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Inledning och sammanfattning
Vilka olika typer av filmkonsumenter finns i Sverige idag? Vilka motiv, preferenser och beteenden utmärker
dem? Vilka aktuella svenska filmer har de sett? Var finns de?
I Filminstitutets rapport Publikens förändrade beteende 1 var en av slutsatserna att det finns ett behov av att gå
bortom de genrer och demografiska målgrupper som diskuterades där, för att istället kartlägga både publiken för
specifika filmer och vilka psykologiska motiv som ligger bakom beslutet att se en film. Behovet av att gå från
demografiska målgruppsanalyser till analyser som bygger på psykologiska motiv har också lyfts upp i andra
sammanhang. I en tid då publiken blir alltmer fragmenterad behövs mer kunskap om vad som driver olika
grupper. Under 2014 inleddes därför ett arbete kring att beskriva och gruppera publiken till svensk film utifrån
motiv. Denna rapport redovisar första steget i detta arbete. Syftet är att öka kunskapen om vad som styr
publikens val och vad filmen betyder i olika människors liv. Tanken är att använda det här presenterade
tillvägagångssättet för att beskriva publiken till svenska filmer framgent. På lång sikt är målet att bidra till att öka
publiken till svensk film och stärka filmens roll i samhället.
En utgångspunkt i arbetet är Femfaktorsteorin, en ofta använd modell för att beskriva psykologiska skillnader
mellan människor, eller personlighetstyper. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr personlighetsdrag
som inte är kultur- eller situationsberoende. Psykologerna Thomas Chamorro-Premuzic, Andrea Kallias och
Anne Hsu har undersökt hur de fem faktorerna korrelerar med motiv att se på film. 2 De menar att det finns ett
samband mellan faktorn Öppenhet och fem motiv: att uppleva intensiva och spännande känslor (sensation), att
rikta tankarna bort från vardagsproblem (tidsfördriv), att väcka tankar och få kunskap (information), att förflyttas
till fantastiska världar (eskapism) samt att stimulera kreativiteten (konstnärlighet). Faktorn Samvetsgrannhet går
inte att koppla till något motiv, men däremot finns det ett samband mellan låg samvetsgrannhet och ett motiv: att
frigöra aggressiva tendenser och uppleva våldsamheter (aggressionsutlopp). Faktorn Extraversion kopplar de till
fyra motiv: att uppleva nöje, positiva känslor och bli upplyft (hedonism), att dela sin tid med och att ha något att
diskutera med andra (tillhörighet) samt sensation och tidsfördriv. Faktorn Sympatiskhet kopplar de till två motiv:
hedonism och tillhörighet. Faktorn Neuroticism kopplar de till fyra motiv: att uppleva negativa känslor och
spegla olyckliga stämningar (katharsis), att uppleva känslan av förflutna erfarenheter (nostalgi) samt information
och eskapism.
Syftet med denna rapport är dels att undersöka vilka olika motiv att se film som skiljer människor åt i Sverige
idag och dels hur publiken till specifika filmer ser ut. Rapporten kan användas av den som är intresserad av en
specifik film men också för att få en bild av de drivkrafter som ligger bakom filmkonsumtionen mer generellt.
Rapporten bygger på en undersökning som marknadsundersökningsföretaget YouGov genomfört på uppdrag av
Filminstitutet. Under perioden 2-8 oktober 2014 har sammanlagt 3032 intervjuer genomförts med män och
kvinnor, 15-74 år som ser på film. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder
och region.
Inledningsvis beskrivs konsumtionslandskapet: hur mycket film som ses i Sverige idag och i vilka
visningsfönster. Det följande kapitlet handlar om de olika motiv till att se film som ingick i undersökningen.
Därefter beskrivs de publiksegment som har identifierats i undersökningen genom en klusteranalys baserad på
svaren på frågorna om motiv. Publiksegmenten defineras därmed utifrån vilka motiv att se film som är
utmärkande för dem. De namn som segmenten har i denna rapport fanns inte med i intervjuerna utan har
formulerats i analysen. I nästkommande kapitel analyseras publiken till elva svenska långfilmer från 2013 och
2014. För varje film beskrivs vilka publiksegment som sticker ut med en högre andel tittare än snittet. De elva
filmer som analyseras i rapporten är Hundråringen som klev ut genom fönstret och försvann, Snabba cash –
Livet deluxe, Sune på bilsemester, Monica Z, Hur många kramar finns det i världen, Mig äger ingen, Känn ingen
1

Finns här: http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Publikationer/Omvarldsanalys-och-uppfoljning/.
“What type of movie person are you? – Understanding Individual Differences in Film Preferences and Uses: A psychographic Approach”
av Tomas Chamorro-Premuzic, Andrea Kallia och Anne Hsu, i “The social science of cinema” red. James C. Kaufman and Dean Keith
Simonton (2014).
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sorg, Återträffen, Hallåhallå, LasseMajas detektivbyrå – von Broms hemlighet och Vi är bäst!. Rapporten
avslutas med några slutsatser av denna analys.
För att ge perspektiv och kanske svar på en del frågor som uppkommer kan det också vara intressant att jämföra
resultaten i denna enkätundersökning med den faktiska biografstatistiken som redovisas bland annat i
månadsrapporter och Filmåret i siffror. 3
Sammanfattningsvis visar den här inledande studien att:
•

