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Follow the money, brukar det heta när man 
pratar om makt. Det är ofta pengarna, snarare 
än organisationsscheman, jämställdhetsplaner 
och styrdokument, som styr i verkligheten och 
som visar på maktförhållandena. 

Det är det vi gör i den här rapporten. Vi tittar på 
hur pengarna fördelas, hur stora summor det 
handlar om och vilka förutsättningar män och 
kvinnor har i filmbranschen. 

För även om film handlar om konstnärligt 
skapande och underhållning, så handlar arbetet 
i filmbranschen också om att försörja sig. 
Och att få ekonomisk bärighet i sitt projekt.
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Att gå från ord  
till handling

     Vår förhoppning är att våra rapporter 
ska ge filmbranschens aktörer mer 
kunskap att göra film med hög kvalitet 
och med en mångfald av berättelser. Vår 
övertygelse är att branschen behöver 
använda hela talangbasen för att det 
målet ska nås, och det gäller även filmer 
med hög budget. Det blir färre kvinnor 
såväl bakom som framför kameran ju 
högre budget en film har. Men det finns 
ingen statistik som tyder på att filmer 
med kvinnor bakom kameran skulle 
hålla lägre kvalitet. 

Det är alltså en kvalitetsfråga, och en 
rättvisefråga. Det är bara att konstatera 
att trots att kvinnors medellivslängd är 
längre och att kvinnor går minst lika 
mycket på bio som män, finns det knappt 
några filmer som skildrar äldre kvinnor. 
Den kunskapen hade vi redan, men i den 
här rapporten kan ni få reda på hur lång 
(eller kort) tid en kvinnlig skådespelare 
har möjlighet att få roller, jämfört med 
männen. Här finns också svart på vitt att 
kvinnliga manusförfattare och regissörer 
ger fler kvinnliga huvudroller. Ni kan 
också ta del av skillnaden i pengar som 
följer en manlig respektive en kvinnlig 
huvudroll. 

Marknaden verkar ha en större tro på 
mannens kommersiella potential, utan att 
det tycks finnas några belägg för att män 
skulle vara mer kommersiellt gångbara. 
Framgångar i biobesök hänger mer 

samman med höga budgetar än vilket 
kön som regisserar. Men rapporten visar 
också att delar av branschen har rört sig 
bort från föreställningen att det finns 
skillnader mellan könen. Exempelvis ser 
vi att de stora distributörerna är de som 
är mest jämställda, det är betydligt färre 
kvinnor i nyckelpositioner i mindre 
distributionsbolag. 

Kunskap kan hjälpa alla att våga 
ompröva gamla sanningar. Vi hoppas att 
vår rapport ska bidra till det. Inget 
förändras utan att ord blir till handling.

Välkommen till den andra jämställdhetsrapporten som Filminstitutet tar
fram som en del av vår handlingsplan för en mer jämställd filmproduktion.
Den här gången har vi valt att ta reda på mer om hur jämställda pengarna är.

Anna Serner
Vd för Svenska 

Filminstitutet
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Filminstitutet har under lång tid arbetat för jämställdhet inom film- 
branschen. Sedan år 2000 förs statistik över andelen filmer med en kvinna 
i nyckelrollerna regissör, manusförfattare och producent. Tack vare ett 
medvetet arbetssätt internt, kontinuerlig analys, riktade satsningar och 
projekt samt ett fokus på kvalitet uppnåddes år 2016 målet att ha 50 
procent kvinnliga upphovspersoner, för stödperioden 2013–2016. 

44%

Regissör Manus Producent

21%

28% 29%

38%

28%

35%

54%
49%

Andel långa spelfilmer med en kvinna i en  
nyckelroll – filmer med konsulentstöd per stödår

Åren 
2000-2005

Åren 
2006-2012

Åren 
2013-2015
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Källor och urval
Den mesta informationen i rapporten 
kommer från Filminstitutets interna 
databaser samt från Svensk Filmdatabas.  
I den klassificering som görs av upphovs-
personer finns i detta material enbart 
alternativen man eller kvinna, samt olika 
konstellationer av flera personer. 
Filminstitutet har full respekt och 
förståelse för att alla inte identifierar sig  
i dessa binära könsnormer, och sedan 
2018 går det i ansökningsförfarandet för 
filmstöd att ange ”annat” som kön, utöver 
kvinna respektive man. 

    Den här rapporten är Filminstitutets 
andra jämställdhetsrapport. Rapporterna 
är en del av det löpande jämställdhets- 
arbetet och är planerade att utges årligen. 
2017 års rapport ”Hit och ännu längre” 
fokuserade på hur arbetet för en mer 
jämställd filmbransch har sett ut 
historiskt, både internt på Filminstitutet 
samt hos Kulturdepartementet, filmbran-
schens aktörer och andra 
samarbetspartners.  

Syftet med årets rapport är att fördjupa 
sig i kunskapen om kvinnor i filmbran-
schen. Utöver att räkna hur många filmer 
som skapas av kvinnor, avser denna 
rapport utforska vilken sorts filmer 
kvinnor gör. 

Efter metoo-rörelsen 2017 i allmänhet, 
har jämställdheten inom filmbranschen 
blivit ett mer uppmärksammat ämne. 
Den ekonomiska ojämlikheten mellan 
könen var en av de saker som uppmärk-
sammades av rörelsen, däribland 
uppropen #tystnadtagning för skådespe-
lare och #backstage för andra kvinnliga 
film-, tv- och teaterarbetare. 

Skillnaden mellan manliga och 
kvinnliga filmskapares budget var också 

något som den första jämställdhetsrap-
porten uppmärksammade. 

Undersökningens fokus ligger således 
på de ekonomiska förutsättningar som 
finns för kvinnliga filmskapare. Detta 
både vad gäller produktion, finansiering 
och distribution för såväl lång spelfilm 
som dokumentärfilm. Syftet är att på ett 
strukturellt sätt undersöka vilka 
skillnader som finns mellan mäns och 
kvinnors förutsättningar i filmbran-
schen. Utöver regissörer, manusförfatta-
re och producenter har denna analys även 
inkluderat skådespelare, då kvinnliga 
skådespelare genom åren har vittnat om 
en stark mansdominans i branschen och 
en snävhet i vilka slags roller de får. 

 ”Årets rapport syftar till att fördjupa 
kunskaper om hur pengarna fördelas 
inom filmbranschen
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För att en film ska bli verklighet behöver filmskapare 
finansiera sina projekt. För detta behöver en budget 
sättas, finansiärer attraheras och ett team samlas 
ihop. Hur ser förutsättningarna ut för män och kvinnor 
när det gäller produktion av film? Hur ser budgeten ut 
för filmer gjorda av män respektive kvinnor, och hur 
fördelar olika finansiärer sina pengar i projekten?

Produktion
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38%
Regi andel kvinnor 

34%
Manus andel kvinnor 

52%
Producent andel kvinnor 

60%

0%

38%
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Om urvalet
Urvalet i det här kapitlet är lång svensk 
spelfilm som fått produktionsstöd mellan 
åren 2013-2017. Både filmer som fått 
produktionsstöd från Filminstitutets 
konsulenter och filmer som fått marknads-
stöd eller det gamla automatstödet är 
inräknade. Åren som anges är åren då 
filmerna har fått produktionsstöd. I vissa 
fall kan det vara så att filmerna ännu inte 
har haft premiär.

Urvalet innefattar 91 filmer. Dessa har 
klassificerats med antingen man, kvinna 
eller jämn för nyckelpositionerna regi, 
manus eller producent. ”Man” respektive 
”Kvinna” innebär att detta kön är i 
övervägande majoritet i projektet, till 
exempel kategoriseras två män och en 
kvinna som ”man”. ”Jämn” innebär en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor för den 
aktuella positionen, exempelvis en man 
och en kvinna i ett producentteam. I några 
diagram har ”jämn” exkluderats, med 
hänvisning till rapportens syfte och av 
pedagogiska skäl. Klassificeringen av 
huvudroll görs löpande av Filminstitutet, 
med utgångspunkt i den färdiga filmens 
perspektiv. Huvudrollen kategoriseras som 
antingen ”man”, ”kvinna” eller ”blandad”. 
Blandad huvudroll innebär filmer med fler 
än en huvudroll där minst en av dessa är av 
motsatt kön. Det kan vara en man och en 
kvinna, eller exempelvis två män och en 
kvinna. 

Produktion av lång 
spelfilm 2013-2017

Här undersöks vem som står bakom och 
framför kameran i filmerna, hur 
budgeten ser ut och hur filmerna 
finansieras. Analysen görs på 91 svenska 
långfilmer. Medelbudgeten för filmerna 
som undersökts var 22,8 miljoner kronor. 
I genomsnitt var 38 procent av filmerna 
regisserade av kvinnor, 34 procent hade 
en kvinnlig manusförfattare och 52 
procent hade en kvinna som producent. 
39 procent hade en kvinnlig huvudroll 
och 32 procent hade en manlig huvud-
roll, utöver detta återfinns ett antal filmer 
med blandad huvudroll. 16 filmer hade i 
oktober 2018 ännu inte haft premiär, 
varvid ingen huvudrollskategorisering 
ännu har gjorts för dessa. 

Regi 
andel kvinnor

Manus 
andel kvinnor

Producent 
andel kvinnor

34%

52%

Andelen kvinnor i 
nyckelpositioner 2013-2017

32% 
Huvudroll 

man
29% 

Huvudroll 
blandad

39% 
Huvudroll 

kvinna
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Budget

Produktionsbudgeten för en film har 
ibland kallats ”en vision formulerad i 
siffror”. Den ska på ett tydligt sätt och 
definiera vad projektet kommer att kosta 
att realisera, i form av exempelvis 
kostnader för skådespelare, produktions-
team, inspelning och färdigställande.
På en översiktlig strukturell nivå visar 
statistiken tydligt att kvinnor och män 
inte får tillgång till samma budgetstorle-
kar, oavsett vilken nyckelposition de har. 

