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INLEDNING
1887 kom Arthur Conan Doyles En studie i rött ut. Kriminalromanen där Sher-
lock Holmes första gången mötte Dr John H Watson och de tillsammans löste 
ett mord. Leif GW Persson har nått nästan lika stor internationell berömmelse 
som Doyle och kriminalkommissarie Evert Bäckström har figurerat i merparten 
av Perssons imponerande författarskap.

När jag fick uppdraget att vara miljöcoach under inspelningen av tv-dramat 
Bäckström och dessutom skriva en uppföljande rapport om miljöarbetet fick den 
namnet En studie i grönt – Kommissarien, filmindustrin och miljöbovarna, inspire-
rat av Doyle.

När jag själv började arbeta med film 2006 så drömde jag om en livslång karriär 
inom branschen. Några år senare hade mitt miljösamvete naggats ordentligt. I rol-
len som filmarbetare upplevde jag det svårt att förändra – vad hade jag för rätt att 
säga till om bättre avfallshantering? Likaså i arbetsledande position som produk-
tionsledare och producent. Den bästa filmen ska göras inom ramarna för ekonomi, 
miljöaspekten ryms inte och att ifrågasätta metoderna är att ifrågasätta konsten. 

Med en växande bismak väcktes ett engagemang för miljöarbetet i vår bransch. 
På uppdrag av Film i Väst skrev jag 2017 rapporten Hållbar filmproduktion, En rap-
port som visar vägen, och har sedan drivit miljöfrågorna i branschen, bland annat 
genom en återkommande utbildning i hållbara produktionsmetoder. Sedan knappt 
två år har jag arbetat som Miljöstrateg på Film i Väst. Som stor finansiär av svensk 
film och tv -dramatik följer ett stort ansvar för en hållbar utveckling.

Det finns anledning att skynda på arbetet för med nuvarande utsläppsnivåer 
av växthusgaser är den totala koldioxidbudgeten för att nå 1,5 graders målet  slut 
inom nuvarande decennium. Det kommer krävas mycket av samhället och av vår 
bransch.

Tack till alla som varit med i projektet, filmteamet som engagerade sig för 
miljöns skull: Producent Georgie Mathew, Yellowbird och TV4/C More, Niva 
Westlin Dahl, Exekutiv Producent, för att ni tar detta initiativ och vågar vara 
transparanta med vad produktion bidrar till för klimatet. Carl Dessle och Filip 
Lindesvärd på ZeroMission som gjorde klimatanalysens beräkning och levererar 

tunga fakta, Gus Kaage  och Katarina Krave samt övriga 
kollegor på Film i Väst som läst och stöttat.

Jag hoppas rapporten kan inspirera till nya tankesätt om 
hållbara produktionsmetoder.
Ronny Fritsche, miljöstrateg Film i Väst

Manusförfattaren Sam Esmail beskrev sin egen tv-serie Mr 
Robot med följande ord: Give a man a gun and he can rob a bank. Give a man a bank 
and he can rob the world. Låt oss låna uttrycket och modifera det en aning: Give a 
film production a ”miljöcoach” and he can (hopefully) save the environment! 

Målsättningen med detta projekt har varit högt och jag är oerhört tacksam över 
det stöd som kommit från Film i Väst, TV4/C More och som till slut kanaliserats 
genom Ronny Fritsches viktiga engagemang. Denna rapport ska inte ses som ett 
facit utan snarare ett upprop. Vi behöver lägga mer tid och resurser på att analysera 
den direkta och indirekta miljöpåverkan filmbranschen bidrar till. Det kommer 

att kosta pengar, det kommer att ge oss obekväma svar och 
det är precis därför vi måste göra det. Vi hoppas genom denna 
förstudie kunna inspirera fler bolag och beställare till att satsa 
på miljöarbetet och på så sätt driva arbetet för en mer hållbar 
filmbransch framåt. 
Georgie Mathew, producent Yellow Bird

Agnes Lindström Bolmgren och 
Kjell Bergqvist spelar huvudroller-
na i Bäckström.
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SAMMANFATTNING
Under inspelningen av tv-dramat Bäckström har produktio-
nen bedrivit ett aktivt miljöarbete för att sänka och dokumen-
tera det klimatfotavtryck som inspelningen gett upphov till, 
vilket var totalt 240 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Klima-
tanalysen visar att resor och transporter stod för störst andel 
utsläpp (56 procent) och att det är minskning av flygresor 
som har störst potential att sänka CO2e-utsläppet. Klimat-
påverkan till följd av Thailandsdelen var 145,8 ton CO2e (10 
inspelningsdagar) och för Sverigedelen 94,6 ton CO2e (63 
inspelningsdagar).

Svensk (och internationell) filmbransch saknar i dag sys-
tematiska och kännbara metoder för att producera hållbart. I 
Sverige finns det inga etablerade rutiner för att dokumentera 
och minska produktioners miljöpåverkan. 

Det pilotprojekt som vi initierat kring produktionen av 
Bäckström ska genom nya metoder för att dokumentera och 
minska miljöpåverkant sprida kunskap till branschen och 
dess aktörer kring miljöfrågorna och öka förståelsen för hur 
miljöarbetet kan implementeras.

Arbetet har bestått av tre huvuddelar: 
# Miljöpolicy 
# Miljöcoachning
# Klimatanalys

BAKGRUND
Bäckström är en kriminalserie i sex delar à 45 minuter 
baserad på Leif GW Perssons böcker om Evert Bäckström. 
Konceptuerande regissör och manus står Jonathan Sjöberg 
för, regisserar gör också Amanda Adolfsson. Serien produ-
ceras av Yellowbird, producent Georgie Mathew, på uppdrag 
av C More. Bäckström fick premiär på C More den 23 mars och 
på TV4 den 7 april 2020. 