Det finns fyra publiksegment som särskiljs av olika motiv att se film:
- De medvetna utmärks av att de ser film för att lära sig något nytt, för att reflektera och väcka nya tankar
och för att bli allmänbildade, och av att de ser filmer som framkallar erotiska känslor.
- De sociala utmärks av att de ser film för att umgås med familj/vänner och för att känna gemensamhet
med andra, och av att de inte ser filmer som framkallar skräck/rädsla eller erotiska känslor.
- De traditionella utmärks av att de inte ser filmer för att umgås med familj/vänner eller för att känna
gemensamhet med andra, och av att de inte ser filmer som framkallar skräck/rädsla. Om de ser film är det
för att få underhållning eller fördriva tiden, och för att framkalla glädje/skratt eller spänning.
- De äventyrliga utmärks av att de ser filmer som framkallar skräck/rädsla och av att de ser film för att
umgås med familj/vänner, för att tänka på annat/koppla bort, för att känna gemensamhet med andra, för
att slappna av och för att reflektera och väcka nya tankar.

•

Skillnader mellan andelen som sett de olika filmerna i de fyra publiksegmenten är relativt små. På gott och
ont har svensk film en väldigt bred målgrupp. Det innebär att målgruppen för svensk film kan vara svår att
ringa in i lanseringen och marknadsföringen av nya filmer, inte minst i en omvärld där det blir allt svårare
att hitta homogena grupper för ett budskap. Det finns en risk att publiken för svensk film minskar i takt
med att publiken blir mer fragmenterad.

•

Både vad gäller marknadsföring och filmernas innehåll kan de fyra publiksegmenten vara en
utgångspunkt. Genom att låta filmer och lanseringar tydligare spegla de motiv som styr filmkonsumtionen
kan genomslaget för svensk film öka.

•

De filmer i denna analys som kommer närmast ett visst publiksegment är Sune på bilsemester (De
äventyrliga), Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (De sociala) och Känn ingen sorg (De
medvetna).

•

Svensk film har generellt en något svagare ställning i segmenten De traditionella och De äventyrliga. Å ena
sidan de minst filmintresserade, å andra sidan de största filmkonsumenterna. Genomslaget för svensk film
kan öka genom ett utbud som i högre grad intresserar dessa två segment.

•

Enligt undersökningen är det i segmenten De medvetna och De äventyrliga som konsumtionen via illegala
plattformar är som störst. Med tanke på de allvarliga problem som detta tittande har skapat i branschen är
det prioriterat att i högre grad få dessa segment att betala för de filmer de ser. Vad gäller det två övriga
segmenten är den främsta utmaningen snarare att öka filmintresset. Eftersom filmtittandet generellt är
mindre här finns det en potential att öka den totala filmkonsumtionen genom satsningar på De sociala och
De traditionella.
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På http://www.sfi.se/sv/statistik/ finns både rapporter och en dynamisk statistikfunktion som möjliggör sökningar på publiken för olika
filmer.
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Konsumtionslandskapet
I undersökningen ställdes en fråga om hur ofta man ser på film i olika visningsfönster. Andelen av tittandet som
sker i olika visningsfönster framgår av figuren nedan. Tv-kanaler är det vanligaste visningsfönstret, följt av
filmkanaler i tv, s-vod (abonnemangstjänster för streaming av film som Netflix eller HBO), webb-tv och illegala
sajter (sidor där man kan streama eller ladda ner film utan att betala som Swefilmer och The Pirate Bay). En
mindre del av tittandet utgörs generellt av fysisk köp-/hyrfilm, t-vod (hyrfilm via internet som SF Anytime och
Viaplay), biograf och filmfestival. Utifrån svaren på denna fråga beräknar vi att den totala filmkonsumtionen
uppgår till i snitt 90 filmer per person och år. Detta kan jämföras med 77 filmer enligt beräkningar utifrån
senaste SOM-undersökningen. 4 Om man räknar bort konsumtion via illegala sajter från de 90 filmer vi
uppskattat i denna undersökning blir det 79 filmer, alltså väldigt nära senaste SOM-undersökningen. Tittandet
via illegala sajter uppgår till i snitt cirka 11 filmer per person och år.

