känner, då tryggheten och samarbetet mellan de olika parterna är en viktig del för att ett 

filmteam ska fungera. Arbetsförhållandena är heller inte anpassade efter de sociala normer 

som kvinnor har blivit tilldelade och därmed väljer de andra vägar där arbetsförhållandena ser 

annorlunda ut, som i till exempel tv-branschen. 

 

Könsfördelningen inom svensk film är ojämställd för att vi under en längre tid har skapat en 

arbetsmiljö som gynnar de som har varit aktiva i branschen under en längre tid och i detta 

fallet män. Den är också ojämställd för att producenter väljer olika nyckelroller utifrån 

chanserna att få en hög budget, där kvinnor verkar falla bort i diskussionen. Branschen ter sig 

också vara ojämställd för att de flesta nuvarande nyckelpersoner väljer att rekrytera vänner. 

vilket i sin tur ser ut att gynna män. Svenska Filminstitutets satsning för jämställdhet fungerar 

i lågbudgetfilmer, men biobesökarna ser på högbudgetfilmer. Det är nästan lika många 

kvinnor som tar examen från två stora regiutbildningar, men bara en fjärdedel av de som 

regidebuterar är kvinnor. Filmer från manliga respektive kvinnliga regissörer attraherar lika 

stor publik i förhållande till sin budget, men filmer regisserade av män är betydligt fler. Så 

varför är då den svenska filmbranschen fortfarande ojämställd? För att vi inte har gett våra 

kvinnliga kollegor chansen. 
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