Inspelningen skedde i Göteborg och Thailand 11 mars–5 juli 
2019 med totalt 73 inspelningsdagar uppdelade på två block, 
med 63 inspelningsdagar i Västra Götaland. Varje dag åt i ge-
nomsnitt cirka 45 personer – team och skådespelare – lunch 
på inspelningsplats. Produktionskontor hyrdes med bas för 
mask, kostym, scenografi och parkering av fordon på Gothen-
burg Studios, Pol stjärnegatan 10, i Göteborg. 

Inspelningen i Sverige genomfördes på över 40 olika in-
spelningsplatser i Göteborg med någon enstaka avstickare till 
annan ort. Ingen studioinspelning förekom. Teamet kom från 
Stockholm och Västra Götaland. Skådespelare mestadels från 
Stockholm men också Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn. 
Thailandsinspelningen skedde under tio dagar i Bangkok 
och Koh Chang och genomfördes i samarbete med ett lokalt 
produktionsservicebolag. 

PROBLEMFORMULERING
Det akuta miljö- och klimatläget gör att samhället i sin helhet 
behöver delta i en omställning till ett hållbart samhälle. 
Många branscher behöver växla över från ej hållbara till håll-
bara produktionsmetoder. Produktion av rörliga bilder, film 
och tv-drama, bidrar också till samhällets miljö- och klimat-
påverkan. 

Inom den internationella filmindustrin finns initiativ som 
hjälper produktionsbolagen att rutinmässigt arbeta med mil-
jöfrågorna. Några exempel är We are Albert1 i Storbritannien, 
Green Production Guide2 i USA och Ecoprod3 i Frankrike. De 
bygger på samarbeten mellan branschaktörer som nationella 
producentföreningar och tv-bolag och/eller filmstudior som 
gått samman i en modell som erbjuder utbildning, beräkning 
av miljöpåverkan och ett slags certifiering. Andra exempel 
drivs av regionala filmfonder. Trentino Film Fund & Commis-
sion har ett tydligt regelverk med poängsystem och ekono-

Filip Lyman och Erik Andersson i samarbete.
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miska incitament. En annan europeisk fond som sticker ut 
för sitt miljöarbete är Flanders Audiovisual Fund (VAF). För 
att erhålla produktionsstöd ställer de miljökrav på produk-
tionsbolagen. De har tagit fram en modell för CO2-beräkning 
som genomförts på ett stort antal produktioner. I den nyligen 
sammanställda rapporten Cineregio green report 2020, on 
sustainability in the European regions4, kan man läsa om flera 
filmfonders miljöarbete.

I USA beräknar alla stora filmstudior sin klimatpåverkan, 
men endast två av sex studior publicerade sin klimatpåverkan 
2018. Disneys miljöpåverkan var då 1,93 miljoner ton CO2e5. 
Det motsvarar ett litet lands miljöpåverkan, exempelvis Malta 
med 500 000 invånare har 2,1 miljoner ton CO2e i årlig klimat-
påverkan6.

I Sverige vet vi mycket lite om vår branschs ekologiska fo-
tavtryck och olika arbetsmetoders påverkan. Det saknas både 
genomförda studier, beräkningar och publicerad information. 
Det finns inga kännbara metoder för att producera hållbart. 
Det finns heller inga etablerade rutiner för att dokumentera 
och minska fotavtrycket och därigenom bidra till att driva på 
och utveckla nya hållbara arbetsmetoder. 

Med all säkerhet vill branschen och dess aktörer ta sitt 
ansvar, men det saknas visioner om hur detta kan ske. Många 
filmarbetare vill verka inom en bransch där de ges förutsätt-
ningar att utföra sitt jobb utan att påfresta miljön. Den 1 april 
2019 signerade 250 regissörer, manusförfattare, producenter 
och andra filmarbetare ett upprop där de krävde att branschen 
tar ansvar för miljön. Uppropet var en reaktion över de ohåll-
bara arbetsmetoder som används inom branschen idag7.

METOD
För att redan från början få med sig filmteamet var över-
enskommelsen att producenten, Georgie Mathew, kommu-
nicerade projektet och Ronny Fritsche som drev det. Detta 
gjordes genom enskilda möten, på inspelningens ”kickoff ” och 
uppstartsmöte samt genom e-post från produktionsledning-
en. Miljöaspekten prioriterades i kommunikation och lyftes 
upp på agendan.

Metoden har tre huvuddelar:
# Miljöpolicy
En miljöpolicy med mål och åtaganden har tagits fram (bilaga 
1) som utgör grunden för miljöarbete och kommunikation. 
Miljöpolicyn gjordes känd i produktionen så att all perso-
nal kände till innehållet och förstod hur den påverkar deras 
arbete.

# Miljöcoachning 
(Handledning till filmteamet) I förproduktion bokades 
enskilda möten in mellan miljöstrateg och alla A-funktioner 
(även regissör och fotograf ) för att motivera och coacha dem. 
Som utgångspunkt i samtalen låg checklistor för respektive 
yrkesroll. Checklistorna finns på Film i Västs hemsida https://
filmivast.se/checklistor-miljo/. En något mer fördjupad 
dialog och handledning skedde med produktionsledning även 
under inspelning.

# Klimatanalys
Produktionens klimatutsläpp räknades ut av ZeroMission. 
Rutiner för att samla in dataunderlag till beräkningen upp-
rättades tillsammans med produktionsledningen. Miljöcoach 
ansvarade för att samla in denna aktivitetsdata ifrån produk-
tionsledningen. Emissionsfaktorer har hämtats från nationel-
la databaser, branschdatabaser och vetenskapliga rapporter. 

Maskören Jessica Simonsson förvandlar skådespelaren Kjell Bergqvist till Evert Bäckström.
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BERÄKNINGENS OMFÅNG
Tv-seriens förproduktion och inspelning.  
Avgränsning 
Grunden för det valda omfånget bygger på principen om ope-
rationell kontroll enligt Greenhouse Gas Protocol, Corporate 
Standard. Aktiviteter som inte inkluderats i klimatanalysen 
inkluderar utveckling, postproduktion, all distribution, kon-
sumtion och marknadsföring av produktionen. 
Grund för valt omfång 
Omfånget är alla emissioner i Scope 1, 2 och 3 baserat på 
principen om operationell kontroll som konsolideringsmetod 
definierad i GHG Protocol Corporate standard. 
Verksamhetsperiod  
1 november 2018–31 december 2019 
Standard för klimatberäkning 
GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Stan-
dard, Corporate Value Chain (Scope 3) Standard and Scope 2 
Guidance.