Utifrån frågor om vad som styr valet av visningsfönster ser vi att det i hög grad bestäms av bekvämlighet, men
även tillgänglighet/enkelhet och pris påverkar mycket. Utbud av filmer, och framförallt utbud av nya filmer, är
mindre viktigt enligt undersökningen. Detta speglar att mer än hälften av konsumtionen sker via tv.
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SOM-rapporten 2014 – Filmvanor och attityder 2013. Finns här: http://www.sfi.se/sv/om-svenskafilminstitutet/Publikationer/Omvarldsanalys-och-uppfoljning/.
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Motiv till att se film
Två av frågorna i undersökningen handlar om motiv att se film. Den ena frågan var formulerad så att
respondenterna fick instämma på en skala mellan 1 och 5 på påståendet ”jag ser på långfilm för att…” med de
olika alternativ som syns i diagrammet nedan. Procenttalen i diagrammet avser de som svarat 4 eller 5 (”stämmer
ganska bra” eller ”stämmer helt”).

Det vanligaste motivet till att se på långfilm utifrån denna fråga är att få underhållning. Nästan alla instämmer i
detta påstående. Även att slappna av och tänka på något annat/koppla bort är vanliga motiv. Mer ovanliga motiv
är att hitta samtalsämnen, bli allmänbildad och lära sig något nytt. Att umgås med familj/vänner och fördriva
tiden hamnar däremellan.
Den andra fråga i undersökningen som kan relateras till motiv var formulerad: ”Hur ofta ser du på långfilmer
som framkallar följande känslor hos dig?” För de olika alternativ som syns i diagrammet på sidan 8 fick
respondenterna svara på en fyragradig skala (”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta”). Procenttalen i diagrammet
avser de som svarat ”ibland” eller ”ofta”.
Vanligast är att se filmer som framkallar glädje/skratt, spänning eller feel-good känsla. Minst vanligt är att se
filmer som framkallar erotik, pinsamhetskänsla eller skräck/rädsla. I mitten finns känslor som att bli berörd och
romantisk känsla.

