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Sammanfattning 
“Den bästa av mödrar” är en finsk film i regi av Klaus Härö som huvudsakligen spelats in i 
Skåne och Ystad Studios. Medproducenter är bland andra Film i Skåne. Filmen hade finsk 
och svensk biopremiär hösten 2005.  
 
Filmen har belönats vid en lång rad festivaler, bland annat i Kairo, Tallinn och Toronto och 
filmen sålts till bland annat Spanien, Portugal, Indien, Kina och hela Latinamerika och 
distributörerna har pågående förhandlingar med USA, Tyskland och Frankrike. Ytterligare 
länder kommer med största sannolikhet köpa in den.  
 
Skåne är väl synligt i “Den bästa av mödrar” - både i dialog och i miljöer. Genom “Den bästa 
av mödrar” kommer Skåne exponeras för en mångmiljonpublik. Medvetenheten om vad och 
var Skåne är kommer öka blad de som ser filmen. Filmen kommer att påverka turister att 
besöka regionen.  
 
Analysen syftar till att beräkna marknadsföringsvärdet av exponeringen av Skåne genom 
“Den bästa av mödrar”. En andra del är en prognos för vilka effekter filmen kan ha på 
turistströmmar till Skåne. Rapporten är genomförd på uppdrag av Oresund Film Commission 
och Position Skåne.  
 
Marknadsföringsvärdet för “Den bästa av mödrar” uppgår till 1,8 miljarder kronor om vi antar 
att filmen når en publik på 100 miljoner personkontakter under perioden 2006-2008. 
Prognosen anger ytterligare fyra publiknivåer mellan 1-100 miljoner exponeringar. Det är 
sannolikt att en framgångsrik nordisk film som bland annat ska visas på teve i Kina och Indien 
når en publik om minst 100 miljoner kontakter globalt under en period av tre år.  
 
Marknadsföringsvärdet av regionen baserar sig på antagandet om vad som är tydliga 
Skånekontakter i filmen. De Skånekontakter som valts är scener som innehåller vyer, dialoger 
eller andra attribut som är tydligt associerbara till Skåne eller som kan verka attraherande för 
vissa grupper – presumtiva turister.  
 
“Den bästa av mödrar” innehåller åtskilliga Skånekontakter och analysen baserar sig på 70 
uppskattade Skånekontakter. 
 
Underlag för marknadsföringsvärdet är försiktigt beräknat. Det faktiska värdet av filmen är 
sannolikt högre. Men eftersom det finns flera osäkerhetsfaktorer och att resultaten inte ska 
överdrivas har de lägre värdena genomgående valts.  
 
Turisteffekterna uppgår till en ökning med 3 procent för utländska turister och något lägre, 2 
procent för svenska turister. Det motsvarar en genomsnittlig ökning på 2,17 procent första 
året och 6,7 procent över de tre åren 2006-2008. Ökningen motsvarar 345 919 kommersiella 
gästnätter 2006-2008.  
 
Alternativt en omsättningsökning med mellan 492-830 miljoner kronor. Utfallet varierar 
beroende på vilken beräkningsmodell som antas – gästnätter/dagsbesökare eller omsättning.



Cloudberry Communications AB 4:14 
Joakim Lind, 2006.02.06 

Förord 
För några år sedan åkte jag till Uppsala för att leta efter miljöerna i Bille Augusts 
filmatisering av Bergmans Den goda viljan. Som barn åkte familjen till Gotland för 
att uppleva Pippi Långstrumps värld från Olle Hellbom-filmerna. Jag åkte till Uppsala 
enbart för en nyfikenhet som väckts av Den Goda Viljan. Inför beslutet att åka till 
Gotland var Pippi-argumentet bara ett i raden av argument. Bland de andra fanns; sol, 
bad, medeltidsmiljöer, cykelsemester och raukar.  
 
Filmer tillsammans med andra massmedier påverkar våra mentala bilder av världen. 
Filmer är med och påverkar våra beslut att resa till olika platser. The Beach, Sagan 
om Ringen, Harry Potter, Kommissarie Morse och Sound of Music är alla exempel på 
internationellt framgångsrika filmer som påverkat turistströmmar till Thailand, Nya 
Zeeland, Storbritannien och Österrike.  
 