EXKLUDERADE EMISSIONSKÄLLOR/ 
AKTIVITETER/MOTIVERING
2. Kapitalvaror
Ej relevant.
4. Uppströms transport och distribution - tredjepart-
stransporter 
Datainsamling för tredjepartstransporter var inte möjlig och 
därav exkluderad.  
7. Pendlingsresor 
Pendlingsresor med bil och tåg är inkluderat i kategorin tjäns-
teresor, dataunderlag kunde inte separera resor gjorda i tjänst 
från resor gjorda till och från arbete. 
10. Bearbetning av sålda produkter
11. Användning av sålda produkter 
Ej inkluderat i analysen. Utsläpp från distribution och kon-
sumtion av produktionen bedöms däremot inte vara försum-
bart.
12. End-of-life hantering av sålda produkter 
Ej relevant 
13. Nedströms hyrda tillgångar 
Inkluderat i Scope 2. 
14. Franchises 
Ej relevant.
15. Investeringar 
Ej relevant.
9. Nedströms transport och distribution - tredjepart-
stransporter 
Datainsamling för tredjepartstransporter var inte möjlig och 
därav exkluderad.  
8. Uppströms hyrda tillgångar 
Inte relevant.

Fotografen Ragna Jorming i en snabb avstämning med regissö-
ren Jonathan Sjöberg.

INKLUDERAT I ANALYSEN INTE INKLUDERAT

Förproduktion

Transporter
personalresor

Transporter
personalresor

Transporter
personalresor Streamingtjänster

Transporter
personalresor

Inköp av
förbrukningsvaror

Inköp av
förbrukningsvaror TV

El & värme
lokaler

Scenbyggande garde-
rob, rekvisita

Scenbyggande garde-
rob, rekvisita Försäljning

Externa servrar

Mat & dryck Mat & dryck

Dieselaggregat Dieselaggregat Promotion, reklam

El & värme
lokaler

El & värme
lokaler

Elförbrukning  
inspelningsplats

Elförbrukning  
inspelningsplats

El & värme
lokaler

Avfall

Inspelning GBG Inspelning Thailand Distribution/konsumtion

Postproduktion
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RESULTAT KLIMATANALYS 
Produktionens totala utsläpp uppgick till 240 ton CO2e. De to-
tala utsläppen mätt i enhet utsläpp per färdigproducerad tim-
me tv-underhållning uppgick till 53 ton CO2e/h. Ytterligare 
utsläpp kommer att uppstå från postproduktion, distribution 
och konsumtion. Klimatpåverkan till följd av Thailandsdelen 
var 145,8 ton CO2e (10 inspelningsdagar) och för Sverigedelen 
94,6 ton CO2e (63 inspelningsdagar). 

Jämförelser av detta resultat med andra genomförda beräk-
ningar ska göras med försiktighet då beräkningsmetoderna 
kan skilja sig åt. Hur man sätter systemgränsen och vad som 
inkluderas i beräkningen påverkar resultatet och för detta 
finns idag ingen etablerad standard. 

Beräkningar gjorda av VAF – Flanders Audiovisual film 
fund (Belgien) visar att en spelfilm i genomsnitt resulterar i 
70,64 ton CO2e8. Siffror sammanställda av det Interreg Euro-

pe-finansierade projektet ”Green Screen” visar att utsläppen 
från film och tv-produktion varierar från 50 till 3 500 ton 
CO2e, beroende på storleken och budgeten. En lågbudget-
produktion (under 1 miljoner pund) genererar från 50 till 95 
ton, en mellanbudgetproduktion (25 miljoner plus) genererar 
2750 ton koldioxid och högbudgetfilmer upp till 3 500 ton 
CO2e9. 

Diagrammet visar klimatutsläpp i olika kategorier genererade från de 63 inspelningsdagar som genomfördes i Västra Götaland.

Inspelning Bäckström, totalt 240 ton CO2e

Totalt 240 ton = 100 %

Resor & transporter 134 ton = 56 %

Lokaler 53 ton = 22 %

Inköp 36 ton = 15 %

Mat och fikabord 9 ton = 4 %

El drift & inspelningsplats 8 ton = 3 %

Avfall 0,4 ton = 0,2 %

50 100 150 200 250

Inspelning Sverige, förproduktion och inspelning Västra Götaland = 94.6 ton CO2e
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RESOR OCH TRANSPORTER (56 %)
Utsläpp från resor och transporter var den enskilt största 
utsläppskategorin och representerar 56 % av de totala utsläp-
pen. Inom kategorin orsakar flygresor majoriteten av utsläp-
pen där resor mellan Thailand och Sverige stod för ca 50 % av 
utsläppen. 

9 ton CO2e genererades från flygresor inom Skandina-
vien. 32 flygresor skedde mellan Stockholm och Göteborg, 
vilket genererade ca 0,135 ton CO2e styck. En sådan flygresa  
motsvarar ungefär 40 000 tågresor samma sträcka. Bilarnas 
klimatpåverkan med 15 ton är framförallt till följd av fordon 
drivna av bensin och konventionell diesel. Till stor del sänktes 
de totala utsläppen genom att använda biodiesel istället för 
bensin och konventionell diesel.

LOKALER (22%)
Inom kategorin lokaler står hotell- och lägenhetsövernatt-
ningar för ca 75 % av klimatpåverkan. Störst klimatpåverkan 
hade boendet i Thailand, 26 ton CO2e, medan Sverigedelen 
resulterade i 14 ton CO2e. Trots att thailandsinspelningen 
bara bestod av tio inspelningsdagar är påverkan från boendet 
ändå nästan dubbelt så stor som i Sverige. Klimatpåverkan 
per dag till följd av boende är 2,6 ton CO2e i Thailand och 0,22 
ton CO2e Sverige.