7

Frågan om känslor pekar inte direkt på motiv, utan kan snarare se som en fördjupning till den första frågan. Om
man slår ihop svaren på dessa båda frågor framkommer tydliga skillnader mellan olika respondenter. Genom en
klusteranalys identifierades vilka av ovanstående motiv/känslor som skiljer olika personer åt. Vad gäller motiven
var lära sig något nytt, slappna av och umgås med familj/vänner särskilt utslagsgivande. Vad gäller känslorna var
det feel-good känsla, spänning, glädje/skratt, skräck/rädsla och erotik som hade en påverkan. Klusteranalysen
resulterade i fyra olika segment. Dessa beskrivs i nästa kapitel.
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Fyra publiksegment
För att kunna gruppera publiken gjordes en klusteranalys i undersökningen. Utifrån motiv till att se film
identifierades fyra publiksegment som tillsammans motsvarar hela populationen. Var och en som svarat på
frågorna om motiv återfinns bara i ett segment. De fyra publiksegmenten beskrivs nedan. Här beskrivs också hur
de som tillhör respektive segment har svarat på frågor som rör preferenser, konsumtion och demografi.
De medvetna utmärks av att de ser film för att lära sig något nytt, för att reflektera och väcka nya tankar och för
att bli allmänbildade, samt av att de ser filmer som framkallar erotiska känslor. De tycker om att vara först med
att se nya filmer. Fler har ett extremt stort intresse för film, väljer ofta film själva och kan tänka sig att betala
extra för att få bästa bild- och ljudkvalitet på film. De kollar på svensk film i högre grad. De medvetna är också
mer benägna att se på filmer som varit med på filmfestivaler och upplever oftare att de filmer som de vill se är
svåra att få tag på. De föredrar inte lättsamma filmer och väntar helst inte med att se en film tills den finns
tillgänglig på andra sätt än på bio. De är också mindre negativa till reklampaus och reklam när de ser på film. De
har ett genomsnittligt intresse för alla genrer. De medvetna utgör 25 procent av populationen, 61 procent är män.
De är i högre grad singel/ensamstående utan hemmaboende barn och har en lägre hushållsinkomst än
genomsnittet. De konsumerar mer film än snittet, och framför allt när det gäller allmänna tv-kanaler, webb-tv
och illegala sajter. De ser i snitt 114 filmer per år.
De sociala utmärks av att de ser film för att umgås med familj/vänner och för att känna gemensamhet med andra,
och av att de inte ser filmer som framkallar skräck/rädsla eller erotiska känslor. De ser oftast på film med
vänner/partner/familj och väljer då ofta film tillsammans med andra. De föredrar lättsamma filmer och ogillar
starkt reklampaus och reklam när de ser på film. De bryr sig inte lika mycket om att vara först med att se filmer
eller att se filmer på festivaler. De sociala tycker i högre grad att svenska filmer är av hög kvalitet och att det är
viktigt att det investeras i svensk film. De är mer intresserade av komedi, drama och romantik, och mindre
intresserade av thriller/skräckfilm och science fiction. De tycker inte att det är svårt att hinna med att läsa
undertexten på filmer. De har inte ett stort intresse för film och håller sig inte i framkant vad gäller nya filmer. Få
vill betala extra för bild-/ljudkvalitet. De upplever i lägre grad att de filmer de vill se är svåra att få tag på. De
väljer i högre grad ett visst visningsfönster för att det är bekvämt, har bra tillgänglighet/är enkelt och socialt. De
sociala utgör 29 procent av populationen, 58 procent är kvinnor. De har en högre hushållsinkomst än
genomsnittet och är oftare sambo, gift eller i registrerat partnerskap. De har oftare tre-fyraårig universitets- eller
högskoleutbildning, är oftare tjänstemän och bor mer sällan i hyreslägenhet. De ser i snitt 87 filmer per år.
De traditionella utmärks av att de inte ser filmer för att umgås med familj/vänner eller för att känna
gemensamhet med andra, och av att de inte ser filmer som framkallar skräck/rädsla. Om de ser film är det för att
få underhållning eller fördriva tiden, och för att framkalla glädje/skratt eller spänning. De ser helst på film i
hemmiljö och oftast ensamma. De väntar hellre med att se en film tills den finns tillgänglig på andra sätt än på
bio och tycker det är svårt att hitta en film som de vill se. De tycker det är svårt att välja film både för att det
finns så många att välja bland och för att det finns så få som de vill se. De är mer intresserade av
kriminalfilm/deckare och mindre av thriller/skräckfilm. De traditionella är mindre positiva till sajter där man kan
ladda ner/streama film utan att betala, men det är också färre som känner till sådana sajter. De ser ogärna
utländska filmer på språk som de inte förstår, men tycker inte att det är svårt att hinna med att läsa undertexten
på filmer. Det är också ovanligare att de håller sig i framkant vad gäller nya filmer/premiärer eller väljer film
utifrån vilket humör de är på. De har inte bra koll på vilka de senaste svenska filmerna är och tycker att det är
mindre viktigt att det investeras i svensk film. De traditionella väljer i mindre grad biograf för att det är stort
utbud på filmer där eller för att det är socialt. De väljer i högre grad s-vod för att det är billigt. De traditionella
utgör 21 procent av populationen, 54 procent är män. De är oftare 55-74 år, bor i huvudstadsområdet och har en
universitetsutbildning som är fem år eller längre. De traditionella är oftare pensionär eller egen företagare samt
singel/ensamstående utan hemmaboende barn. De konsumerar mindre film än snittet, inte minst på webb-tv, och
har en högre andel av sitt tittande i allmänna tv-kanaler. De ser i snitt 74 filmer per år.
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De äventyrliga utmärks av att de ser filmer som framkallar skräck/rädsla och av att de ser film för att umgås med
familj/vänner, för att tänka på annat/koppla bort, för att känna gemensamhet med andra, för att slappna av och
för att reflektera och väcka nya tankar. De ser oftast på film med vänner/partner/familj och det är då ofta de
själva som väljer film. De äventyrliga tycker om att vara först med att se nya filmer. Fler ser på film när de är
ensamma för att känna att de har sällskap, har ett extremt stort intresse för film och väljer film utifrån vilket
humör de är på. De filmer De äventyrliga vill se är i högre utsträckning svåra att få tag på, men samtidigt tycker
de inte att det är svårt att hitta en film de vill se. De håller sig i framkant vad gäller nya filmer/premiärer och har
bra koll på vilka de senaste svenska filmerna är. De ser helst på film i hemmiljö och är ofta bland de i
bekantskapskretsen som ser mest på film. De ogillar starkt reklampaus och reklam när de ser på film. I valet av
ett visst visningsfönster är det viktigt för De äventyrliga att det finns ett stort utbud av nya filmer. De är mer
intresserade av thriller/skräckfilm, fantasy och science fiction än snittet, och mindre av komedi,
kriminalfilm/deckare och musikal. De är mer positiva till sajter där man kan ladda ner/streama film utan att
betala. De äventyrliga utgör 16 procent av populationen, 55 procent är kvinnor. Jämfört med snittet är de i högre
utsträckning under 46 år och bor oftare i hushåll utan barn. De är mer sällan höginkomsttagare, går oftare i
gymnasiet. De bor oftare i en mindre stad, är i högre utsträckning studerande eller arbetare. De bor ofta i
hyreslägenhet, sällan i villa. De äventyrliga konsumerar mest film av alla segment, framför allt vad gäller
filmkanaler, s-vod, webb-tv och illegala sajter. En mindre andel av tittandet sker på tv-kanaler än för andra. De
ser i snitt 120 filmer per år.
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Elva filmer
I undersökningen ställdes frågor om 13 specifika filmtitlar. Dessa titlar var alla relativt nya men hade samtidigt
haft minst ett halvår på sig att nå sin publik när undersökningen genomfördes. Alla filmerna hade svensk
biopremiär under perioden juli 2013 – februari 2014. Enligt officiell statistik hade alla filmerna setts av minst
70 000 personer när undersökningen genomfördes. Detta var ett krav för att det skulle gå att säga något om
filmerna med det antal respondenter som ingick i undersökningen. Det finns i det insamlade materialet tydliga
tecken på att relativt många har förväxlat två av titlarna med äldre filmer med samma förlaga/titel. På grund av
detta ingår inte dessa två filmer i analysen. Det gäller Emil & Ida i Lönneberga och Bamse och tjuvstaden. De
resterande elva filmerna syns i diagrammet nedan.