Budgetstorlek per nyckelfunktion, 
miljoner kronor

Man

Kvinna

Blandad/jämn

De genomsnittliga budgetnivåerna är 
generellt lägre för kvinnor oavsett 
nyckelposition. Största budgetskillnader-
na ses för huvudrollerna, där filmer med 
en man i huvudrollen har nio miljoner 
kronor högre budget i genomsnitt. 
Skillnaderna är också markanta för 

producenter och manusförfattare, där 
skillnaden är sju respektive sex 
miljoner kronor. Filmprojekt med en 
jämnare könsfördelning mellan män 
och kvinnor tenderar att placera sig i 
mitten.

Filmer med en manlig 
huvudroll har nio miljoner 
kronor högre budget i 
genomsnitt



kvinna man blandad 

Regissör Manusförfattare Producent Huvudroll
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Budget Budget Budget Budget
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Filmer  
per budgetkategori
Filmerna har delats upp i tre budgetkate-
gorier; låg, mellan och hög budget. Låg 
budget innefattar filmer med en produk-
tionsbudget under 20 miljoner kronor (41 
stycken i urvalet). Medelbudget är filmer 
med en budget mellan 20-35 miljoner 
kronor (35 stycken) och hög budget 
räknas i denna sektion som filmer med 
en budget på mer än 35 miljoner kronor 
(15 stycken). 

I diagrammet har ett antal projekt med jämn könsfördelning exkluderats, andelen män respektive kvinnor förhåller sig till hela materialet om 
91 filmer. Antal exkluderade filmprojekt: regi (3), manus (13), producent (19). Blandad huvudroll (22). Avrundningar till närmsta heltal.

Andel kvinnor och  
män per budgetnivå

Kvinna

Man

Blandad/jämn

Endast fyra filmprojekt 
med hög budget är regisserade av kvinnor!

Fördelningen mellan kvinnor och män i 
nyckelpositioner är som mest jämn i 
filmer med låg budget, men blir mer 
ojämn ju högre budget ett projekt har. 
Exempelvis är fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga regissörer 
förhållandevis jämn bland filmer med låg 
budget. Andelen kvinnliga regissörer 

Antal filmprojekt  
per budgetgrupp

41%
Låg budget

35%
Medel budget

15%
Hög budget

Låg budget Medel budget Hög budget

41

35

15

sjunker dock snabbt i de högre budgetka-
tegorierna. Av filmerna med hög budget i 
urvalet är endast fyra filmer regisserade 
av kvinnor.  
    Andelen kvinnliga producenter 
minskar inte i lika stor utsträckning som 
andra nyckelpositioner med växande 
budgetnivåer. 
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1%

1%

7%

1%

filminstitutet producenter fonder tv public 
service

övrigaproducent 
egeninsats distributörer tv kommersiell privat kapital

Genomsnittliga andelar av totala produktionsbudgeten från olika finansieringskällor.  

Finansieringsstruktur i filmprojekten, 
respektive finansiärs del 

Filminstitutet

Övriga (skattelättnader, internettjänster, försäljningsagenter)

Fonder

Tv public serviceTv kommersiell Privat kapital

Producenter egeninsats Producenter Distributörer

Låg budget
<20 miljoner kr

Medelstor budget 
20–35 miljoner kr

Hög budget  
35< miljoner kr

45% 16% 9% 20%2% 2%5%

29%

23% 18% 6% 13% 20% 7% 4% 4%

16% 14% 6% 6% 8%17% 4%

Finansiering

En films finansiering består av många 
olika källor och finansiärer. I denna 
analys har varje finansiärs bidrag till 
filmen ställts i proportion till den totala 

budgeten, och är nedan angivet i andelar. 
Resultatet visar den genomsnittliga 
andelen för de aktuella filmerna. 

De tre budgetkategorierna har olika 
finansieringsstruktur. Filmer med låg 
budget får en större andel av sin finansie-
ring från Filminstitutet samt olika 
regionala, nationella och internationella 
fonder. Filmer med högre budget får 
större andel av finansieringen från 

distributörer och kommersiella tv-kana-
ler samt privat kapital. 

I en djupare analys undersöks hur de 
så kallade ”hårda pengarna” från främst 
kommersiella aktörer fördelas. Analysen 
görs per budgetgrupp och med utgångs-
punkt i regissörens kön.

Störst är glappet för manusförfattare, där 
kvinnor från att ha medverkat i 15 filmer 
med låg budget endast skrev manus till 
sju filmer med medelbudget och två 
filmer med hög budget. 

I det här urvalet är filmer med kvinnlig 
huvudroll i majoritet, 29 filmer jämfört 
med 24 med en manlig huvudroll. 
Undersökningen visar dock att kvinnliga 
skådespelare har flest huvudroller i 

filmer med låg och medelhög budget. 
Män har en större andel av huvudroller-
na i filmer med hög budget. I urvalet 
återfinns endast tre huvudroller för 
kvinnor i filmer med hög budget. Till 
skillnad från kvinnliga huvudroller ökar 
förekomsten av manliga huvudroller 
med växande budgetnivå. I filmer med 
en budget över 35 miljoner kronor är 
andelen män i huvudroll 58 procent. 



regi kvinna regi man 

Distributörer Tv kommersiell Privat kapital
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Filmer med låg budget, 
under 20 miljoner kronor

I denna filmkategori, som utgör 45 
procent av alla filmer i urvalet, är 
fördelningen mellan manliga och 
kvinnliga regissörer jämförelsevis jämn. 
Dessa filmer, med en budget under 20 
miljoner, är i hög grad beroende av 
Filminstitutets stöd såväl som av olika 
fonder för sin finansiering. Statistiken 
visar dock att det är betydligt svårare för 
kvinnliga regissörer att få finansiering 
från distributörer till sina projekt. 
Manliga regissörer får en större del av 
den lilla finansieringsandel som distribu-
törerna bidrar med. För denna grupp 
filmer, som har en snittbudget på 12 
miljoner kronor, så innebär det i genom-
snitt 270 000 kronor ytterligare från 
distributörer till filmer av manliga 
regissörer. Även kommersiella tv-aktörer 
bidrar med en större andel av finansie-
ringen till filmer med en manlig regissör. 

Finansiering, filmer 
med låg budget

Regi kvinna

Regi man

Det är tydligt att det är 
betydligt svårare för kvinnliga regissörer att få distributörer till sina projekt

Filmer med medelstor budget, 
20-35 miljoner kronor

I denna kategori filmer går kommersiella 
tv-aktörer in med en större andel av 
finansieringen för filmer med en 
kvinnlig regissör än med en manlig 
regissör. I det här urvalet ingår 23 filmer 
med manlig regissör, och 11 av dessa har 
inte fått någon finansiering från kom-
mersiell tv, motsvarande 48 procent. 
Detta är ett mönster som inte framträder 
i det övriga materialet, och påverkar 
genomsnittet. Bland de filmer som erhöll 
finansiering av kommersiella aktörer var 
genomsnittsandelen 9 procent, alltså lika 
stor som filmer med en kvinnlig regissör. 
Antalet filmer med kvinna som regissör 
som inte erhöll några kommersiella 

pengar i detta budgetsegment var tre 
stycken, motsvarande 30 procent, det vill 
säga en högre andel av kvinnliga regissö-
rers filmer fick med sig en kommersiell 
tv-aktör. Distributörer bidrar överlag med 
liknande stor andel av finansieringen till 
manliga respektive kvinniga regissörer. 
Det syns dock en markant skillnad i 
inansieringen via privat kapital, exempel-
vis privata bidrag, privata riskkapitalbo-
lag och liknande. För den här gruppen 
filmer, med en genomsnittsbudget på 26 
miljoner kronor, motsvarar privat kapital i 
genomsnitt 1,5 miljoner kronor mer  för 
filmer med en manlig regissör.



regi kvinna regi man 

Distributörer Tv kommersiell Privat kapital
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Skillnaderna ökar för filmer med en 
budget över 35 miljoner kronor. 
Noterbart är att antalet filmer som är 
regisserade av kvinnor endast är fyra i 
detta budgetsegment. Här blir också 
skillnaderna mellan män och kvinnor 
ännu större vad gäller finansiering från 
distributörer och kommersiella tv- 
aktörer. Distributörers del av finansie-
ringen är avsevärt större för filmer med en 
manlig regissör. Skillnaden i utdelade 
pengar för dessa filmer, som har en medel- 
budget på 45 miljoner kronor, är cirka 3,6 
miljoner kronor mer från distributörer 
för filmer med en man som regissör. 

Finansiering, filmer 
med medelstor budget

Regi kvinna

Regi man

Filmer med hög budget, 
över 35 miljoner kronor

Regi kvinna

Regi man

Finansiering, filmer 
med hög budget

regi kvinna regi man 

Distributörer Tv kommersiell Privat kapital
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Detaljstudie av  
finansiering från  
distributörer och  
privata investerare

Distributörer och privata finansiärer är 
de finansieringskällor som fluktuerar 
mest mellan män och kvinnor. För alla 
nyckelfunktioner är andelen lägre för 
kvinnor och högre för män, oavsett om 
det gäller manus, regi, producent eller 
huvudroll. 

Vad gäller huvudroller får filmer med 
en manlig huvudroll en större andel från 
privata investerare än de med en kvinnlig 
huvudroll, 7 jämfört med 2 procent, 
filmer med blandad huvudroll hamnar 
mitt emellan dessa två. Distributörer 
bidrar således med 60 procent större 

andel finansiering till filmer med en 
manlig huvudroll. 

Andelen av finansieringen beroende på 
vilka nyckelfunktioner som ingår i 
filmprojektet varierar. Statistiken visar 
dock återkommande att filmprojekt med 
en kvinna i en nyckelroll, oavsett vilken 
nyckelroll det är, får en mindre andel av 
finansieringen, jämfört med projekt med 
en man i en nyckelroll. De tydligaste 
skillnaderna är inom gruppen distributö-
rer samt privat kapital. Public service 
fördelar andelarna mer jämnt mellan män 
och kvinnor över nyckelfunktionerna.

