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Sammanfattning 
 
Marknadsföringsvärdet 
Värdet av exponering av Skåne i Wallanderfilmerna uppskattas till 584 miljoner kronor.  
 
Siffran bygger på en publikprognos om att filmerna under perioden 2005-2008 kommer att 
exponeras för en publik om 128 miljoner publikkontakter. Siffran är satt i relation till värdet av 
produktplacering och antal genomsnittliga Skånekontakter i filmerna. Värdet utgår från 
kontaktkostnad för reklamfilm. Istället för product placement introduceras begreppet context 
placement. 
 
Underlag till både publikprognos, kontaktkostnad och effekter på besöksnäring 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 valts genomgående. 
 
Filmerna kommer att visas i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Dessa länder är 
klara och baserat på underlag från distributörerna är publikprognoserna gjorda. I de fall där 
underlag saknas baserar sig prognosen på hur liknande svenska filmer har tagits emot. 
Filmerna har köpts av Kroatien, Grekland och Spanien. Men det är oklart hur stor publik de 
kommer att nå på dessa marknader. 
 
Oavsett hur Wallanderfilmerna tas emot kan de antas bli framgångsrika då de får effekt 
tillsammans med Henning Mankells internationella bästsäljande kriminalromaner.  
 
Effekter på besöksnäringen 
Exponering av platser och regioner i filmer har inflytande på hur vi uppfattar världen. Filmer 
kan också mer eller mindre påverka vårt val av resmål. I rapporten presenteras två scenarier 
för effekter på besöksnäringen, ett med lägre utfall och ett med större. 
 
Erfarenheter från andra liknande regioner visar att turismen till regionen kan antas öka med 
mellan 4-10 procent per år de närmaste tre åren efter 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. 
 
Det första scenariot utgår bland annat från att Wallanderhypen avtar i Tyskland och att den 
eventuella BBC-produktionen av Wallanderfilmerna läggs på is eller blir en flopp. Det ger en 
genomsnittlig ökning på turismen med 1,37 procent per år (4,2 procent för perioden 2006-
2008). Vilket översatt till kommersiella gästnätter motsvarar cirka 72 000 enheter per år eller 
216 000 enheter under 2006-2008. Görs beräkningen på antal gästnätter (alla kategorier) och 
dagsbesökare motsvarar det en ökning på 830 000 under 2006-2008. Scenariot värderas till 
mellan 308-518 miljoner kronor för samma period. 
 
Det andra scenariot antar att filmerna blir positivt mottagna i Tyskland och att 
Wallanderintresset håller i sig. Dessutom att BBC-produktionen blir av och en succé vilket 
avsevärt kan påverka turistströmmarna från Storbritannien till Skåne under perioden. 
Scenariot ger en genomsnittlig ökning på 3,16 procent per år (9,8 procent för perioden 2006-
2008). Vilket översatt till kommersiella gästnätter motsvarar cirka 170 000 per år eller 509 000 
under 2006-2008. Görs beräkningen på antal gästnätter (alla kategorier) och dagsbesökare 
motsvarar det en ökning med 1 960 000 under 2006-2008. Scenariot värderas till mellan 
724-1 200 miljoner kronor för samma period. 
 
Om analysen begränsas till de länder där filmerna kommer visas innebär det en ökning med 
166 000 kommersiella gästnätter 2006-2008 enligt scenario 1 eller 448 000 gästnätter för 
scenario 2. För omsättningen har begränsningen till filmländerna endast en mindre betydelse. 
 
Varje satsad regional krona (totalt 13 miljoner) ger ett regionalekonomiskt utfall på mellan 24 
och 92 kronor beroende på vilket scenario och vilken modell som väljs. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
På kulturområdet har, förutom Nobelpriset, film varit den starkaste och nästan enda 
världskända svenska konstarten med tre lysande namn: Ingmar och Ingrid Bergman samt 
Greta Garbo. Astrid Lindgren hade vid sin bortgång 2002 också nått en världsvid 
kultstatus. Den översatta litteraturen - då främst kriminalromanen med Henning Mankell 
som ledande namn - har nått stora framgångar på tyska och franska men inte i samma 
mån på engelska. 
Bilder av Sverige i utlandet, Regeringskansliet 2005 

 
Stycket är hämtat från studien Bilder av Sverige i utlandet som är framtagen av 
nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Henning Mankells författargärning nämns i 
samma stycke som några av våra internationellt mest kända svenska konstnärer. 
Astrid Lindgrens popularitet i Tyskland har sannolikt bidragit till intresset för Sverige 
där. Vilket i sin tur kan ha bidragit till Mankells framgångar på tyska marknaden. 
 
Henning Mankells böcker om kommissarie Kurt Wallander är översatta till 35 språk 
och har sålts i mer än 25 miljoner exemplar, varav 14 miljoner enbart i Tyskland.  
 
Intresset, böckerna och de tidigare filmerna har gett ett stort genomslag i tysk press. 
Enligt en medieanalys Position Skåne genomfört handlade 30 procent av artiklarna i 
Tyskland 2003-2004 om Wallander och Henning Mankell.  
 
I Tyskland har turoperatörer erbjudit paketresor i Wallanders fotspår - “Auf den 
Spuren von Kurt Wallander”. Den sista boken om Wallander släpptes för några år 
sedan och det finns tecken på att Wallanderintresset nådde kulmen 2003-2004. 
 
Alla Wallandertitlar är ännu inte utgivna på alla marknader. I takt med att 
översättningarna släpps hamnar de på topplistorna i bland annat Storbritannien, 
Frankrike, Italien och Spanien.  
 
Det har gjorts flera filmer som baserar sig på Wallanderböckerna. Brittiska BBC 
planerar eventuellt att spela in två Wallanderfilmer med brittiska skådespelare på plats 
i Skåne. 
 
Alla dessa faktorer tillsammans bidrar och förstärker effekten av de 13 
Wallanderfilmerna som började spelas in sommaren 2004 och som inleddes med 
Innan frosten följt av Byfånen, Bröderna, Mörkret, Afrikanen och Mastermind – de 
filmer som hittills haft premiär. 
 
Wallanderfilmerna lockar de som läser böckerna och de som ser filmerna lockas läsa 
böckerna. Intresset för Wallander lockar turister till Skåne. Skåne har hamnat på 
turisternas världskarta. 

1.2. Om uppdraget 
Wallanderprojektet är det största filmprojektet i Skandinavien med en budget på 194 
miljoner kronor. Av dessa står Skåneregionens aktörer; Film i Skåne, Sparbankerna 
Skåne, de sydöstra kommunerna och Region Skåne för 13 miljoner. Minst 52 miljoner 
av budgeten ska förbrukas i Skåne. 
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Wallanderintresset lockar turister till Skåne. Genom filmerna exponeras Skåne för en 
mångmiljonpublik. Wallanderfilmerna kommer att öka intresset både för böckerna 
och i Skåne. Frågan är hur man kan värdera exponeringen av en region genom filmer. 
Vad är det värt? Och vilka effekter kan man förvänta sig på turistströmmarna till 
regionen? Det är några av frågorna rapporten syftar till att besvara. 
 
