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Sammanfattning
Millennium-filmerna har setts av miljoner över hela världen. Filmerna är baserade på
författaren Stieg Larssons Millennium-trilogi. Det talas ofta om en så kallad
Millennium-effekt. Menhur ser Millennium-effekten ut? Hur stort är
marknadsföringsvärdet? Vad betyder det för näringslivet? Hur påverkas turismen? I
den här rapporten presenteras vad filmerna betyder för Stockholmsregionen.

De grundläggande faktorerna bakom effekten är författaren Stieg Larssons Millenniumtrilogi och under de senaste åren i allt högre utsträckning filmatiseringen av böckerna.
Även intresset för författaren Stieg Larsson förstärker intresset.
Effekten går direkt att observera i de tiotusentals turister som sedan 2008 årligen väljer
att gå någon av Millennium-vandringarna.En annan indikator är vittnesmål från de
näringar som ser direkta eller indirekta effekter från Millennium-historierna.
Förstärkt med den amerikanska filmen som spelas in i Stockholmsregionen kan vi
förvänta oss en Millennium-effekt med drygt 3 procent ökad turism till Stockholm
under perioden 2009-2013 om vi antar att alla andra faktorer hålls konstanta.
De svenska Millennium-filmerna spelades in 2008-2009. Filmernas totala budget
uppgick till drygt 100 miljoner kronor varav uppskattningsvis 93 miljoner kronor gick
till regionen i form av löner, inköp av tjänster, boende, transporter med mera. Man kan
observera en så kallad multiplikatoreffekt, det vill säga de summor som investeras och
spenderas skapar tillväxt i flera led:Regionens näringsidkare ökar sina inköp tack vare
det som konsumeras och investeras under filmproduktionen. Produktionen av filmerna
sysselsatte drygt 150 personer, de flesta av dem från Stockholmsområdet vilket innebär
att löner och ersättning i mycket stor del beskattas och används i regionen.
Värdet av exponeringen av regionen Stockholm-Mälardaleni de svenska Millenniumfilmerna uppskattas till 960miljoner kronor.
Beloppet bygger på att filmerna fram till nu och under 2011 kommer exponeras för
drygt 120miljoner publikkontakter via tv, dvd, bio och internet, varav 20 miljoner
biobiljetter. Publiksiffrorna som anges i rapporten baseras på jämförbara filmer.
Exponeringsvärdet utgår från värdet av produktplacering och antal genomsnittliga,
tydliga exponeringar av miljöer från Stockholm-Mälardalen i filmerna.
Exponeringsvärdet för filmerna från andra kontaktytor, såsom annonser, massmedia
och webb, uppskattas till minst 300 miljoner kronor och når upp emot en halv miljard
unika personkontakter. Kopplingen, associationerna, till Stockholmsregionen i
Millennium-berättelserna är tydlig och värdet för regionen omfattarockså dessa
exponeringsytor.
Under 2010-2011spelasen amerikansk version av Män som hatar kvinnor in med Daniel
Craig i rollen som Mikael Blomkvist och RooneyMarasomLisbeth Salander. Filmen
regisseras av David Fincher och spelas till stor del in i Sverige. Filmenhar premiär i
december 2011 och kommer sannolikt bli en stor internationell framgång. Filmen kan
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förväntas nå en biopublik på upp emot 120 miljoner personer under de första veckorna
efter premiären och ytterligare hundratals miljoner åren efter på dvd och tv.
Ett scenario där vi räknar på effekter på besöksnäringen i Stockholms stad 2009-2013
visar på att Millennium-filmerna kan bidra till ökade turistströmmar som under
perioden konsumerar för åtminstone 430 miljoner kronor.
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1. Inledning
1.1. Introduktion
Intresset för Stieg Larsson och Millennium-trilogin har aldrig varit större än idag. Sedan
2005 har böckerna sålt i 50 miljoner exemplar i över 40 länder. För att jämföra
storheten i volymer är det drygt 10 miljoner fler sålda böcker under drygt fem år än vad
Wallanderböckerna har sålt sedan början av 1990-talet. I mars 2011 ligger böckerna på
topplistor i flera länder. Den andra boken i serien Flickan som lekte med elden med
engelska titeln The Girl WhoPlayedWithFire är den första översatta boken att bli
nummer ett på brittiska boktoppen.1
Millennium-hajpenhar förstärkts av intresset för författaren Stieg Larssons liv och
tvisterna efter hans död. Det har också publicerats en rad svenska och utländska
biografier om Stieg Larsson och han är också på väg att bli en dokumentär seriefigur2.
Stieg Larsson är idag nummer sex på magasinet Forbes lista över de avlidna kändisar
som tjänar bäst.
Trilogin har filmatiserats och resulterat i tre långfilmer och sex avsnitt för tv med Noomi
Rapace och Michael Nyqvist i huvudrollerna. Filmerna som sålts till ett sextiotal länder
har rönt stor internationell uppmärksamhet. I februari 2011 vann första filmenThe Girl
With The Dragon Tattoo till exempel pris för ”bästa icke-engelskspråkiga film”
vidBAFTA-galan i London3 Filmen har också fått Critics Choice Award och senast utsedd
till bästa thriller av filmtidningen Empire.
2010-2011spelas en amerikansk version in av Män som hatar kvinnor(The Girl With The
Dragon Tattoo). Filmen regisseras av David Fincher som tidigare gjort
filmsuccéernaSeven och The Social Network. Mikael Blomkvist spelas av Daniel Craig och
rollen som datahackern Lisbeth Salander görs av Rooney Mara (som också är med i The
Social Network). Filmen har premiär i december 2011 och förväntas bli en stor
internationell filmsuccé och har möjlighet att nå en publik på hundratals miljoner
personer.
De svenska Millennium-filmerna är till stor del inspelade i Stockholmsregionen:
Stockholm, Nacka och Gnesta med flera platser.IStockholm har man de senaste åren sett
ett ökat intresse från turister som kommer till regionen för att besöka platser som
förknippas med författaren Stieg Larsson och Millennium-trilogin. Det finns guidade
turer i fotspåren av författaren och berättelserna. Det finns paketresor och kryssningar i
fotspåren av Stieg Larsson och Millennium.
Sammantaget har böcker, filmer och intresset kring Stieg Larsson lett till ett stort
intresse för Sverige både som filmland och besöksland. Millennium-filmerna lockar dem

1

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Girl_Who_Played_with_Fire
DI 2010-11-14 http://di.se/Default.aspx?sr=12&tr=280638&rlt=0&pid=219971__ArticlePageProvider&epslanguage=sv
3
http://www.bafta.org/awards/film/2011-film-awards,1572,BA.html#jump7
2
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som läser böckerna och de som ser filmerna lockas att läsa. Den amerikanska filmen kan
förväntas skapa ett ännu större intresse för att åka till Sverige och Stockholmsregionen.
Millennium har gett stort genomslag i världen. Filmerna och produktionerna har
bidragit till att sprida bilden av Stockholm och Sverige. Denna rapport syftar till att
sammanfatta, analysera och kommentera vad filmproduktion och filmer bidrar med till
regionen.

1.2. Om uppdraget
Studien är genomförd på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Filmregion StockholmMälardalen, Stockholm Business Region Development, Nyköpings kommun och Film i
Sörmland.
Rapporten om de svenskaMillennium-filmerna är en av fyra rapporter som belyser det
ekonomiska värdet av filmproduktioner i Stockholm-Mälardalen och Sörmland. De tre
andra rapporterna blir klara under våren och belyser ekonomiska effekter från tyska tvserien Inga Lindström, svenska filmen Puss och vad reklamfilmsproduktion betyder för
regionen.
Denna rapport syftar till att analysera de direkta lokala och regionalekonomiska
effekterna från produktionen av de svenska Millennium-filmerna i form av ökad
sysselsättning och konsumtion av varor och tjänster under produktionstiden. Hur och i
vilken utsträckning stimuleras den lokala ekonomin, dels under själva produktionsfasen,
dels genom ökad turism? Alltså, hur stort är det ekonomiska värdet för näringsidkarna i
regionen – både under och efter produktionen?
Och vidare de mer långsiktiga effekterna för vad exponeringen av regionen genom
filmerna betyder för uppfattningen om regionen, hur exponeringen kan värderas och
vilka effekter vi kan se och förvänta oss från turismen.
Exponeringsvärdet utgår dels från exponeringen i filmerna och dels från värdet av
förstärkande effekter från exempelvis marknadsföring i form av annonser, artiklar och
recensioner kopplade till filmerna. Värderingen baserar sig på hur stor publik filmerna
har nått och en uppskattning av hur många de beräknas nå under 2011. Värdet baseras
påen metod för att uppskattavärdet från produktplacering.
När det gäller delen som belyser turisteffekterna är det inte möjligt att frikoppla de
svenska filmerna från böckerna och intresset för författaren. De samverkar. Däremot
förs ett resonemang om vilka effekter regionen kan se och förvänta sig från en
exponering av regionen i en internationell filmframgång.
Rapporten ska bidra med empiriska fakta och stärka kunskapen om filmens
värdeskapande effekter för regionen och kunna bidra med underlag och ingångar till en
mer ekonomiskt orienterad diskussion om filmproduktion och filmers betydelse för
regional utveckling.
Exponering av en plats eller region betingar ett värde. Frågan är hur man kan värdera
exponeringen av en region genom filmer? Vad genererar filmproduktioner för

www.cloudberry.se

6

Cloudberry Communications AB

ekonomiska effekter för regionen? Vad är det värt och vilka effekter kan man förvänta
sig på turistströmmar till regionen? Det är några av de frågor som delrapporten
besvarar.
Rapporten är genomförd av Joakim Lind, medieanalytiker på Cloudberry Communications
AB som huvudkonsult och Madeleine Sparre, chefsanalytiker på Oxford Research. För
second opinion och vägledning i frågor som rör exponeringsvärden och kontaktytor har
Jan Schiratzki, K2 Analys, medverkat.
Sammanfattningen av exponeringen i sociala medier har genomförts av Niclas Holmqvist,
Cloudberry. För kompletterande underlag och korrektur har Emelie Carlander, Cloudberry,
bidragit. Jenny Nordlöw på Oxford Research har genomfört intervjuer och faktainsamling.

1.3. Om de svenskaMillennium-filmerna
Millennium-böckerna har filmats under 2008 - 2009 och resulterat i tre långfilmer och
sex avsnitt anpassade för tv, samtliga producerade av YellowBird.
Filmerna har i skrivande stund sålts till ett 60-tal länder, däribland Storbritannien,
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, USA, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz,
Polen, Grekland, Mexiko, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Peru, Colombia,
Venezuela, Kanada, Australien, Japan, Österrike, Sydkorea och Portugal.
Filmerna har hittills nått en publik på cirka 30 miljoner personerbara på bio och dvd.
Tv-siffror saknas eftersom de i många länder börjar visas på tv först under 2011, men
prognoser visar att filmerna kommer att nå en publik om uppskattningsvis minst 123
miljoner bruttokontakter under 2011. Se vidare avsnitt 4.3. Publikprognoser och
kanaler.
I slutet av juni 2010 hade den första filmen, Män som hatar kvinnor, spelat in över 800
miljoner kronor världen över.
I Bilaga 1 sammanfattas filmernas ramberättelser.

1.4. Metod och avgränsning
Beräkning och uppskattning av värdet för det regionala näringslivet och turisteffekter
under själva filmproduktionen utgår från budget, distributions- och försäljningssiffror
och andra uppgifter från produktionsbolagen. Rapportskrivarna har kompletterat
uppgifternamed studier av offentlig statistik, mediabevakning, andra rapporter inom
området samt personliga intervjuer med aktörer inom näringsliv, filmproduktion samt
turism. I slutet av rapporten finns en förteckning över referenser och källor.
För att beräkna exponeringsvärdet eller marknadsföringsvärdet av att regionen
exponeras i film använder vi motsvarande metod som används för att beräkna värdet av
produktplacering. Vi tittar på hur många gånger platsen exponeras med
turistbildsassociationer per film och hur stor publik – hur många kontakter som ser
www.cloudberry.se
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filmen. Antalet kontakter multipliceras med kontaktkostnaden motsvarande vad det
skulle kosta att göra reklam under samma tid och i samma kanal.
I rapporten uppskattas också annonsvärde och exponeringsvärde från exempelvis
annonsering och massmedierapportering.
Scenarier för turismutvecklingen kopplat till Millennium-filmerna bygger på
erfarenheter från andra platser och regioner.
Rapporten fokuserar inte på avkastningen på investerade skattemedel i
filmproduktionerna, eller den kompetensuppbyggnad som kan ske lokalt tack vare att
filmproduktioner attraherar företag och kompetens inom de kreativa näringarna.