Finansieringsfördelning  
alla nyckelfunktioner

Kvinna Blandad/jämnMan

kvinna man blandad kvinna man blandad 

Huvudroll HuvudrollManus ManusProducent ProducentRegi Regi

Distributörer Privat kapital

10%
5%

12%
7%

5% 6% 6%
11% 11%

11%

7%
2% 2% 2% 2%

6% 6%
8%
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kvinna 

producent 
man 

Låg budget Medel budget Hög budget
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15%
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23%
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Egeninsats

Egeninsatsen, den del av finansiering-
en som kommer från producenten, är 
av stor relevans, då den innebär en risk 
för produktionsbolaget, samtidigt som 
den utgör en möjlighet till ekonomisk 
återbäring. Även i denna kategori 
råder stora skillnader mellan kvinnliga 
och manliga producenter.
    Här visar statistiken att produktions-
bolag oftare bidrar med en högre 
egeninsats till manliga producenter 
jämfört med kvinnliga producenter. 

Storleken på egeninsatsen varierar, 
men är i genomsnitt 17 procent. I en 
analys som omfattar kombinationen 
regissör och manusförfattare för att se 
vilka kreativa team som renderar den 
högsta andelen egeninsats, framkom-
mer att den högsta andelen egeninsats 
förekommer i filmer med mestadels 
män i nyckelpositioner. 

Sammanfattning

Av urvalet på 91 filmer var 38 procent regissera-
de av kvinnor, 34 procent hade en kvinnlig 
manusförfattare och 52 procent en kvinna som 
producent. 39 procent hade en kvinnlig 
huvudroll. 

I alla fyra nyckelpositioner får kvinnor 
generellt tillgång till betydligt lägre budgetar 
jämfört med män i samma nyckelpositioner. 
Störst är budgetskillnaderna baserat på huvud-
rollens kön. 

Jämställdheten mellan kvinnor och män är 
jämförelsevis god för filmer med låg budget, 
men i takt med växande budget minskar andelen 
kvinnor inom både regi, manus, producent och 

Producent kvinna

Egeninsats, andel av 
produktionsbudgeten

Producent man

huvudroll. Bara fyra av femton filmer med en 
budget över 35 miljoner kronor är regisserade 
av kvinnor. 

Distributörer bidrar på en övergripande 
nivå med mer finansiering till filmer med en 
man i någon nyckelfunktion. Detta gäller på 
alla budgetnivåer och för alla funktioner.

Privat riskkapital tillfaller i högre grad 
filmprojekt med män i nyckelfunktioner. 

Kommersiell tv bidrar med en högre andel 
av finansieringen till filmprojekt som 
regisserats av män. Undantaget är filmer med 
medelhög budget, där de individuella 
variationerna är större.

De tre konstellationer som rendrerar störst andel egeninsats från producenterna.
Kombinationer som gjort 5 filmer eller färre har exkluderats. 

17% 
Regi man,

manus man
(46 filmer)

23% 

Regi man,
jämn/blandad manusgrupp

(6 filmer)

22% 
Regi kvinna,
manus man
(21 filmer)
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Efter att en film har producerats är det dags för den att 
distribueras och möta sin publik.
Distributionen av en film kan ge viss indikation kring 
hur mycket distributören satsar på den och 
biografsättningen hur mycket biografägarna tror på 
dess förmåga till biljettförsäljning. 
Av lanseringsbudgeten framgår hur stor ekonomisk 
potential en film tros ha, och hur mycket som kommer 
att satsas på att marknadsföra den. 
I detta avsnitt undersöks skillnaderna i distribution för 
kvinnliga respektive manliga filmskapare samt den 
betydelse det kan ha på antalet biobesökare. 

Distribution



19



Om urvalet
Urvalet till detta avsnitt är lång 
spelfilm  som har haft svensk 
biopremiär under åren 
2012-2016, med Sverige som 
huvudproduktionsland. Urvalet 
innefattar både filmer som fått 
stöd från Filminstitutet och övrig 
film. I urvalet ingår 145 filmer. 
Nyckelfunktionerna per film är för 
regi, manus och producent 
definierade som ”Kvinna”, ”Man” 
eller ”Jämn”, där den sistnämnda 
innebär flera nyckelpersoner 
med jämn könsbalans för den 
aktuella positionen. I vissa 
tabeller har jämn exkluderats, då 
det rör sig om ett mindre antal 
filmer. 

Eftersom Filminstitutet sen 2017 
inte längre har tillgång till 
fullständig biografstatistik kan 
inte analysen göras på samma år 
som i avsnittet ”Produktion”.

Distribution och biobesök

I det här avsnittet undersöks distributionen av 
svensk lång spelfilm under fem år. I avsnittet 
Produktion fastställs att kvinnliga upphovs-
personer och skådespelare främst verkar inom 
filmer med medel- eller låg budget. 
Jämförelsevis medverkar mycket få kvinnor i 
nyckelpositioner i filmer med hög budget. 
    Det finns dock ett klart samband mellan 
budgetnivåer och hur många biobesökare som 
filmen når. Filmer med högre budget attrahe-
rar överlag fler biobesökare. Nedanstående 
siffror visar genomsnittsbesök per film för 
filmer i olika budgetgrupper. 

Filmer där Filminstitutet inte har några 
uppgifter om budget är i denna figur 
exkluderade, totalt 28 filmer med ett 
genomsnitt av 21 557 biobesökare.

Fyra filmer med med jämn 
könsfördelning i regissörsrollen har 
exkluderats ur denna analys.

Filmer m
ed högre

 budget
 

attraher
ar överla

g fler 

biobesöka
re.
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38 626

163 746

440 660

Låg budget
<20 miljoner kronor

23,5

Antal 
premiärsalonger

Antal 
speldagar

Biobesök Budget  
miljoner kronor

76

88 89
85

90 959

122 486
18,6

Medel budget
20–35 miljoner kronor

Hög budget
>35 miljoner kronor

Biobesök i genomsnitt  
per budgetnivå

Distribution och biobesök  
i genomsnitt, per regissör

Regi kvinna

Regi man

Endast 22% av 
filmerna hade en 
kvinnlig regissör



Distribution per producent för filmer med minst tre premiärsalonger. 

kvinna 
producent

man 
producent

jämn/flera 
producenter

kvinna 
producent

man 
producent

jämn/flera 
producenter

Budget
miljoner kronor

19,1

25,5

18,9

Antal 
premiärsalonger

Antal 
speldagar

84

108

76

94
90

86

kvinna 
producent

man 
producent

jämn/flera 
producenter

Biobesök

110 381

125 819

156 739

En analys av distributionen visar att 
filmer med en manlig regissör får en 
något bredare distribution vad gäller 
antal planerade premiärsalonger. 
Filmerna visas dock generellt lika länge. 
Viktigt att komma ihåg är att endast 22 
procent av de biografsatta långfilmerna 
är regisserade av kvinnor, så antalet 
filmer med manlig regissör är fler – 107 
filmer jämfört med 31 regisserade av en 
kvinna. Antalet biobesök är  i 

genomsnitt högre för filmer regisserade 
av män, cirka 35 procent fler. Men filmer 
regisserade av män har också i genom-
snitt 25 procent högre budget. Mycket av 
skillnaderna i biobesök är kopplat till 
filmens budget. Filmer av manliga 
respektive kvinnliga regissörer attrahe-
rar alltså lika stor publik i förhållande till 
sin budget. Manliga regissörers filmer är 
dock betydligt fler och genererar en 
större publik totalt.
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Distribution och biobesök  
i genomsnitt, per producent

Producent kvinna

Producent man

Jämn/flera producenter

Distributionen av filmerna med utgångs-
punkt i producenten visar att filmer med 
en manlig producent får en bredare 
sättning i genomsnitt. Antalet speldagar i 
genomsnitt är dock högre för filmer med 
en kvinnlig producent. Statistiken över 
antalet biobesök för dessa filmer visar att 
filmer med manliga producenter i 
genomsnitt attraherar 13 procent fler 
biobesök än filmerna som producerats av 
kvinnor. Filmer med en man som 
producent har dock i genomsnitt 33 
procent högre budget. Filmer med det 

högsta genomsnittliga antalet biobesök 
kommer från blandade producentteam. 
En närmare studie av statistiken visar att 
en specifik film med väldigt höga 
besökssiffror drar upp snittet. Om denna 
film exkluderas har övriga filmer i 
genomsnitt 74 000 besökare. Antalet 
filmer i denna kategori är endast ett 
tjugotal, med stor individuell variation 
mellan enskilda filmer, varvid genom-
snittet kan påverkas i större grad i denna 
beräkning.   



En analys av huvudrollers könsfördel-
ning visar en markant skillnad mellan 
män och kvinnor. En man i huvudrollen 
ger nästan 40 procent fler premiärsalong-
er jämfört med filmer med en kvinna i 

huvudrollen, samt får i snitt 108 000 fler 
biobesökare, 1,7 gånger så många. Filmer 
med en manlig huvudroll visas också i 
genomsnitt tolv dagar längre på biogra-
ferna och har betydligt högre budget. 
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Distribution och biobesök  
i genomsnitt, per huvudrollkvinna 

producent
man 
producent

jämn/flera 
producenter

kvinna 
producent

man 
producent

jämn/flera 
producenter

Budget
miljoner kronor

19,4

25,9

Antal 
premiärsalonger

Antal 
speldagar

65

76

64

83

95

kvinna 
producent

man 
producent

jämn/flera 
producenter

Biobesök

80 445

60 915

104 169 617

19,4

Blandad huvudroll

Huvudroll kvinna

Huvudroll man

Filmer med en manlig 
huvudroll har i genomsnitt 
33% högre budget



Lansering

Inför lanseringen av en svensk lång 
spelfilm kan en distributör ansöka om 
lanseringsstöd från Filminstitutet. 
Utöver lanseringsbudgetens storlek 
anges också då även det uppskattade 
antalet biobesök för filmen. Data om 
lanseringsbudget och estimerade besök 
finns för 90 av 146 filmer under den 
aktuella perioden.