I den parallella studien “Värdet av exponeringen av Skåne genom Wallanderfilmerna 
och deras effekter på besöksnäringen” redovisas flera exempel från regioner där 
filmer ger positiva effekter på turismen. 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund, syfte och metod 
I Wallanderfilmanalysen uppskattas marknadsföringsvärdet av de 13 Wallander-
filmerna och vilka effekter filmerna kan komma att ha på turistströmmar till Skåne de 
kommande åren.  
 
Denna rapport har till syfte att göra motsvarande värderingar för den finska filmen 
“Den bästa av mödrar”. Analysen är genomförd på uppdrag av Position Skåne och 
Oresund Film Commission och omfattar två områden: 
 
Den första delen avser uppskatta marknadsföringsvärdet av exponeringen av Skåne 
genom “Den bästa av mödrar”. Eftersom det är för tidigt att säga hur stor publik 
filmerna kommer att nå internationellt baserar sig värderingen på olika prognoser för 
hur stor publik filmerna kommer att nå i länderna. Värdet beräknas utifrån metod för 
att bedöma värdet av produktplacering.  
 
Studiens andra del ger ett scenario för effekter på turismen till Skåne under perioden 
2006-2008 (tre år) till följd av exponering genom “Den bästa av mödrar”. Filmernas 
effekter på turism till regionen baserar sig på erfarenheter från andra regioner som 
presenteras i rapporten om Wallanderfilmernas värde och effekter.  
 
Värt att tillägga är att “Den bästa av mödrar” är en helt annan slags film än 
Wallanderfilmerna. Båda filmerna är intressanta som exponeringsyta för Skåne då de 
når många människor. Wallanderfilmerna når en stor publik genom att det rör sig om 
tretton filmer och att filmerna bygger på bästsäljande böcker.  
 
“Den bästa av mödrar” var Finlands officiella Oscarsbidrag, vilket gett ett stort 
förhandsintresse för filmen. Den har också blivit belönad på flera festivaler. Men 
Wallanderfilmerna och ”Den bästa av mödrar” ingår i olika filmkategorier och har 
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olika publik och påverkar publiken på olika sätt. Det är också sannolikt att de 
appellerar olika presumtiva turistmålgrupper. 
 
Filmerna förstärker också Skåne tillsammans. Däremot går det inte med säkerhet att 
addera prognoserna för turisttillväxt till följd av filmerna.  

1.2. Om “Den bästa av mödrar” 
“Den bästa av mödrar” är en finsk film i regi av Klaus Härö som handlar om pojken 
Eero som under andra världskriget får flytta till Skåne eftersom hans mamma inte kan 
ta hand om sin son efter det att Eeros pappa mist livet vid fronten. Filmen manus 
baserar sig på en roman av Heikki Hietamis. 
 
Eero får bo hos fosterfamiljen Jönsson i Kåseberga utanför Ystad. Flytten sägs vara 
temporär och Eero vet inte när och om han verkligen får komma hem. Filmen handlar 
om Eeros relation till sin mamma och sin fostermamma i Skåne. Relationskapanden 
som för alltid kommer att påverka Eero som individ. Vem han är i förhållande till sina 
mödrar.  
 
Filmen är producerad av MRP Matila Röhr Productions och medproducenter är bland 
andra Film i Skåne.  Den har huvudsakligen spelats in i trakterna runt Ystad och hade 
premiär i Finland den 30 september och i Sverige i början av november 2005.  
 
Filmen har belönats vid en lång rad festivaler, i bland annat Kairo, Tallinn och 
Toronto. Filmen har sålts till Spanien, Portugal, Indien, Kina och hela Latinamerika 
och distributörerna har pågående förhandlingar med USA, Tyskland och Frankrike. 
Allt tyder på att filmen blir en internationell framgång. 
 
Filmen utspelar sig som sagt huvudsakligen i Skåne. Av filmens 105 minuter utspelar 
sig drygt 70 minuter i åtskilliga vackra miljöer från trakterna runt Ystad. Skåne nämns 
vid flera tillfällen i filmen och associationerna är många; Skånelandskap, Skånegård, 
Skånegäss, spettekaka med mera.  
 