Studien är genomförd på uppdrag av Region Skåne, Position Skåne och Oresund Film 
Commission. Studien omfattar två delar.  
 
Den ena avser uppskatta värdet (marknadsföringsvärdet) av exponeringen av Skåne 
genom de 13 Wallanderfilmerna i de länder där de kommer att visas. Värderingen 
utgår endast från exponering i filmerna. Andra förstärkande effekter från exempelvis 
marknadsföring av filmerna och filmrecensioner vägs inte in. Värderingen baserar sig 
på en prognos för hur stor publik filmerna kommer att nå i länderna. Värdet beräknas 
utifrån metod för att bedöma värdet av exempelvis produktplacering.  
 
Studiens andra del ger två scenarier för effekter på turismen till Skåne under perioden 
2006-2008 (tre år) till följd av exponering genom Wallanderfilmerna tillsammans 
med böckerna och vilka Wallandereffekter som är sannolika i andra länder beroende 
på var utgivningen av Wallanderböckerna befinner sig. Filmernas effekter på turism 
till regionen baserar sig på erfarenheter från andra regioner. Turisteffekterna bedöms 
utifrån hela det sammanhang Wallandereffekten verkar inom, det vill säga mer än 
endast filmerna. 
 
Rapporten består av fyra delar.  
 

1. Värdet av exponering av Skåne genom Wallanderfilmerna 
2. Erfarenheter av turisteffekter från andra filmregioner 
3. Prognoser för effekten på turister till Skåne 2006-2008. 
4. Avslutning med kommentarer till resultaten där dessa sätts i relation till 

regionens insats i projektet.  

1.3. Om Wallanderprojektet 
Inspelningen av de 13 Wallanderfilmerna med titeln “Mankells Wallander” inleddes 
sommaren 2004. Innan frosten var den första filmen och den baserar sig på Henning 
Mankells roman med samma namn. De övriga tolv filmerna bygger på synopsis av 
Henning Mankell som sedan har färdigställts av fristående manusförfattare.  
 
Tre av filmerna kommer gå upp på bio i Sverige. Övriga titlar släpps direkt på dvd, 
senare kommer de även visas på teve. Innan Frosten hade premiär på biografer i 
Norden i januari 2005. Den andra biofilmen Mastermind hade biopremiär i Sverige 
den 16 december 2005. Den tredje biofilmen har arbetsnamnet Containern och har 
svensk biopremiär i april 2006. Om och vilka av övriga två filmer som går upp på 
biograferna i något av de andra nordiska länder beslutas efter att distributören ser hur 
filmerna går i Sverige.  
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Filmerna kommer att visas i: 
 
Sverige 
Danmark 
Norge  
Finland 
Tyskland 
 
Kroatien 
Grekland 
Spanien 
 

 
I Tyskland kommer alla titlar släppas på dvd direkt. Därefter visas de på teve.  
 
Kroatien, Grekland och Spanien har bestämt sig för att köpa filmerna, men hur stor 
publik de kommer nå och på vilket sätt (dvd eller teve) och när är ännu oklart. 
 
Distributörer är AB Svensk Filmindustri, TV4, Canal+ Television AB i Scandinavia 
och ARD/Degeto Film. Efter att titlarna visats på bio och dvd kommer de att visas på 
teve. Premiär i Norden på prenumerationskanalen Canal+, därefter börjar svenska 
TV4 visa filmerna vintern 2006/2007. Strax därefter visas de på danska DR, norska 
TV2 Norway och finska MTV3. I Tyskland kommer filmerna visas i den nationella 
kanalen Das Erste nationellt och även på ARD/Degetos regionala kanaler.  

2. Värdet av exponeringen av Skåne  
I detta avsnitt uppskattas värdet av Skånes exponering genom Wallanderfilmerna. 
Värderingen baserar sig på prognoser för hur stora publiker filmerna kommer nå på de 
länder där det är bestämt att den ska visas. Utöver dessa länder kan filmerna komma 
att visas i andra länder vilket ger en ännu större publik än den som prognoserna 
omfattar. 

2.1. Publikprognoserna 
Alla distributörer kontaktades för att få underlag för att kunna göra prognoser för hur 
stor publik filmerna kommer att nå under perioden 2005-2008. Majoriteten av de 
kontaktade personerna har endast kunnat ge uppgifter om de av filmerna som släppts. 
Prognoser för kommande filmer baserar sig dels på hur de redan släppta filmerna gått, 
men också hur stor publik liknande filmer nått (exempelvis tidigare Wallanderfilmer 
eller andra svenska kriminalare). Exempelvis baserar sig prognosen för de filmer som 
ska visas på bio i Sverige på hur “Innan frosten” gick.  
 
Vidare har filmerna varken släppts på dvd eller visats på teve i Tyskland. Däremot har 
Universum Film distribuerat tidigare Wallandertitlar. Det är utifrån dessa uppgifter 
prognosen för kommande filmer görs.  
 
Canal+ började visa de första av Wallanderfilmerna i december 2005. Canal+ är en 
betalkanal där 820 000 prenumeranter i hela Norden får möjlighet att se filmerna vid 
flera tillfällen under dygnet. De presumtiva tittarna är betydligt fler än antalet 
prenumeranter eftersom uppgifterna gäller per hushåll. Canal+ vill eller kan inte säga 
hur stor publik Wallanderfilmerna kan få.  
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En storfilm i Canal+ har cirka 60 visningstillfällen samtidigt i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Dessa kan infalla dygnets alla tider. Tidig Prime time (det vill 
säga mellan cirka 19:00-21:00) har en storfilm runt 12 000 tittare. Medan den mitt i 
natten kanske endast har ett fåtal tittare. En grov uppskattning är att en storfilm har 
drygt 800 000 tittare vilket ungefär motsvarar antalet prenumeranter. 
 
Det finns underlag för att göra en rimlig prognos för de nordiska länderna och 
Tyskland. När det gäller Kroatien, Grekland och Spanien saknas ännu uppgifter om 
vilka distributionsformer filmerna kommer att få och därmed även hur stor publik de 
kan nå. I rapporten antas att filmerna kommer att distribueras via dvd och teve i 
Kroatien, Grekland och Spanien och nå en publik på 13 miljoner. Den faktiska 
publiken är sannolikt större.  
 
Filmerna kommer även att repriseras och dessutom förs förhandlingar med ytterligare 
länder. Dessa faktorer gör att publikprognoserna nedan är lågt räknade.  
 
Prognoserna baserar sig på uppgifter från följande distributörer. 
 