2. Effekter under filmproduktionen
2.1. De kreativa näringarna
Filmproduktion är inte specificerat som en särskild bransch i befintlig ekonomisk
statistik och modeller. Den ingår i begreppet kreativa näringar, som även omfattar
arkitektur, design, foto, konst, litteratur, media, mode, dataspel, musik, måltid,
scenkonst, turism och besöksnäring4. Även internationellt används begreppet
creativeindustries.
I Sverige används även uttrycket upplevelseindustri, som betyder ungefär samma sak.
KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) myntade begreppet i
början av 1990-talet och definierade det som ”ett samlingsbegrepp för människor och
företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och
leverera upplevelser i någon form”.5 I begreppet upplevelseindustri ingår även turism,
måltider och upplevelsebaserat lärande.
Kreativa näringar handlar om att skapa och exploatera immateriella tillgångar. Film och
rörlig bild har en framträdande roll bland de kreativa näringarna.
Enligt en studie som EU-kommissionen lät göra 2006, den så kallade KEA-rapporten(The
Economyof Culture in Europe)har kulturen och den kreativa sektorn en högre tillväxttakt
än EU:s ekonomi i övrigt. Sektorn och närliggande branscher svarade för 2,6 procent av
EU-ländernas BNP 2005, vilket var betydligt mer än den traditionella
tillverkningsindustrin. Studien visar också att den kreativa sektorn har kopplingar till
innovation och utveckling inom tekniksektorn. Dessutom är den kulturella och kreativa
sektorn av stor betydelse för regional och lokal utveckling.
Främjande av kultur som en kreativ faktor för att förverkliga Lissabon-strategin är ett av
de tre delmålen i EU:s agenda för kultur, som antogs av ministerrådet i november 2007.
Strategin syftar övergripande till att trimma EU till världens mest konkurrenskraftiga
ekonomi.

4
5

Tillväxtverket
Från möten till tillväxt?Effektutvärdering av KK-stiftelsens satsning påupplevelseindustrin.
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En attraktiv miljö för filminspelning kan locka både inhemska och utländska
filmproducenter till platsen och skapa värde för det lokala näringslivet. Dels direkt
genom investeringar, arbetstillfällen och omsättning på plats och dels i form av till
exempel ökad turism.Hur stor del av en eventuellt ökad turistström beror på en specifik
film och inget annat?
De filmer som produceras i Sverige finansieras med både privata och offentliga medel.
Många gånger handlar det om samproduktioner med andra länder. De regionala och
samhällsekonomiska effekterna av filmproduktion uppstår i flera led. Dels vid
investeringen och vid förbrukningen av investeringen under själva produktionen, dels
genom den avkastning/intjäning som filmen skapar.

2.2. Ekonomiska effekter av filmproduktion
Genomsnittlig budget för en svensk film är omkring 20 miljoner kronor enligt
Filmregion Stockholm-Mälardalen6. En sammanställning av samtliga svenska långfilmer
som producerades för biografvisning 2007 visade att en genomsnittlig budget låg på
drygt 17 miljoner kronor.7
Enligt KEA-rapporten och i andra EU-sammanhang där man behandlar frågor om kultur
och tillväxt lyfts filmbranschen fram som en viktig kreativ näring.
Utmärkande för kreativa näringar är att de skapar olika typer av mervärden som
konsumenter är beredda att betala extra för. Det gäller även filmbranschen, med sin
närhet till teknik och teknikutveckling. Det finns även flera andra skäl till att filmen
anses ha central betydelse inom den kreativa sektorn.
Filmproduktion bidrar till sysselsättning inom ett mycket stort antal yrken. Film har
också kopplingar till andra kreativa näringar som kräver samma typer av kompetens
som filmproduktion, vilket leder till att filmproduktion kan bidra med tillväxt även där.
Filmen har dessutom förmågan att ge bilder av samhällen, miljöer och kulturer, som i sin
tur kan marknadsföra ett land eller en region. Ett uttryck för det finner man i den
framväxande filmturismen.
Sammanfattningsvis kan man säga att filmproduktion påverkar:
1. Näringsliv och sysselsättning, under filmproduktionen och på sikt genom att
företag som verkar inom de kreativa näringarna etableras i regionen.
2. Turism, såsom hotellnätter, restaurangbesök, besök på sevärdheter och
aktiviteter såsom Millennium-vandringarna
3. Image, det vill säga ökad kännedom om regionen

2.3. Stockholm-Mälardalen som filmregion
Att producera långfilmer är en omfattande ekonomiskverksamhet, som grovt kan delas
in i förarbete, inspelning och efterarbete (postproduktion). Var förarbetet
6
7

Ingrid Rudefors, filmkommissionär på Filmregion Stockholm-Mälardalen
Vägval för filmen, SOU 2009:73, sid 42

www.cloudberry.se

9

Cloudberry Communications AB

ochefterarbetet äger rum beror på var produktionsbolaget är baserat och var det har
sina resurserlokaliserade. Om filmen spelas in i studio gäller detta även
inspelningsfasen. Om det däremot är av betydelse för handlingen med vissa bestämda
orter eller platser, eller viss naturmiljö, så kommerdet att styra valet av inspelningsplats
(även om det idag med datorns hjälp i stor utsträckning går att manipulera miljöer).
Denna studie har dock inte för avsikt att ta reda på hur filmbolagen ser på StockholmMälarregionen som plats för filmproduktioner. ”Film follows the money”, det vill säga
där villkoren är bäst, dit flyttar produktionen.
Olika städer och regioner har olika strategier för att locka filmproduktioner. I New York
handlar det till exempel om skattelättnader, fri poliseskort, gratis möjlighet att använda
offentligt utrymme i staden och olika rabatterbjudanden. I London har filmbolagen till
exempel fritt användande av lokal personal för att hitta filmplatser, få rabatterade
boendekostnader på hotell eller få hjälp av en polisenhet helt dedikerad till att assistera
filmproduktion.8
Stockholm har figurerat i åtskilliga filmer under årens lopp. Efter att svenska
filmproduktioner under flera år i stor utsträckning har lokaliserats till andra orter i
Sverige, till exempel Trollhättan och Skåne, ser vi nu åter att större produktioner filmas
på plats. Filmregion Stockholm-Mälardalen erbjuder lokalt stöd och assistans för
svenska och internationella filmproducenter som är intresserade av att filma i regionen.
De komparativa fördelar och styrkor som framhålls när det gäller Stockholm-Mälardalen
som filmregion är bland annat att det i denna region finns en stor samlad kompetens
kring filmproduktion, närhet till olika miljöer (medeltida stad, skog/åkermark, slott och
slottsparker, modern citymiljö, skärgård, vatten med mera), låg kriminalitet, goda
språkkunskaper och att det är förhållandevis enkelt att få de tillstånd som krävs för
filminspelningar.
Det kan också handla om att ta fram varor och kringtjänster kopplade till filmerna.
Fenomenet filmturism kan därmed ses som ett exempel på hur filmen ger ekonomisk
stimulans även utanför själva filmbranschen och filmmarknaden, genom ökad
sysselsättning och nya intäktskällor från andra områden.

2.4. Produktionsfasen
Under produktionsfasen behöver filmprojektet köpa in olika tjänster och
produkter, vilket generar intäkter till näringslivet i regionen. Det handlar dels om
direkta effekter och dels indirekta effekter då köp av varor och tjänster i sin
tur genererar ökad efterfrågan på arbetskraft, varor och tjänster i nästa led och så
vidare.

8

Källa: Filmen och staden, Stockholm Film Commission, 2005
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Figur 1. Översikt över näringslivseffekter under en filmproduktion
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Nöjen, fritid,
sparande etc.

Direkta effekter

Indirekta effekter

Utöver de direkta och indirekta effekterna, skapar en filmproduktion ytterligare effekter
genom ökad efterfrågan/konsumtion till följd av ökade inkomster, en utökad
multiplikatoreffekter. I denna rapport berör vi dessa effekter översiktligt. Det finns olika
beräkningar gjorda i andra studier av underhållningsbranschens betydelse för
samhällsekonomi. I en rapport om film i Skåneanvändes multiplikatorn 1,5.9Mått i
samma storleksklass har även använts i andra studier om filmers effekter på
näringslivet.
Multiplikatoreffekter går ut på att en ökning av konsumtion eller investeringar, ökar
inkomster mer än den ursprungliga ökningen, en så kallad multipel ökning. Detta på
grund av att den ursprungliga ökningen av konsumtionen leder till att fler anställs som i
sin tur får lön som de spenderar, vilket driver på nya investeringar och så vidare.
En filmproduktion omfattar kreativt arbete i flera led, från idé- och manusstadiet till det
hantverksmässiga och konstnärliga hos bland annat scenograf, fotograf och
skådespelare, och vid efterarbetet hos till exempel klippare, ljudläggare, kompositör och
musiker. Filmproduktionen är både teknik- och personalintensiv. En långfilmsinspelning
inbegriper ungefär 35 olika yrken och produktionen som helhet arbetsinsatser inom
cirka 120 olika professioner.
I Sverige arbetar i dag cirka 84 000 personer inom kultur- och mediebranscher. Av dessa
hardrygt 60 000 rena kultur- och medieyrken, de övriga arbetar med till exempel
försäljning, underhåll och service i respektive bransch. Antalet anställda i filmbranschen
var i november 2007omkring 6 600.10

9

Regionalekonomisk analys, Öresund Filmkommission och Film i Skåne
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen Kultur

10
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På uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv presenterade
European Cluster Observatory våren 2010, i samverkan med bland annat Uppsala
Universitet, en studie som visar att regioner med hög koncentration av kreativa och
kulturella näringar har Europas högsta välfärdsnivåer. I relation till arbetsmarknadens
storlek rankas Stockholmsregionen på plats två, efter London.
Kolumn 1, ”Andel KKN”: andelen anställda inom kreativa och kulturella näringar i relation till regionens
arbetsmarknad. Kolumn 2, ”Antal anställda”: antalet anställda i absoluta tal inom sektorn i regionen.
Tabell 1 Anställda inom kreativa och kulturella näringar

Inner London, UK

Andel
KKN
5,95 %

Antal
anställda
235 327

Stockholm, SE

5,87 %

86 239

Praha, CZ

5,81 %

53 461

Bratislavskykraj (Bratislava), SK

5,01 %

21 776

Berks, Bucks and Oxon (Oxford), UK

4,94 %

80 628

Hamburg, DE

4,75 %

54 867

Kozep-Magyarorszag (Budapest), HU

4,69 %

82 429

Oslo og Akershus, NO

4,61 %

39 778

Oberbayern (München), DE

4,32 %

97 050

Karlsruhe, DE

4,30 %

55 794

Madrid, ES

4,30 %

172 800

West-Nederland (Amsterdam), NL

4,23 %

195 646

Berlin, DE

4,15 %

60 736

Île de France (Paris), FR

4,15 %

301 895

Lazio (Rome), IT

4,11 %

118 047

Källa: Dominic Power (Uppsala Universitet) och Tobias Nielsén (VolanteQNB Research) (2010), “Priority Sector
Report: Creative and Cultural Industries” (European Cluster Observatory).

2.5. Effekter under produktionen av Millennium-filmerna
De svenska Millennium-filmerna hade en sammanlagd budget på mer än 100 miljoner
kronor. Från början var det tänkt att del två och tre i trilogin enbart skulle bli tv-filmer,
men i efterhand gjordes även de om till långfilmer för bio. Av den totala budgeten gick
merparten till Stockholm-Mälardalen. Resterande lades på musik och efterbearbetning i
bland annat Göteborg och Danmark.
För att kunna bedöma en filmproduktions samlade samhällseffekter är det viktigt att
studera följande utgiftsposter:11
Sysselsättning
Hur många personer sysselsätter filmprojektet? Anställs de på plats eller reser de
temporärt till regionen för en arbetsuppgift? Det är också av intresse att uppskatta hur
mycket fritid olika delar av personalen har att spendera i olika regioner. Detta för att
kunna bedöma hur de spenderar egna pengar på nöjen, mat, resor och så vidare.
11

Effekter av en regional filmproduktion, Etour 2006
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Boende
Boendeposten blir ofta ganska omfattande vid filmproduktioner. Vilken typ av boende
används av de inblandade i produktionen?
Kommunikationer
Hur fördelas kostnaderna för resor på olika färdsätt och mellan vilka orter kommer
personal och material att röra sig?
Anläggningar
Kommer projektet att bygga eller konstruera anläggningar, och i vilken utsträckning
kommer eventuella anläggningar att kunna användas även efter inspelningen? I
Millennium-fallet är denna post inte aktuell. Däremot förekommer platser i Stockholm,
som efter inspelningen utgör besöksmål för turister.
Övriga utlägg
Vilken övrig typ av konsumtion, exempelvis rekvisita, catering, tjänster så som
bevakning,brandskydd, och så vidare kommer projektet att generera och på vilka platser
kommertjänsterna/varorna att upphandlas?
Produktionsbolaget YellowBird har uppgett följande budget för produktionen av
filmerna. I Tabell 2nedan summerasde aggregerade kostnaderna för de tre biofilmerna
samt tv-avsnitten. Beloppen är avrundade till tusental kronor. I tabellen framgår att
nästan 90 procent av produktionens totala budget hamnat i StockholmMälardalen.12Administration, finansiella kostnader och garantibelopp har exkluderats
från sammanställningen. Analysen har även inkluderat en mer detaljerad uppdelning av
kostnadsslagen för produktionen av den första filmen, Män som hatar kvinnor.

Tabell 2 Produktion av långfilm 1, tv-filmer samt långfilmer 2 och 3.