Filmen har fått bra mottagande och flera recensenter nämner de vackra bilderna. I 
Stockholms City skriver Henrik Tiselius den 18 november 2005: 
 

Så fort bondparet är utanför bild och stråkarna lagt sig, känns det hela mer som 
en reklamfilm för Skåne. 

 
I “Den bästa av mödrar” exponeras Skåne för en mångmiljonpublik. Personer som får 
en mental karta och bilder av en region i norra Europa som heter Skåne. Bilder som 
förmedlar grönskande, bördiga och rofyllda miljöer. Bilder och associationer som har 
ett stort marknadsföringsvärde för Skåne och som kommer att locka turister att besöka 
Skåne.  
 
 “Den bästa av mödrar” kommer att påverka publikens världskartor och Finland och 
Skåne kommer högre upp i medvetandet.  
 
För den större delen av publiken i fjärran länder som Kina, Indien och Latinamerika 
är Skåne en okänd region.  
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2. Marknadsföringsvärdet av exponeringen av Skåne 
Är det möjligt att beräkna marknadsföringsvärdet av en region som Skåne? Vad är 
regionen och vad är inte? Och vad kan exponeringen av en region vara värd? Skåne är 
inte någon produkt. Skåne är inte Coca Cola. Kopplingen mellan exponering av 
regionen och procentuell ökning av kommersiella gästnätter eller ökade investeringar 
är inte lika tydlig som sambandet mellan reklamexponering i teve för en produkt och 
procentuell ökning av försäljningen efter exponeringen.  
 
För att göra en värdering möjlig antas att det finns typiska Skåneattribut som kan 
verka attraktiva för turister. Skåneexponeringarna registreras och översätts till 
kostnaden för reklamfilm. 
 
Skåne väcker associationer. Associationerna är olika från individ till individ. Men det 
finns associationer som de flesta uppfattar mer som Skåne ur ett turistmässigt 
perspektiv. Rapsfält, Öresundsbron, äppleodlingar på Österlen, spettekaka, ål med 
mera. Vi lägger olika värden till associationerna.  
 
Sedan antas att den tydliga kopplingen till Skåne i det som kallas Skåneassociationer 
avtar ju längre från Skåne publiken är. Rapsfält och Öresundsbron känns sannolikt 
väldigt danskt i Danmark. Och i Latinamerika och Kina är det säkert få som tänker på 
Skåne.  
 
När det gäller filmen “Den bästa av mödrar” kan det sägas att Skånemiljöerna är 
vackra och kan för många vara attraktiva. Sedan finns miljöerna som historiska 
dokument. Filmturister kan åka dit och uppleva det historiska landskapet.  
 
Det rimligt att anta att Skåneassociationerna har ett marknadsföringsvärde genom 
“Den bästa av mödrar” och att värdet är högre än om Skånefrämjare skulle göra 
reklam för motsvarande tid. Spelfilmer har högre trovärdighet och observationsvärde 
än reklamfilm. Spelfilmer som baserar sig på historiska skeenden har ännu högre 
trovärdighet. Publik som ser “Den bästa av mödrar” betalar så att säga för att se en del 
av Skåne.  

2.1. Vad är Skåne i “Den bästa av mödrar”? 
Det är omöjligt att undgå Skåne i “Den bästa av mödrar”. Både scenerna och dialogen 
omfattas av Skåneassociationer. Av filmens 105 minuter utspelar sig minst 70 minuter 
i Skåne.  
 
Redan i filmens prolog dyker “Skåne” upp när den 70-årige Eero åker tillbaka för att 
övervara sin fostermors Signe Jönssons begravning. Eero kliver ur en taxibil (Taxi 
Skåne) in i det skånska landskapet.  
 
I filmen är det fyra, fem scener som återkommer.  
 

• Vyn över vägskälet till gården utanför Kåseberga där Eero kliver av bilen när 
han träffar familjen Hjalmar Jönsson första gången. Ett vägskäl som är centralt 
i filmen och dit Eero återkommer i väntan på brev från sin mor. 