 BIO DVD TEVE 
  Köp Hyr   
Sverige SF 

 
SF SF Canal+ TV4 

Norge SF SF Norge 
 

SF Norge Canal+ TV2 Norge 

Finland SF SF Finland 
 

SF Finland Canal+ MTV3 

Danmark SF SF Danmark SF Danmark 
 

Canal+ DR 

Tyskland  
 

Tobis 
(Universum 
Films) 

Tobis  
(Universum 
Films) 

ARD 
Degeto 
/Das Erste 

ARD 
Degeto / 
regionala 
kanaler 

Kroatien SF International 
Grekland SF International 
Spanien SF International 
 
Följande publikprognoser görs för respektive land. Rutorna i de två matriserna 
motsvarar varandra.  
 
Prognos 2005-
2008 
För alla filmer 

BIO DVD TEVE 

  Köp Hyr   
Sverige 778 552* 2 363 000 10 286 250 2 665 000 17 680 000 
Norge 14 258* 126 046 107 339 2 665 000 6 500 000 
Finland 11 756* 130 000 130 000 2 665 000 5 876 000 
Danmark 3 858* 78 000 104 000 2 665 000 6 500 000 
Tyskland  1 040 000 1 040 000 26 000 000 26 000 000 
Övriga länder - 141 756 156 000 5 048 000 7 670 000 
Publik per 
distributionsform 

820 200* 3 867 046 12 023 589 41 708 000 70 226 000 

* Huvudsakliga distributionskanaler är via teve och dvd. Det är bara i Sverige tre av filmerna 
kommer gå upp på bio. Innan Frosten gick på bio i Danmark, Norge och Finland men som vi 
kan se var filmen ingen större framgång.  
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Den sammanlagda publiken för alla filmer blir: 

 

 

2.2. Värdet av “context placement” 
När en kommersiell produkt eller ett sammanhang planerat exponeras utanför 
traditionell reklam eller reklamfilm i exempelvis teveserier eller spelfilmer talar man 
om produktplacering eller product placement. I takt med att traditionell reklam och 
annonser har fått svårare att nå sin publik prövar marknadsförare andra vägar att nå 
fram. Teveserier 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 symboliskt kapital av 
miljö, skådespelare, handling, och popularitet.  
 
Product placement är en stor industri i bland annat USA, men blir alltmer vanligt i 
Sverige. I framställningen av en film ingår ofta att en mellanhand läser manus och 
miljöbeskrivningar och skriver ett synopsis till hur produktplacering kan integreras i 
handlingen. Sedan blir det konstnärliga, estetiska, etiska och finansiella överväganden 
som avgör  vad som är möjligt att göra inom produktplacering utan att det blir för 
mycket och att den konstnärliga integriteten ifrågasätts och att filmen på så sätt får 
lägre trovärdighet.  
 
I Wallanderfilmerna finns produktplacering och Skandia Mäklarna och Saab är två 
företag som exponeras. 

Värdet = kontaktkostnaden 

Ett vanligt sätt att beräkna värdet av produktplacering är att översätta exponeringen 
till kostnaden av reklamfilm i motsvarande media och kanal. Att ställa sig frågan; vad 
skulle det kosta för oss att göra reklam i detta mediet under motsvarande tidsperiod 
och tidpunkt?  
 
En annan relevant fråga är vad det är värt att synas i mediet. Värdet beror på vilka 
målgrupper som nås vid den tiden. Värdet är olika för olika sammanhang och 
produkter. Vi antar att turistreklam i länder med större benägenhet att åka till Skåne 
och där tillväxten är på uppåtgående har högre värde än där trenden är avtagande.  
 
Kostnaderna för att göra reklam varierar mellan bio, dvd och teve. Från en tevekanal 
till en annan. Variera från land till land. Från tid till annan. Däremot finns det tydligt 
samband mellan kostnad och hur stor publik man når i mediet. Tevekanaler med 
många tittare kostar mer och kanaler med färre tittare kostar mindre. Kostnaden 
varierar också beroende på när på dygnet reklamen visas. Men kostnaden för 
tevereklam per capita är ungefär den samma oavsett kanal och tidpunkt.  
  
I detta sammanhang brukar man tala om “kontaktkostnad”. Vad skulle det kosta i 
reklampengar att nå en individ som tittar på det mediet vid en viss tidpunkt.  
 

Total publik (Norden, Tyskland) 115 629 079 
Total publik  128 644 835 
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Kontaktkostnad baserar sig på vad det skulle kosta att göra reklam i ett visst media 
under en viss tidsperiod vid en viss tidpunkt delat med hur stor publik som nås av 
reklamen. Kontaktkostnaden anges vanligtvis för en period av 30 sekunder.  
 
Kontaktkostnader för marknadsföringsvärdering 
Media Kontaktkostnad (30 sekunder) 
Teve 20-25 öre 
DVD 45-55 öre 
Bio 45-55 öre 
 
Kontaktkostnaderna ovan är något lågt räknade för att inte riskera att övertolka 
resultaten från värderingen.  
 
Kostnaden är högre för medierna bio och dvd än vad den är för teve. Det beror på att 
kontakten med publiken är större genom bio och dvd eftersom publiken har gjort ett 
aktivt val genom att gå till biografen eller köpa alternativt hyra dvd.  

Värdet av produktplaceringen högre än för traditionell reklam 

Trovärdigheten för en produkt, ett företag eller annat sammanhang som det skrivs 
positivt om i tidningsartiklar eller som exponeras i teve eller spelfilm blir betydligt 
högre än genom exponering i reklamfilm. Om den kända populära skådespelaren kör 
en bil av ett visst märke eller dricker en viss dryck får produkten del av det 
symboliska kapital han eller hon har hos publiken.  
 
För att indikera att värdet av produktplacering är betydligt högre än kostnaden för 
reklamfilm är det inte ovanligt att kontaktkostnaden multipliceras med faktor 3 eller 
4.  
 
I rapporten används endast kontaktkostnaden översatt från reklamfilm. Dels för att det 
är svårare att bedöma effekten av en region som exponeras och dels för att 
värderingen inte ska överdrivas. 

2.3. Vad och var är Skåne i Wallander? 
För att kunna beräkna marknadsföringsvärdet för “Skåne” genom Wallanderfilmerna 
bestäms vad som är Skåne och inte Skåne i filmerna. Vad och var är Skåne i 
Wallander?  
 
Det finns flera skolor. Den första är de Skånepatriotiska Wallanderfantasterna. Dessa 
kan argumentera att Wallander är Skåne och tvärtom. “Det går inte att nämna Kurt 
Wallander utan att tänka på Skåne”. Om marknadsvärdet skall beräknas utifrån denna 
skola betyder det att hela filmtiden översätts till kontaktkostnaden. 
 
Den andra extremen ger Johan Berggren på DN uttryck för: 

Kan vara att i böckerna känns det mest som om Wallander bara råkar bo i Ystad. 
Det kunde varit Söderhamn eller Halmstad eller Borlänge. Ingen Skånepatriotism 
eller Region Öresund-lobbying så långt ögat når i texten. Men det är lite som att 
Nyköping kallar sig ’Gästabudsstaden’ - lagom välkomnande kanske med tanke 
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på hur kul det gästabudet var. Men ändå. Man tar vad man har och gör det bästa 
av det. Wallanderland är lummigt, vackert - och lukrativt.1 

 
Enligt den är kopplingen till Skåne ingen självklarhet. Böckerna hade kunnat utspela 
sig var som helst. 
 