I hela materialet är lanseringsbudgeten 
större för filmprojekt med män i 
nyckelfunktion. Filmer med en manlig 
regissör har en lanseringsbudget som är 
cirka 400 000 kronor större än filmer 
med en kvinna som regissör.  
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regi kvinna regi man alla filmer

Låg
budget

Medelhög
budget

7,8%

9,0%

13,4%

13,4%

Lanseringsbudget i genomsnitt 
per nyckelfunktion

Kvinna Man Jämn/Blandad

Fyra filmer med med blandat regiteam och tolv filmer med blandat manusteam har exkluderats i denna analys

Regi Manus Producent Huvudroll

0kr

500 000kr

1 000 000kr

1 500 000kr

2 000 000kr

2 500 000kr

Lanseringsbudgeten i relation 
till produktionsbugeten, 
andelar

Regi kvinna

Regi man

Eftersom det råder stora skillnader i 
produktionsbudget mellan filmer gjorda 
av män jämfört med kvinnor, måste 
lanseringsbudgeten sättas i relation till 
den totala produktionsbudgeten. I denna 
analys inkluderas även de estimerade 
biobesöken.

För filmer med hög budget finns för få filmer för att kunna göra 
en analys på den här detaljnivån. Fyra filmer med blandad 
könsfördelning på regissörerna har exkluderats i denna analys



15%
Enstaka

22%
Medelstora

63%
Stora
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Det är inga större skillnader i lanserings-
budgetens storlek mellan manliga och 
kvinnliga regissörers filmer för filmer 
med låg produktionsbudget, dock 
estimeras filmer med en manlig regissör 
attrahera ungefär 10 000 fler biobesökare 
i genomsnitt. För filmer med en medel-
hög budget är skillnaderna större. 
Lanseringsbudgeten är en tredjedel 
större för filmer med en kvinnlig regissör 
jämfört med en manlig. Distributörerna 
satsar alltså mer pengar på spridning och 
marknadsföring av dessa filmer. Dock 
estimeras biobesöken för filmerna 
ungefär lika högt för män och kvinnor 
för denna grupp filmer med medelhög 
budget. Varje biobesökare kostar alltså 
estimerat mindre för filmer med en man 
som regissör. 

Distributörer

Distributörerna är centrala för filmerna. 
En analys har därför gjorts för att se 
vilka filmer som distributörerna arbetar 
med. 27 olika distributörer förekommer i 
materialet, med stor spridning i antal 
distribuerade filmer. Tre distributörer, 
Nordisk Film, SF Studios och Triart Film 
har tillsammans distribuerat 91 filmer, 
vilket utgör 63 procent av alla filmer. 
Dessa har vidare kategoriserats som 
”stora” distributörer. Sex distributörer 
har distribuerat tre till åtta filmer under 
perioden och kategoriseras här som 
”medelstora”. Dessa filmer utgör 22 
procent av det totala antalet. 18 distributö-
rer har endast distribuerat en eller två 
filmer, och klassificeras här som 
”enstaka”. Dessa filmer utgör 15 procent 
av den totala biorepertoaren under 
perioden. 

regi kvinna regi man alla filmer

Låg
budget

Medelhög
budget

42 250
52 250

163 889 166 964

Estimerade 
biobesök

Andel filmer per 
distributörsgrupp

 I denna grupp finns  
Walt Disney, Nonstop Enter-
tainment, Scanbox Entertain-
ment, Njutafilms, Folkets Bio, 
Noble Entertainment

För filmer med hög budget finns för få filmer för att kunna göra 
en analys på den här detaljnivån. Fyra filmer med blandad 
könsfördelning på regissörerna har exkluderats i denna analys.

Regi kvinna

Regi man



Könsfördelningen är jämnast i de större 
och mer etablerade distributörsgrupper-
na. De har fler kvinnor på alla nyckelpo-
sitioner jämfört med snittet. De distribu-
törer som har enstaka filmer på bioreper-
toaren under denna period har inga 
kvinnor i kategorierna manus, regi eller 
producent. Tre filmer har en kvinna i 
huvudrollen i den här gruppen distribu-
törer, jämfört med sju män. 

Vad gäller könsfördelningen för 
producenter ligger Nordisk Film på 49 
procent kvinnliga producenter, SF 
Studios har 58 procent och Triart Film 
har under perioden haft en kvinna som 
producent för alla sina biopremiärer 
utom en, vilket ger en andel på 89 
procent. Däremot har Walt Disney under 
perioden endast 13 procent kvinnliga 
producenter, vilket motsvarar en enda 

film. Folkets Bio däremot har kvinnor 
som producent på samtliga fem biograf-
satta filmer. Det finns alltså stora 
skillnader inom gruppen ”medelstora”. 

För filmer regisserade av kvinnor så är 
det även här Folkets Bio som har störst 
andel med en fördelning på 60 procent, 
tillsammans med Nonstop Entertainment 
som har 67 procent. Nordisk Film och SF 
Studios har cirka en fjärdedel kvinnliga 
regissörer och Triart Film en tredjedel. 
Av Walt Disneys åtta filmer är endast en 
regisserad av en kvinna.

Vad gäller fördelningen för filmer med 
kvinnor respektive män i huvudrollen är 
det relativt jämnt mellan distributörerna. 
Walt Disney har dock även här en ojämn 
könsfördelning med manliga huvudroller 
i 75 procent av de distribuerade filmerna.

22%

26%
29% 30%

32%

42%

14%

31%

45%

24%
26%

30%

35%

25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kvinna som 
regissör

Kvinna i 
huvudroll

Kvinna som 
producent

Kvinna som 
manusförfattare

 Analysen har studerat de olika distributörsgrupperna och undersökt fördelningen av kvinnor i 
nyckelpositioner inom dessa grupper. Medeltalet för hela urvalet har satts som referens.

Fördelning av kvinnor i nyckelpositioner  
per distributörsgrupp, genomsnitt

Genomsnitt alla filmer Stora Medelstora Enstaka



Samtliga
nyckelfunktioner

Huvudroll Producent Manus-
författare

Regissör
samtliga
nyckelfunktioner

kvinnormän blandad/jämn

huvudroll producent manusförfattare regissör
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22%
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48%

11%

70%
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Publikframgångar på bio 
under fem år
De tio mest sedda filmerna på 
bio under perioden 2012–2016

Ett manusteam i underlaget bestod av 
två män och en kvinna, och är därmed 
klassificerat som man. I en beräkning 
av varje person istället för per team 
skulle andelen kvinnliga 
manusförfattare vara 3 procent.

De tio mest sedda filmerna under 
perioden har män i 7 av 10 nyckelpositio-
ner. Endast en film har en kvinna i 
huvudrollen. Inga manusteam med 

Filmer med fler än 
200 000 biobesök

Män

Kvinnor

Blandad/jämn

De tio mest sedda  
biofilmerna

Män

Kvinnor

Blandad/jämn

kvinnor i majoritet finns bland dessa 
filmer. För producentgruppen är 
könsfördelningen jämnare.  



samtliga
nyckelfunktioner

kvinnormän blandad/jämn

huvudroll producent manusförfattare regissör
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Under de fem år som undersökts har 27 
filmer haft fler än 200 000 biobesökare, 
en nivå som brukar betraktas som hög.
Av dessa har 63 procent en man i 
huvudrollen. Endast tre filmer i denna 
grupp har en kvinnlig huvudroll. 
Andelen män i alla fyra nyckelpositioner 
är 66 procent. Andelen filmer regisserade 
av män är i denna grupp 85 procent. Den 
enda kategori där kvinnor är i majoritet 
är inom producentyrket, där 56 procent 
av filmerna har en kvinna som produ-
cent. Bland dessa filmer finns något fler 
med kvinnliga manusförfattare jämfört 
med de tio mest sedda.

Sammanfattning

Antalet biobesök en film får hänger samman med 
filmens budgetnivå. Filmer med låg budget får i 
genomsnitt knappt 40 000 besökare. Genomsnittet för 
filmer med medelstor budget är 160 000 biobesök. 
Filmer med hög budget når i genomsnitt 440 000 
besökare. 

Filmer med en manlig regissör, producent eller 
huvudroll får alla en bredare distribution med ett större 
antal premiärsalonger, jämfört med filmer med kvinnor 
i motsvarande positioner. Framförallt är det filmer med 
manliga huvudroller som ges betydligt bredare distribu-
tion och attraherar fler biobesökare.

Filmer med en manlig regissör får ett större antal 
genomsnittliga biobesök, men har samtidigt en högre 
medelbudget. 

Distributionsbolagen satsar mer finansiellt på 
lanseringen av manliga filmskapares filmer. Detta gäller 
både för regi, manus, producent och huvudroll.     

Lanseringsbudgeten i förhållande till produktions-
budgeten är mer jämställt fördelad. För filmer med 
medelstor budget satsar distributören mer på att 
marknadsföra filmer med en kvinnlig regissör. 
Biobesöken estimeras dock lika högt för män och 
kvinnor. Filmer regisserade av män beräknas alltså 
kosta mindre per biobesökare.

De större distributörerna har överlag den största 
andelen kvinnor i nyckelpositioner. Distributörer med 
enstaka filmer i biorepertoaren har betydligt färre 
kvinnor på samtliga nyckelpositioner. 