• Utsikten upp mot medeltidskyrkan där Signes dotter ligger begravd. Samma 
kyrka som återkommer när Eero i nutid besöker Signes begravning. 
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• Landskapet ut över sluttningarna ner mot vattnet. Havet där Eero försöker 
sjösätta sin flotte. Havet som tagit Signes dotters liv. Uppe på sluttningens 
kam där familjen har picknick där de försonas. 

• Vid samma sluttning där Eero rymmer och söker enskildheten i en befästning.  
 
Skåneassociationer fås även när man ser Skånegården med Skånegäss där familjen 
Jönsson bor. Eller när de äter spettekaka till jul.  
 
Skåne förekommer även i dialogen. Redan tidigt i filmen står det klart att Eero ska 
flytta till Skåne. Eller som när fosterpappan Hjalmar berättar om hur han efter sin tid 
som sjöman lockas kvar av Signe och “fastnar med stövlarna i den skånska leran”.  

2.2. Värdet av “context placement” 
Värdet av exponeringen av Skåne i filmen “Den bästa av mödrar” baserar sig på 
metod för att beräkna värdet av produktplacering. För att uppskatta värdet av att synas 
med sin produkt i exempelvis en film anges det med kontaktkostnad för motsvarande 
reklamtid. Vad skulle det kosta att göra reklam i detta mediet under motsvarande 
tidsperiod och tidpunkt?  
 
Kostnaderna för att göra reklam varierar mellan bio, dvd och teve och varierar från 
land till land. Men vad tevereklam kostar per capita är ungefär den samma oavsett 
kanal och tidpunkt. Kontaktkostnaden anges ofta för en period av 30 sekunder.  
 
Kontaktkostnader för filmen 
Media Kontaktkostnad (30 sekunder) 
Teve 20-25 öre 
DVD 45-55 öre 
Bio 45-55 öre 
 
Kontaktkostnaderna kan skilja sig åt från land till land och är något lägre på vissa 
marknader men här har vi räknat på ett värde.  

2.3. Publikprognoser 
Marknadsföringsvärdet av exponeringen av Skåne i “Den bästa av mödrar” beror 
självfallet på hur stor publik filmen kommer att nå. Idag är det för tidigt för att göra 
en publikprognos för filmen. En förklaring är att länderna dit filmen sålts ännu inte 
bestämt hur och i vilken omfattning filmen kommer att visas. Vidare att filmen 
sannolikt kommer säljas till ytterligare länder.  
 
Eftersom det är tidigt och saknas uppgifter för att göra en prognos för “Den bästa av 
mödrar” utgår analysen från uppgifter om hur andra framgångsrika nordiska filmer 
kan antas tas emot i utlandet.  
 
Nedan följer en sammanställning för publiksiffror från medlemmar i European 
Audiovisual Observatory. Siffrorna anger publikuppgifter för biovisningar.  
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  Medlemmar i 

European 
Audiovisual 
Observatory 

USA Total 

Lilja 4-ever SV 629 451  629 451 
Jag är Dina NO 704 356  718 204 

Dancer in the Dark DK 3 844 785 755 907 4 600 692 
Italienska för nybörjare  DK 3 035 425 767 719 (US) 

/20 015 (QC) 
3 823 159 

Populärmusik från Viitula SV 416 425  416 425 
Mannen utan minne FI 2 136 729  2 307 323 
Så som i himmelen SV 1 160 879  1 160 879 

Uppgifterna kommer från Lumiere-databasen - European Audiovisual Observatory 
 
Den stora publiken nås genom tevevisningar. De stora marknaderna är Indien, Kina 
och Sydamerika. Däremot är det svårt att få uppfattning om hur stor tevepublik vi kan 
anta filmen kommer nå i dessa länder.  
 
China Central TV, eller CCTV, är Kinas enda nationella TV-nätverk med mer än 15 
kanaler, och dess program sänds över hela Kina och har mer än en miljard potentiella 
tittare. Kanalerna har olika inriktning och målgrupper. De täcker också olika regioner. 
CCTV6 heter en kanal som är inriktad på spelfilmer.  
 