INKÖP (15 %)
Här står byggmaterial till scenografi för den största delen av 
utsläppen. 50 % av rekvisitainköpen gällde begagnat och 50 % 
nytt. Utsläppen har beräknats utifrån ekonomiska data vilket 
medför en hög osäkerhet på resultatets tillförlitlighet. 

EL OCH DRIFT INSPELNINGSPLATS (3 %)
En dieseldriven generatorbil fanns på inspelningsplatsen 
och användes totalt 137 driftstimmar, ungefär var fjärde dag. 
Klimatpåverkan från denna var högst när den drevs på kon-

ventionell diesel men sänktes då den drevs på miljövänligare 
HVO biodiesel. 

JÄMFÖRELSER VID OLIKA VAL
Kostym – begagnade kläder vs nyproducerade
Potentialen för att minska klimatutsläpp genom att hyra eller 
köpa begagnade kläder är stor.  Cirka 80 % av kläders klimat-
påverkan vid konsumtion i Sverige kommer från produk-
tionsfasen10, och genom att fördubbla livslängden av kläder 
halveras plaggets utsläpp ur ett livscykelperspektiv. 

Om samtliga kläder för inspelningen hade varit köpta på 
second hand hade cirka 2,5 ton CO2e reduceras.  I en nyligen 
publicerad studie från IVL och Avfall Sverige lyfts textiler 
fram som en av de avfallsfraktioner med högst potential att 
minska utsläpp vid återbruk. För varje kg textil som återan-
vänds istället för att slängas sparar klimatet 7–12 kg CO2e, 
vilket motsvarar ungefär 60–100 km körd bilsträcka11.

Diagrammet visar klimatutsläpp som genererats endast till följd av Thailandsinspelningen. Tio inspelningsdagar skedde i Bang-
kok och Koh Chang. Flygresor till Thailand är produktionens största utsläppspost med 70 ton, bestående av mestadels svenska 
teamets flygresor till Thailand men också några kortare flygresor inom Asien av thailändskt team.  17 personer från svenskt team 
åkte till Thailand. 18 enkla flygresor genomfördes dessutom inom Asien av det thailändska teamet. Under kategorin inköp har 
endast beräkning från kostym kunnat göras då underlag för övriga inköp ej lämnats.

Tabellen visar skillnaden i klimatpåverkan från tv-seriens 
kostym i Sverige vid köp av andrahandskläder jämfört med 
nyinköp. Att köpa second hand-kläder sparar cirka 80 % av den 
associerade klimatpåverkan. Emissionfaktorer hämtade från 
Kanyama et al., 2019

Inspelning Thailand = 145,8 ton CO2e
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Mat – vegetarisk kost vs animalisk 
Att välja växtbaserad mat istället för animalisk kan leda till 
signifikanta utsläppsminskningar. I snitt har en vegetarisk 
måltid fyra gånger lägre klimatpåverkan än en måltid med 
kött14.  Med vegetarisk menas en måltid som helt utesluter 
animaliska livsmedel, även mejeriprodukter. Tabellen nedan 
visar klimatpåverkan för samtliga 4 195 måltider som konsu-
merats under inspelningen. Om enbart vegetariska måltider 
hade valts för hela produktionen hade utsläppen minskats 
med 6,7 ton CO2e.

Valet av mat förändrar miljön på flera sätt än klimatpåver-
kan: biologisk mångfald, skogsavverkning, kemiska bekämp-
ningsmedel,  antibiotika, djurvälfärd och havsmiljön. Att 
minska andelen kött är den åtgärd du kan göra inom kosten 
som leder till mest miljönytta, men det är också viktigt att 
minska matsvinn samt välja ekologiskt och närodlad mat.  

Transporter – val av bränsle och färdmedel
Valet av drivmedel eller transportmedel har stor klimatpåver-
kan. Genom att välja 100 % HVO biodiesel minskas klimat-
påverkan per körd kilometer med cirka 80 %. Tabellen nedan 
visar hur klimatpåverkan från transporter hade sett ut om 
dessa olika drivmedel använts. 

Faktiskt konsumtion och klimatpåverkan från måltiderna 
under produktionen. Andelen dokumenterade vegetariska mål-
tider och måltider med kött var ungefär lika många. 

Emissionsfaktorer adopterade från Energimyndigheten, 2019.

KLIMATKOMPENSATION
Klimatkompensation för produktionen genomfördes genom 
köp av 225 ton CO2e i projektet Yaeda Valley, certifierat enligt 
standarden Plan Vivo. Projektet syftar till att bevara skog 
och stoppa avskogningen i samarbete med den lokala jägar- 
och samlarstammen Hadza i Tanzania. Genom projektet 
kan Hadza underhålla, patrullera och bedriva ett modernare 
skogsbruk. Totalt har 48 000 ton CO2e i klimatkompensation 
och över  
20 000 hektar skog skyddats, skog som annars hade skövlats.

Innebär det att Bäckströms klimatpåverkan försvunnit? Nej, 
klimatkompensation återställer inte omedelbart miljöpåver-
kan men det är ett sätt att ta ansvar för sina utsläpp. Den ska 
inte betraktas som en metod att ersätta insatser för att inom 
den egna värdekedjan minimera utsläppen så långt det går. 
Klimatkompensation i högkvalitativa projekt har möjlighet 

att skapa utsläppsminskningar och klimatanpassning på plat-
ser som är värst drabbade av klimatförändringarna och är ett 
effektivt verktyg för att motverka klimatförändringarna. 

Som författare till denna rapport, riktad till filmbranschen 
känns det viktigt att framhålla att klimatkompensation inte 
ska betraktas som en metod för att köpa sig loss från ansvaret 
att inom produktionen göra sitt yttersta för att minska utsläp-
pen. Detta är också viktigt att framhålla när klimatkompensa-
tion föreslås, vilket jag som miljöcoach gjorde.