Bland de största publikframgångarna på biograf 
återfinns få kvinnor i nyckelpositioner. Sju av tio 
huvudroller innehas av män och åtta av tio regissörer är 
män. För producenter är könsfördelningen mer jäm-
ställd även för de mest publika  filmerna.
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Dokumentär

Svensk dokumentärfilm har en lång och väletablerad 
historia och är internationellt erkänd som högkvalitativ. 
Traditionellt är detta en filmkategori med en stor andel 
kvinnliga filmskapare. I detta kapitel analyseras hur 
budgetnivåerna, finansieringen och distributionen ser ut 
för kvinnor och män. 
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Om urvalet

Urvalet består av lång dokumentärfilm med 
Sverige som huvudproduktionsland. Samtliga 
filmer i urvalet har fått produktionsstöd av 
Svenska Filminstitutet mellan åren 2013-
2017, totalt 81 filmer. Filmerna har klassificer-
ats med antingen man, kvinna eller jämn för 
nyckelpositionerna regi, manus eller 
producent. ”Man” respektive ”Kvinna” innebär 
att detta kön är i övervägande majoritet i 
projektet, till exempel kategoriseras två män 
och en kvinna som ”man”. I detta avsnitt har 
filmer med fler upphovspersoner och jämn 
könsfördelning vidare exkluderats (totalt sju 
regissörsteam, sju manusteam och fem 
producentteam). Efter denna rensning 
återstår 74 filmprojekt. 

Klassificeringen av huvudkaraktär görs 
löpande av Filminstitutet, med utgångspunkt i 
den färdiga filmens perspektiv. Huvudkaraktä-
ren kategoriseras som antingen ”Man”, 
”Kvinna” eller ”Blandad”. 

Urvalet i avsnittet om distribution är svensk 
lång dokumentärfilm med biopremiär 
2012-2016. Eftersom Filminstitutet sedan 
2017 inte längre erhåller detaljerad 
biografstatistik kan inte analyser göras på 
senare perioder.

Högst andel kvinnor finns 
inom producentyrket

Produktion av dokumentärfilm
Andelen kvinnor i 
nyckelposition 2013 - 2017  

Sett över tid kan könsfördelningen anses vara relativt jämn 
inom denna filmtyp. Högst andel kvinnor finns inom 
producentyrket. 

46%
Regi andel kvinnor 

44%
Manus andel kvinnor 

48%
Producent andel kvinnor 

5%

46%

Regi 
andel kvinnor

Manus 
andel kvinnor

Producent 
andel kvinnor

44%
48%



regi kvinna regi man 

Regi Producent Manus Huvudkaraktär
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Medelbudget
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Hög budget

16
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Budgetstorlek

Ett sätt att analysera filmerna är att titta 
på deras medelbudget. På samtliga 
nyckelpositioner har kvinnor generellt 
lägre budgetar. Störst är skillnaden för 
manliga och kvinnliga manusförfattare. 
Huruvida filmen handlar om en man eller 
en kvinna spelar ingen roll för 
budgetstorleken.

Nyckelpositioner inom 
olika budgetkategorier
Analysen har delat upp filmerna i tre 
olika budgetkategorier. Filmer med låg 
budget innebär här under två miljoner 
kronor i produktionsbudget, medelstor 
budget innebär 2–4 miljoner kronor och 
hög budget är filmprojekt med mer än 5 
miljoner kronor i budget. Filmprojekten 
fördelar sig med en majoritet inom 
medelbudgetsegmentet. 

Budgetstorlek fördelat på 
nyckelposition miljoner kronor 

Kvinna

Man

Antal filmprojekt 
dokumentär 

På samtliga nyckelpositioner 
har kvinnor generellt  
lägre budget
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Huvudkaraktär

Generellt är det fler kvinnor än män som 
porträtteras i dokumentärfilmerna. I ett 
urval av svensk lång dokumentärfilm 
med biopremiär 2013–2017 framkommer 
att kvinnor är i fokus i en knapp majoritet 
av de svenska dokumentärfilmerna. 

Grafen nedan visar en analys av hur 
könsfördelningen ser ut inom regi, 
manus och producent för de olika 
budgetsegmenten. Den största andelen 
av de kvinnliga manusförfattarna och 
regissörerna återfinns inom medelbud-
getfilmerna. Överlag är andelen män i 
nyckelpositioner större i filmer med låg 

eller hög budget. Andelen manliga 
producenter jämfört med kvinnliga är 
jämnt fördelat över budgetnivåerna. Få 
kvinnliga dokumentärfilmare gör filmer 
med en budget över fem miljoner kronor, 
eller under två miljoner kronor, utan 
majoriteten befinner sig i 
medelbudgetnivån. 

Regi, manus, producent, låg, 
medel och hög budget 

Huvudkaraktär  
i dokumentärfilmer

Kvinna

Man



låg budget medel
budget

hög budget

Blandad huvudkaraktär Kvinna huvudkaraktär Man huvudkaraktär

25%

31%

44%
42%

50%

33% 33%

19%
22%

kvinna manus

blandad
huvudkaraktär

kvinna
huvudkaraktär

man
huvudkaraktär

man manusKvinnlig
manusförfattare

Manlig
manusförfattare

14%

40%

64%
21%

22%

40%
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I en fördelning per budgetgrupp så är 
det vanligast att dokumentärerna följer 
en kvinna i budgetsegementet medel, 
där även de flesta filmprojekten 
befinner sig. Män är huvudkaraktär 
främst i filmer med låg budget. Filmer 
med hög budget har en större andel 
titlar som handlar om två eller flera 
huvudkaraktärer. 

Val av  
huvudkaraktär
I många dokumentärfilmsprojekt är ofta 
filmskaparen både regissör och manus-
författare. I vissa fall finns det dock en 
specifik manusförfattare. 

Kvinnliga upphovspersoner väljer i 
större utsträckning att göra filmer som 
kretsar kring kvinnor. Bara en av sju 
filmer gjorda av kvinnor har en manlig 
centralfigur. Dokumentärfilmer med 
manliga upphovspersoner visar sig 
överlag ha manliga huvudkaraktärer 
eller flera huvudkaraktärer av olika kön. 
Endast en av fem filmer gjorda av män 
har en kvinnlig centralfigur.

Huvudkaraktär i dokumentärfilm 
per budgetgrupp 

Låg budget

Medel budget

Hög budget

Huvudkaraktär baserat på 
manusförfattare 

Blandad huvudkaraktär

Kvinna huvudkaraktär

Man huvudkaraktär

Män är 
huvudkaraktär 
främst i filmerna 
med låg budget 
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De olika budgetgrupperna har olika 
finansieringsstruktur. Dokumentär-
filmerna med låg budget får största 
andelen av sin finansiering från 
Filminstitutet, producentens egeninsats 
samt public service. Högbudgetprojekten 

finansieras i första hand av fonder, samt 
med stöd från Filminstitutet och 
producentens egeninsats. Dessa projekt 
har en högre andel av finansieringen från 
kommersiell tv och privata investeringar. 

Finansiering

Finansieringsstruktur  
dokumentärfilm 

Filmer med låg 
budget

Filminstitutet Fonder

Hög budget

Medel budget

Låg budget

20% 18% 26% 8%10%5%5% 6%

38%

39%

15%

24%

4%4%

1%

2%21%

27%

16%

6% 1%

1%

2%

Tv public serviceTv kommersiell Privat kapital

Producenter egeninsats Producenter Distributörer

Kvinna regi

Man regi

Egeninsats

33%

25%

5%
7%

Fonder

0% 1%

Tv kommersiell

21%
25%

Tv public service



kvinna regi man regi

Fonder Tv kommersiell Tv public service Privat kapital

19%

12%

2%

6%

14%

1%

4%

16%
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För filmerna med en budget på under två 
miljoner kronor är egeninsatsen en stor 
andel av budgeten. Filmer med en kvinna 
som regissör har en större andel av 
finansieringen från producenten, jämfört 
med män som regissörer. I denna 
kategori bidrar public service med en 
större andel av finansieringen till filmer 

Filmer med  
medelstor budget

Kvinna regi

Man regi

De största skillnaderna i denna budget-
grupp är att filmer med en kvinna som 
regissör får en betydligt större andel av 
sin finansiering från olika nationella, 
regionala och internationella fonder. 
Män får en större andel av finansieringen 
från tv-aktörer, både kommersiella och 
public service. I den mån privat kapital, 

exempelvis riskkapital, förekommer i 
finansieringen, tillfaller det främst filmer 
med en man som regissör. 

Om analysen istället görs utifrån 
producentens kön fördelas andelen 
finansieringen från public service jämnt 
mellan män och kvinnor. 

med en man som regissör jämfört med en 
kvinna. 

För producenter i denna budgetkatego-
ri ses samma tendens för public service, 
andelen av finansieringen som kommer 
från public service är 24 procent för 
manliga producenter, jämfört med 19 
procent för kvinnliga producenter. 
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För filmer med hög budget finns ett större 
kommersiellt intresse, och här kommer 
oftare distributörer in som finansiärer. 
Distributörer fördelar sina pengar i 
denna kategori jämnt mellan manliga 
och kvinnliga regissörer, och står i 
genomsnitt för 5 procent av 
finansieringen. 
   Bland tv-aktörerna är skillnaderna 
större. Kommersiella tv-aktörer bidrar 
med en mycket högre andel till filmer 
med en manlig regissör. Public service 
bidrar med en avsevärt högre andel till 
filmer regisserade av kvinnor.

Denna struktur ser annorlunda ut om 
analysen görs utifrån producentens kön. 
Kvinnliga producenter får en större andel 
av finansieringen från kommersiella 
tv-kanaler, 15 procent, jämfört med 9 
procent för manliga producenter. Public 
service fördelar sin andel av finansie-
ringen jämnt baserat på producentens 
kön medan distributörer ger betydligt 
större andel av finansieringen till filmer 
med en manlig producent, 7 procent 
jämfört med 1 procent för kvinnliga 
producenter.

Filmer med  
hög budget

Kvinna regi

Man regi
kvinna regi man regi

Egeninsats Tv kommersiell Tv public service Privat kapital

20%

17%

4%

12%
13%

5%
6%

7%
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Distribution

Urvalet i denna sektion består av svensk 
lång dokumentärfilm med biopremiär 
2012-2016. Eftersom Filminstitutet 
sedan 2017 inte erhåller detaljerad 
biografstatistik kan inte analyser göras 
på senare perioder. 