Branding och mediabyrån Tomorrow Group i Hong Kong anger att en utländsk 
reklamfilm i en CCTV med relevans för Den bästa av mödrar når drygt 83 miljoner 
med en inkomst över 2000 RMB i Beijing, Shanghai och Guangzhou-provinsen.  
 
I analysen antas här att filmen når cirka 80 miljoner kineser som har inkomst på en 
viss nivå. Det kan antas att filmen når ytterligare tiotals miljoner kineser men dessa 
exkluderas i beräkningen av marknadsföringsvärdet. Motsvarande andel av 
befolkningen antas för både Indien och Sydamerika.  
 
Nedan följer en sammanställning av hur stor publik “Den bästa av mödrar” kan antas 
nå på de olika marknaderna. De fetade siffrorna anges för de kanaler och format som 
filmen har sålts till. 
 
Det antas att filmen under perioden 2006-2008 även kommer visas på teve och 
distribueras på DVD i flera länder. Dessa uppgifter är kursiverade.  
 
Sammanställningen bygger på uppgifter från European Audiovisual Observatory, 
ScreenDaily.com's World Box office, Tomorrow group och AGB Nielsen Media 
Reach. Rapportförfattaren vill dock klargöra att uppgifter som dessa både är svåra att 
få fram och att tolka. Tolkningen av uppgifterna står rapportförfattaren för.  
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Uppskattning 
publikscenario  
2006-2008           
  Folkmängd BIO DVD TEVE Total 
           
Norge 4 600 000 30 000 20 000 460 000 510 000 
Finland 5 200 000 175 000 200 000 520 000 895 000 
Sverige 9 011 000 90 000 30 000 901 100 1 021 100 
Portugal 10 600 000 1 000 200 - 1 200 
Spanien 40 700 000 80 000 40 700 - 120 700 
Colombia 46 000 000 10 000 10 000 - 20 000 
Mexico 107 000 000 20 000 50 000 - 70 000 
Brasilien 184 200 000 25 000 40 000 - 65 000 
            
Indien 1 104 000 000 - 110 400 66 240 000 66 350 400 
Kina 1 343 000 000 - 134 300 80 000 000 80 134 300 
Hela Latinamerika 365 000 000 - 36 500 21 900 000 21 936 500 
            
Under förhandling:           
USA 294 000 000 150 000 235 200 - 385 200 
Tyskland 82 500 000 360 000 412 500 - 772 500 
Frankrike 60 700 000 600 000 485 600 - 1 085 600 
      
Totaltsumma - 
publikkontakter         173 367 500 

 
Sammanställningen anger en total publiksumma om mer än 170 miljoner. Men 
eftersom det finns flera osäkerhetskällor väljs att beräkna marknadsföringsvärdet på 
100 miljoner kontakter under perioden 2006-2008.  

2.4. Marknadsföringsvärdet av exponering av Skåne i “Den 
bästa av mödrar” 
Skånekontakterna eller turistattraktiva associationer är åtskilliga i “Den bästa av 
mödrar”. Det finns olika sätt att beräkna hur många gånger publiken kommer i 
kontakt med Skåne i filmerna.  
 
Ett sätt är att varje unik scen i filmen representerar en Skånekontakt. Då antar vi att de 
unika scenerna inte förstärker varandra utan varje unik scen och Skåneassociation 
räknas som en kontakt; vägskälet, medeltidskyrkan, havet, sluttningen ner mot 
vattnet, Skånegården med gässen och de gånger ordet Skåne förekommer. Detta sätt 
att räkna ger Skåne åtta (8) kontaktpunkter i filmen. 
 
Ett annat sätt är att anta att alla minst 70 minuter som utspelar sig i Skåne ska utgöra 
grund för beräkning av marknadsföringsvärdet eller kontaktkostnaden. Vilket 
motsvarar 140 kontakter om varje kontakt är 30 sekunder.  
 