För de som läst böckerna framstår det tydligt att det geografiska läget ofta har 
betydelse för intrigen. Skånes position längst i söder med vatten i tre väderstreck som 
gränsar till Ryssland, Baltikum, Polen, Tyskland, det vill säga det forna östblocket, är 
inte oväsentligt för intrigerna i flera av böckerna.  
 
I böckerna rör sig Wallander och hans kolleger i landskapet och åtskilliga platser 
finns beskrivna med namn och utseende. Böckerna är “filmiskt” framställda och 
Skåne är synligt både på och mellan raderna.  
 
Wallanderfilmerna har föregåtts av Henning Mankells internationella 
romanframgångar. Intresset för dessa har i sin tur resulterat i hemsidor, recensioner, 
artiklar och paketresor med Wallander som tema. Det är omöjligt att se filmerna utan 
att associera till alla andra sammanhang där Wallander är synlig.  
 
I utvärderingen uppskattas marknadsföringsvärdet av genom Skåneassociationerna i 
filmerna. Men filmerna lanseras genom marknadsföringskampanjer såsom annonser 
och reklam. Dessutom recenseras filmerna. På så sätt blir “kontaktytorna” för 
filmerna och även Skåneassociationerna betydligt fler. Men Skåneassociationer som 
ligger utanför filmerna exkluderas i rapporten.  

Identifierade Skåneassociationer i Wallanderfilmerna 

Värderingen baserar sig på Skåneassociationer i filmerna där Skåne som landskap är 
synligt i ord och/eller bild. Miljöer och begrepp har valts som är tydligt 
Skåneassociativa. Vad som associerar till Skåne är olika från person till person. Men 
majoriteten av oss kan sannolikt hålla med om att gula rapsfält, Öresundsbron, 
sandstränderna och ortsnamn som Ystad och Malmö är sammanhang som tydligt 
associerar till Skåne.  
 
Dessutom har scener och sammanhang valts ur ett turistassociativt perspektiv. I de tre 
filmer som genomsnittliga exponeringen av Skåne baserar sig på är det enkelt att 
identifiera dessa scener. Bedömningen har dessutom gjorts med stor försiktighet.  
 
De scener där skådespelarna talar skånska har exkluderats. Bland annat beroende på 
att skådespelarna främst talar rikssvenska eller stockholmska. Dessutom antas att den 
skånska dialekten är ganska okänd utanför Sverige. Dessutom är det tveksamt om 
dialekten i sig kan antas ha ett marknadsföringsvärde för turister.  
 
Grund för uppskattningen av antalet Skåneassociationer i filmerna baserar sig på tre 
av de första filmerna: Innan frosten, Afrikanen och Mörkret. Dessa filmer har 
studerats och antalet Skåneassociationer i filmerna har registrerats. 
 

                                                
1 Dagens Nyheter 2004-07-13 På tur i Wallanderland (362 500) 
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Det antas att majoriteten av publiken känner till att Wallanderfilmerna utspelar sig i 
södra delen av Sverige. På så sätt kan de relatera scenerna med en geografisk 
destination. Vissa andra filmer inspelade på en helt annan platser än där de, enligt 
filmens manus, utspelar sig. Exempelvis kommer besökare som söker Lars von Triers 
locations i USA bli besvikna eftersom flera av filmerna är inspelade i Trollhättan.  
 
 Exempel på Skåneassociationerna Antal associationer 
Innan frosten Vackert landskap, sjö, jordbrukslandskap, Krageholms 

slott, Lund, Ystad, medeltida stadsmiljö, skånsk flagga,  
18 

Afrikanen Ystad torg, Ystad järnväg, Ystad hamn, åkermark, by vid 
havet, Skånelänga, havsband, sandstrand, 
vindkraftverk, segelbåt,  

19 

Mörkret Landsväg, Ystad Hamn, öppet landskap med fåglar, 
solnedgång, Svarte, Lund, pittoresk gata,  

16 

 
Således har “Skåne” exponerats tydligt 18, 19 respektive 16 tillfällen i de tre filmerna. 
Värderingen av de 13 filmerna har gjorts baserat på att Skåneattributen exponeras 17 
gånger per film. 
 
Värderingen av var och en av de 13 filmerna utgår från att de är upplagda på ungefär 
samma sätt och att Skåne exponeras i genomsnitt 17 gånger per film.  

2.4. Marknadsföringsvärdet av exponeringen av Skåne i 
Wallanderfilmerna 
 
Marknadsföringsvärdet beräknas enligt följande modell: 
 
Exempel: 
En film når en publik på totalt 2 miljoner tittare enligt följande värde: 

- Bio 500 000 publik * 45 öre * 10 exponeringar = 2,25 MSEK 
- DVD 500 000 publik * 45 öre * 10 exponeringar = 2,25 MSEK 
- Teve 1 000 000 publik * 20 öre * 10 exponeringar = 2 MSEK 
- Det totala värdet  - kontaktkostnaden - är 6,5 MSEK 

 

 Publik (antal 
miljoner) 

Kontaktkostnaden alla 
Wallanderfilmer 
(17 kontakter/film) 
(miljoner SEK) 

Sverige 34,0 214 
Norge 9,4 41  
Finland 8,8   39  
Danmark 9,4 41  
Tyskland 54,0 193  
Övriga länder 13,0 57  
Marknadsföringsvärdet 
(Alla) 

129 ,0 584 

 
Notera att andelen av publiken som ser filmerna via olika media skiljer sig åt från 
land till land. 
 
Vidare att orsaken att värdet (kontaktkostnaden) är lägre i Tyskland än vad det är i 
Sverige trots att publiken är betydligt större i Tyskland än i Sverige. Det beror på att 
kontaktkostnaden är högre på bio och dvd än vad det är på teve. I Tyskland är teve är 
den största distributionskanalen och inga av filmerna går upp på bio.  
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Exponeringen av Skåne i Wallanderfilmerna värderas till 584 miljoner kronor – drygt 
en halv miljard. 
 
Eftersom både publikprognos, Skånekontakterna i filmerna och kontaktvärdet är 
försiktigt räknat antas det faktiska exponeringsvärdet ligga betydligt högre.  
 
Appliceras multiplikatorn faktor 4 på grund av att filmmediet ger betydligt större 
trovärdighet än vanlig reklamfilm skulle värdet uppgå till mer än 2 miljarder kronor.  
 
Det faktiska värdet beror på hur pass intressanta målgrupper som nås av 
Skåneassociationerna och faktiskt kan tänka sig att åka till Skåne. För att ta reda på 
detta krävs en analys som även omfattar målgrupperna i de olika länderna och deras 
res- och filmvanor. 

3. Effekter på besöksnäring 
Regionfrämjare och filmkommissionärer över hela världen har sett värdet av att 
exponeras för filmbranschen och i filmer. Genom framgångsrik marknadsföring av 
filmregionen och exponering av regionen i filmer kan de attrahera filmfolk, deras 
pengar, investeringar och turister.  
 