Dokumentärfilmer med en kvinnlig 
regissör har en smalare distribution i 
genomsnitt, samt färre speldagar och 
följaktligen lägre besökssiffror. I detta 

urval har filmer med kvinnliga respekti-
ve manliga regissörer lika stora 
genomsnittsbudgetar. 

Distribution och biobesök

Kvinna regi

Man regi

Filmer med en kvinna som regissör har en smalare  distribution i genomsnitt,  samt färre speldagar och följaktligen lägre besökssiffrorregi kvinna regi man

10 779

16 285

regi kvinna regi man

Premiärsalonger Speldagar

10
15

53

70

Biobesök



27% 
Bred

sättning

43%
Smal 

sättning

30%
Medelbred 

sättning
37% 
Bred

sättning

37%
Smal 

sättning

27%
Medelbred 

sättning

blandad kvinna man

2 623

14 204

29 842
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blandad kvinna man

Premiärsättning
kvinnlig regissör

Premiärsättning
manlig regissör

För dokumentärer är en smal sättning 
med bara ett fåtal premiärsalonger 
vanligt. I detta urval hade 40 procent av 
filmerna en sättning på upp till tre 
premiärsalonger. 28 procent hade en 
medelbred sättning med fyra till tio 
premiärsalonger. Ett antal dokumentärer 
sattes brett med fler än elva premiärsa-
longer, i detta urval var det 32 procent. 

Distribution och biobesök
per huvudkaraktär

Blandad

Kvinna

Man

Majoriteten filmer 
regisserade av kvinnor får färre än tre 
premiärsalonger

Premiärsalonger Speldagar

7

18
22

50

62

70

Biobesök

Antalet premiärsalonger har delats upp i 
grupper för att undersöka i vilken 
sättning de manliga och kvinnliga 
regissörernas filmer förekommer. 
Den största andelen filmer som regisse-
rades av kvinnor fick en smal sättning. 
En större andel filmer regisserade av män 
får en bredare sättning. 
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Sammanfattning

Andelen kvinnor inom nyckelpositionerna regi, manus 
och producent är hög inom dokumentärfilm. 

Budgetstorleken för kvinnor i nyckelposition är 
generellt lägre för kvinnor än för män, störst är skillna-
derna för manusförfattare. 

Det är färre kvinnor som gör filmer i de högre 
budgetsegmenten. Endast en av fem filmer med en 
budget över fem miljoner har en kvinna som regissör, 
och endast en av sju högbudgetfilmer har en kvinna som 
manusförfattare. 

I finansieringen av filmerna framkommer att kvinnor 
får en större andel av sin finansiering från olika fonder. 
Män får en högre andel av sin finansiering från kom-
mersiell tv och privat kapital. 

Filmer med en kvinnlig regissör får i genomsnitt en 
smalare distribution samt färre speldagar. Av filmer 
gjorda av kvinnor fick en majoritet en smal sättning 
med ett fåtal premiärsalonger. Av de filmer som fick en 
bred sättning var en större andel regisserade av män.

Vilket kön huvudkaraktären har 
påverkar också distributionen. Smalast 
sättning och minst antal besök får 
dokumentärer med blandade huvudka-
raktärer. Dokumentärer som handlar om 
män distribueras bredast och får även 
flest biobesök i genomsnitt. De har även 
en något högre budget i genomsnitt, 
jämfört med filmer med en kvinnlig 
huvudkaraktär; 3,9 miljoner kronor 
jämfört med 3,4 miljoner kronor. 
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I det här kapitlet undersöks de ekonomiska 
förutsättningarna för kvinnliga och manliga 
skådespelare. Filminstitutet har ingen statistik över 
enskilda löner eller ersättningar, men för en 
skådespelare är möjligheten att få bra roller lika viktig 
som ersättningen. Särskilt huvudroller har stor vikt, 
både ekonomiskt och karriärmässigt. Vilken slags film 
en skådespelare medverkar i påverkar också vilken 
ersättning denne kan få. 

Skådespelare
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Om urvalet
Den första delen i avsnittet utgörs av 
svensk lång spelfilm med biopremiär 
2013-2017. Klassificeringen av huvudroll 
görs löpande av Filminstitutet och 
innefattar kategorierna Kvinna, Man och 
Blandad. Blandad innebär att filmen har 
två eller fler huvudroller och att dessa inne-
has av olika kön, till exempel en man och en 
kvinna, eller två män och en kvinna. Är det 
däremot två män i huvudrollen kodas 
filmens huvudroll som man. 

Den historiska statistiken bygger på 
data från Svensk Filmdatabas, och det 
första namnet i varje films rollista. Denna 
ordning speglar den prioritering som 
filmens produktionsbolag har gjort, och 
hur rollerna presenteras i eftertexterna. I 
de flesta fall kan det första namnet utläsas 
som det största namnet.  

Eftertexter sorterade i bokstavsordning 
eller i den ordning som skådespelarna har 
medverkat i filmen förekommer, men är 
mycket ovanligt i svensk film. 

Från Svensk Filmdatabas har samtliga 
förstanamn extraherats från samtliga 
biografsatta svenska långa spelfilmer 
mellan 1950 och 2017, och samkörts med 
skådespelarens kön och födelseår samt 
filmens premiärdatum, för att få fram 
skådespelarens ålder vid premiären. 

Filmer utan skådespelare, som 
exempelvis konstfilm, har sållats bort. Så 
även ett mindre antal filmer vars skådespe-
lare saknade ålder i Svensk Filmdatabas. 
Efter denna rensning kvarstår 90 procent 
av urvalet, totalt 1 334 filmer. 

blandad

filmer utan stöd filmer med stöd

mankvinna

25

36

34

18

9

16

Blandad Kvinna Man
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Huvudroller i svensk spelfilm       
2013-2017  

I kapitlet Produktion klargjordes att majoriteten av de 
filmer som fått produktionsstöd av Svenska 
Filminstitutet 2013-2017 hade en kvinna i huvudrollen, 
sammanlagt 29 stycken titlar. 24 filmer hade en man i 
huvudrollen och 22 filmer hade en blandad huvudroll. 
Majoriteten av filmerna med en kvinnlig huvudroll hade 
dock en låg eller medelhög budget. Ytterst få kvinnor 
återfanns i huvudroll i högbudgetfilmer. Detta faktum 
påverkar högst sannolikt vilka löner skådespelarna får 
för sina roller, men även medial uppmärksamhet och 
genomslag bidrar till en skådespelares status. 

I en analys av samtliga långa svenska spelfilmer som 
hade biopremiär 2013-2017, oavsett stöd från 
Filminstitutet, är det däremot fler män som har 
huvudrollerna. 

Av de biografsatta filmer som ej mottagit stöd från 
Filminstitutet är det endast 21 procent som har en kvinna  
i huvudrollen, vilket kan jämföras med de 38 procent 
kvinnliga huvudroller i filmer med stöd från 
Filminstitutet.

Andelen manliga huvudroller skiljer sig endast 
marginellt mellan filmer med och utan stöd från 
Filminstitutet.

Filmer som inte har fått stöd från Filminstitutet har 
en högre andel blandad huvudroll. 

Filmer utan stöd

Filmer med stöd

Antal huvudroller i svensk lång 
spelfilm på bio 2013-2017
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kvinnor mänKvinnor Män
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Huvudroll kopplat till 
filmskaparens kön
Huvudrollen i en film påverkar i stor grad 
det perspektiv och den karaktärsutveck-
ling som filmen följer. Nedanstående 
analys undersöker i vilken utsträckning 
filmskaparens, och i synnerhet manus-
författarens kön, påverkar huvudrollens 
kön.

Det visar sig att manusförfattarens kön 
ofta går hand i hand med huvudrollens 
kön. 44 procent av alla filmer med 
manlig manusförfattare har en man i 
huvudrollen, och 49 procent av kvinnliga 
manusförfattares filmer har en kvinna i 
huvudrollen. 

Samma samband finns mellan regissör 
och producent och andelen huvudroller. 
Manliga regissörer har män i huvudrol-
len i 44 procent av sina filmer och 
kvinnliga regissörer har kvinnor i 
huvudrollen i 55 procent av sina filmer. 
För manliga producenter är andelen män 
i huvudrollen 56 procent, och för 
kvinnliga producenter är andelen 
kvinnor i huvudrollen 47 procent.

Till detta hör att endast 28 procent av 
filmerna som hade premiär under 
perioden hade en kvinna som manusför-
fattare. Andelen kvinnliga regissörer i 
detta urval var 21 procent och andelen 
kvinnliga producenter var 31 procent. En 
större andel kvinnliga manusförfattare, 
regissörer och producenter skulle 
sannolikt resultera i fler kvinnliga 
huvudroller. 

Huvudroll kvinna

Blandad huvudroll

Huvudroll man

Huvudroll fördelat på  
manusförfattare 

Män skriver i stor
 utsträckning 

huvudroller för 
män, och 

kvinnor för kvinn
or.

Stora roller på lång sikt

Historiskt sett är kategoriseringen av 
huvudroller efter kön förhållandevis ny, 
men en relevant mätpunkt är det första 
skådespelarnamnet som är listat under 
filmtiteln i Svensk Filmdatabas, fortsätt-
ningsvis hänvisat till som förstaroll.

I en översikt av alla roller, borträknat 
barn, i urvalet mellan 1950-2017 står det 
tydligt att merparten av alla förstaroller, 
sex av tio, går till män.

Antal filmer, vuxna förstaroller 
1950–2017

6 av 10 förstaroller är 
manliga

Endast 28% av filmerna hade en kvinnlig manusförfattare



Under 1950- och 60-talet var pojkar mer 
förekommande än flickor i förstaroller-
na. Sedan 70-talet har rollerna fördelats 
jämnare. Därutöver har det generella 
antalet förstaroller för barn ökat över tid, 
från någon roll vartannat år på 50-, 
60- och 70-talen till ungefär två roller per 
år sedan 1980-talet. 