Ett tredje sätt och det antagandet som ligger till grund för analysen är att inkludera 
alla scenerna med tydliga Skåneassociationer. Dessa anges ovan. Det antas att 70 
minuter av handlingen utspelar sig i Skåne och att cirka hälften av den tiden (35 
minuter) visar tydligt turistappellerande Skånemiljöer. Eftersom kontaktvärdet räknas 
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för en period av 30 sekunder fås 70 kontakter under en 35-minutersperiod. 
Antagandet är att varje scen med Skånemotiv förstärker den tidigare även om miljön 
är den samma.  
 
Vidare antas enligt publiksammanställningen ovan att drygt 1 procent ser filmen på 
bio eller dvd. 
 
Följande marknadsföringsvärde uppnås för följande publiknivåer.  
 
Fyra publikprognoser 
(miljoner tittare) 

Baserar sig 70 Skånekontakter i filmen 
relaterat till kontaktkostnaden. 

    
1 18,0 Mkr 
10 180,8 Mkr 
50 904,0 Mkr 
100 1 808,8 Mkr 

 
Når “Den bästa av mödrar” en publik på 100 miljoner är marknadsföringsvärdet 1,8 
miljarder kronor.  
 
Detta kan sättas i relation till marknadsföringsvärdet av Wallanderfilmerna som 
angavs till drygt 580 miljoner. Trots att den analysen omfattar 13 filmer är 
marknadsföringsvärdet för “Den bästa av mödrar” högre. Det beror på att Skåne är så 
mycket mer framträdande i “Den bästa av mödrar”.  
 
Vid värdering av produktplacering multipliceras vanligtvis med faktor 4 på grund av 
att filmmediet ger betydligt större trovärdighet än vanlig reklamfilm. Här baserar sig 
beräkningen endast på kontaktkostnaden, framförallt för att värderingen inte ska 
överdrivas och för att marknadsföringsvärdet är olika beroende på var filmen visas. 
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3. Effekter på besöksnäring av “Den bästa av mödrar” 
I detta avsnitt hänvisas till motsvarande avdelning i rapporten “Värdet av exponering 
av Skåne genom Wallanderfilmerna och deras effekter på besöksnäringen” (3.2-3.4). 
 
Effekter på turistströmmar på grund av händelser i omvärlden är svåra att analysera. 
De positiva effekter en film eventuellt kan ge kan utebli om regionen drabbas av 
dåligt väder.  
 
Argumentet för att åka till en plats som exponerats framgångsrikt i en film är endast 
ett i en lång rad andra argument för och emot att åka till platsen.  
 
Vidare är alla platser och filmer unika och det är vanskligt att jämföra en region med 
en annan.  
 
I analysen av effekterna från Wallanderanalysen presenteras erfarenheter från andra 
regioner. I rapporten framgår att framgångsrik exponering av en region kan ge en 
effekt på mellan 4-10 procent per år de närmaste tre åren efter premiären.  
 
Detta scenario är mer sannolikt desto mer framgångsrik filmen är.  
 
“Den bästa av mödrar” antas bli en internationellt framgångsrik film. Filmen har fått 
stor internationell uppmärksamhet i och med att den varit Finlands officiella 
Oscarsbidrag och belönats vid flera festivaler. Filmen blev inte Oscarsnominerad men 
oavsett detta har filmen redan fått stor uppmärksamhet. 
 
Skåne har en framträdande plats i “Den bästa av mödrar”. Redan nu är det bestämt att 
filmen kommer att visas på teve i Kina, Indien och hela Latinamerika. Dessa länder 
tillhör inte de större turistmarknaderna för turister till Skåne. Däremot betraktas 
regionerna som expansiva med god tillväxt och i takt med detta en ökande andel 
internationella turister. Turister som bland annat besöker Europa och därmed kan 
Skåne komma ifråga.  
 
Genom “Den bästa av mödrar” etablerar sig Skåne som ett möjligt resmål i Europa. 
En internationell exponering av en region som är svår att uppnå med vanlig 
marknadsföring. När turisterna kommer till Europa har de nu även argument att åka 
till Skåne.  