Genom att tidigt bestämma sig för att klimatkompensera  
skapar man också ett effektivt ekonomiskt incitament för att 
minska sin klimatpåverkan. När utsläppen förvandlas från 
CO2e till kronor och syns i en ekonomisk rapport blir det en 
morot att minska utsläppen för att spara kostnader. 

Vägledning i att välja kvalitetssäkrade projekt:  
http://www.offsetguide.org/ 

Foto: Johanna Grant, 
ZeroMission.
Utsikt över området i 
Yaeda Valley som över-
vakas och skyddas av 
stammen Hadza. Mer 
info om projektet här: 
https://zeromission.
se/projects/redd-ya-
eda-valley-tanza-
nia-plan-vivo/

Klimatpåverkan drivmedel g CO2e/km
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Diesel konventionell MK 1 / 145
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
En grundläggande förutsättning för att etablera miljörutiner 
är att den högsta ledningen – i filmens värld producenten – 
engagerar sig och tydligt talar om hur viktiga de är och att de 
ska följas. Dessa grundförutsättningar fanns och Bäckström 
lämpade sig därför väl som pilotprojekt. 

Det är emellertid ingen självklarhet att ett miljötänk alltid 
är av godo för miljön. Vilket är motivet? Det finns en risk att 
det kommunicerade miljöarbetet reduceras till ”greenwash” 
och prioriteras framför utsläppsminskningar. Målsättningen 
måste vara att minska skadorna på miljön från produktionen 
så mycket som möjligt. 

Teamets feedback har varit övervägande positiv, men det 
finns kritik. Teamet är en bra representant att tala för produk-
tionens goda eller dåliga miljösamvete. Kritiken bestod av att 
produktionsledning å ena sidan uppmanat teamet att arbeta 
miljövänligt, men å andra sidan inte gett de förutsättningar 
som krävs. En föreslagen lösning är att få färdiga manus i tid 
och att miljöarbetet ska finnas med tidigt i planeringsarbetet. 
En självklar kritik var att produktionen flög till Thailand samt 
att inrikes flygresor skedde trots en miljöpolicy om att detta 
inte skulle ske. 

”Vi klickade hem en massa skit från Kina i vanlig ordning 
då det går fort och är billigt tyvärr. ”  
Teammedlem
”Själva engagemanget var positivt. Att vissa fick en tan-
keställare och förändrade en arbetsmetod till det bättre.” 
Teammedlem

Gör en miljöpolicy någon nytta?
22 av 28 i det svenska filmteamet svarade på en enkät som 
utvärderar miljöpolicyns nytta:

# 20 personer (90%) svarade att de läst policyn, 2 perso-

ner (10%) att de inte läst den.
# 19 personer (86%) följde policyn på något sätt.
# 21 personer (95%) tyckte att produktionen följde den på 
något sätt. 
# Bara 13 personer (59%) tror att miljöarbetet faktiskt 
resulterade i några åtgärder som sänkte produktionens 
utsläpp. 
# 12 personer (54%) tyckte att de kunde gjort mer för mil-
jön om förutsättningarna inom produktionen funnits. 
# 6 personer (27%) tyckte att produktionen gav bra förut-
sättningar att förändra. 

De som svarat att förutsättningarna inte fanns nämner dessa 
orsaker: att mer tid behövdes i arbetet, att miljöarbetet skulle 
påbörjas och annonseras tidigare och sent färdiga manus. 
Den mest genomgående kritiken var att miljöpolicyn sändes 
ut för sent, först en vecka före inspelningsstart. När miljöpo-
licyn distribuerades var flera viktiga beslut redan fattade och 
många inköp redan gjorda. Ju tidigare miljöarbetet påbörjas 
desto fler val som påverkar utsläppen kan fattas med ett mil-
jöperspektiv. 

När förproduktionen börjar är det viktigt att kommunicera 
miljöarbetet till samtliga. Nyttan av en miljöpolicy uppstår 
först efter att den sprids av produktionsledningen och beaktas 
av filmteamet. En dåligt eller blygsamt kommunicerad mil-
jöpolicy är ett verkningslöst redskap, hur stor effekt den får 
avgörs av hur flitigt den kommuniceras.

Produktionsledningen på Bäckström kommunicerade 
tydligt ut miljöpolicyn till alla i teamet, bland annat genom ett 
mail där vikten av miljöarbetet lyfts (bilaga 2). Men kritiken 
att den skickades ut för sent är riktig. Många beslut var redan 
fattade som var både ekonomiskt och miljömässigt kostsam-
ma. Om en miljöcoach funnits med tidigare i processen hade 

Ljudteknikerna Markus Johansson och Linus Gidstedt tar en paus under inspelningen. På deras”pirra” syns den gröna vattenflas-
kan som alla i filmteamet fick inför inspelningen. Miljönyttan av en vattenflaska i stål uppstår först efter att den används många 
gånger. Därför är det viktigt att den återanvänds även nästa inspelning. Foto: Jonath Mathew
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hen kunnat ifrågasätta hyra av dieselaggregat under hela 
inspelningsperioden, vilka som åker till Thailand samt kame-
raleverantörens lösning att skicka kamerautrustningen med 
en person till Thailand.

Elefanten i rummet är flyget
Sannolikt hade antalet flygresor som produktionen genere-
rade varit fler om de inte arbetat aktivt med att minska dessa, 
bland annat genom en miljöpolicy om att inrikes resor ska ske 
med tåg. Produktionskoordinatorn som bokade resor jobbade 
utifrån en rutin att endast föreslå tåg som alternativ, istället 
för att som annars föreslå olika färdmedel. En positiv effekt 
av denna arbetsmetod är att det också sparar koordinatorn tid 
när alternativen blir färre. 