1950-1970

andel flickor andel pojkar

1980-20171980–20171950–1979

68%

48%

32%

52%

1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

andel kvinnor andel män

36% 33% 36%
28%

34%
38% 44%

64% 67% 64% 72%
66% 62%

56%

1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

278 180 128 138 134 223 162

40

30

Antal 
filmer

50

44

De senaste 40 åren har andelen förstarol-
ler för kvinnor börjat stiga något. Från 
bottennoteringen 28 procent kvinnor i 
förstaroller på 1980-talet så har andelen 
ökat för varje årtionde. Under 2010-talet 
har gapet minskat till det minsta på 60 år. 

Noterbart är också det stora antalet 
filmer som visades på biograf under 
1950-talet. Antalet filmer under detta 
årtionde var 278 stycken, för att minska 

till knappt 180 under 60-talet och 
televisionens intåg. Under de efterföljan-
de årtiondena har cirka 17 filmer premiär 
årligen. På 1980-talet innebar det att fem 
filmer årligen hade en kvinna i huvudrol-
len, jämfört med tolv filmer med en man 
i huvudrollen. På 2010-talet är motsva-
rande siffra åtta filmer för kvinnor 
jämfört med nio för män. 

Fördelning av 
förstaroll över tid

Barn i förstarollen

Andel kvinnor

Andel män

Andel flickor

Andel pojkar
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Medelålder förstaroll
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35
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ålder kvinnor ålder män

1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

75

50

45

Åldersspann och karriär

Förutom hur antalet huvudroller fördelar 
sig mellan män och kvinnor i antal, har 
även ålder och åldersspann på skådespe-
larna analyserats. Det antal år som en 
skådespelare kan få en förstaroll påverkar 
skådespelarnas ekonomi.

I hela urvalet är medelåldern för män  
i huvudrollen 43 år, medan kvinnornas 
medelålder är knappt tio år yngre, 34 år. 
Över tid har den manliga medelåldern 
legat förhållandevis stilla runt 43-45 år, 
medan medelåldern för kvinnor har ökat 
från 50- och 60-talets 31 år, till dagens 
34-38 år.

Åldersspridningen, det vill säga åldern mellan yngsta och äldsta skådespelaren i förstaroll, är  i regel större för män än för kvinnor i förstaroller

Spridning åldrar för förstaroller 
i svensk film

Ålder kvinnor

Diagrammet visar åldersspridningen för män och kvinnor i förstaroller under de olika tidsperioderna. Den lägsta linjemarkeringen visar 
den lägsta åldern i urvalet (som endast innefattar roller från 17 år och uppåt), och den översta linjemarkeringen den äldsta. Blocken visar 
de åldrar som utgör hälften av alla värden för respektive kön, det vill säga den stora merparten av alla förstaroller under perioden. 

Ålder män
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Både män och kvinnor har en större 
spridning i åldrar efter 1990, det finns 
då fler roller där skådespelaren är äldre 
jämfört med 1950-1980. Dock har män 
över tid och konsekvent en större 
spridning i åldrar, och en totalt sett 
längre tidsperiod under vilken många 
förstaroller kan fås. Den översta 
stapeln, som visar på den högsta åldern 
i materialet är också avsevärt högre för 
män än för kvinnor. 

Karriärspann,
antal år

Åldersspridning 1950–2017

Kvinnor
Män

Huvudroller kvinnor

Huvudroller män

Genom att räkna åldern vid det högsta 
och lägsta värdet i boxarna i diagrammet 
ovan, så kan en uträkning göras av hur 
många år en skådespelare har den största 
möjligheten att få förstaroller. På så sätt 
går det att avläsa ett slags generellt 
karriärspann.  

Skillnaderna mellan män och kvinnor 
i karriärspannet för huvudroller var som 
allra störst på 50-talet. Då hade män en 
dubbelt så lång karriär, 18 år, att jämföra 

med kvinnornas nio år. Under 60-talet 
krympte gapet, och under 70-, 80-, och 
90-talet var skillnaden i längden på 
kvinnornas och männens karriärer som 
minst. På 70- och 90-talet hade kvinnor-
na till och med längre karriärspann än 
männen. 

Sedan millennieskiftet har denna 
trend ändrats - även om kvinnor nu får 
förstaroller nästan på samma nivå som 
50-talets män, så har männens 
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långlevnad samtidigt ökat. På 2010-talet 
är gapet mellan mäns och kvinnors 
karriärlängd sex år. Kvinnor börjar få 
förstaroller på bred front redan vid 26 års 
ålder, medan männen måste vänta till 33 
för den stora merparten roller. Men efter 
40 försvinner de flesta förstarollerna för 
kvinnor, medan männen kan få dessa 
roller ända till 50-årsåldern. Den högsta 
snittåldern för kvinnor är 58 år, medan 
motsvarigheten för män är 77. Under de 
senaste åren har dock äldre kvinnor fått 
fler förstaroller, och om beräkningen 
görs på åren efter 1990 är övre snittålder 
för kvinnor 65 år, medan männen 
fortfarande har 77 som övre tal.

Att män och kvinnor har olika 
förutsättningar att få stora roller 
beroende på ålder, visar sig även i vilka 
skådespelare som vinner en Guldbagge. 
Snittåldern för skådespelare som vunnit 
Guldbaggen för bästa huvudroll mellan 
åren 2006-2016 skiljer sig markant 
mellan kvinnor och män. I en genom-
gång som Sveriges Radios Kulturnytt  
gjort är medelåldern för kvinnliga 
vinnare 34 år, medan männen är i 
genomsnitt 54 år.1 

Dessa siffror är också i linje med vad 
man har funnit i övriga Europa. En 
forskningsstudie i Tyskland, med 
utgångspunkt i drygt 800 spelfilmer med 
stöd från den tyska filmfonden, visar på 
samma tendens. Studien har räknat på 
huvudrollens ålder för män och kvinnor. 
När huvudpersonen är 20–29 år är 
fördelningen mellan män och kvinnor 
jämn. Efter det blir det fler män i 
huvudrollen. När huvudpersonen är 
40–49 år är andelen kvinnor i huvudroll 
36 procent, mot 64 procent för män. Efter 
50 är tre fjärdedelar av huvudrollerna 
manliga.2

Sammanfattning

Under perioden 2013-2017 är det fler män än kvinnor i 
huvudrollen i alla biografsatta svenska långa spelfilmer. 
Fler kvinnor hittas i huvudrollen i filmer som fått stöd 
från Filminstitutet, jämfört med de filmer som gjorts 
utan stöd. 

Filmskaparnas kön påverkar valet av kön på huvud-
rollen. En majoritet av kvinnliga manusförfattares 
filmprojekt har en kvinna i huvudrollen. Dock är det 
bara 28 procent av filmerna som har en kvinnlig 
manusförfattare. 

Flest stora roller, förstaroller, går till män. Från 
1950-2017 är sex av tio förstaroller manliga. Över tid 
har andelen kvinnor i förstaroller ökat från 1950-talet 
till 2010-talet. Under de senaste åren är har kvinnorna 
44 procent av alla förstaroller. 

Män i förstarollen har en betydligt längre karriär än 
kvinnor. Män kan få stora roller upp i femtioårsåldern, 
medan kvinnor får sin största andel roller innan de fyllt 
40. I genomsnitt har kvinnor sex år kortare karriär. 

1 Sveriges Radio, Kulturnytt i P1, 22 januari 2018. ” Stor åldersskillnad mellan manliga och kvinnliga Guldbaggevinnare”
2 Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellungen In Film und Fernsehen in Deutschland. 

Prof. Dr. Elisabeth Prommer & Dr. Christine Linke, Universität Rostock 2017
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Deb Verhoeven
Författare och 
filmforskare
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Baserat på den statistik som den här rapporten tagit fram, framträder en 
tydlig bild av att kvinnor och män inte har samma ekonomiska 
förutsättningar inom filmbranschen.

För filmer med låg budget råder generellt 
en jämn könsfördelning mellan kvinnor 
och män. I takt med växande budget 
minskar dock antalet kvinnor i nyckelpo-
sitioner, för både regissörer, manusför-
fattare, producenter och skådespelare. 
Generellt har filmer med en man i 
nyckelpositioner en högre budget, oavsett 
om det är spelfilm eller dokumentär och 
oavsett om analysen görs på regissör, 
producent, manusförfattare eller 
skådespelare. För dokumentärerna tycks 
dock inte en centralfigurs kön påverka 
budgetstorleken. 

Även om finansieringen av film har 
olika struktur för olika budgetgrupper, 
så är det tydligt i denna analys att vissa 
mönster går igen. Filmer regisserade av 
män får generellt sett mer pengar från 
kommersiella aktörer, som distributörer 
och kommersiell tv. Detta gäller både  
filmer med låg budget och högbudgetpro-
jekt. Även kapital från privata aktörer, 
som privat riskkapital och privata bidrag,  
är betydligt mindre för filmer med 
kvinnliga regissörer. 

Det är tydligt att kvinnor i filmbranschen 
inte kommer in i de stora, kommersiella 
projekten, varken för dokumentär eller 
spelfilm. De flesta svenska spelfilmer 
som svenska bolag producerar har en låg 
budget, med en snävare distribution och 
färre biobesök till följd. Få kvinnor lyckas 

ta steget upp till högbudgetprojekten, 
som ger bred distribution och möjlighet 
till de riktigt höga publiksiffrorna. 
Denna tendens gäller såväl regissörer 
som manusförfattare och producenter, 
men även kvinnliga skådespelare. Få 
filmer med en kvinna i huvudrollen görs 
i detta kommersiella segment. För 
dokumentärfilm visar det sig att en större 
andel av kvinnors filmer distribueras 
smalt med få premiärsalonger, jämfört 
med mäns filmer. En större andel av 
mäns dokumentärfilmer får en bred 
sättning med stor biodistribution. 