Produktionen av långfilm 1, tv-filmer samt långfilm
2 och 3

TOTALT

Utvecklingskostnader
Löner producent/ledning
Löner skådespelare
Löner enhet
Löner smink, kläder med mera
Teknisk utrustning
Material smink, kläder med mera
Studio, lokaler, kontor
Resor/transporter
Efterbearbetning/post production
Musik
Övriga produktionskostnader
Totalt

16 827 Tkr
3 733 Tkr
13 189 Tkr
17 852 Tkr
10 536 Tkr
8 166 Tkr
7 152 Tkr
2 640 Tkr
4 291 Tkr
16 601 Tkr
901 Tkr
3 587 Tkr
105 475 Tkr

Till StockholmMälardalen
13 764 Tkr
3 733 Tkr
13 189 Tkr
16 008 Tkr
10 536 Tkr
8 166 Tkr
7 152 Tkr
2 640 Tkr
4 078 Tkr
10 409 Tkr
0 Tkr
3 587 Tkr
93 262 Tkr

Till annan
region
3 063 Tkr
0 Tkr
0 Tkr
1 844 Tkr
0 Tkr
0 Tkr
0 Tkr
0 Tkr
213 Tkr
6 192 Tkr
901 Tkr
0 Tkr
12 213 Tkr

Källa.YellowBird. Siffrorna justerade och avrundade av Cloudberry / Oxford Research.

12

Uppdelningen Stockholm-Mälardalen respektive andra regioner har gjorts med hjälp av uppgifter från Susanne Billberg på
YellowBird
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Sysselsättning
Inspelningen under 2008 - 2009 skedde till stor del i Stockholms innerstad, Gamla
Enskede, Nacka och Gnesta. Filmteamet bestod av ett fyrtiotal personer. Till dessa
kommer skådespelare, statister, olika konsulter och personer som kopplats in för en
mängd andra tjänster. Det var till exempel snickare, målare, bilmekaniker och andra
hantverkare. Sammanlagt var drygt 280 personer involverade under filmarbetet.
I tabellen ovan framgår att sammanlagt 45 310 000 kronor betalades ut i löner under
produktionen. Det korrekta beloppet är egentligen högre än så. Även ”utvecklingskostnader” döljer sig ersättning till exempelvis skribent, översättare och konsulter.
De flesta inblandade i produktionen arbetar och verkar i Stockholm. Det gäller såväl
produktionsteamet som skådespelare och annan arbetskraft. Det innebär att de betalar
skatt och även konsumerar en stor del av sin inkomst i regionen.
Kommunikationer
Filmprojektet genererade resor och transporter för cirka 4,3 miljoner kronor. Förutom
transporter av människor och material inom Stockholmsregionen förekom också
transporter av filmmaterial mellan Stockholm och Köpenhamn.
Boende, anläggningar och övriga utlägg
Filmarbetet pågick under cirka 180 dagar i Stockholmsområdet och Mälardalen. Under
den tiden använde filmprojektet transporter, förtäring och annan service – tjänster som
köptes lokalt och bidrog till näringslivet i Stockholm-Mälardalen.
Restauranger och catering levererade dagligen mat till samtliga involverade. Under
inspelningen av den första filmen, Män som hatar kvinnor, köptes catering och lättare
måltider för sammanlagt 448 850 kronor. Ett rimligt antagande är att ungefär lika
mycket gick åt under inspelningen av film två respektive tre i serien.
Hotell och annat boende är normalt sett en tung kostnadspost vid filmproduktioner. I
den detaljerade kostnadsspecifikationen för Män som hatar kvinnor, identifieras drygt
160 000 kronor i hotellkostnader plus 214 000 kronor för lägenheter eller annan
inhysning av personal.
Ungefär 350 inspelningsplatser användes i filmerna. Allt från privata hem till caféer,
tunnelbanemiljöer, restauranger, museum med mera. 2 640 000 kronor användes för att
hyra studio och andra lokaler under filmproduktionerna.
En filminspelning genererar även andra kostnader. Det rör sig till exempel om hyra av
filmutrustning, olika typer av tillstånd, elektricitet, parkeringsavgifter, byggmaterial,
scenografi och rekvisita. Det senare gäller allt från bilar, motorcykel, datorer, möbler,
kläder med mera.
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2.6. Multiplikatoreffekter
Det som nämns ovan, det vill säga mat, lokaler, material med mera ger direkta effekter
på näringslivet i Stockholm. Men filmproduktionen innebär även indirekta effekter
genom att köp av varor och tjänster i sin tur skapar ökad efterfrågan på arbetskraft,
varor och tjänster i nästa led och så vidare. Det finns olika beräkningar gjorda i andra
studier av underhållningsbranschens betydelse för samhällsekonomin. I en rapport om
film i Skåne13 användes multiplikatorn 1,5. I en rapport som rörde filmproduktion i
Danmark räknade analytikerna med att multiplikatoreffekten för filmer tenderar att
ligga mellan 2,0 och 3,0. För Köpenhamnsregionen användes multiplikatorn 2,5.14Den
totala ekonomiska effekten för en region kan beräknas med formeln:
(Multiplikator) X (Produktionsutgifter) =Ekonomisk nytta för regionen
Multiplikatoreffekter går ut på att en ökning av konsumtion eller investeringar, ökar
inkomster mer än den ursprungliga ökningen, en så kallad multipel ökning. Detta på
grund av att den ursprungliga ökningen av konsumtionen leder till att fler anställs som i
sin tur får lön som de spenderar, vilket driver på nya investeringar och så vidare. Det
blir en ringar-på-vattnet-effekt som också innebär att skatteintäkter kan tas ut i flera
led.
Att beräkna den exakta multiplikatoreffekten för Millennium-filmerna kräver en mer
detaljerad analys än vad som varit möjligt inom ramarna för denna rapport. En grov
uppskattning är att utgå från de cirka 93 miljoner kronor som investerats regionalt. Vi
utgår från den låga multiplikatorn 1,5. Det ger ett tillskott till regionen på 140 miljoner
kronor.

13

Regionalekonomisk analys, Öresund Filmkommission och Film i Skåne
Copenhagen Film Fund Feasibility Study Report - 24th June 2005

14
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3. Om filmturism
3.1. Film och litteratur ger platser och länder symboliskt kapital
Vår världsbild och uppfattning av en plats skapas till stor del av mediebilder, nyheter,
artiklar, dokumentärer och filmer.15 Massmedia, litteratur och filmer medverkar till att
skapa en plats identitet och bidrar till våra upplevelser och tankar och om platsen och
hur vi väljer att resa. Litteratur och film ger ett djup och en relation till platsen som
reklamkampanjer har svårt att skapa. Berättelser väcker känslor. Känslor får oss att
agera.
Tänk på vilka bilder och associationer du får när du tänker på en stad som New York och
ön Sicilien. Det är stor sannolikhet att flera av dina associationer kan relateras till
mediebilder, film och litteratur. New York är en av världens mest filmade städer. De
flesta människor har en uppfattning om New York även de som aldrig har varit där. En
uppfattning som många gånger kommer från filmer. Bilden som skapas genom filmer är
många gånger en annan än hur det är i verkligheten. Dramaturgin i film kräver ofta en
tillspetsad, komprimerad och färgstarkare återgivning.
Enligt Michelangelo Messina som är chef för Ischia Film Festival har tv-serien om
kommissarie Montalbano bidragit till att publikens uppfattning av Italien blivit mer
positiv genom att Montalbano faktiskt lyckas bekämpa maffian till skillnad från hans
företrädare som oftast misslyckats och maffian har gått segrande ur. Enligt Messina har
Montalbano bidragit till att ge en mer nyanserad bild och kanske mer korrekt bild av
Italien som land.16
Vilka filmer har skapat bilden av Sverige och som också påverkar våra resvägar? Ingmar
Bergman och några av hans filmer har gett symboliskt kapital till Gotland och Fårö. Hur
hade vår bild av Gotland och Fårö sett ut om inte Ingmar Bergman hade associerats till
ön? Hur hade vi tänkt på Småland utan Astrid Lindgren och hennes böcker och filmer?
Ystad utan Wallander? Västergötland utan Arn? Självklart har platserna identitet och
associationer även utan böcker och filmer men det finns många tydliga exempel på
platser som får symboliskt kapital genom litteratur och filmer. Dessa associationer kan
många gånger vara individuella.
Det sägs att Henning Mankell och Stieg Larsson med sina kriminalromaner har fört in en
ny dimension till den svenska nationella identiteten. De har bidragit till att lyfta upp och
tydliggöra samhällsproblem som tidigare inte var lika synliga. Detta har bidragit till en
mer mångfacetterad bild av Sverige och har enligt olika röster medverkat till att göra
landet mer intressant.
”Stockholm’s dark side lies at the heart of a trilogy of novels – called Millennium – written by
Stieg Larsson.”17

15

Busby & Klug 2001:217
Michelangelo Messina på London International Screen Tourism Conference, den 18 mars 2011.
17
The Mail on Sunday, 2009-07-19, Frank Barett, p 21-23
16
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”Scandinavia’s barren but beautiful landscapes, and the flawed characters who inhabit them,
lend the films the feel of modern noir Westerns.”18

Enligt den brittiske varumärkeskonsulten och platsmarknadsföringsexperten Simon
Anholt är inte en plats symboliska kapital för alltid givet. Vi lånar ryktet. Det kan så klart
förändras. Men Simon menar också att även den etablerade uppfattningen om en plats,
region eller ett land behöver förtjänas med jämna mellanrum. Stieg Larsson
ochMillennium-berättelsernabidrar till dennaförstärkning.
“As I have often said, countries never own their reputation: they only rent it, and that rent
must continue to be paid. Successes like Larsson help to pay the rent /…/”19

3.2. Filmersom lockar turister
VadharDa Vinci koden, Sex and the City, SlumdogMillionaire, Australia, Vicky Cristina
Barcelona, Améliefrån Montmartre,The American, The TouristochThe
Hangovergemensamt? Alla är filmer som lockar turister till platserna de skildrar.
Filmturism är ett begrepp som beskriver den turism som uppstår när besökare väljer
resmål som ett direkt resultat av att ha sett en film.
"Readers have found that they can feel at home in a Scandinavian landscape," Mehta says. "If
they enjoy Larsson, there's plenty more for them to discover."20

Temaresor blir allt mer populära och vi gör resor som kan relateras till våra intressen
oavsett om det rör sig om matlagning, konst, yoga, sport, historia, litteratur eller film.
Enligt en undersökning som Thomson Holidays genomförde 2004 angav 80 procent av
britterna att de planerar sina resor efter att ha sett platserna på film21. Det vill säga att
filmen är med och påverkar beslutet att åka till en plats tillsammans med en rad andra
argument för att välja destinationen. I enbart USA finns tio miljoner filmturister och de
blir stadigt fler. Enligt en FN-rapport omsatte filmturismen 2005 hundratals miljoner
dollar.22
Filmturism är ingen ny företeelse. Filmer är visuella berättelser och berättelser har i alla
tider format vår bild av världen och hur vi väljer att röra oss i landskap och världen.
Korsriddarna som tog sig ner till det förlovade landet och Jerusalem reste utifrån
berättelserna i Bibeln. Ett exempel på resande i berättelsernas fotspår är turismen kring
Arn. Turister kan genom Jan Guillous berättelser samtidigt resa i fotspåren av historia,
litteratur och film.
Precis som Millennium-filmerna har många filmer böcker som förlagor, exempelvis
Harry Potter, Sagan om Ringen, The Beach, Kommissarie Morse, Sherlock Holmes och
Wallander-filmerna.Det är vanligtvis först när boken blivit film som det är möjligt att se
de större turisteffekterna.23 Det beror på att platserna i filmen nu blir visuellt
18

GQ, 2010-03-12, John Noughton
Simon Anholt, intervju 25 februari 2011
20
http://www.latimes.com/features/books/la-et-dragon-tattoo-books-20101028,0,2585901.story?track=rss
21
http://www.guardian.co.uk/film/2004/sep/28/news
22
Il Sole 24 Ore, 2005.08.28 (Cineturismo)
23
Busby & Klug s. 319
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tillgängliga och att publiken tydligare associerar berättelsen till en specifik geografisk
plats. Dessutom når de framgångsrika filmversionerna ofta en större publik än
böckerna.
In fact, with films effectively acting as ’virtual brochures’, they can do much more for
bookings than a largescale advertising campaign.24

Det finns gott om exempel på vad filmer kan göra för besöksnäringen. Några exempel
redovisas i tabellen nedan.
Tabell 3 Filmer som givit effekt på besöksnäringen
Film

Location

Effekt

Piratesof the Caribbean (4)

Old Royal Naval College
Greenwich, Storbritannien

Ökning med 13 procent innan
filmen haft premiär (1,3 miljoner
besökare per år)

Alice in Wonderland

CornishMansion, Storbritannien

Besökarantalet har ökat med 400
procent efter filmen

Robin Hood (Russell Crowe), 2010

Sherwoodskogen, Storbritannien

Ökning med 5,5 procent per år
(500 000 besökare per år)

The Twilight Saga

Staden Forks, Washington, USA

Övernattningarna har ökat med
25
1000 procent

Mamma Mia

Skopelos, Grekland

Stor ökning av turismen på ön
26
Skopelos

Sagan om Ringen

Nya Zeeland

Turismen ökade med 400 procent
åren efter att filmerna haft premiär.