Exponering av en plats eller region genom en film skapar och påverkar vår mentala 
bild av platsen. Vår världsbild formas till stor del genom informationsflödet från 
mediebilder, nyheter, artiklar, dokumentärer, tevefilmer och spelfilmer. 

3.1. Filmturism med internationella exempel 
Idag finns ett fenomen som kallas filmturism. Människor ser en plats och region i en 
film och åker dit. Turisten kan få del av världen filmen skildrar och kan följa i 
karaktärernas fotspår.  
 
Turister som planerar sitt resande helt och hållet efter filmer får än så länge betraktas 
som en liten grupp turister. Men dessa resenärer blir vanligare. I en tid där 
konsumenternas tid blir knappare efterfrågas färdigpaketerade sammanhang; mat, 
homestaging, personal staging, kändisars topplistor av böcker, musik och intressen. 
Tiden för att göra individuella upptäckter och övervägda beslut har blivit mindre. Nu 
efterfrågas större koncept – konsumenter köper paketerade beslut, en paketerad 
livsstil, ett sätt att vara.  
 
Detta syns även inom turistområdet. Turister reser i ökande grad för att upptäcka vad 
de läst om i exempelvis skönlitteratur, sett på teve eller i en spelfilm.  
 
Enligt en undersökning brittiska reseföretaget Thomson Holidays genomförde i juli 
2004 angav 80 procent att de planerar sina resor efter att ha sett platserna på film.  
 
Exponering av platser och regioner i filmer har inflytande på hur världen uppfattas 
och är även i större eller mindre utsträckning med och påverkar vårt val av resmål och 
semesterort.  
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Enligt italienska Cineturismo har utbudet av paketresor för filmturister växt avsevärt 
de senaste åren. I bara USA finns idag tio miljoner filmturister och de blir stadigt fler. 
Enligt en FN-rapport omsätter filmturismen hundratals miljoner dollar.2 
 
Turistrådet i Australien prioriterar nu sina satsningar på filmturism. Grannlandet Nya 
Zeeland ligger redan långt framme efter nationella turistframgången efter Peter 
Jacksons Sagan om Ringen-filmer. I en undersökning som nya zeeländska turistrådet 
gjorde 2003 visade at 10 procent av 2,2 miljoner besökare säger att filmerna var den 
främsta orsaken till att de åkte.3 
 
Det finns åtskilliga framgångsexempel på vad exponering i filmer kan göra för 
turismen till en region. 
 
Alnwick Castle som blivit känt genom Harry Potter-filmerna har gjort att 
omsättningen från filmturister till Alnwick i Northumberland, en avlägsen region i 
norra England, gått från blygsamma nivåer till att omsätta 13 miljoner Euro per år.  
 
Turisteffekter kan också ses till platser som ännu inte exponerats genom filmer. 
Staden Lincoln i Storbritannien har redan före premiären av “The da Vinci Code” 
blivit känt och staden har aldrig upplevt så många turister.  
 
Fler exempel på effekter på turistströmmarna efter framgångsrik filmexponering 
 
Film     Location       Ökning 
Titanic     Maritime Museum, Southampton, USA  180 % 
Rob Roy    Drummond Castle Crieff, Tayside, Scotland  86 % 

Närkontakt av tredje graden Devil's Tower Monument, Utah, USA   74 % 

Braveheart    National Wallace Monument, Stirling, Scotland 52 % 

Harry Potter    Alnwick Castle, England     50 % 
JFK     Sixth Floor Book Depository, Texas, USA  45 % 

Saving Private Ryan  Normandie, France     40 % 

Sense and Sensibility  Saltram House, Saltram, Devon, England  39 % 

Thelma and Louise  Canyonlands, Utah, USA     23 % 
 
De flesta uppgifterna är hämtade från Sunday Times, South Africa, 1999-04-25. I artikeln saknas 
utförligare bakgrund till uppgifterna. 
 
 
Sifforna är intressanta för de som vill argumentera för filmturism. Men flera av 
exemplen anger ökningen av turismen till en specifik plats som tidigare haft en 
förhållandevis låg andel turister. Till en större region är ökningen lägre. I vissa fall 
kan ökningen vara obefintlig eftersom effekten av filmexponeringen gjort att det är 
samma turister som åker till regionen men vid sitt besök planerar de även in ett besök 
till platsen som blivit känd genom filmen. 

                                                
2 Cinetourismo 2005-08-28 
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Översätts resonemanget till Skåne har antalet tyska turister ökat med nästan 30 
procent 2003-2004. Men för Skåne som region är det inte möjligt att se någon tydlig 
trend. Turismen har ökat markant sedan mitten av 1990-talet men någon tydlig effekt 
till det tyska Wallandergenomslaget 1998 går inte att se. Vissa av de som bestämmer 
sig för att åka till Skåne hade kanske valt att åka till Skåne oavsett 
Wallanderfenomenet. Men när de ändå är i Skåne så väljer många att besöka Ystad 
och några av Wallanders adresser och kanske förlänger de besöket någon dag.  

3.2. Några närliggande exempel 
För att ta reda på vilka effekter Skånefrämjarna kan förvänta sig baserar sig 
underlaget även på erfarenheter och effekter från andra regioner både i Sverige och 
utlandet som på något sätt kan vara relevanta exempel för den skånska kontexten. 
 
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, andra platser utgår från obefintlig turism. För vissa platser påverkar 
filmer på marginalen, för andra påverkar de mer radikalt. Vissa på platser kan uppleva 
en ökad turism negativt. Som när mindre orter exploateras tillföljd av att de utgjort 
exteriör i en film. 
 
Svenska exempel – Film i Väst och Filmpool Nord 
Situationerna i Film i Väst och Filmpool Nord skiljer sig från situationen i Skåne.  
 
I Trollhättan har det spelats in flera internationellt framgångsrika filmer av bland 
andra Lars von Trier och Lukas Moodysson. Filmframgångarna har etablerat 
Trollhättan som ett begrepp bland filmfolk och är med på kartan över intressanta 
“locations”. Däremot har filmerna och regionens exponering genom filmerna gett 
mindre effekter på turismen till Trollhättan. De som besöker Trollhättan vet att det 
spelats in flera filmer med kända skådespelare där. Det kan göra att de vid sitt besök 
även besöker filmlocations och Trollhättans “Walk of Fame”.  
 
Filmindustrin har varit positiv för Trollhättan och Film i Väst men de positiva 
effekterna har gällt andra områden än just turistökning. 
 
Däremot har projekt inom Filmpool Nord gett några positiva effekter på turismen. Det 
vittnas om att filmen Jägarna från 1995 gav ökad turism till Älvsbyn. 
 