En majoritet har sett två eller fler av de elva filmerna. Runt 24 procent har inte sett någon av filmerna.
Genomslaget för filmerna mätt i både kännedom och tittare varierar dock stort. Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och förvann är den film som flest har sett och som flest känner till. Men kännedomen är nästan
lika stor för Monica Z. På andra sidan finns Vi är Bäst! och LasseMajas detektivbyrå – von Broms hemlighet
med lägst andel tittare. Dock ska påpekas att undersökningen inte omfattar personer under 15 år vilket gör att
resultatet för barnfilmer inte ger hela bilden för dessa filmer. Filmer som färre känner till kan ha en outnyttjad
potential, i synnerhet de som har setts av många av de som känner till dem. Detta gäller bland annat Hur många
kramar finns det i världen.
Kännedomen om filmerna är generellt hög, i snitt 73 procent. Andelen av de som känner till en film som också
har sett den är i snitt 25 procent för de elva filmerna. Det högsta värdet är 50 procent, för Hundraåringen som
klev ut genom fönstret och försvann.
Tabellen nedan anger respondenternas svar på frågan om var de först såg filmen. Generellt sågs de flesta
filmerna först på biograf, men med tanke på att det rör sig om relativt nya filmer är det kanske mer förvånande
att i snitt 66 procent av konsumtionen skedde i andra fönster.
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Var sågs filmens första gången? Andel tittare per fönster.
Biograf

Hundraåringen som klev ut genom fönstret…
Snabba cash - Livet deluxe
Monica Z
Sune på bilsemester
Hur många kramar finns det i världen
Mig äger ingen
Känn ingen sorg
Återträffen
Hallåhallå
LasseMajas detektivbyrå - von Broms…
Vi är bäst!

Fysisk
köpfilm/hyrfilm

54%
29%
47%
26%
24%
41%
34%
38%
32%
27%
27%

16%
19%
15%
22%
25%
18%
17%
14%
17%
34%
21%

Hyrfilm online/ Streaming/
Annan
plats/
video-on demand nedladdning
Kommer ej ihåg
online utan att
betala
9%
16%
5%
13%
25%
14%
14%
14%
10%
16%
15%
22%
13%
20%
19%
14%
20%
8%
14%
21%
14%
12%
25%
10%
14%
24%
13%
11%
10%
18%
14%
27%
11%

De filmerna som enligt undersökningen är mest utsatta för piracy är markerade. I snitt har 20 procent av tittandet
på de elva filmerna skett genom streaming/nedladdning utan betalning. Detta är högre än de 12 procent som de
illegala plattformarna utgör av filmkonsumtionen totalt, vilket kan förklaras av att det rör sig om nya titlar. Med
tanke på hur de som främst använder illegala sajter förhåller sig till film är det troligt att andelen piracy är ännu
högre för många utländska filmer i genrer som action, äventyr, fantasy, science fiction och thriller/skräckfilm.
I följande kapitel beskrivs publiken för de elva filmerna mer detaljerat. För varje film analyseras vilket eller
vilka segment av publiken som framför allt sett filmen, och om publiken varierar med avseende på kön, ålder
och var i Sverige den befinner sig.
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Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann

Foto: NICE FLX Pictures/Buena Vista InternationalSweden

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är den mest sedda
filmen i alla segment. Men andelen som sett filmen är signifikant högre för De
sociala. Att filmen är den mest kända i undersökningen är troligtvis en
förklaring till att den har lockat detta segment, som har ett medelmåttigt
filmintresse. Det är samtidigt en hög andel bland De traditionella som känner
till filmen utan att ha sett den. Detta pekar på att just det sociala är ett viktigt
motiv vid valet av den här filmen. Att De sociala sticker ut kan relateras till att
andelen som såg filmen via illegala sajter är lägre än snittet för de elva filmerna
och att andelen som såg den på bio är den högsta.
Filmen har setts av ungefär lika många i alla åldersgrupper. Det var dock fler
som såg filmen på bio bland de mellan 55 och 74 år. Andelen som såg filmen
via illegala sajter var högre än snittet för de mellan 15 och 29 år.
Kvinnor och män har sett filmen i lika hög grad, men det var fler kvinnor som
såg filmen på bio.
Lika hög andel har sett filmen i alla regioner. Kännedomen var dock högre i
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Kännedomen var å andra sidan lägre i Skåne, Halland och Blekinge. Det var en
högre andel av de som kände till den som såg filmen på bio i Stockholm, och en
lägre andel i Skåne, Halland och Blekinge.
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Publiksegment
De sociala
Ålder
Alla
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla

Snabba cash – Livet deluxe

Foto: Nordisk Film

Det segment som sticker ut mest vad gäller Snabba Cash – Livet deluxe är De
äventyrliga. Detta segment ser mycket film, men inte i första hand på biograf.
Därmed är det inte förvånande att det är färre som har sett filmen på biograf,
och fler som har sett den online utan att betala, jämfört med snittet. Att en hög
andel av de som känner till filmen också har sett den kan relateras till att De
äventyrliga ser mycket film. Andelen som sett filmen är också högre i
segmentet De medvetna. Kännedomen om filmen är låg för De traditionella.
Sett till åldersgrupper fanns tittarna i högre grad bland de mellan 15 och 29 år
samt de mellan 40 och 54 år. En högre andel såg filmen via illegala sajter bland
de mellan 15 och 29 år. Kännedomen om filmen är lägre bland de mellan 55
och 74 år, men samtidigt är det i denna grupp en hög andel som känner till
filmen utan att ha sett den.
Signifikant fler män har sett filmen, men kännedomen om filmen är nästan lika
hög bland kvinnor.
Tittarna fanns i högre grad i stockholmsregionen. Det var också en betydligt
högre andel som såg filmen på bio i denna region. Kännedomen om filmen är
lägre i Skåne, Halland och Blekinge.
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Publiksegment
De äventyrliga
De medvetna
Ålder
15-29 år
40-54 år
Kön
Man
Region
Stockholm

Monica Z

Foto: Phobe Vickers/Stella Nova Film

Alla segment har sett Monica Z i ungefär lika hög grad. De generella motiven
för en person var alltså mindre viktiga i valet av den här filmen. Med tanke på
att De traditionella generellt har sett de elva filmerna i lägre grad är denna film
den med tydligast koppling till detta segment. Att en hög andel såg filmen på
biograf pekar samtidigt på att den är en sådan ”speciell” film som kan motivera
ett besök också bland de med en mindre filmkonsumtion. Detta styrks också av
att det var en relativt låg andel som såg filmen via illegala sajter.
Andelen som har sett filmen är signifikant högre bland de mellan 55 och 74 år.
Det är också en hög andel som har sett filmen på biograf i denna åldersgrupp.
Bland de mellan 30 och 39 år är det en högre andel som känner till filmen utan
att ha sett den. Kännedomen om filmen är lägre bland de mellan 15 och 29 år.
Kvinnor och män såg filmen i lika hög grad och på samma sätt avseende
visningsfönster.
Det finns inga regionala skillnader avseende vilka som har sett filmen.
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Publiksegment
Alla
Ålder
55-74 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla

Sune på bilsemester

Foto: Nordisk Film

De äventyrliga är det segment där flest har sett Sune på bilsemester. Detta kan
relateras till att andelen som såg filmen på biograf var lägre, och andelen som
såg den på vod var högre, än snittet. Med tanke på hur många som såg filmen
på bio enligt den officiella biografstatistiken borde antingen andelen som sett
filmen totalt, eller andelen som sett den först på bio, vara högre än i denna
undersökning. Att så inte är fallet kan förklaras av att filmens primära målgrupp
ligger utanför denna undersökning. Eftersom bara personer mellan 15 och 74 år
ingår så finns troligtvis en stor del av de som har sett filmen inte med. Men i
många fall har sannolikt de barn som sett filmen sett den tillsammans med
vuxna. De senare syns i alla fall här.
Personer mellan 15-29 år har sett filmen i lägre grad. Alla övriga åldersgrupper
har sett filmen i lika hög grad.
Kvinnor och män har sett filmen i lika hög grad. Det finns inte heller några
könsskillnader avseende vilket sätt de sett filmen på.
Andelen som sett filmen är signifikant lägre i stockholmsregionen. Det är också
en högre andel som inte känner till filmen här. Kännedomen är störst i
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
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Publiksegment
De äventyrliga
Ålder
30-39 år
40-54 år
55-74 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla förutom Stockholm

Hur många kramar finns det i
världen

Foto: Alexandra Aristarhova/Sonet Film

Andelen som har sett Hur många kramar finns det i världen är ungefär lika hög
i de tre segmenten De medvetna, De sociala och De äventyrliga. Det är
förhållandevis många som har sett filmen jämfört med hur många som känner
till den. Andelen som inte känner till filmen är särskilt hög vad gäller De
traditionella.
Filmen har setts av lika hög andel i alla åldersgrupper förutom de mellan 55 och
74 år. Kännedomen om filmen är också lägre i denna åldersgrupp. Samtidigt är
det en högre andel i denna åldersgrupp som har sett filmen på bio. De mellan 40
och 54 år såg i högre grad filmen på fysisk köp-/hyrfilm. De mellan 30 och 39
år såg oftare filmen via vod och de mellan 15 och 29 år oftare via illegala sajter.
Andelen som inte känner till filmen är högre bland män. Däremot är det ingen
skillnad mellan kvinnor och män avseende hur utbrett eller på vilket sätt som
filmen setts.
Fler har sett filmen i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och
Norrbotten. Det är också fler som känner till filmen här. Kännedomen om
filmen är lägre i stockholmsregionen.
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Publiksegment
De medvetna
De sociala
De äventyrliga
Ålder
15-29 år
30-39 år
40-54 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Gävleborg,
Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten, Norrbotten