Harry Potter

Alnwick Castle, Storbritannien

Omsättningen gått från blygsamma
nivåer till att omsätta 13 miljoner
27 28
euro per år. ,

Notting Hill

Kenwood House, Notting Hill,
Storbritannien

10 procent ökning av turismen
första månaden efter premiär.

Den sista färden

Rayburn County, Georgia, USA

20,000 filmturister per år.
Omsättning 2-3 miljoner dollar per
år åtskilliga år efter premiären.

CaptainCorelli’s Mandolin

Cephalonia, Greece

50 procent ökning av turismen över
tre år

3.3. Förutsättningar för att en film ska kunna locka turister
Det är långt ifrån alla filmer som har potential att attrahera turister. Simon Hudson har
angett en rad faktorer som påverkar filmens möjlighet att skapa filmturism29.
•
•

Identifierbara och tillgängliga platser
Kopplingen mellan platsen och handlingen i filmen (Hur viktig är den geografiska
platsen för filmens berättelse?)

24

Miles Morgan, Thomson Holidays
http://www.aswetravel.com/movies-that-created-tourism-boom/
26
http://www.guardian.co.uk/film/2008/dec/20/mamma-mia-greek-island-money
27
Cineturismo 2005.08.28
28
http://www.holidayextras.co.uk/news/tourist-destinations/18220875.html
29
Hudson et al 2005:258
25
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•
•
•
•
•

Hur framgångsrik filmen är (publiksuccé)
Hur mycket platsen exponeras i filmen
Platsens attraktivitet
Platsens emotionella betydelse
Platsens autenticitet

Det är inte alltid människor vet de främsta orsakerna till varför de åkte till en plats.
Litteratur och böcker kan betyda mer än vad de tror om de får frågan.

3.3. Om filmturisten
Det finns tre typer eller kategorier av filmturister:
1. Filmturisterna som åker till platsen med filmen som främsta argument.
2. Turister där filmen är med och påverkar besökarens beslut i en rad av argument.
3. Turister där filmen inte spelar någon roll för beslutet att åka till en specifik plats
men där de senare blir medvetna om att platsen funnits med i en film.
De två senare är de vanligaste. En fjärde grupp kan vara alla de som inte är medvetna
om att de påverkats av filmer och böcker och som omedvetet eller oregistrerat fått en
känsla av Stockholmsregionen som en vacker och spännande plats.

3.4. Hur filmturism kan förstärkas
I takt med att turistbranschen blir alltmer medveten om filmers potential för resande
har marknadsföringsaktiviteter koppade till filmerna blivit mer frekventa. Det kan röra
sig alltifrån enklare kartor till internationellt samordnade marknadsföringskampanjer.
Det kan också handla om att ta fram varor/produkter och kringtjänster kopplade till
filmerna. Dessa förstärkande effekter syftar också till att påverka.
Visit Britain tog fram sin första filmkarta för turister 1996. Då var det en karta som
omfattade inspelningsplatser för flera olika filmer från flera decennier tillbaka. Sedan
dess har filmer blivit en allt viktigare del av den strategiska marknadsföringen av
Storbritannien. Bland senare års större satsningar märks kampanjer med fokus på James
Bond, Sherlock Holmes30 och Robin Hood.
Visit Britain har nära samarbete med filmindustrin och får tidigt veta vilka filmer som är
på gång för att kontinuerligt kunna ha en dialog om och bevakning av vilka filmer de ska
satsa på. Bland deras kriterier är att filmen helst ska bygga på en känd historia och ha
potential att bli en internationell filmsuccé. Vidare att filmen tydligt ska exponera och
utspela sig på en plats som är tillgänglig och som på något sätt kan sägas ingå i
”varumärket” för Storbritannien. 313233
30

http://www2.visitbritain.com/en/campaigns/sherlock-holmes/index.aspx
http://www.visitbritain.us/campaigns/film/index.aspx
www.visitlondon.com 10/2 2010
33
Alison McKay, Partner Marketing Manager, Visit Britain på London International Screen Tourism Conference, den 18 mars
2011.
31
32
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3.5. Att mäta turisteffekterna
Det är många gånger svårt att få framsiffror och statistik för vilka turisteffekter
filmexponering ger för olika regioner. Orsaken är att det är osäkert att säga vilken exakt
effekt en film har haft. Vad är vad i turiststatistiken?
Alla platser, regioner och filmer är unika och det är svårt och osäkert att jämföra en
situation med en annan. Flera av de internationella exemplen med stora effekter på
turismen kan förklaras med exceptionellt framgångsrika filmer eller att turismökningen
utgår från en låg nivå. En annan förklaring till stora turisteffekter har med hur platsen
avgränsas. Avgränsar vi platsen kan vi få en mycket stor turisteffekt. Desto större
platsen eller området blir desto mindre blir effekten. Exempelvis har Stockholm redan
idag en hög andel besökare och turister och Millennium-effekter på turismökning för
hela regionen är begränsad. Tittar vi däremot på besökssiffror till de adresser som
förekommer i berättelserna kan vi se en stor effekt.
Men ingen regel utan undantag. Ett välkänt exempel är Nya Zeeland som åren efter
Sagan om Ringen-filmerna såg antalet besökare till landet öka dramatiskt. En
undersökning som nya zeeländska turistrådet gjorde 2003 visade att tio procent av
besökarna sa att filmerna var den främsta orsaken till att de åkte.34
Framgångsrik exponering av en region i en framgångsrik film gör att platsen hamnar
högre upp i konsumenternas medvetande och exponeringen kan göra att man överväger
att åka till regionen utan att medvetet associera regionen till filmen. Filmer och böcker
har ofta en positiv effekt för att stärka ett varumärke eller en plats
identitet.Exponeringen genom litteratur och filmer kan stärka uppfattningen om platsen
och bidra till att den fortsätter attrahera turister.
Argumentet för att åka till en plats som exponerats i en film är endast ett av en lång rad
andra argument för och emot att resa just dit. Filmargumenten balanserasmot andra
överväganden, såsom ekonomi, valuta/växlingskurs, storstad eller solsemester, kultur,
äventyr, flyg eller bil, med barn eller utan. Effekter på turistströmmar på grund av olika
händelser i omvärlden är svåra att bedöma. Vissa större händelser, såsom
naturkatastrofer eller terrorism påverkar turismen negativt, under kortare eller längre
tid. Positiva händelser och aktiviteter i andra länder och regioner är med och
konkurrerar om de presumtiva turisterna.
Erfarenheter från andra regioner visar att turismen till regionen kan antas öka med
mellan 4-10 procent årenefter exponering i en internationellt framgångsrik film.
Avgörande är vad som är att betraktas som en framgångsrik film eller framgångsrik
exponering av en region i en film.35

34
35

Kan man sälja Skåne med Wallander-filmer? Cloudberry Communications, 2006
ibid
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4. Regionens exponeringsvärde i Millennium-filmerna
4.1. Metod för att beräkna exponeringsvärdet
Att ange ett marknadsföringsvärde av exponeringen (exponeringsvärdet) av en plats
eller region i en långfilmär omöjligt om uppskattningen inte bygger på ett antal
antaganden.
Uppskattning av exponeringsvärde utgår från ett antagande om att platser som
exponeras i filmer som antingen är vackra natursköna och eller ingår i en berättelse som
kan verka lockande betingar ett värde. Sen är det både autentiska och fiktiva platser som
lockar turister. Exempelvis är inspelningsplatserna för de fiktiva miljöerna i filmer som
Star Wars, Sagan om Ringen och Harry Potterpopulära resmål för filmturister.
Det krävs att platsen som visas i filmen är identifierbar. Att publiken känner igen platsen
och att det går att åka dit. Sen behöver filmen inte ha spelats in på den platsen som den
ska föreställa. Många filmer är inspelade i kulissmiljöer eller på andra platser,
exempelvis Kapten Corellis mandolin och De älskande på Pont-Neuf.
För att kunna beräkna exponeringsvärdet eller marknadsföringsvärdet av att regionen
exponeras i film används motsvarande metod som används för att beräkna värdet av
produktplacering.
Således är det av intresse hur många gånger platsen exponeras med turistassociationer
per film och hur stor publik – hur många individer som ser filmen. Antalet kontakter
multipliceras med kontaktkostnaden motsvarande vad det skulle kosta att göra reklam
under samma tid och i samma kanal. Kontaktkostnaden skiljer sig åt beroende på om
filmen visas på tv, dvd, internet eller bio. Därför har hänsyn tagits till vilka kanaler som
filmerna kommer att visas i.
Antaganden
• Vackra och eller intressanta natur- och miljöscener kan locka turister, under
förutsättning att det går att åka till platsen. Sedan kan scenen vara inspelad i
studio men avse en existerande plats eller inspelad på en existerande geografisk
plats men avse en fantasiplats i filmen.
• Scener som väljs ut i studien är scener som är typiskt turistbildassocierande. Det
vill säga identifierbara scener som skulle kunna finnas med i turistreklam för
platsen.
• Exponeringen av en plats betingar ett värde för turistnäringen.
• Exponeringsvärdet kan beräknas på samma sätt som värdet av produktplacering.
Fråganär: Vad skulle det kosta för en turistorganisation att köpa motsvarande exponering
av platserna som reklamtid?
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4.2. Värdet av produktplacering
När en kommersiell produkt eller ett sammanhang planerat exponeras utanför
traditionell reklam eller reklamfilm i exempelvis tv-serier eller långfilmer talar man om
produktplacering.
I takt med att traditionell reklam och annonser har fått svårare att nå sin publik prövar
marknadsförare andra vägar att nå fram. Tv-serier och filmer når publiken som betalar
för att få titta på underhållning och om marknadsförarna kan få in sina produkter där
når de en publik med större observationsvärde eftersom produkten och sammanhanget
får värde, trovärdighet och symboliskt kapital även av sammanhanget med miljö,
skådespelare, handling och popularitet.
The exposure a film gives a city, province or country isan advertisement viewed by
potentially millions of people, an audience that could not be reached through specifically
targeted tourism promotions.36

Ett vanligt sätt att beräkna värdet av produktplacering är att översätta exponeringen till
kostnad av en reklamfilm i motsvarande media och kanal. Vad skulle det kosta att göra
reklam i det här mediet under motsvarande tidsperiod och tidpunkt?
Enligt vårt sätt att räkna antar vi att produkten i detta fall är en plats. På motsvarande
sätt som om turistnäringen skulle köpt reklamfilmsexponering i en långfilm.
En annan relevant fråga är vad det är värt att synas i mediet. Värdet beror på vilka
målgrupper som nås vid tidpunkten för exponeringen. Värdet varierar för olika
sammanhang och produkter. Vi antar att turistreklam i länder där man har större
benägenhet att åka till Sverige och Stockholm-Mälardalen har högre värde.
Värdet av kontakten är också avtagande. De första kontakterna har högst värde och i
princip är kontaktkostnaden högst då. Därefter avtar nyttan eller värdet av ytterligare
exponering. Första gången du ser ett läskmärke på film kanske du blir lockad att köpa
läsken men fjärde femte gången märket visas ger det oftast inget mervärde. Man kan
också tänka sig att produktplacering som visas för mycket eller blir för lik ren reklam
kan få ett negativt värde. Men det är inte nödvändigtvis den första kontakten som har
högst värde. Det kan krävas ett antal exponeringar innan publiken får ett intresse för
produkten eller platsen. Olika målgrupper kan naturligtvis vara olika mottagliga för de
här budskapen och känsliga för de eventuella negativa aspekterna.
Kostnaderna för att göra reklam varierar mellan bio, dvd och tv. Från en tv-kanal till en
annan. Kostnaden kan variera från land till land och från tid till annan. Tv-kanaler med
många tittare kostar mer och kanaler med färre tittare kostar mindre. Men kostnaden
per capita är ungefär den samma oavsett kanal och tidpunkt.
I sammanhanget brukar man tala om ”kontaktkostnad”. Vad skulle det kosta i
reklampengar att nå en individ som tittar på mediet vid en viss tidpunkt.
Kontaktkostnaden baserar sig på vad det skulle kosta att göra reklam i ett visst media
vid en viss tidpunkt delat med hur stor publik som nås av reklamen. Kontaktkostnaden
36

Hudson et al 2005:258
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anges vanligtvis för en exponeringstid eller reklamfilmslängd om 30 sekunder.Kontaktkostnaderna varierar också från land till land och kontaktkostnaden i Sverige är
förhållandevis hög. Kontaktkostnaden i Tyskland är exempelvis 20-30 procent lägre än
kontaktkostnaden i Sverige.
I rapporten utgår vi från kontaktkostnaden i Sverige. Däremot anges inte någon
multiplikator som brukar användas i produktplaceringsvärdering för att ange att värdet
av exponering i långfilm är högre än i traditionell reklamfilm. Multiplikatorn kan ligga på
3 eller 4.