Trots detta blev utsläppen från flygresorna 79 ton CO2e, 
varav 70 ton kopplas till Thailandsdelen och 9 ton till inri-
kesresor eller inom Skandinavien. 17 personer från produk-
tionsbolaget, team och skådespelare flög till Thailand, några 
av dem två gånger. Lite fler än 30 inrikes flygresor gjordes 
mellan Landvetter och Bromma eller Arlanda, en sträcka där 
tågförbindelser är ett smidigt alternativ. 26 resor gjordes av 
skådespelare.  Flyget är med stor marginal den största en-
skilda utsläppsposten. Miljöpåverkan från flyget är så hög att 
endast någon enstaka persons flygresor blåser undan effekter-
na av övrigt miljöarbete. Om minskat flygande inte gäller alla 
kan det få negativa effekter på övrigt miljöarbete. Missnöje 
uppstår lätt med risk för ett minskat miljöengagemang. 

För att lyckas med att producera film och tv  som inte be-
lastar klimatet så krävs det att branschen flyger mindre. Men 
flygresandet är idag många gånger nödvändigt för att kunna 
svara upp till förväntningar, inte bara i inspelningsfasen utan 
även utveckling, finansiering, postproduktion och lansering. 
Det är därför en av de svåraste processerna att angripa och 
ifrågasätta. 

I min roll som miljöcoach upplever jag många gånger en 
inställning att flygresorna ska undantas och att de skulle vara 
en förutsättning för att kunna producera film och tv. I det 
internationella samtalet om ”grön filmproduktion” är det få 
som pratar om elefanten i rummet, flyget. Diskussionerna 
fastnar många gånger vid vattenflaskor och återvinning på in-
spelningsplatsen. Det är också viktiga frågor men i jämförelse 
med flyget är klimatpåverkan från dessa mycket liten. De olika 
klimatanalyser och beräkningar som gjorts visar tydligt att 
flyget skapar mest miljöpåverkan. Det viktigaste vi kan göra 
för att minska utsläppen är att minska flygandet, därför bör vi 

också i större grad börja ifrågasätta det och utforska metoder 
som fungerar utan att flyga.

De flesta håller nog med om att det skulle vara möjligt för 
den svenska film och tv-branschen att minska flygandet, 
sträckan mellan Göteborg och Stockholm lyfts ofta som 
exempel eftersom den lätt kan ersättas med tåg. Ett vanligt 
förekommande argument för att använda flyget är att det är 
nödvändigt och produktionen argumenterar för varje flygresa. 
Men vad är det som gör flyget till en nödvändighet? Jo det kan 
vara på grund av svårigheten att transportera folk mellan olika 
kontinenter, eller för att restiden mellan Malmö och Stock-
holm anses för lång, att schemaläggningen kräver det så att 
vederbörande kan tacka ja till jobbet eller helt enkelt för att 
någon vill flyga. 

Om nyttan av en viss persons närvaro väger upp för miljö-
skadan är såklart helt olika perspektiv, men vad ska priori-
teras, film eller miljö? Och är det en motsättning? För att få 
svar på detta är det viktigt att branschen börjar utforskar 
potentialen i alternativen. Det behövs visioner om hur film 
och tv-dramatik kan produceras utan flygande, kanske helt 
utan flygande. Annars kommer branschens utsläpp bara öka 
då trenden idag tyder på mer flygande till följd av mer och mer 
internationella produktionsupplägg.

Mot slutet av arbetet med denna rapport hade viruset 
sars-cov-2 brett ut sig. Det har resulterat i näst intill produk-
tionsstopp av film och tv-dramatik över hela världen. Sverige 
är också hårt drabbat med uppskjutna och ibland inställda 
produktioner. Inspelningarna kan inte genomföras som 
planerat eftersom vi inte längre kan resa fritt. Det är troligt 
att Coronakrisen kommer hjälpa branschen att hitta produk-
tionsmetoder som bygger på mycket mindre resande.  Det 
finns redan exempel på sådana produktioner som genomförs 
inom ramar där ingen reser. Men för att effekterna ska bli 
bestående krävs det att flygandet ifrågasätts även framöver, 
när pandemin lagt sig. 

Vilka är alternativen till att flyga? 
Nedan ger jag förslag på möjliga åtgärder som Bäckström 
skulle kunna ha gjort för att kraftigt ytterligare sänka CO2e 
utsläpp från flyg. Åtgärderna skulle innebära begräsningar i 
framförallt val av skådespelare och team. Men förslagen ges 
utifrån förutsättningen att inte utgöra något hinder för att 
berätta samma historia. 

För att minska inrikesflyget ytterligare:
# Välja team och skådespelare utifrån möjligheten att 
transportera dom med tåg. 
# Låta policyn vara lika strikt för alla, även skådespelare.
# Budgetera för resdagar med tåg.

För att minska utrikesflyget ytterligare:
# Prioritera hårdare vem från det svenska teamet som 
åker till Thailand.
# Anställ mer lokalt team i Thailand, ersätt vissa A-funk-
tioner med lokal personal.
# Avtala med produktionsservicebolag om att de har en 
strikt policy att inte flyga. 
# Hyr kamerautrustning lokalt i Thailand istället för att 
flyga dit utrustning. 
# Genomför inga separat locationrek i Thailand.

Jennie Schubert, maskör, och Anna Örnberg, maskassistent.
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MILJÖÅTGÄRDER SOM GJORDES 
Nedan listas några av de viktigaste och mest övergripande 
miljöåtgärder som miljöcoach föreslog och hur de samman-
fattningsvis föll ut. Se också miljöpolicyn som kommunic-
erades till filmteamet (bilaga 1). Grönt genomfördes helt 
eller till stor del. Gult genomfördes i liten usträckning. Rött 
genomfördes inte eller i mycket liten utsträckning.