Mig äger ingen

Foto: Alexandra Aristarhova/Filmlance International

Det finns inga signifikanta skillnader mellan de olika segmenten vad gäller
publiken för Mig äger ingen. Den är därmed en av få filmer där även De
traditionella kan ses som en primär målgrupp. En hög andel har sett filmen på
biograf. Det är också relativt få av de som känner till filmen som har sett den, i
synnerhet i segmentet De sociala. För De traditionella är det å andra sidan en
högre andel som inte känner till filmen.
Filmen har setts i lika hög grad i alla åldersgrupper förutom de mellan 15 och
29 år. De mellan 55 och 74 år såg i högre grad filmen på biograf och de mellan
30 och 39 år i högre grad via vod.
Kvinnor och män har sett filmen i lika hög grad. Kvinnor såg dock filmen i
högre grad på biograf än män. Kännedomen om filmen är samtidigt lägre bland
män.
Det finns inga regionala avseende vilka som har sett den här filmen. Det var
dock fler i stockholmsregionen som såg filmen på bio. En högre andel känner
inte till filmen i Skåne, Halland och Blekinge.
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Publiksegment
Alla
Ålder
30-39 år
40-54 år
55-74 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla

Känn ingen sorg

Foto: Linda-Maria Birbeck/Acne Drama

Känn ingen sorg har setts av signifikant fler i segmentet De medvetna. I
jämförelse med hur många som känner till filmen är det ganska få som har sett
den. Detta kan dock inte förklaras av att målgruppen består av personer som
konsumerar mindre film. Snarare är det andra faktorer som ligger bakom. En
möjlig förklaring är att den artist vars låttexter filmen bygger på är så pass
känd. Även om filmen inte intresserar alla Håkan Hellströms fans är det troligt
att en stor del av fanskaran har hört talas om filmen eller åtminstone känner
igen titeln. Framför allt i segmentet De äventyrliga är det många som känner till
filmen utan att ha sett den. Det är relativt få som känner till filmen bland De
traditionella.
Personer mellan 15 och 29 år är den åldersgrupp där flest har sett filmen.
Kännedomen om filmen är också högre här. Färre känner till filmen bland de
mellan 55 och 74 år.
Kvinnor och män såg filmen i lika hög grad och i samma visningsfönster. Men
kännedomen om filmen är lägre bland män.
Det är en högre andel som har sett filmen i Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Kalmar, Gotland och Västra Götaland. Kännedomen om filmen är
lägre i Skåne, Halland och Blekinge.

19

Publiksegment
De medvetna
Ålder
15-29 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Kalmar,
Gotland, Västra Götaland

Återträffen

Foto: Jonas Jörneberg/TriArt Film

Publiken för Återträffen återfinns inom alla publiksegment i ungefär lika hög
grad. Den är därmed en av få filmer där även De traditionella kan ses som en
primär målgrupp. I jämförelse med hur många som känner till filmen är det
ganska få som har sett den. En hög andel har samtidigt sett filmen via illegala
sajter. Detta tyder på att tillgången till filmen inte fullt ut har motsvarat
efterfrågan.
Sett till åldersgrupper sticker de mellan 55 och 74 år ut med en högre andel
tittare. Det är också en högre andel i denna grupp som har sett filmen på bio.
Bland de mellan 15 och 29 år såg istället en hög andel filmen via illegala sajter.
Samtidigt är det en högre andel som inte känner till filmen i denna åldersgrupp.
Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män vad gäller
tittandet på den här filmen.
Det finns inte heller några regionala skillnader avseende hur många som har
sett filmen. Andelen som såg filmen på bio var dock högre i
stockholmsregionen.
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Publiksegment
Alla
Ålder
55-74 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla

Hallåhallå

Foto: Peter Widing/Memfis Film

Andelen som sett Hallåhallå är ungefär lika hög för de tre segmenten De
äventyrliga, De medvetna och De sociala. Kännedomen om filmen är lägre än
för någon av de andra i undersökningen. Samtidigt är det relativt få av de som
känner till filmen som också har sett den, inte minst för De äventyrliga. Nästan
en fjärdedel såg filmen via illegala sajter. En förklaring kan vara att tillgången
till filmen inte fullt ut har motsvarat efterfrågan.
Det finns inga skillnader mellan olika åldersgrupper avseende de som sett
filmen. Det är dock en högre andel som har sett filmen på bio bland de mellan
55 och 74 år.
Det är signifikant färre män som sett filmen. Det är också en lägre andel män
som känner till den.
Det finns inga regionala skillnader i tittandet på filmen.
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Publiksegment
De äventyrliga
De medvetna
De sociala
Ålder
Alla
Kön
Kvinna
Region
Alla