Tabell 4 Kontaktkostnader för marknadsföringsvärdering
Media / Kanal

Kontaktkostnad (<30 sekunder)

Tv

33 öre

Dvdoch webbfilm

80 öre

Bio

80 öre

Internet

6 öre

37

4.3. Publikprognoser och kanaler
Publiksiffrorna för bio och sålda dvdi tabellen nedanbaserar sig på underlag från
YellowBird och omfattar uppgifter till och med den 31 januari 2011. För att få antalet
publikkontakter per dvd-film har sålda enheter multiplicerats med 3,5 som är en
uppskattning av hur många personer som ser varje såld dvd i genomsnitt och viss
marginal för att även omfatta hyrfilm kontakter via illegal nedladdning.
Vid tiden för rapportskrivande saknas huvuddelen av tittarsiffrorna som tv-versionerna
av serien når. För att kunna ge en uppskattning av värdet av exponeringen görs en
prognos för hur många kontakter som filmerna kommer nå via tv under 2011. Varje tvavsnitt antas få cirka 30 miljoner tittare eller 60 miljoner bruttokontakter per film.
Vidare antas att det i hög grad är samma kontakter som ser båda tv-avsnitten, så när
bruttokontakterna multipliceras med kontaktkostnaden räknar vi på 30 miljoner
kontakter per tv-film (två avsnitt).

37

Samtliga kostnader är uppskattningar och bygger på uppgifter från mediebyråer och avser ungefärlig kostnad för att nå en
kontakt med reklam i respektive media. Rimligheten har också stämts av mot TNS-Sifo och IRM i januari 2011. Att använda
dessa uppgifter för att värdera och kommentera värdet för en region av exponering i film är författarnas modell.
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Tabell 5 Försäljning och visning av Millennium-filmerna
Män som hatar
kvinnor

Flickan som
lekte med elden

Luftslottet som
sprängdes

Totalt

10,3 miljoner

6,2 miljoner

3,7 miljoner

20,2 miljoner

Dvd(sålda skivor)

1,8 miljoner

1,2 miljoner

736 tusen

Dvd(publikkontakter)

6,4 miljoner

4,2 miljoner

2,6 miljoner

13,3 miljoner

Tv (kontakter per
41
avsnitt)

30 miljoner per
avsnitt

30 miljoner per
avsnitt

30 miljoner per
avsnitt

90 miljoner

38

Bio (sålda biljetter)

39

40

Totalt

123 miljoner unika
42
kontakter
(213 miljoner
bruttokontakter)

4.4. Vad och var är Stockholm i Millennium-filmerna?
Böckerna har tillsammans med filmerna och nyfikenheten på Stieg Larsson lett till ökat
intresse för Stockholm och andra platser som nämns i böckerna och exponeras i
filmerna.
Stockholmsmiljöerna är centrala i Millennium-seriens handling och det finns åtskilliga
verkliga platser som adresseras och som är enkelt att ta sig till och besöka.
”What makes the books so interesting for visitors to Stockholm is that the characters are
very clearly identified with the Södermalm area of the city. On a Millennium Tour you can
see where these characters live, the restaurants they visit, the cafés they hang out at, even
their favourite 7-Eleven store where they buy frozen pizza.”43

I filmerna exponeras många av dessa miljöer. Miljöer som tillsammans med en
spännande handling kan ge ett intresse för att bege sig till adresserna på egen hand eller
locka svenska eller utländska turister att åka till Stockholm.
Stockholm är skådeplatsen för samtliga filmer iMillennium-trilogin. Mikael Blomkvist
bor på Bellmansgatan 1, på Mariaberget, med utsikt över vattnet och Gamla stan. En bit
därifrån bor Lisbeth Salander i den lägenhet på Lundagatan som hon växt upp i och ärvt
av sin mor. Lägenheten som Lisbeth senare köper ligger på Fiskargatan 9. Mellqvists
kaffebar på Hornsgatan 78 är Mikael Blomkvists stamfik i böckerna och var tillika Stieg
Larssons stamställe i verkligheten. I hörnet av Götgatan/Hökens gata finns Millenniums
redaktion, med stora glaspartier ut mot Götgatan. Restaurang Kvarnen på Tjärhovsgatan
i närheten av Medborgarplatsen på Södermalm är ett stamlokus för både Lisbeth
Salander och Mikael Blomkvist.

38

Källa: YellowBird
ibid
40
Cloudberrys uppskattning utifrån sålda enheter. Sålda enheter multiplicerat med 3,5.
41
Anger bruttokontakter per film. Varje tv-avsnitt har cirka 30 miljoner tittare. För två tv-avsnitt blir bruttokontakterna 60 miljoner
men då blir antalet kontakter per avsnitt 8,5.
42
123 miljoner bruttokontakter om vi räknar bruttokontakter per tv-film (två avsnitt per film).
43
The Mail on Sunday, 2009-07-19, Frank Barett, s. 21-23
39
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Identifierade kontakter
De platser som valts ut för värdering är alla tydligt identifierbara. I filmerna finns flera
vyer över Saltsjön och Riddarfjärden och många bekanta scener och miljöer från
Stockholm, Södermalm och City. Från filmerna är det således inte bara de identifierbara
adresserna från böckerna som har valts utan även miljöer som kan antas ge
turistbildsassociationer.
Det förekommer fler scener som kan associeras till Stockholm, men vi har valt att välja
de mest framträdande scenerna. Scener från återkommande adresser och miljöer i
böckerna och scener från miljöer som ger turistbildsassociationer.
Förekomsten av turistbildsassocierande scener och nyckelscener förekommer något
olika mycket i de tre filmerna. I genomsnitt räknar vi med att cirka 17 exponeringar per
film till ett viktat värde av 46 öre per kontakt ger ett exponeringsvärde för regionen med
7,8 kronor per personkontakt och film. I tv-filmerna förekommer det några fler
regionexponeringar som har lagts till i de sammanlagda exponeringarna.
Tabell 6 Associationer till Stockholmsregionen Mälardalen i Millennium-filmerna
Film

Exempel på Stockholm/Mälardalen-associationer

Antal
associationer

Män som hatar kvinnor,
Flickan som lekte med
elden, Luftslottet som
sprängdes

Slussen mot Riddarfjärden, Saltsjön mot Gamla stan
och Skeppsholmen, Götgatan, Stureplan (kväll),
Hedeby, bron till Hedeby, Riddarfjärden, Hedebyannex, Hedestad (Gnesta), Riddarfjärden, Hedeby,
Nytorget, Sofo, Slussen, Lundagatan, Götgatan,
Erstagatan, Hornsgatan, Bergianska, Katarinavägen,
Skogskyrkogården,

51 (17 exp. per
film)

Kontakter per film

17

4.5. Exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i Millennium-filmerna
Den genomsnittliga viktade enskilda kontaktkostnaden för kanalerna är 46 öre vilket
motsvarar 7,8 kronor för de 17 kontakterna per film.
Om filmerna antas få 123 miljoner bruttokontakter till och med 2011 och
regionen exponeras 17 gånger uppskattas exponeringsvärdet från de svenska
filmerna till 960miljoner kronor.
Eftersom både publikprognos och kontakterna med Stockholmsregionen i filmerna är
försiktigt beräknade antas det faktiska exponeringsvärdet vara högre. Å andra sidan är
det osannolikt att någon skulle kunna tänka sig att produktplacera 17 gånger per film
vilket gör att exponeringsvärdet skulle bli lägre. Men appliceras multiplikatorn faktor 4
på grund av att filmmediet ger betydligt större trovärdighet än vanlig reklamfilm skulle
värdet uppgå till nästan 4 miljarder kronor. Detta gör att exponeringsvärdet om nästan
en miljard kronor är rimligt.
Det faktiska värdet beror på hur pass intressanta målgrupper som nås av regionassociationerna och faktiskt kan tänka sig att åka till Stockholmsregionen.
www.cloudberry.se
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Eftersom det finns en osäkerhet kring hur stor publik filmerna faktiskt genererar
illustrerar vi exponeringsvärdet för olika publiknivåer i Figur 2 Exponeringsvärde
Millennium-trilogin.X-axeln anger olika publikscenarier mätt i antal kontakter per film.
För tv-filmerna räknas således bara en kontakt för två tv-avsnitt. Y-axeln anger det
sammanlagda exponeringsvärdet.
Kurvorna anger träffar för olika scenarier för Stockholmsmiljöexponeringar. Röd linje
motsvarar kontaktkostnaden per film för 17 exponeringar som anges i resonemanget
ovan. Grön linje motsvarar värdet av 20 kontakter och blå linje värdet för 14 kontakter
per film.
Om den amerikanska Millennium-filmen blir en stor publikframgång är det inte
osannolikt att den kan få 200 miljoner kontakter eller fler. Om kontakterna med
Stockholmsmiljöer är ungefär lika många som i den svenska serien ser vi att
exponeringsvärdet snabbt blir högre.
Figur 2 Exponeringsvärde Millennium-trilogin
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4.6. Exponering genom publicitet och marknadsföring
Det är inte bara genom filmerna som publiken kommer i kontakt med Millennium och
platserna som visas i filmen. Publiken blir på något sätt medveten om att böckerna och
filmerna finns och att de beslutat sig för att se filmen på bio, dvd eller tv. Det är en
komplex väv av kontaktytor som leder publiken till en film. I vissa fall kan det räcka att
man gjorts uppmärksam på filmen av en vän eller läst en recension som bidragit till
medvetenhet och beslut.
Den planerade marknadsföringen riktar sig till exempelvis publik, distributörer och
sponsorer.
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Exempel på planerad marknadsföring för en film:
•
•
•
•
•
•

Pressaktiviteter där till exempel filmpremiärer, kändisreportage med
skådespelare, talkshows med meraingår
Annonsering i alla typer av medier inklusive sociala medier
Mediesamarbeten
Sponsoraktiviteter
Exponeringsmaterial
Evenemang

Marknadsföringen för Millennium-filmerna skiljer sig åt från marknad till marknad.
Budget för marknadsföring av filmerna uppskattas till minst 60 miljoner kronor per film
eller 180 miljoner för de tre filmerna på prioriterade marknader. Denna sammanlagda
marknadsföringsbudgeten antas vara över 200 miljoner kronor.
Något som inte täcks av marknadsföringsbudgeten är alla de trailers som föregår en tvvisning av filmen. För ”veckans storfilm” kan denna marknadsföring omfatta upp till 100
exponeringar vid olika tider.

Medieexponering - press
Cloudberry har genomfört en medieanalys för att få uppfattning om hur mycket som har
skrivits om Millennium-filmerna på två marknader; Tyskland och Storbritannien.
Annonsvärde för exponeringen i brittisk press uppskattas till 10 miljoner kronor (cirka
50 artiklar) och i tysk press till 16 miljoner kronor (cirka 100 artiklar).
Om vi antar att exponeringen är proportionerlig till marknadernas totala folkmängd
som uppskattas till 770 miljoner kan annonsvärdet för tryckta artiklar och webbartiklar
uppskattas annonsvärdet till minst 200miljoner kronor.
Eftersom prioriteten för marknaderna skiljer sig åt och att vi genomgående vill räkna
försiktigt antar vi att några marknader har fått begränsad presstäckning. Utifrån det
väljer vi att ange annonsvärdet till 100 miljoner kronor för press – tryckt och webb.
Sannolikt är annonsvärdet minst det dubbla. Många artiklar handlar om både
författaren, böckerna och filmerna. Och allt som skrivits och skrivs om Millenniumvärlden kan sannolikt uppskattas till minst en halv miljard.
I majoriteten av de artiklar som analysen baserar sig på nämns inte Stockholm eller
regionen. Ett fåtal artiklar har bilder med Stockholmsscener. Ett rimligt antagande är att
majoriteten av de som läser artiklarna associerar dessa till Sverige och Stockholm.
Artiklarna uppskattas ha nått cirka 900 miljoner kontakter.
Till annonsvärdet för press kommer medieexponering i övriga medier så som tv och
radio. En exponering som varit och är omfattande men som vi saknar underlag till den
sammanfattande medieanalysen. Exponeringen i tv och radio bör uppgå till minst
samma värde som exponeringen i press – det vill säga 100 miljoner kronor.
www.cloudberry.se
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Nya medier
De senaste åren har sociala medier fått stort genomslag, där Facebook, Youtube och
Twitterhör till de större. I dessa kanaler kan artiklar, böcker och filmer få stor
cirkulation. Både som del av marknadsförares och massmediers planerade
kommunikation men också genom viral spridning mellan vänner och bekanta. Se
sammanfattning om Millennium på webben i Bilaga 2.
•

Filmtiteln The Girl with the Dragon Tattoo med sökordet ”Rapace” får 350 000
träffar på Google 2010

•

1 100 träffar på Google News under 2010

•

Första filmen har fått betyget 7,7 framröstat av 35 000 personer på IMDb.

•

Den populäraste trailern för filmen på Youtube har visats 1,4 miljoner gånger.