# Miljöpolicy som skrivs och distribueras
# Kommunicera miljöarbetet till team
# Sortera avfall på kontor eller inspelningsplats
# Kommunicera miljöarbetet vid inköp av varor och 
tjänster
# Resa med tåg inrikes, endast flyg i undantagsfall
# Använda videosamtal som mötesmetod för färre resor
# Klimatkompensera flygresorna till Thailand
# Tanka HVO biodiesel
# Digital distribution av dagbesked och dokument
# Växtbaserad catering
# Använda kranvatten i stället för köpt vatten
# Inköp av second hand kostym och dito rekvisita
# Minimera flygresor till Thailand
# Hyra av miljöfordon
# Fast strömkälla vid inspelningsplatserna i stället för 
elaggregat

PRODUKTIONSBOLAGEN BEHÖVER HJÄLP
Det är lätt att skriva en miljöpolicy och identifiera vad som 
behöver göras idag men det är svårare att verkställa den. 
Allmänkunskapen om vad som bidrar till utsläpp är hög men 
ingen vet vilka metoder vi ska arbeta med istället. Bran-
schens utmaning ligger i att ändra de normer som vi arbetar 
med. I Bäckström föreslogs åtgärder som i teorin är enkla att 
genomföra, allt ifrån sopsortering till elbilar och att tanka 
biodrivmedel. Men när teamet arbetar på i högt tempo slänger 
man ändå skräpet i fel papperskorg och svänger in på sin 

gamla vanliga bensinstation och tankar fel bränsle i bilen. Då 
är utsläppen ett faktum. 

Miljöarbetet i Bäckström var det hitintills mest ambitiösa 
svenska miljöinitiativ som tagits på en större tv-produk-
tion med en uttalad målsättning att både dokumentera och 
reducera miljöpåverkan. Det går inte att svara på hur mycket 
CO2e som reducerades till följd av miljöarbetet eftersom vi 
inte har någon parallell Bäckströminspelning att jämföra med. 
Men det går att se hur väl produktionen lyckades följa sin egen 
miljöpolicy, vad de faktiska CO2e utsläppen blev och om de är 
på en önskvärd nivå.

Detta pilotprojekt hade ingen  möjlighet att resultera i en 
helt miljövänlig, alltså koldioxidneutral produktion. En sådan 
målsättning är orealistisk inom dagens normer för hur vi 
genomför professionella produktioner. Det skulle krävas ett 
ganska extremt och experimentellt produktionsupplägg. Mål-
sättningen var att minska utsläppen inom givna traditionella 
ramar och lära oss av metoderna, så att vi i framtiden kan 
producera tv-serier med mindre miljöpåverkan. Slutsatserna 
som går att dra är att vi, Yellowbird, filmteamet och Film i Väst 
både dragit lärdomar och sänkt miljöpåverkan från produk-
tionen.

En lärdom är att miljöåtgärderna vi satt in inte räcker till för 
att en produktion ska uppnå klimatneutralitet. För det krävs 
mycket kraftigare åtgärder. Men inspelningen av Bäckström 
visar också att det finns mycket som kan göras redan idag utan 
att så mycket behöver påverkas. Flera ”lågt hängande frukter” 
som kan implementeras utan större ansträngning och som 
leder till stora minskningar av utsläppen. 

En stor utmaning ligger i att förändra väletablerade arbets-
metoder och rutiner. Men att skifta till nya tankesätt är svårt 
när alla jobbar under tidspress. Detta är ett förändringsarbete 
som behöver ske stegvis och kommer ta tid. Men forskningen 
säger att den totala koldioxidbudgeten för att nå 1,5 graders 
målet är slut inom nuvarande decennium12. Det kommer bli 

Ett snöigt tekniskt rek innan inspelning. Fotografen Ragna Jorming och regissören Jonathan Sjöberg har genomgång med plats-
chef Rasmus Wassberg och inspelningsledare Lukas Urwitz. 
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svårt att hålla den takt som förväntas av samhället i övrigt.
Därför behöver produktionsbolagen hjälp för att lyckas 

åstadkomma det nödvändiga förändringsarbete branschen 
står inför. Initiativet att arbeta miljömedvetet kom i detta fall 
från produktionsbolaget och tv-seriens producent. Men det är 
inte troligt att alla producenter i branschen frivilligt tar detta 
initiativ för den hållbara utvecklingens skull och i den takt 
som behövs. Det är därför nödvändigt att utvecklingen drivs 
på från fler håll. En hjälp skulle kunna vara riktlinjer samt 
krav att förhålla sig till. 

Allt räknas inte i koldioxidekvivalenter
Växthusgaser är den störst bidragande faktorn till klimatför-
ändringen, men miljön påverkas på fler sätt. Klimatanalysen 
i denna rapport fokuserar på CO2e-utsläpp men det är viktigt 
att också prata om övrig miljöpåverkan och att minska den. 
Oavsett hur miljön påverkas eller hur mycket så är ingen 
åtgärd mindre viktig. Att återvinna avfall på inspelningsplats 
är sett till CO2e-utsläpp en mycket liten del av produktionens 
miljöpåverkan. Men det hjälper oss att förändra vårt tanke-
sätt. Den växtbaserade hållbara maten, på fikabordet och vid 
lunchrasten är därför en extra viktig åtgärd. Dels för att den 
påverkar miljön på så många sätt, genom vattenanvändning, 
avskogning, biologisk mångfald, havsförsurning, gifter och 
föroreningar. Men också för att det är vid måltider vi pratar 
och reflekterar, då finns god möjlighet att ett samtal om miljön 
kan uppstå. 

Nationell standard för beräkningsmetod
Datakvaliteten för beräkningen av klimatutsläppen har va-
rierat. Den har varit god för kategorierna resor och energiför-
brukning där underlag hämtats från fakturor, resebokningar 

och kvitton. Då specifika data från kategorin inköp inte har 
varit möjligt har klimatpåverkan uppskattats utifrån ekono-
miska data samt typ av bransch som utgiften gällde för. 

Resultatet för en beräkning påverkas av var systemgrän-
serna sätts och hur noga den görs. I filmbranschen finns ingen 
etablerad standard vilket betyder att man ska vara försiktig 
med att jämföra klimatpåverkan från Bäckström och andra 
beräkningar gjorda i exempelvis USA, Frankrike eller Storbri-
tannien, då systemgränserna för dessa beräkningar kan vara 
olika. För att i framtiden kunna jämföra olika svenska produk-
tioners klimatutsläpp skulle det behövas en nationell stan-
dard för hur beräkning görs vid produktion av rörliga bilder.