2000 kom Mikael Niemis bok Populärmusik från Viitula ut. År 2004 kom filmen. 
Under 2001-2005 ökade omsättningen från turism i Pajala med 35 procent från en 
förvisso låg nivå. Antalet dagsbesökare var 70 000 år 2004, vilket var en ökning med 
17 procent från året före. Pajala har sett en ökning de senaste fem åren. De flesta 
kommer från Sverige, Finland, Norge, Tyskland samt Baltikum. Men även turister 
från Storbritannien. En stor del av ökningen kan härledas till framgången turister som 
kommer till Pajala med Populärmusik från Viitula som främsta argument.  
 
Kommissarie Morse och Oxford 
Kommissarie Morse baseras på böcker från 1970-1980-talet av den brittiske 
författaren Colin Dexter. Under 1990-talet spelades teveserien Inspector Morse in i 
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Oxford och Oxfordshire. Teveserien har varit en stor framgång och har visats i 120 
länder.  
 
Under sommaren 2005 spelades ytterligare deckare med Morsekoppling in, fast nu 
med kommissarie Morse assistent Sergant Lewis.  
 
Suzanne Lockhart turistchef på Oxford City Council avdelningen för strategi och 
utvärdering säger: 
 

The filming of Inspector Morse in Oxford has had an extraordinary effect on the city and 
the number of visitors it attracts.  Morse acted as a promotional tourist film for Oxford 
and still has a huge draw for the city.  International and domestic visitors flock to see key 
sites featured in the drama, which was broadcast to over 120 countries across the world.  
It is therefore fitting that Inspector Morse came top in a viewer's poll run to discover the 
best-ever ITV drama. 

 
Det är inte bara Kommissarie Morse som betyder turister till Oxford. Oxford är 
Storbritanniens andra mest filmade stad efter London. Åtskilliga kända teveserier och 
spelfilmer har spelats in med Oxfords karaktäristiska bebyggelse som miljö. Bland 
annat Shadowlands om CS Lewis och vissa scener i Harry Potter är inspelade i 
Oxford.  
 
Enligt Suzanne Lockhart uppskattas var femte turist komma till regionen med filmer 
som främsta referens. Hur många av dessa som kommer för kommissarie Morse kan 
Suzanne Lockhart inte säga, men det är en betydande del. 
 
I undersökning genomförd av reseguideförlaget “Classic Locations” i november 2005 
sägs 50 procent av britterna vara influerade av platser som exponerats genom böcker, 
filmer eller teve när de väljer semesterort. I pressmeddelandet står: 
 

The growth of the ‘film tourism’ market throughout the UK has particularly impacted on 
cities such as Oxford, which has seen a significant rise in visitor figures, with the new 
Harry Potter film and the Inspector Morse phenomenon among the most persuasive 
‘travel agents’. 

 
Kommissarie Morse var den film som de flesta hänvisade till såsom påverkare. Drygt 
80 procent angav att de kände till att Morse utspelade sig i Oxford. För de andra 
filmerna var igenkänningen lägre, vilket kan förklaras med att i flera av dessa filmer 
är handlingen inte lika tydligt kopplad till Oxford eller Oxfordshire. 
 
Polisen på Samsø 
Teveserien Polisen på Samsø som den danska titeln är visades på teve i Danmark, 
Sverige och Danmark på slutet av 1990-talet.  
 
Polisserien har fungerat som ren reklamfilm för Samsø med intriger och scener som 
skapat intresse för ön. Det finns många likheter mellan poliserna på Samsø och i 
Skåne. Landskapen liknar varandra. På ytan är det idyll, under ytan finns 
konspirationer, intriger och situationer som kan skapa intresse för landskapet. 
 
Enligt turistchefen Jørn Grønkjær Jensen har turismen ökat med 10 procent de 
följande tre åren efter att teveserien visats. Samsø har fortfarande positiva effekter 
från teveserien.  
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3.3. Flera faktorer påverkar val av resmål 
Argumentet för att åka till en plats som exponerats i en film är endast ett av en lång 
rad andra argument för och emot. Rena filmturister är få. Filmargumenten balanseras 
mot alla andra argument såsom ekonomi, sol- eller snösemester, äventyr, charter eller 
paket, med barn eller utan.  
 
Effekter på turistströmmar på grund av olika händelser i omvärlden är svåra att 
bedöma. Vissa större händelser såsom terrordåden i USA den 11 september 2001 
påverkade flygturismen negativt. Svenska kronfallet i början av 1990-talet och 
Öresundsbron har påverkat turistströmmarna till Skåne positivt.  
 
Men de positiva effekterna Öresundsförbindelsen hade kunnat bli lägre om regionen 
drabbats av regniga somrar flera år i rad.  
 
Dessutom är det inte bara händelser och aktiviteter i Skåne som påverkar 
turistströmmarna. Även händelser och aktiviteter i andra länder och regioner är med 
och konkurrerar om de presumtiva turisterna.  
 
Exempelvis kan eventuella positiva effekter av Wallanderfilmerna på turismen till 
Skåne ätas upp av en betydligt mer framgångsrik filmexponering av en plats i 
Danmark, Nordtyskland eller Storbritannien.  
 
Därför har en framgångsrik exponering i film oftast en effekt på marginalen för 
resandet till en region.  
 
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.  
 
En avgörande faktor för vilka effekter filmer kan ge för en region är hur framgångsrik 
filmen är och hur framgångsrik exponeringen av regionen är. 
 
Framgångsrik exponering av en plats eller region behöver i sig inte betyda att filmen 
är framgångsrik. Skådespelare, filmscener, associationer kan förmedla ett symboliskt 
kapital som ur ett turismsammanhang kan betraktas som framgångsrikt.  

3.4. Analys 
Alla platser, regioner och filmer är unika och det är problematiskt att jämföra en 
situation med den andra.  
 
Flera av de internationella exemplen med stora effekter på turismen kan förklaras med 
exceptionellt framgångsrik internationell film eller att turisteffekten utgick från en låg 
eller obefintlig nivå. 
 
Erfarenheterna från filmregioner är mycket positiva till vad filmer betyder för 
regional exponering och positionering av regionen i presumtiva turisters medvetande.  
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Det är svårt att få fram siffror och statistik för vilka turisteffekter filmexponering ger 
för olika regioner. Orsaken är att det är på gränsen till omöjligt att säga vilken exakt 
effekt en film kommer att ge. Vad är vad i turiststatistiken?  
 
Alla är överens om att filmer påverkar på flera sätt. Vissa regioner kan se ökad turism 
till regionen, andra ser effekter på typen av turister som kommer till regionen.  
 
En avgörande faktor för att nå effekter på turismen är att antingen filmen är 
framgångsrik eller att exponeringen av regionen är framgångsrik. Vad som bedöms 
som framgångsrikt får bedömas från fall till fall.  
 
När det gäller Wallandereffekter på turism från filmerna kommunicerar dessa 
tillsammans med böcker och alla annan Wallanderexponering. Det är således rimligt 
att anta att “framgången” för endast filmerna är mindre relevant eftersom det är flera 
andra parallella budbärare som påverkar strömmarna.  
 