•

(Most highlighted book of all time)44

Det är svårt att kommentera och kvantifiera värdena kopplat till hur människor talar om
en bok eller film. Det går att skapa en bild av hur människor talar om ämnen på webben.
Det finns åtskilliga verktyg för att skapa mediebilder. Däremot är detinte möjligt att göra
detta för att renodla träffbilder för de svenska Millennium-filmerna.
Nedan följer en grov uppskattning om exponeringsvärdet av filmerna via
marknadsföringskanaler. Annonsvärdet är genomgående lågt räknat. Det är sannolikt
högre.
Tabell 7 Uppskattat exponeringsvärde per kanal
Kanal

Exponeringsvärde (uppskattning)

Press – tryckt och webb

100 miljoner kronor

TV och radio

80 miljoner kronor

Annonser

110 miljoner kronor

Webb - övriga

10 miljon kronor

Trailers

?

Totalt

300 miljoner kronor

Antal kontakter

350 miljoner unika

Värdet av exponeringen av Millennium-filmerna via andra mätbara kontaktytor uppgår
till minst 300miljoner kronor. De planerade kontaktytorna som ingår i
marknadsföringskampanjer når uppskattningsvis 500-600 miljoner unika kontakter och
flera gånger fler om bruttokontakter inkluderas.
Övriga kontakter
Det kanske viktigaste sättet som en film marknadsförs är genom att människor talar om
den. En rekommendation från en vän är sannolikt den mest framgångsrika
marknadsföringen av en bok eller film45.
44

https://kindle.amazon.com/most_popular/books_by_popular_highlights_all_time
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Nu handlar dessa kontakter inte i första hand om Stockholm. Rekommendationerna och
budskapen berör berättelser – böcker och filmerna tillsammans och var för sig. Däremot
kan det antas att de som läser artiklarna och annonserna om Stieg Larsson och
Millennium-trilogin associerar till Stockholm och Sverige, eftersom de är centrala i
berättelserna. Det är rimligt att anta att varje kontakt kan ger ett visst exponeringsvärde
för Stockholm.
Hur som helst framkommer att filmerna som associeras med Stockholmsregionen når en
publik om flera hundratals miljoner människor internationellt varav många marknader
med stor sannolikhet för att locka till sig turister.
Det kanske mer intressanta är vad filmerna faktiskt bidrar med för turisteffekter och hur
omsättningen från turismen utvecklas.

5. Millennium-filmernas turisteffekter
Filmer kan, som denna rapport redogjort för, ge effekt på besöksnäringen i en region,
stad eller plats. Millennium-böckerna och Millennium-filmerna har varit formidabla
succéer i form av försäljning och spridning. Hur ser det då ut i Stockholm? Går det att
säga att antalet turister ökat tack vare Millennium-filmerna? Och är det så att filmerna
utgjort ett avgörande skäl till valet av resmål, eller ingår de som en liten delmängd bland
många andra beslutskriterier.
Turister har ofta olika anledningar till sin resa, där intrycken från böcker och filmer kan
utgöra en del av de samlade beslutsgrunderna. I det här fallet är det inte möjligt att
särskilja effekterna av människor som läst Stieg Larssons böcker, sett de svenska
filmerna eller inspirerats av inspelningen av den amerikanska versionen av Män som
hatar kvinnor (The Girl With the Dragon Tattoo).
I kölvattnet av Millennium-böckerna och Millennium-filmerna har guidade turer på olika
språk, och kartor för dem som själva vill gå runt och se platserna från
filmerna/böckerna tagits fram. Det finns även hotell som seglar på Millennium-vågen
och har specialerbjudanden på temat. Det är uppenbart att många turister som kommer
till Stockholm är intresserade av berättelserna om Mikael Blomkvist och Lisbeth
Salander.
I juni 2011 släpps dessutom en bok som guidar och vägleder läsare av Millenniumböckerna till Stieg Larssons liv, miljöerna i böckerna och kopplingen till svenskt
samhälle: Secretsof the Tattooed Girl. 46Bakom boken står samma författare som skrev
boken Secretsof the Code . Konceptet i den boken var detsamma, men handlade då om
filmatiseringen av Dan Browns bok Da Vinci-koden. Det är troligt att den amerikanska
Millennium-filmen, tillsammans med handboken, kommer att locka turister till
Stockholm under 2011 och 2012.

45
46

http://www.magellanmediapartners.com/index.php/mmcp/article/a_new_kind_of_hello/
Secrets of the Tattooed Girl, Dan Burstein, Arnde De Keijzer, John-Henri Holmberg, gesut 2011-06-09

www.cloudberry.se

29

Cloudberry Communications AB

Stockholms Stadsmuseum anordnar sedan 2008 en guidad Millennium-vandring där
deltagarna får promenera i de miljöer på Söder, som förekommer i böckerna och
filmerna. Den börjar på Bellmansgatan 1 där journalisten Mikael Blomqvist har sin
bostad i böckerna och filmerna, och fortsätter till gator i anslutning till Hornsgatan för
att sedan avslutas vid Slussen och stadsmuseet. Inne på museet finns det en fortsättning
av vandringen i form av en utställning med rekvisita från filmatiseringen av böckerna.
Intresset för stadsvandringarna är stort: 2008 genomfördes åtta guidade vandringar,
2009 222 stycken och 2010 var antalet vandringar uppe i 284.Cirka 10 000 turister gick
den guidade Millennium-turen under 2010.
Turoperatörerna som till exempel ordnar sightseeing-turer med buss runt Stockholm
har ökat samarbetet med stadsmuseet, och gör paketresor med Millennium som inslag.
Turoperatörerna arrangerar inte egna Millennium-vandringar utan har förtur och rabatt
vid bokning av biljetter till stadsmuseets vandringar. Från i princip obefintligt intresse
2008, så bokade turoperatörerna 125 vandringar 2009 (av de totalt 222) och 138
stycken 2010 (av de totalt 284). Stadsmuseet har fått nyanställa flera engelsktalande
guider i samband med det ökade intresset av Millennium-vandringarna.
Dessutom kan turister som hellre vill gå på
egen hand köpa en Millennium-karta
Anders Persson, Mellqvist Kaffebar, mars 2011
påStockholmsStadsmuseum eller i
Stockholm Tourist Center med beskrivningar ”Vi har absolut märkt av ett ökat intresse. Varje dag
kommer det in 5-10 personer och frågar om filmerna.
av 20 platser i Stockholmsområdet, som
anknyter till böckerna och filmerna. Tre olika Efter att vi medverkat i ett reportage på tyska tvkanalen ZDF kom det 100 personer (filmturister) inom
språkversioner finns: svenska-engelskatre veckor. Även amerikanska NBC hade ett inslag och
franska, tyska-italienska-spanska samt
efter det dök det upp en hel del amerikaner. De flesta
ser det nog som en kul grej och vill bara kolla in
finska-ryska-engelska. De två första säljer
omgivningen. Men vi tror på en ny boost efter de
bäst. Under 2009 och 2010 sålde
stadsmuseet sammanlagt cirka 6 800 kartor. amerikanska filmerna haft premiär. Jag upplever att
det framför allt är tyskar som kommer, men även
Museet räknar med att sammanlagt 25 000
amerikaner och andra nationaliteter.”
personer har gått vandringen, antingen med
guide eller med kartan. I början var det mest
svenskar och fransmän som gjorde vandringen. Men nu är det i stor utsträckning
italienare och spanjorer.4748
Utöver Stockholms Stadsmuseums vandringar marknadsför till exempel Sheraton Hotel
i Stockholm ett paketerbjudande med rum, guidning och fika på huvudpersonen Mikael
Blomkvists favoritkafé Mellqvist.
Men kommer turister till Stockholm enbart för att gå i Mikael Blomkvists fotspår? På
Stockholms Stadsmuseum upplever personalen att intresset för filmerna och böckerna
är väldigt stort och att de har bidragit till att Stockholm uppfattas som ett intressant
resmål. Men museet har inga fakta som påvisar att ett ökande antal gästnätter i
Stockholm kan härröras specifikt till Millennium-serien.
På samma sätt resonerar Stockholm Visitors Board. Böckerna och filmerna har bidragit
till att marknadsföra Stockholm som ett spännande resmål, men de har inga
47
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Sara Claesson, Stockholms Stadsmuseum, intervjuad av Oxford Research i januari 2011
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undersökningsresultat
at som visar
visar att turister väljer att åka till Stockholm på grund av
Millennium-trilogin.
Stockholms Stadsmuseum genomförde våren 2010 en enkätundersökning med 125
turister
ister från olika länder i flera världsdelar,
världsd
som deltagit i Millennium--vandringen. De
intervjuade kom
m från Italien, Storbritannien, Spanien, Tyskland Sverige, Frankrike och
ytterligare tio länder. I diagrammet nedan (Figur 3 Enkätundersökning mot deltagare på
Millennium-vandringar
vandringar våren 2010)
2010 ser vi att åtta av de utfrågade personerna (sex
procent) uppgav att den främsta anledningen till varför de åkt till Stockholm var för att
delta i stadsvandringen. Men även bland de övriga så har med stor sannolikhet
Millennium bidragit till intresset för att besöka Stockholm. Oavsett om turistande i
största allmänhet, arbete eller något annat fört besökarna till Stockholm så har
Millennium-trilogin,
trilogin, medvetet eller omedvetet, säkert gett flera av dem en extra skjuts i
49
beslutet.
Figur 3 Enkätundersökning mot deltagare på Millennium-vandringar
Millennium
våren 2010

Källa: Gabrielle Saumon, Université de Limoges, 2010, för Stockholms Stadsmuseum. Tårtdiagrammet
visar antal svar.

För att få en klarare bild av varför turister väljer att åka till
till Stockholm, och om
Millennium-filmerna möjligtvis kan ha påverkat deras val av resmål, genomförde
Cloudberry/Oxford
Oxford Research femton intervjuer med turister på turistbyrån i Stockholm
i januari 2010, alltså inte enbart deltagare på Millennium-vandringen.
Millennium vandringen. Intervjusvaren
syftar inte till att bidra till några
ågra kvantifierbara slutsatser utan kan snarare ses som ett
kvalitativt komplement till resonemanget.
De intervjuade turisterna kom bland annat från Australien, Taiwan, Belgien,
Storbritannien, Spanien och Italien. Det visade sig att alla hade hört talas om

49
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Millennium-trilogin och Stieg Larsson,
även om inte alla hade läst böckerna
eller sett filmerna.
Merparten av de intervjuade hade rest
till Sverige i första hand för att turista,
medan ett fåtal hade affärsmöten
inplanerade. Millennium var en viktig
komponent för flera av de intervjuade,
vid beslutet att åka till Stockholm, även
om det inte hade varit helt avgörande
för beslutet att besöka Stockholm. En
kvinna från Spanien hade både läst
böckerna och sett filmerna och hade
genom dessa fått upp ögonen för
Sverige och planerade att gå
Millennium-vandringen.

Intervju med Hui Kim, Sydkorea
Millennium-vandring i Stockholm, februari 2011
What made you choose Sweden/Stockholm?
It is only a transit but I wanted to come to the Nordic
countries because I have seen so much of it in movies and
I wanted to experience the nature.
Have you seen the movie The Girl With The Dragoon
Tattoo?
Yes, three times actually. I am very interested in northern
European movies.
Did the movies influence you to go to Sweden? In
what way?
Well, they influenced me to go to northern Europe, I am
very influenced by northern European movies, but from a
wide variety of movies. I especially like independent
movies. After Sweden and Norway, I’ll be going to a film
festival in Germany.

Det kan räcka med att det finns ett stort intresse för att besöka platser som förekommer
i berättelserna för att vi ska kunna tala om en Millennium-effekt. Det går att se en effekt
idag med 10 000 besökare som årligen går Millennium-vandringen. Till dessa
tillkommer turister som besöker Millennium-platser på egen hand.
För många turister kan det faktum att de sett filmerna eller läst böckerna ha varit en
starkt bidragande orsak. Kanske kommer intresset att bli ännu starkare lanseringen av
den amerikanska filmatiseringen av The Girl With The Dragon Tattoo. Filmen antas bli en
stor internationell succé och kan förväntas nå en biopublik på upp emot 120 miljoner
personer under de första tre, fyra veckorna.
Dessutom kommer Dan Burstein, som tidigare skrivit en guide till idéerna och platserna
bakom Dan Browns bästsäljande roman Da Vinci-koden, i juni 2011 ut med en liknande
guide till Stieg Larssons idévärld, karaktärer och platser, vilket möjligen kan bidra ännu
mer till en blomstring av filmturismen i Stockholm50.