Tidskrävande beräkning
Under hela processen med Bäckström har klimatanalysen, 
alltså beräkningen av CO2e-utsläpp varit mest tidskrävande 
på grund av det arbete som krävdes för att samla in underla-
get. Vi fick uppfinna hjulet eftersom det i Sverige inte finns 
någon utvecklad modell för vår bransch. Då beräkning tar 
mycket resurser är det värt att fundera över några frågor. Vär-
det och varför beräkning görs och vems ansvar är det i så fall 
att göra den? Är det produktionsbolagen eller annan aktör? 
Metoden för hur den görs och hur exakt måste resultatet vara? 

Nu gjordes en klimatanalys där vi försökte dokumentera 
samtliga delar i produktionsfaserna förproduktion och in-
spelning som genererar utsläpp. Kanske kan en mindre exakt 
beräkningsmodell tas fram där vissa mindre stora utsläpp-
sposter utelämnas och som då inte är så tidskrävande att 
genomföra, men ändå ger viktiga svar. 

När vi genomförde klimatanalysen på Bäckström försökte vi 
störa produktionen så lite som möjligt. Planen var att nästan 
enbart ha dialog med produktionskoordinatorn, då det redan 

Mitt i tagning under en exteriör bilscen i Göteborg.
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ingår i arbetsuppgifterna att föra listor på många aktiviteter 
som genererar utsläpp, exempelvis resor, boende, mat. Detta 
skulle kompletteras med underlag ifrån redovisningar och 
leverantörsfakturor. Detta visade sig vara ett för stort jobb 
och jag fick istället utgå ifrån ekonomiska data i kostrapport, 
vilket är mindre tillförlitligt. Utifrån detta underlag försåg jag 
ZeroMission med vad de behövde för att göra beräkningen. 
Även om mer genomarbetade rutiner skulle tas fram i fram-
tiden så tror jag det är svårt att belasta produktionerna med 
detta arbete. Ett större bolag med hög produktionsvolym eller 
koncern bör klara det, men för ett mindre eller normalstort 
produktionsbolag kommer det konkurrera för mycket med 
kärnverksamheten. 

240 ton CO2e, mycket eller lite?
Med sina sex delar spänningsdrama bidrog Bäckström med 
ytterligare 240 ton CO2e till atmosfären. Dessa utsläpp gene-
rerades till följd av inspelningen, ytterligare utsläpp kommer 
att uppstå från postproduktion, distribution och konsumtion.

Idag kan ingen svara på hur mycket utsläpp som film- och 
tv-dramaproduktion totalt bidrar till i Sverige. Även inter-
nationellt saknas fakta. Även om det på sina håll görs beräk-
ningar rutinmässigt så är det långt ifrån tillräckligt för att 
ge en världsomspännande bild på branschens utsläpp. En 
produktions miljöpåverkan varierar mycket beroende på olika 
faktorer, däribland vilket land den spelas in i, budget, storlek 
och format. I Europa kan en spelfilms utsläpp variera från 50 
ton till 3 500 ton CO2e beroende på storlek och budget9. 

I en artikel publicerad 9 januari 2020 i The Guardian5 kan 
man läsa att det i Hollywood också saknas tillgängliga siffror 
på branschens utsläpp. Även om det där görs en hel del beräk-
ningar så var det bara två av sex stora studior som publicerade 
sina utsläpp 2018. I artikeln står att den genomsnittliga filmen 
i USA beräknas släppa ut 500 ton CO2e och en film med bud-
get på $50 miljoner 4 000 ton CO2e. En amerikansk storfilm 
bidrar till mycket mer än så. Klimatavtrycket från filmen The 
Day After Tomorrow från 2004 var 10 000 ton. I den senast 

gjorda studien som kartlägger utsläpp från film och tv-indu-
strin i USA, Sustainability in the Motion Picture Industry13 
gjord vid UCLA står att industrin i USA bidrar till 15 miljoner 
ton CO2e årligen. Det kan sättas i relation med flera mindre 
länders totala utsläpp, Lettland 11,3 ton, Slovenien 17,4 ton6. 

Sedan den studien publicerades 2006 har en kraftig pro-
duktionsökning skett av både film- och tv-dramaproduktion. 
Framförallt under de senaste åren där antalet tv-dramaserier 
som nått amerikansk publik ökat från 250 per år till uppåt 600 
per år. 

Så är vår bransch en stor eller liten miljöbov? Ett av de 
vanligaste argumenten för att inte ta något miljöansvar är 
att ens egna utsläpp ”är en så liten del i det stora hela”. Detta 
argument har jag hört användas i filmbranschen, det används 
också av olika länders ledare. Var och en som individ, före-
tag eller bransch kommer alltid kunna framställa sig som en 
mycket liten del av utsläppen. Detta befriar oss inte från ett 
ansvar att göra vad vi kan för att minska våra egna utsläpp.

Miljönyttan av en miljöcoach 
Miljöcoach, miljökonsult, miljöstrateg, hållbarhetsrådgi-
vare. Det finna många titlar på oss som idag arbetar med att 
hjälpa olika verksamheter att ställa om till hållbart. I andra 
branscher är det en väletablerad yrkesroll, men den är ännu 
sällsynt i filmen och seriedramatikens värld. 

Arbetet som gjordes på Bäckström vittnar om att det är 
effektivt att ha någon inom produktionen vars roll är att driva 
miljöfrågorna. Det arbete som bestod av att coacha produk-
tionen till miljövänligare val ledde till en hel del förbättringar. 
Många av dessa nya rutiner hade troligen aldrig implemen-
terats annars. Med hjälp av filmarbetarna lever också många 
rutiner kvar in i nästa produktion. Det finns alltså en miljönyt-
ta och ett behov av att en sådan yrkesroll etablerar sig också 
i vår bransch. Glädjande är att det nyligen börjat uppstå en 
efterfrågan på miljörådgivare. Men utbudet är mindre då det 
idag finns få miljörådgivare som också känner till filmens och 
seriedramatikens arbetsmetoder och utmaningar.
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