3.1. Scenario för turisteffekter från “Den bästa av mödrar” på 
gästnätter, besökare och omsättning 
I scenariot antas att “Den bästa av mödrar” blir en framgångsrik film och att filmen 
köps in av ytterligare ett antal länder, bland annat flera europeiska såsom Tyskland 
och Frankrike. Eventuellt även USA, men USA är en svår marknad för nordiska 
filmer att ta sig in på. Turister från andra kontinenter är en förhållandevis liten andel 
av besökarna till Skåne men vi antar att en framgångsrik film kommer att föranleda en 
ansenlig del turister från andra kontinenter som ändå är i Europa att även besöka 
Skåne.  
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Antas att filmen ger en ökning av antalet utländska turister till Skåne med 3 procent 
och något lägre 2 procent från svenska turister per år under perioden 2006-2008 ger 
det följande effekter: 
 
Scenario 
kommersiella 
gästnätter  
2006-2008     
  2004 Filmeffekt per år 
Utländska gästnätter 884 000 3,00 % 
Svenska gästnätter 4 316 000 2,00 % 
Totalt 5 200 000 2,17 % 
   
Scenario 2006-2008 ökning gästnätter varav utländska 
2005-2006 112 840 26 520 
2006-2007 115 289 27 316 
2007-2008 117 790 28 135 
TOTAL ÖKNING: 345 919 81 971 
Ökning % 2006-2008 6,7 % 9,3 % 

 
Under perioden 2006-2008 antas antalet gästnätter öka med 10,4 procent eller 
345 919 gästnätter varav 81 971 utländska gästnätter. Detta motsvarande en ökning 
med 6,7 procent.  
 
Appliceras ökningen istället på antal dagsbesökare och gästnätter inklusive 
övernattningar i privathyrda hus eller hos släkt och vänner fås andra resultat.  
 
Totalt antal dagsbesök och gästnätter (alla kategorier) är cirka 20 miljoner år 2004. En 
ökning på 2,17 procent motsvarar cirka 434 000 besökare per år och 1,33 miljoner 
besökare 2006-2008.  
 
Översätts antalet “besök” till en dygnsomsättning om 624 kronor1 blir omsättningen 
830 miljoner kronor under perioden 2006-2008.  
 
Turister omsatte 7,4 miljarder kronor i Skåne 2004. Drygt 14 procent av omsättningen 
kom från utländska turister. Ökning på 2,17 procent motsvarar 161 miljoner 2006. 
Och under perioden 2006-2008 motsvarar det 492 miljoner kronor. 

                                                
1 Enligt Turistdelegationen “Fakta om svensk turism 2004” omsätter utländska turister 
624 kronor per dygn vid sin vistelse i landet. I beräkningen ovan ingår även svenska 
turister och dessutom affärsturister. Affärsturister omsätter mer och svenska turister 
eventuellt något mindre. Vi antar att filmer attraherar båda typerna av turister.  
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4. Avslutning  
Marknadsföringsvärdet för “Den bästa av mödrar” uppgår till 1,8 miljarder kronor om 
vi antar att filmen når en publik på 100 miljoner personkontakter.  
 
Marknadsföringsvärdet av regionen baserar sig på antagandet om vad som är tydliga 
Skånekontakter i filmen. De Skånekontakter som valts är scener som innehåller vyer, 
dialoger eller andra attribut som är tydligt associerbara till Skåne eller som kan verka 
attraherande för vissa grupper – presumtiva turister.  
 
“Den bästa av mödrar” innehåller åtskilliga Skånekontakter och analysen baserar sig 
på 70 uppskattade Skånekontakter. 
 
Underlag för marknadsföringsvärdet är försiktigt beräknat. Det faktiska värdet av 
filmen är sannolikt högre. Men eftersom det finns flera osäkerhetsfaktorer och att 
resultaten inte ska överdrivas har de lägre värdena genomgående valts.  
 
Turisteffekterna uppgår till en ökning med 3 procent för utländska turister och något 
lägre, 2 procent för svenska turister. Det motsvarar en genomsnittlig ökning på 2,17 
procent första året och 6,7 procent över de tre åren 2006-2008. Ökningen motsvarar 
345 919 kommersiella gästnätter 2006-2008.  
 
Alternativt en omsättningsökning med mellan 492-830 miljoner kronor. Utfallet 
varierar beroende på vilken beräkningsmodell som antas – gästnätter/dagsbesökare 
eller omsättning.  
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