För en framgångsrik internationell film antas att effekten på turismen till regionen 
liknande Skåne med redan från början befintliga och betydande turistnivåer ligger 
mellan 4-10 procent per år de närmsta tre åren efter exponeringen. 

4. Wallandereffekter på turismen till Skåne 
Det är inte möjligt att skilja ut vilka effekter som kommer från böcker, filmer eller 
annan exponering av regionen genom Wallander.  
 
Som påpekats tidigare beror genomslaget av filmer på hur “framgångsrik” filmen är. I 
rapporten bedöms inte kvaliteten på filmerna.  
 
Däremot antas filmerna kommer att vara framgångsrika så till vida att de kommer ha 
effekt på turisterna till regionen. Om filmerna blir mindre framgångsrika och således 
skulle ge mindre effekt på turismen, antar vi att filmerna ses som ett komplement till 
böckerna som utifrån säljstatistik är framgångsrika.  
 
I nedanstående två scenarier antas att alla andra variabler hålls lika (ceteris paribus). 
Om det bara var Wallander som ger effekt på ökning av turismen är scenarierna 
sannolika. Men om svenska kronan samtidigt blir mycket dyrare eller det regnar 
följande tre somrar kan eventuella turisteffekterna att spolas bort.  
 
I scenarierna antas att ökningen av antalet turister till Skåne ökar med i snitt 3-5 
procent per år de följande tre åren efter regional exponering i en framgångsrik film. 
Det är i den procentuella storleksordning som exempelvis turistchef respektive strateg 
på Samsø och Oxford uppfattar turisteffekten av en spelfilm/teveserie.  
 
Sannolikt hade genomslag varit betydligt större än de scenarier som presenteras här 
om exempelvis en ny Harry Potter skulle spelas in på något av Skånes slott eller 
Leonardo di Caprio spelar med i en amerikansk kultförklarad version av “Kalle på 
Spången”. Om BBC:s Wallanderproduktion blir en realitet och framgång kan 
regionen se avsevärt större effekter på turismen eftersom BBC:s tevefilmer köps in av 
många länder.  
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Kort om turismen till Skåne (från Turismen i Siffror och Tio frågor och svar 2004 – 
båda från Position Skåne) 
• Under 2004 gjorde turister 16 miljoner övernattningar  

• Av dessa 2,2 miljoner (14 %) utländska övernattningar 

• Dessutom 4,2 miljoner dagsbesökare (som rest minst 10 mil) 
• 25 % av alla inhemska Skåneturister kommer från Skåne 

• 22 % av alla Skåneturister kommer från Skåne 

• 5,2 miljoner kommersiella gästnätter  

• 83 % från Sverige = 4 316 000 gästnätter av svenskar 
• 884 000 utländska kommersiella gästnätter 

 
Scenarierna omfattar effekter på turismen under perioden 2006-2008. Flera av de 
intervjuade personerna säger att största effekten uppnås de tre följande åren. 
Wallanderfilmerna kommer sannolikt visas i betydligt fler länder och sannolikt 
kommer exponeringen ge effekter på turismen längre fram. Dessutom kommer 
filmerna repriseras vilket ytterligare kan skapa intresse att turista i Skåne. Därför kan 
effekterna vara större på längre sikt.  
 
Scenarierna nedan är beräknade utifrån att Wallandereffekterna blir olika från ett land 
till ett annat. 

Scenario 1: Wallandereffekter på gästnätter, besökare och 
omsättning 
I första scenariot antas att ökningen till följd av Wallanderintresset i Tyskland (som är 
den största turistgruppen till Skåne) var som störst 2003 och 2004. Flera av de 
intervjuade vittnar om att intresset för Wallander i Tyskland är på tillbakagång. Det 
var något år sedan den senaste Wallandertiteln gavs ut på tyska och både TT Line och 
Nordic Touristik har lagt ner sina paketresor med Wallandertema. 
 
Intresset för Skåne antas vara fortsatt stort i Tyskland. Men en eventuellt förstärkt 
effekt av de 13 Wallanderfilmerna antas vara blygsam. Därför anges 
Wallandereffekten till endast 1 procent i Tyskland.  
 
Motsvarande situation förväntas i denna modell från svenska turister. Skåne är 
fortfarande ett av de mer populära turistlandskapen. Men en större ökning utifrån 
Wallanderfilmerna är inte sannolikt. Därför ligger även denna ökning på 1 procent.  
 
I detta scenario antas att den brittiska BBC:s Wallanderproduktionen inte blir av eller 
att pilotavsnitten blir en flopp. Däremot finns anledning att tro att Wallanderböckerna 
kommer fortsätta sälja bra i Storbritannien och att dessa kommer öka intresset för 
Skåne. Eventuellt också att Wallandereffekterna kan förstärkas med 
marknadsaktiviteter i Storbritannien.  
 
Om BBC-produktionen blir verklighet och en framgång kommer serien sannolikt att 
exporteras till åtskilliga länder vilket i sig kan skapa ett betydligt större intresse för 
Skåne än vad böckerna och de svenska Wallanderfilmerna kunnat göra. Men en sådan 
positiv effekt blir sannolikt först synlig efter 2008. 
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Effekter på kommersiella gästnätter 
Gästnattsscenario 1 
- Wallandereffekt     

Gästnätter 2004 
Wallandereffekt 
(ökning) 

Tyskland*  197 327 1,00 % 
Danmark*  106 224 5,00 % 
Norge* 49 602 5,00 % 
Finland* 24 466 7,00 % 
UK 59 375 3,00 % 
Holland 49 379 5,00 % 
USA 26 727 4,00 % 
Övriga 370 900 3,00 % 
Totalt från utland 884 000 3,16 % 
Sverige 4 316 000 1,00 % 
Totalt 5 200 000 1,37 % 
   
Scenario 2006-2008 Ökning Totalt 
2005-2006 71 083 5 271 083 
2006-2007 72 055 5 343 139 
2007-2008 73 040 5 416 179 
TOTAL ÖKNING: 216 179   
Ökning % 2006-2008 4,2 %   

* Länder där de 13 Wallanderfilmerna kommer visas. 
 
I scenariot förväntas en genomsnittlig ökning av gästnätter på 1,37 procent per år 
vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent eller 216 000 under 2006-2008.  
 
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 1,37 procent motsvarar 274 000 ytterligare besökare 2005-2006. Under 
perioden 2006-2008 antas” turister” öka med 4,2 procent motsvarande 830 000 
enheter.  
 
Översätts antalet “besök” till en dygnsomsättning om 624 kronor4 blir omsättningen 
518 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 1,37 procent motsvarar 101 miljoner 2006. 
Och under perioden 2006-2008 motsvarar det 308 miljoner kronor.  
 
Begränsas analysen till att omfatta endast de länder där Wallanderfilmerna kommer 
visas uppnås en ökning av antal gästnätter med 165 827 för perioden 2006-2008. 
                                                
4 Enligt Turistdelegationen “Fakta om svensk turism 2004” omsätter utländska turister 
624 SEK 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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Övriga beräkningsmodeller ovan stämmer ungefär även för en analys som enbart 
omfattar länderna där filmerna ska visas. De större intäkterna från Skåneturismen 
kommer från dagsbesökare och gäster som inte täcks av den kommersiella 
gästnattsstatistiken.  
 