5.1. Effekter på besöksnäringen
Under 2011 visas Millennium-filmerna på tv och når på så sätt ett stort genomslag
internationellt. Detta i kombination med att den amerikanska Millennium-filmen får
premiär kommer att ge ytterligare effekter på turismen.
Vi presenterar här ett scenario för effekter på besöksnäringen under åren 2009-2013.
Underlaget baseras på erfarenheter och effekter från andra regioner både i Sverige och
utomlands, som på något sätt kan vara relevanta exempel för Millennium. Eftersom alla
platser och filmer har unika förutsättningar är det svårt att jämföra erfarenheter från
filmregioner med varandra. Vissa platser har redan från början en stor andel turister,

50“Secrets

of the Tattooed Girl. The unauthorised Guide to Stieg Larsson's Millennium Trilogy” av Dan Burstein, Arne De Keijzer,
John-Henri Holmberg.
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som Stockholm, medan andra platser utgår från obefintlig turism. För vissa platser
påverkar filmer på marginalen, för andra påverkar de mer radikalt.
När det gäller Millennium-effekter på turism från filmerna kommunicerar dessa
tillsammans med böcker och all annan Millennium-exponering. Det är således rimligt
att anta att “framgången” för endast filmerna är mindre relevant, eftersom det är
fleraandra parallella budbärare som påverkar strömmarna.
För en framgångsrik internationell film antas att effekten på turismen, till en region med
redan från början befintliga och betydande turistnivåer, ligger på mellan 4-10 procent
de närmaste tre åren efter exponeringen.51 Stockholm är en stor region som lockar
många besökare, även utan Millennium. I vårt scenario antas att antalet turister till
Stockholm ökar med drygt tre procent de följande fyra åren efter regional exponering i
de internationellt framgångsrikaMillennium-filmerna. Siffrorna är en uppskattning som
givetvis kan diskuteras och problematiseras. I andra sammanhang har
storleksordningen, 3-5 procent använts, exempelvis avturiststrategen i Oxford, England,
för uppskattning av turisteffekten av en spelfilm/teveserie.Vid beräkning av
Wallanderfilmernas betydelse för turismen i Ystad/Skåne användes två estimat, ett på
drygt fyra procent och ett på drygt nio procent.
Det är inte möjligt att skilja ut vilka effekter som kommer från böcker, filmer eller
annan exponering av Stockholm genom Millennium-trilogin.Som påpekats tidigare beror
genomslaget av filmer på hur framgångsrika de är. I den här rapporten bedöms inte
kvaliteten på filmerna. Filmerna har varit fram framgångsrika så till vida att de haft
effekt på turisterna till regionen. Effekten kommer dessutom med stor sannolikhet att få
ett uppsving igen i och med de amerikanska filmatiseringarna. Även det faktum att
böckerna släpps på nya marknader påverkar.
I det scenario vi presenterar för de närmaste åren antas att alla andra variabler hålls lika
(ceterisparibus).Om det bara var Millennium-trilogin som ger effekt på ökning av
turismen är scenariot sannolikt.Men turisteffekterna påverkas även av faktorer som
valutakurs, väder, naturkatastrofer, evenemang (till exempel OS) och andra större
händelser både i Sverige och i utlandet.
Tidigare undersökningar visar att största effekten uppnås de tre närmaste åren efter en
filmvisning. Vi vet att de svenska filmerna, och böckerna, bidragit till ökad turism i
Stockholm under år 2009-2010. Det går att se inte minst på den dramatiska ökningen av
antalet deltagare på Millennium-vandringarna. I och med att filmerna visas i fler och fler
länder och även sänds på tv, kan vi förvänta oss en fortsatt tillströmning av turister
under 2011. Från och med 2012 kommer dessutom påverkan från den amerikanska
produktionen av The Girl with the Dragon Tattoo. Om den amerikanska produktionen
blir en framgång kommer serien sannolikt att exporteras till åtskilliga länder vilket i sig
kan skapa ett betydligt större intresse för Stockholm än vad böckerna och de svenska
Millennium-filmerna kunnat göra.
Med stor sannolikhet kommer även den andra och den tredje boken i serien som
amerikanska filmproduktioner under de kommande åren. Dessutom kommer filmerna
51
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repriseras, och böckerna att släppas på nya marknader, vilket ytterligare kan skapa
intresse att turista i Stockholm. Därför kan effekterna vara större på längre sikt.
Flera av de internationella exemplen med stora effekter på turismen kan förklaras med
exceptionellt framgångsrika filmer eller att turismökningen utgår från en låg nivå. En
annan förklaring till stora turisteffekter har med hur platsen avgränsas. Exempelvis har
Stockholm redan idag en hög andel besökare och turister och Millennium-effekter på
turismökning för hela regionen är begränsad. Tittar vi däremot på besökssiffror till de
adresser som förekommer i berättelserna kan vi däremot se en stor effekt.
Kort om turismen till Stockholm
Tabell 8 Gästnätter i Stockholms län 2008-2010
Antal gästnätter i Stockholms län, i 1 000-tal
Totalt
Varav utländska turister
Källa: Tillväxtverket/SCB, * Preliminära
siffor.

2008

2009

2010*

9 385

9 416

10 060

3 188

3 353

I Stockholms län gjordes 10 miljoner övernattningar 2010 och 9,4 miljoner
övernattningar 2009. Det innebär en ökning på 6,8 procent. Utländska turister stod för
ungefär en tredjedel av gästnätterna.
De största grupperna med utländska turister, som övernattar i Stockholm, kommer i
fallande ordning från Tyskland, Storbritannien, USA, Norge, Finland, Italien, Frankrike,
Danmark, Spanien och Ryssland, följt av övriga länder.52
Utöver resor med övernattningar görs många dagsresor till Stockholm. 2008 var antalet
drygt 5,2 miljoner. I den här gruppen med besökare finns dels personer som anländer
med bil, flyg eller tåg, men även resenärer med Finlandsbåtarna och de internationella
kryssningsfartygen.
Under 2008 gjordes 4,3 miljoner hotellövernattningar av affärsresenärer i Stockholms
län, varav 2,7 i Stockholms stad. Över 3,5 miljoner övernattningar gjordes på länets
hotell av besökare som var i Stockholm som turister. Till det kommer 1,7 miljoner
gästnätter i vandrarhem, stugbyar och camping samt 15 miljoner övernattningar i ickekommersiellt boende. 3,6 miljoner turister besökte Stockholm över dagen under 2008.
Räknar vi även med affärsbesökarna blev antalet dagsbesök 5,2 miljoner.53
För att få ett mått på turismens betydelse för den svenska ekonomin kan nämnas att
exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, under 2009 var
mer än det samlade exportvärdet för järn och stål och svenska personbilar tillsammans.
Under 2009 var antalet sysselsatta med turism i Sverige fler än det totala antalet
sysselsatta i Sverige i storföretagen Volvo AB, Volvo Personvagnar, Ericsson, Husqvarna,
Scania, Sandvik, Skanska, Saab, TeliaSonera, ABB, AstraZeneca, SCA och Atlas Copco.

52Fakta
53Fakta

om besöksnäringen i Stockholm 2009. Källa Tillväxtverket och SCB
om besöksnäringen i Stockholm 2009.
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Scenario 2009-2013
Millennium-trilogin är en världssuccé som lockar tittare och läsare i alla världsdelar. I
scenariot räknar vi med att Millennnium-effekten är störst i de länder där alla tre
filmerna visats på bio och tv och där det skrivits och berättats mycket om Millennium i
massmedier med mera. I Frankrike har publiciteten kring Millennium varit mycket stor.
Förutom mer kulturella evenemang baserade på böckerna, har modemagasin gjort
reportage med mode à la Lisbeth Salander54. I Italien finns en särskild guidebok med
fokus på Millennium, som lockar besökare. Stockholms Stadsmuseum har haft besök av
tv-team från bland annat Ryssland, Polen och Tyskland.
För att inte överdriva effekten av Millennium-filmerna skulle vi helst vilja spekulera
enbart i ökning av gästnätter, dagsbesök och konsumtion för privatresenärer som
kommer till Stockholms län. Även affärsresenärer kan förstås vara intresserade av
Millennium, men deras besök styrs till allra största delen av jobbet, inte av intresse för
film eller annan kultur och aktiviteter. Tillgången till relevant övernattningsstatistik
uppdelad på länder gör att vi ändå utgår från den totala bilden.
Tabellen nedan utgår från situationen år 2009. Vi studerar antalet kommersiella
gästnätter i Stockholms stad. Hade vi tagit med hela länet, hade talen blivit ännu högre.
Vår hypotes är att Millennium-effekten är störst i länder som Tyskland, Frankrike, USA,
Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland och Holland. Från
och med 2012 bör effekterna av den amerikanska filmen The Girl with the Dragon Tattoo
att märkas, inte minst i USA.
Tabell 9 Effekter på kommersiella gästnätter 2009-2013
Gästnätter på
hotell,
vandrarhem och
stugbyar 2009 i
Stockholms stad*

Länder

Uppskattad
Millenniumeffekt 20092011

Tyskland

311 881

1,0%

Danmark

125 464

1,0%

Norge

175 582

1,0%

Finland

144 826

1,0%

Storbritannien

256 526

Ökning
antal
gästnätter
2009-2010

Ökning
antal
gästnätter
2010-2011

Uppskattad
Millenniumeffekt 20112013

Ökning
antal
gästnätter
2011-2012

Ökning
antal
gästnätter
2012-2013

3150

1,5%

4772

4844

1 255

1267

1,0%

1280

1293

1 756

1773

1,0%

1791

1809

1 448

1463

1,0%

1477

1492

1,5%

3 848

3906

1,5%

3964

4024

82 933

1,0%

829

838

1,0%

846

854

USA

186 191

1,5%

2 793

2835

2,0%

3836

3913

Frankrike

133 293

3,0%

3 999

4119

3,0%

4242

4370

Italien

179 604

3,0%

5 388

5550

3,0%

5716

5888

Spanien

107 880

2,0%

2 158

2201

2,0%

2245

2290

Sverige

3 697 021

0,5%

18 485

18578

0,5%

18670

18764

881 857

0,5%

4 409

4431

1,0%

8907

8996

49 487

50109

57748

58536

Holland

Övriga länder
Totalt

6 283 058

3 119

*Stockholm Visitors Board

54Aftonbladet,

Sofis mode, 2009-03-13
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Scenario 2009-2013
Ökning Totalt

Ökning
gästnätter

Totalt
Gästnätter

2009-2010

49 487

6 332 545

2010-2011

50 109

6 382 654

2011-2012

57 748

6 440 402

2012-2013

58 536

6 498 938

TOTAL ÖKNING:
Ökning i procent 2009-2013

215 880
3,44%

Sammantaget ger vårt scenario i tabellen ovan en ökning av antalet gästnätter med 3,44
procent, eller 215 880 under 2009-2013.
I genomsnitt spenderade privatresenärer som övernattade i Stockholm cirka 1 300 kr
per dygn 2009. 215 880 gästnätter multiplicerat med 1 300 kr ger 280 643 357 kr i
intäkter till staden. Då har vi inte räknat upp dygnskonsumtionen med hänsyn till
inflationen. Affärsresenärer spenderade cirka 2 500 kr per dygn i Stockholm 2009. Inte
heller detta har vi tagit hänsyn till här.
Appliceras istället ökningen på antal dagsbesökare och gästnätter inklusive
övernattningar i privathyrda hus eller hos släkt och vänner fås andra resultat.
Totalt antal dagsbesök och privata gästnätter år 2009 var knappt 19 miljoner i
Stockholms län eller cirka 8,7 miljoner i Stockholms stad.55 En ökning i antal turister
2009-2013, beräknad med samma totala procenttal/Millennnium-effekt som vi använde
för kommersiella gästnätter (här har vi enbart tittat på total ökning, inte per land), ger
ett tillskott på i runda tal 644 000 turister i länet eller 298 000 turister i staden.
Dagsbesökare konsumerade för cirka 500 kr per dygn 2009.
644 000 multiplicerat med 500 kr ger 322 070 000 kr till Stockholms län.
298 000 multiplicerat med 500 kr ger 149 158 000 kr till Stockholm stad.
Scenariot ovan bör ses som ett underlag för diskussion. Vi har gjort en uppskattning av
hur Millennium-filmerna i mer eller mindre utsträckning kan tänkas påverka
turistströmmen till Stockholm under 2009-2013. Samma beräkningsmodell har för
övrigt använts i rapporten ”Går det att sälja Skåne med Wallander-film” av Cloudberry
Communications.
Sammanfattningsvis visar scenariot om vi summerar kommersiella gästnätter, privata
övernattningar och dagsbesökare att de turister som besöker Stockholm under perioden
2009-2013, påverkade av Millennium-filmerna, ger ett bidrag till Stockholms stad på 430
miljoner kronor. Skulle vi räkna med hela Stockholms län samt Sörmland skulle
beloppen bli högre.