För spelfilm kan en förklaring vara att 
män i nyckelpositioner har sett ut att löna 
sig tidigare. Filmer med en manlig 
fixstjärna i huvudrollen har traditionellt 
sett kunnat få en säkrare finansiering, 
och har i många fall gått bra på biograferna. 
Kvinnor kan i detta perspektiv ses som 
mer osäkra investeringar. Filminstitutets 
publikundersökningar visar dock att 
kvinnor är generellt mer positiva till 
svensk film än män, och det är ofta de 
som väljer att se svenska filmer. Publiken 
väljer filmer främst baserat på berättelse 
och handling, och där är manusförfattar-
na en viktig grupp att följa. Samtidigt 
visar denna rapport att faktorer som 
produktionsbudget, lanseringsbudget 
och distribution påverkar besöken i hög 
grad.

Avslutning 
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En visualisering av den svenska filmbranschen 2006-2016. Noderna är 
producenterna och övriga kopplingspunkter är övriga personer i det  
kreativa teamet. Röda punkter är män, blå punkter är kvinnor. 

(Deb Verhoeven, Kinomatics, 2018)

Utsnitt av antalet manliga producenter som under perioden inte har samarbetat med någon 
kvinna. Dessa utgör 46 procent av hela producentgruppen. De röda punkterna är andra män i 
det kreativa teamet som inte heller har arbetat med kvinnor. De lila punkterna representerar 
män som har jobbat med kvinnor i andra projekt. 
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En annan faktor som är viktig för  
publiken är skådespelare, och denna  
undersökning visar att kvinnliga 
skådespelare i huvudroll är betydligt 
färre än manliga. Analysen visar att 
kvinnliga upphovspersoner har ett 
samband med vilka berättelser som 
kommer fram, och vem som spelar 
huvudroll. Kvinnliga manusförfattare 
skriver i hög grad manus med en kvinna i 
huvudrollen. Dock är andelen kvinnliga 
manusförfattare knappt tre av tio, och 
ännu färre i filmer med en hög budget. I 
urvalet med lång spelfilm 2013-2017 
finns endast tre filmer med en manlig 
regissör som haft en kvinnlig manusför-
fattare eller ett manusteam med kvinnor i 
majoritet. Fler berättelser av kvinnor om 
kvinnor breddar sannolikt repertoaren för 
biopubliken, samt öppnar upp för fler 
högprofilerade roller för kvinnliga 
skådespelare. 

Analysen visar också att ålder är en 
begränsande faktor för kvinnliga 
skådespelare, på ett sätt som inte är fallet 
för män. Möjligheten att få huvudroller 
begränsas kraftigt efter 40 års ålder för 
kvinnor, medan män i femtioårsåldern 
förekommer frekvent i huvudroller. 

Kvinnornas ansvar – eller männens?
Frågan om kvinnor i filmbranschen 
handlar ofta om just kvinnorna. Många 
insatser syftar till att stärka kvinnor 
genom olika projekt, riktade insatser och 
mentorprogram. Författaren och 
filmforskaren Deb Verhoeven, just nu 
aktiv vid Deakin University, Australien, 
och i projektet Kinomatics som analyse-
rar film globalt ur ett big data-perspektiv, 
vänder gärna på frågeställningen. 
”Jag har slutat att räkna kvinnor. Jag 
räknar bara män, det är de som måste 
förändra sig”, säger hon. 

Kinomaticsteamet har utfört nätverks-
studier för att kartlägga vem i filmbran-
schen som arbetar med vem i det kreativa 
teamet regissör, producent och manus-
författare. För Sverige har de studerat 
lång spelfilm mellan åren 2006 och 2016. 
I detta material har de funnit att 46 
procent av alla manliga producenter under 
den här perioden på tio år aldrig inklude-
rade en kvinna i det kreativa teamet1. 

Om bara hälften av dessa producenter 
öppnade upp de kreativa teamen för nya 
aktörer, vilka berättelser, perspektiv, 
roller och auteurer skulle då kunna 
komma fram i filmbranschen?
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1 Kvinnor, oavsett nyckelposition i 
filmprojektet, får tillgång till betyd-

ligt lägre budgetnivåer än män. 
I genomsnitt är kvinnors budgetar 
6 miljoner kronor lägre än männens. 

2 Filmer med en låg budget har en  
relativt jämställd könsfördelning 

mellan kvinnor och män, både inom regi, 
manus, producent och i huvudroll. Men i 
takt med växande budget minskar 
andelen kvinnor på alla positioner. 

3 Filmer med en manlig regissör får en 
högre andel av sin finansiering från 

privat kapital, distributörer och kommer-
siella tv-aktörer. Denna struktur går även 
igen för manusförfattare, huvudroller 
och producenter. 

4 Antalet biobesök är starkt kopplat till 
filmernas produktionsbudget. 

5 Filmer med en manlig regissör, 
producent eller huvudroll får en 

bredare biografdistribution med ett 
större antal premiärsalonger, jämfört 
med kvinnor i samma position. 

6 De stora distributörerna har den 
högsta jämställdheten. Mindre 

distributörer med enstaka filmer i 
biorepertoaren har en betydligt lägre 
jämställdhet än genomsnittet. 

7 Jämställdheten är högre inom 
dokumentärfilmen än inom

spelfilmen. 

Tio punkter att ta 
med från den här 
rapporten: 

                        Kvinnorna har dock även 
här mindre budgetar, och får en smalare 
biografsättning och färre antal 
speldagar. 

8 Filmskaparens kön påverkar 
centralfiguren. Kvinnliga manus-

författare har i hög grad kvinnor i 
huvudrollen, och vice versa för män. 
Andelen kvinnliga manusförfattare är 
dock bara tre av tio. 

9 Sedan 1950-talet går sex av tio 
förstaroller till män. Andelen 

kvinnor i förstaroller har dock gått upp 
över tid. Det är en större andel kvinnor 
i huvudrollen i filmer som har fått stöd 
från Filminstitutet än i filmer som 
gjorts utan stöd. 

10  Manliga skådespelare har ett 
betydligt längre karriärspann än 

kvinnliga. Män kan få stora roller in i 
femtioårsåldern, medan kvinnornas 
karriärstopp sker innan 40. I genom-
snitt har män sex år längre karriär än 
kvinnor. 
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Fördelning av produktionsstöd till lång dokumentärfilm (andel kvinnor)

Stödår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal Filmer 17 9 15 16 13 14 21 21 14 17

Regi 32% 28% 33% 59% 31% 43% 47% 45% 63% 41%

Manus 27% 28% 33% 63% 31% 46% 47% 43% 56% 41%

Producent 38% 26% 53% 34% 35% 50% 38% 69% 57% 38%

Tabellsamling
Tabeller per stödår

Produktionsstöd till lång spelfilm efter beslut av konsulent (andel kvinnor)

Stödår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal Filmer 19 23 18 21 23 13 14 14 13 13

Regi 28% 30% 33% 29% 32% 38% 50% 43% 65% 23%

Manus 41% 45% 33% 38% 35% 46% 61% 32% 38% 22%

Producent 42% 33% 44% 48% 33% 62% 69% 44% 42% 65%

Produktionsstöd till lång spelfilm efter beslut av konsulent (andel kvinnor), treårsperioder

Stödår 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

Antal Filmer 59 67 56 62 41 13

Regi 19% 23% 26% 31% 44% 65%

Manus 28% 35% 37% 35% 46% 38%

Producent 25% 29% 35% 41% 58% 42%

*perioden är ännu inte avslutad, avser till och med 2017

Stödår 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Antal Filmer 5 6 5 4 4 24

Regi 0% 17% 60% 0% 25% 20%

Manus 0% 33% 37% 0% 21% 18%

Producent 40% 42% 60% 38% 25% 41%

Fördelning av automatstöd (till och med 2016) eller marknadsstöd 
(från och med 2017) till lång spelfilm (andel kvinnor)
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Fördelning av produktionsstöd till kort spelfilm (andel kvinnor)

Stödår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal Filmer 35 34 51 43 46 43 27 25 38 19

Regi 50% 43% 39% 46% 42% 48% 42% 50% 42% 47%

Manus 44% 44% 43% 51% 43% 44% 44% 54% 34% 45%

Producent 50% 51% 49% 55% 46% 56% 52% 49% 58% 56%

Biografsatta svenska långa spelfilmer (andel kvinnor)

Biografsatta svenska långa dokumentärfilmer (andel kvinnor)

Biografsatta svenska långa spelfilmer, andel huvudroller

Biografsatta svenska långa spelfilmer, andel filmer som klarar Bechdel Wallace-testet*

Premiärår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Regi 19% 25% 13% 30% 7% 27% 18% 36% 30% 40%

Manus 36% 27% 29% 33% 19% 36% 12% 42% 36% 28%

Producent 24% 32% 34% 32% 44% 30% 43% 48% 42% 37%

Premiärår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Regi 21% 22% 27% 30% 42% 39% 45% 44% 46% 40%

Manus 19% 19% 27% 33% 42% 36% 48% 44% 38% 40%

Producent 47% 39% 33% 37% 60% 49% 26% 50% 43% 35%

Premiärår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Blandad  17% 14% 37% 28% 33% 39% 20%

Kvinna 33% 24% 20% 34% 48% 26% 36%

Man 50% 62% 43% 38% 19% 35% 44%

2015 2016 2017

Andel som klarar 78% 54% 44%

*Bechdel Wallace: minst två namngivna kvinnor, som pratar med 
varandra, om något annat än män.

Tabeller per premiärår

Denna klassificering har  

inte gjorts längre tillbaka  

i tiden än 2015

Fördelning av produktionsstöd till kort dokumentärfilm (andel kvinnor)

Stödår 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal Filmer 27 12 26 20 37 22 32 21 15 8

Regi 44% 33% 60% 48% 43% 61% 55% 64% 47% 88%

Manus 41% 33% 62% 53% 43% 64% 56% 64% 50% 88%

Producent 48% 63% 65% 50% 53% 64% 61% 49% 58% 56%
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