Gästnattsscenario 1 
- Wallandereffekt 
från länder där 
filmerna kommer 
visas       
Gästnätter 2004 Wallandereffekt/år Ökn./land gästnätter 
Tyskland 197 327 1,00 % 1 973 
Danmark 106 224 5,00 % 5 311 
Norge 49 602 5,00 % 2 480 
Finland 24 466 7,00 % 1 713 
Sverige 4 316 000 1,00 % 43 160 
Totalt 4 693 619 1,16 % 54 637 
    
Scenario 2006-2008 ökning gästnätter totalt gästnätter  
2005-2006 54 637 4 748 256  
2006-2007 55 273 4 803 529  
2007-2008 55 917 4 859 446  
TOTAL ÖKNING: 165 827    
Ökning % 2006-2008 3,5 %    

Scenario 2: Wallandereffekter på gästnätter, besökare och 
omsättning 
I andra scenariot antas att Wallanderfilmerna kan ge ytterligare effekt på turister både 
från Tyskland och Sverige. Svenska miljöer och teveproduktioner är populära i 
Tyskland.  
 
Om Wallanderfilmerna tas emot väl i Tyskland har de flera turistappellerande 
filmscener. Dessutom finns nya generationer som har att upptäcka Henning Mankells 
kommissarie. Eftersom tyska turister är den största gruppen utländska turister i Skåne 
ger en något högre procentuell förändring av Wallandereffekten en relativt sett större 
effekt på totalen. 
 
I scenariot nedan antas att turismen från Tyskland och Sverige ökar med 3 procent.  
 
I scenariot antas vidare att den brittiska BBC-produktionen blir av och blir en stor 
framgång. Om det blir så kommer teveprogrammen sannolikt att säljas till andra 
länder varpå effekten kan bli ännu större än de 8 procent som anges i prognosen. Men 
en sådan positiv effekt blir sannolikt först synlig efter 2008. 
 
Gästnattsscenario 2 
- Wallandereffekt       

Gästnätter 2004 
Wallandereffekt 
(ökning)   

Tyskland* 197 327 3,00 % 5 920 
Danmark* 106 224 5,00 % 5 311 
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Norge* 49 602 5,00 % 2 480 
Finland* 24 466 7,00 % 1 713 
UK 59 375 8,00 % 4 750 
Holland 49 379 5,00 % 2 469 
USA 26 727 4,00 % 1 069 
Övriga 370 900 3,00 % 11 127 
Totalt utland:  884 000 3,94 % 34 839 
Sverige* 4 316 000 3,00 % 129 480 
Totalt 5 200 000 3,16 % 164 319 
    
Scenario 2006-2008 Ökning Totalt  
2005-2006 164 319 5 364 319  
2006-2007 169 511 5 533 830  
2007-2008 174 868 5 708 698  
TOTAL ÖKNING: 508 698    
Ökning % 2006-2008 9,8 %    

* Länder där de 13 Wallanderfilmerna kommer visas 
 
Scenariot förväntas ge en genomsnittlig ökning av gästnätter på 3,16 procent per år 
vilket motsvarar en ökning med 9,8 procent eller 509 000 under 2006-2008.  
 
Väljs istället att applicera ökningen på antal dagsbesökare och gästnätter inklusive 
övernattningar i privathyrda hus eller hos släkt och vänner fås följande resultat.  
 
Totalt antal dagsbesök och gästnätter (alla kategorier) är cirka 20 miljoner år 2004. En 
ökning på 3,16 procent motsvarar 632 000 ytterligare besökare 2006. Under perioden 
2006-2008 antas” turister” öka med motsvarande 1,96 miljoner.  
 
Översätts antalet “besök” till en dygnsomsättning om 624 kronor5 blir omsättningen 
1 200 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 3,16 procent motsvarar 234 miljoner kronor år 
2006. Och under perioden 2006-2008 motsvarar det 724 miljoner kronor.  
 
Begränsas analysen till att omfatta endast de länder där Wallanderfilmerna kommer 
visas uppnås enligt Scenario 2 en ökning av antal gästnätter med 448 270 enheter för 
perioden 2006-2008. Övriga beräkningsmodeller ovan stämmer ungefär även för en 
analys som enbart omfattar länderna där filmerna ska visas. De större intäkterna från 
Skåneturismen kommer från dagsbesökare och gäster som inte täcks av den 
kommersiella gästnattsstatistiken.  
 
 
 

                                                
5 Enligt Turistdelegationen “Fakta om svensk turism 2004” omsätter utländska turister 
624 SEK 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. Antagandet är att filmer attraherar båda typerna av turister.  
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Gästnattsscenario 2 
- Wallandereffekt 
från länder där 
filmerna kommer 
visas       
Gästnätter 2004 Wallandereffekt/år ökn./land gästnätter 
Tyskland* 197 327 3,00 % 5 920 
Danmark* 106 224 5,00 % 5 311 
Norge* 49 602 5,00 % 2 480 
Finland* 24 466 7,00 % 1 713 
Sverige* 4 316 000 3,00 % 129 480 
Totalt 4 693 619 3,09 % 144 904 
    
Scenario 2006-2008 ökning gästnätter totalt gästnätter  
2005-2006 144 904 4 838 523  
2006-2007 149 377 4 987 900  
2007-2008 153 989 5 141 889  
TOTAL ÖKNING: 448 270    
Ökning % 2006-2008 9,6 %    
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5. Avslutning  
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 Skåne i Wallanderfilmerna uppskattas till 584 
miljoner kronor.  
 
Turisteffekterna uppgår till mellan 4,2 – 9,8 procent under perioden 2006-2008. Det 
motsvarar en ökning av kommersiella gästnätter till mellan 216 000 – 509 000 nätter. 
Alternativt en omsättning 308 – 1 200 miljoner kronor. Utfallet varierar beroende på 
vilka scenarier och beräkningsmodeller som väljs.  
 
Om analysen begränsas till de länder där filmerna kommer visas innebär det en 
ökning med 166 000 kommersiella gästnätter 2006-2008 enligt scenario 1 eller 448 
000 gästnätter för scenario 2. För omsättningen har begränsningen till filmländerna 
endast en mindre betydelse. 
 
Oavsett vilka scenarier som väljs ger filmerna en intäkt för regionen.  
 
Filmprojektet har en budget på 194 miljoner kronor av dessa står de regionala och 
lokala aktörerna för 13 miljoner kronor.  
 
Varje satsad krona ger ett regionalekonomiskt utfall på mellan 24-92 kronor beroende 
på vilket scenario och vilken modell som väljs.  
 
Utöver marknadsföringsvärdet och positiva effekter på besöksnäringen tillkommer 
filmsatsningens effekter på det regionala kultur- och näringslivet. 
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