55Stockholm

Visitors Board
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6. Avslutning
Filmproduktion bidrar med flera direkta ekonomiska effekter för en region.
Millennium-filmerna och kopplingen till de exceptionellt framgångsrika böckerna och
intresset kring författaren Stieg Larssons person, levnadsöde och eftermäle har skapat
ett unikt sammanhang. Berättelserna har tydlig koppling till Stockholmsregionen och en
uppenbar betydelse för exponeringen av regionen.
Utifrån en rad exempel kan vi se att filmproduktion och filmer bidrar med bestående
värden både för den regionala utvecklingen och värden som är mer långsiktiga och som
kan vara svåra att skapa men som kan ge ett stort exponeringsvärde för en region och
locka turister.
Underlag till både publikprognoser, kontaktkostnad och turismeffekter är genomgående
försiktigt beräknade. Det faktiska värdet av filmerna är sannolikt högre. Men eftersom
det finns flera osäkerhetsfaktorer och att resultaten inte ska överdrivas har de lägre
värdena genomgående valts.
Värdet av regional exponering av Stockholmsregionen genom Millennium-filmerna
uppskattas till drygt en miljard kronor. Om vi lägger till böckerna och antar att den
amerikanska Millennium-filmen blir en stor framgång blir värdet åtskilliga gånger högre.
Turisteffekterna under perioden 2009-2013 motsvarar i vårt scenario ett tillskott på
430 miljoner kronor till Stockholms stad. Oavsett vilka scenarier som väljs ger filmerna
en intäkt för regionen.
Filmprojektet har haft en budget på drygt 100 miljoner kronor. Av dessa har mer än 90
procent gått till regionala och lokala aktörer i regionen.
Det finns ett stort marknadsföringsvärde från Millennium-filmerna. Däremot vill
rapportförfattarna avråda från filmproduktion som styrs för att marknadsföra en plats.
Det behöver inte nödvändigtvis misslyckas eller vara negativt. Bland de goda exemplen
finns Woody Allens Vicky Christina Barcelona och Hitta Nemo. Men enligt de exempel vi
stött på krävs det ett tidigt och långsiktigt väl fungerande samarbete mellan
turismnäring och filmbransch.

www.cloudberry.se

37

Cloudberry Communications AB

7. Källor
Filmer
Män som hatar kvinnor
Luftslottet som sprängdes
Flickan som lekte med elden
Intervjuer
Simon Anholt,
Susann Billberg Rydholm, YellowBird
Sara Claesson, Stockholms Stadsmuseum
Kristina Fällman, turistinformatör Nyköpings turistbyrå
Ann-Charlotte Jönsson, Stockholm Visitors Board
Alison McKay, Partner Marketing Manager, Visit
Michelangelo Messina, chef för Ischia Film Festival
SørenStaermose, YellowBird
Mikael Wallen, YellowBird

Projektgruppen
JesperAckinger, Stockholm Business Region
Lisa Rosengren, Film- och tv-producenterna
Ingrid Rudefors, Filmkommissionär, Filmregion Stockholm-Mälardalen
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8. Bilagor
Bilaga 1 Ramhandlingen i Millennium-berättelserna
Män som hatar kvinnor
Mikael Blomkvist har blivit dömd för förtal på finansmannen Wennerström och vill
undslippa uppmärksamheten i Stockholm. Av industrimagnaten Henrik Vanger får han i
uppdrag att skriva familjen Vangers släktkrönika, men Vangers egentliga önskan är att
Blomkvist ska titta närmare på dennes brorsdotter Harriets märkliga försvinnande
sommaren 1966. Blomkvist får hjälp av den unga och socialt missanpassade
datahackern Lisbeth Salander, som arbetar som researcher på säkerhetsföretaget Milton
security. I sitt grävande i familjen Vangers förflutna snubblar de över en mörkare och
blodigare historia än vad de kunnat föreställa sig.
Stockholm är skådeplatsen för samtliga filmer i Millennium-trilogin. Mikael Blomkvist
bor på Bellmansgatan 1, på Mariaberget, med utsikt över vattnet och Gamla stan. En bit
därifrån bor Lisbeth Salander i den lägenhet på Lundagatan som hon växt upp i och
numera ärvt av sin mor. I hörnet av Götgatan/Hökens gata återfinns Millenniums
redaktion, med stora glaspartier ut mot Götgatan. Krogen Kvarnen på Tjärhovsgatan är
ett tillhåll för både Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist. Här brukar Lisbeth möta upp
tjejerna i rockbandet Evil fingers.
Flickan som lekte med elden
Lisbeth Salander återkommer till Sverige efter en längre tids vistelse utomlands. Hon
gör sig hemmastadd i den 350 kvadratmeter stora lägenheten på Fiskargatan 9 som hon
köpt för pengar från sin kupp mot finansmannen Wennerström. Samtidigt har Mikael
Blomkvist på Millennium fått information om ett hett nyhetsstoff. Journalisten Dag
Svensson och hans sambo Mia Bergman har kommit över avslöjande fakta om en
omfattande sexhandel mellan Östeuropa och Sverige där många av de personer som
utpekas i traffickinghärvan har högt uppsatta positioner i samhället. Men så mördas Dag
och Mia och när även advokat Nils Bjurman mördas så pekas misstankarna direkt mot
Lisbeth Salander – som omyndigförklarad står under Bjurmans förmyndarskap.
Salander bestämmer sig för att göra upp med det förgångna en gång för alla. Hon ska
straffa dem som förtjänar att straffas varav den ena råkar vara hennes egen far:
Alexander Zalachenko, en avhoppad sovjetisk spion. När Mikael Blomkvist får reda på
att Salander är misstänkt för trippelmord beslutar han sig för att försöka ta reda på
sanningen om vem som egentligen är skyldig.
Dag Svensson och Mia Bergman bor på Björneborgsvägen i Enskede, söder om
Stockholm. Här hittas de båda mördade i början av filmen. Advokaten Nils Bjurman
hittas även han mördad i sin lägenhet på Upplandsgatan nära Odenplan.
Kriminalkommissarie Jan Bublanski leder utredningen kring morden, från polisens
högkvarter på Kungsholmen. Rikslarm utlyses på Lisbeth och hon får än en gång hjälp av
sin hackerkompis Plague i sin kamp att rentvå sig själv. Plague bor på Högklintavägen i
Sundbyberg i en skitig lägenhet full av datorer och teknisk utrustning.
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Luftslottet som sprängdes
Filmen tar vid precis där Flickan som lekte med elden slutade. Lisbeth Salander och
Alexander Zalachenko tas in på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, båda
allvarligt skadade. Samtidigt förbereds rättegången mot Lisbeth Salander som står
åtalad för trippelmord på Dag Svensson, Mia Bergman och advokat Nils Bjurman. Men
journalisten Mikael Blomkvist är beredd att göra vad som helst för att avslöja de
övergrepp Lisbeth Salander utsatts för av de svenska myndigheterna. Han anlitar därför
sin syster Annika Giannini som Salanders advokat. Samtidigt håller Millenniums
redaktion på med en ny, stor artikel som avslöjar att det har figurerat en hemlig grupp
inom SÄPO och som till varje pris vill förbli hemliga.
Säkerhetspolisen Monica Figuerola dyker upp i denna tredje film i Millennium-trilogin,
för att utreda den påstådda hemliga gruppen inom SÄPO. Hon bor på Pontonjärgatan på
Kungsholmen och joggar ofta längs Norr Mälarstrand. Det är också här som hon och
kriminalkommissarie Jan Bublanski utbyter information på caféet Mälarpaviljongen.
Göran Mårtensson arbetar på SÄPO men är också medlem i den hemliga interna
konstellationen som kallar sig Sektionen. Han bor på Vittangigatan ute i förorten
Vällingby. Åtalet mot Lisbeth Salander äger rum i Stockholms tingsrätt i Rådhuset på
Kungsholmen. Här frias hon mot alla misstankar om mord och omyndighetsförklaringen
upphävs. Efter sin frigivning avslutar Lisbeth Salander och Annika Giannini med en öl på
Södra teatern vid Mosebacke på Södermalm.
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Bilaga 2Millennium på webben
Att bevaka sociala medier i efterhand är behäftat med stor osäkerhet. Analysföretagen
räknar med att data från Facebook och Twitter blir osäker efter bara en dag, och att de i
princip inte går att nå efter en månad. Bloggar och forum är stabila i ungefär ett år,
medan bilder och nyhetsartiklar är säkra under längre tid. Att se inlägg på en tidsaxel är
i stort sett omöjligt.
Exempelvis ger en sökning på filmens titel 2010 ca 350 000 träffar. Söker man på alltid
blir resultatet 14 000 000 träffar. Det är inte rimligt.
För att komma åt bra data måste de samlas in under den tid som ska mätas. Med
relevanta sökord lagras information som sedan kan analyseras. Syftet avgör vilka
verktyg som ska användas, men tillgänglig data begränsar vad du kan ta reda på. Det
viktigaste med de sociala kanalerna är interaktionen, inte den lagrade datan.
De fyra stora
De största webbkanalerna idag är Google, bloggar, Facebook och Twitter.
Google kan betraktas som en indirekt kanal, det går inte att publicera där men en
sökning på Google visar vilken spridning dina sökord fått på internet. Google söker av
webbplatser, nyhetskanaler, forum, bilder och sociala medier. Begränsningen som
nämndes ovan om de sociala kanalernas rimlighet gäller även här. Ju stabilare plattform
desto säkrare resultat i längden: statiska webbplatser är stabilare än bloggar, bloggar är
stabilare än tweets.
Vi gjorde en kombinerad sökning på den engelska bok/film-titeln ett år tillbaka samt
Rapace, detta för att specificera att det var filmen vi sökte. De sista av de tre filmerna
hade precis haft biopremiär när perioden börjar. Under året gick tv-versionen på svensk
tv och produktionen av den amerikanska adaptionen tog fart. Bokserien seglade upp på
topp på stora delar av världens topplistor.
Resultatet blev runt 350 000 träffar. Utan “Rapace” blev summan 2,3 miljoner över hela
världen. Google News visar träffar på nyhetssidor och ger 1100 artiklar sedan januari
2010, längre tillbaka än så går inte att söka.
Google Trends visar hur sökstatistiken på Google ser ut över tiden. En sökning på titel
(engelsk och svensk) och författare visar hur intresset utvecklats. Stieg Larsson
omnämns med stigande intensitet sedan den första boken släpptes på svenska. Den
svenska titeln börjar synas i sökningarna i samband med att arbetet med filmerna
påbörjas. De två topparna på den röda linjen visar när första och andra svenska filmen
släpptes. Den blå linjen följer ganska väl framgången för de engelskspråkiga böckerna,
med störst intresse i samband med att första filmen gick upp på amerikanska biografer
och planerna på en engelskspråkig version blev offentliga.
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Ett tecken på hög exponering i sociala kanaler är uppmärksamheten filmen får på en
sida som IMDB.com. Forumet
orumet har varit relativt aktivt, 35 000 har röstat fram 7,7 i betyg,
245 besökare har recenserat filmen och 532 tidningsartiklar har länkats.
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För att se antalet bloggar som skrivit om filmen använde vi Twinglybloggsök. Med
samma sökord som ovan fann vi 9 400 bloggar som skrev om The GirlWithTheDragon
Tattoo. 8757 av bloggarna var engelskspråkiga. Sökningen går inte att göra över tid.
På Facebook uppmärksammas Millennium ofta i statusraderna, men det går bara att
söka ett par dagar bakåt i tiden. En annan genomslagsindikator på Facebook är antalet
intressegrupper som skapas för våra sökord. När någon skriver in ett intresse (oavsett
stavning och formulering) som inte finns på listan så skapas en ny sida att “gilla”.
Millennium-trilogin(i olika former) har ett femtiotal sidor med mellan 10 och 150
medlemmar, på svenska, engelska, franska, tyska, italienska med flera. Dessutom finns
ett antal mer populära sidor som användarna gett tummen upp: MillenniumalternativtStieg Larsson-trilogin har totalt över 50 000 sympatisörer medan Stieg
Larsson har drygt 150 000 och Lisbeth Salander har över 100 000. Titeln The Girl With
The Dragon Tattoo har även den över 100 000 gillare medan övriga titlar ligger på runt
5 000. Författaren, första titeln och huvudpersonen är samlingspunkterna för seriens
fans. Millennium har dessutom visat sig vara svårt att stava till vilket skapar en viss
spridning av fansen.
På Facebook finns även intressegrupper - öppna och slutna - där användarna kan
ansluta sig och diskutera sina intressen (sidor och profiler fungerar snarare som
klotterplank och nyhetsflöden). Det finns ett tjugotal grupper som ägnar sig åt Stieg
Larssons böcker, på svenska, engelska, franska, tyska, spanska med flera. De flesta är
små men de större samlar över tusen medlemmar, en fransk grupp med boktrilogin som
tema samlar över 2 000, en spansk strax under 2 000, medan en engelskspråkig
felstavad samlar över 4 000 medlemmar. Störst är en spansk grupp om Stieg Larsson
med 5500 medlemmar. De flesta grupperna är inte särskilt aktiva, med ett fåtal
undantag, och störst aktivitet fanns under 2009 och fram till och med hösten 2010.
En sökning på bevakningstjänsten Social Mention visar att filmen och böckerna får god
uppmärksamhet idag och huvudsakligen neutrala eller positiva. Ett femtiotal
omnämnanden av filmerna/böckerna om dagen i öppna Facebook- och Twitterflöden,
och på Facebook har man i genomsnitt mellan 130 och 150, på Twitter i snitt 47. Mest
aktuella är dvd-utgåvorna av filmerna (som precis släppts som box i USA och Tyskland)
samt fortsättningsvis böckerna, som fortfarande ligger påförsäljningstoppen i bland
annat USA.
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På YouTube finns
nns ett antal trailers för filmernas olika versioner upplagda. Den
populäraste har visats närmare 1,4 miljoner gånger under ett år. Den andra (med
engelsk text) ligger närmare miljonen. Jämförelsevis har trailern för TrueGrit (2010)
som nyligen haft premiärr drygt en halv miljon visningar idag, medan The Social Network
som hade premiär för strax över ett halvår se och nyss släpptes på dvd/Blu-ray
dvd/Blu
har
drygt 6,5 miljoner visningar.
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