LasseMajas detektivbyrå – von
Broms hemlighet

Foto: Fredrik Hjerling/Svensk Filmindustri

Andelen som sett LasseMajas detektivbyrå – von Broms hemlighet är ungefär
lika hög för de tre segmenten De äventyrliga, De medvetna och De sociala. Det
är få som har sett filmen i jämförelse med hur många som känner till den, vilket
delvis kan förklaras av att filmens primära målgrupp ligger utanför denna
undersökning. Eftersom bara personer mellan 15 och 74 år ingår så finns
troligtvis en stor del av de som har sett filmen inte med. Men i många fall har
sannolikt de barn som sett filmen sett den tillsammans med vuxna. De senare
syns i alla fall här. En annan förklaring till att få av de som känner till filmen
också har sett den kan vara att det rör sig om ett etablerat varumärke som
omfattar flera filmer, böcker och en tv-serie.
Personer mellan 40 och 54 år har i högre grad sett filmen än de övriga
åldersgrupperna.
Ungefär lika många kvinnor och män har sett filmen, men det är signifikant
färre män som har sett filmen på biograf. Det är också betydligt färre män som
känner till filmen.
Andelen som sett filmen är lika hög i alla regioner. Det är dock fler som känner
till den i Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland och Västra
Götaland.
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Publiksegment
De äventyrliga
De medvetna
De sociala
Ålder
40-54 år
Kön
Kvinna/Man
Region
Alla

Vi är bäst!

Foto: P-A Jörgensen/Memfis Film

De äventyrliga och De medvetna har i högre grad sett Vi är bäst! än de övriga
segmenten. Andelen som har sett filmen via illegala sajter är högre än för någon
annan film i undersökningen. Det kan förklaras av att dessa segment i högre
grad konsumerar film på detta sätt. Det är samtidigt få av de som känner till
filmen som också har sett den. En förklaring kan vara att tillgången till filmen
inte fullt ut har motsvarat efterfrågan.

Publiksegment
De äventyrliga
De medvetna
Ålder
30-39 år

Sett till olika åldersgrupper sticker de mellan 30 och 39 år ut med fler tittare.
Kvinnor och män har sett filmen i lika hög grad.

Kön
Kvinna/Man

Det finns inte heller några regionala skillnader avseende tittandet på den här
filmen.

Region
Alla
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Slutsatser
Skillnader mellan andelen som sett de olika filmerna i de fyra segmenten är relativt små. På gott och ont har
svensk film en väldigt bred målgrupp. En majoritet har sett två eller fler av de elva filmerna. Det innebär att
målgruppen för svensk film kan vara svår att ringa in i lanseringen och marknadsföringen av nya filmer, inte
minst i en omvärld där det blir allt svårare att hitta homogena grupper för ett budskap. Det finns en risk att
publiken för svensk film minskar i takt med att publiken blir mer fragmenterad.
Ingen av filmerna i analysen har setts av mer än 52 procent i något publiksegment. Andelen tittare i snitt för de
elva filmerna är inte högre än 22 procent i något av segmenten. Det finns alltså en potential att öka genomslaget i
alla segment.
Kännedomen om filmerna är generellt god. Men en utmaning är att få kunskapen om svenska filmer att leda till
intresse och konsumtion i högre grad. Både vad gäller marknadsföring och filmernas innehåll kan de fyra
publiksegmenten vara en utgångspunkt. Genom att låta filmer och lanseringar tydligare spegla de motiv som styr
filmkonsumtionen kan genomslaget för svensk film öka. De filmer som i denna analys kommer närmast ett visst
publiksegment är Sune på bilsemester, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och Känn ingen
sorg.
Segmentet De medvetna nås genom att fokusera på allvar, kunskap eller erotik. Analyser, detaljer, komplicerade
problem, djupa tankar och känslor är också perspektiv som tilltalar detta segment, liksom en känsla av
oberoende. Här kan en strategi vara att ta tillvara på ett engagemang som redan finns, en annan att erbjuda något
som har estetisk och teknisk kvalitet. Att belöna lojalitet kan vara ytterligare en strategi, till exempel genom
klubbar och medlemskort. Segmentet kan nås genom synlighet på festivaler. Det kan nås där det finns många
män, singlar/ensamstående utan hemmaboende barn och människor med en lägre hushållsinkomst än
genomsnittet. De kan också nås via tv-kanaler och webb-tv. De medvetna är också en viktig publik för nya
filmer. Av de elva filmerna är det Känn ingen sorg och Snabba Cash – Livet deluxe som har tydligast koppling
till detta segment.
Segmentet De sociala kan nås genom att fokusera på gemenskap, vänner, känslor och intima band. Att visa upp
filmupplevelsen som en social aktivitet och att erbjuda filmer som bidrar till att skapa en stämning av gemenskap
är lämpliga strategier. Segmentet kan nås där det finns många kvinnor, människor med högre hushållsinkomst än
genomsnittet och sambo, gifta eller personer i registrerat partnerskap. De sociala lockas av svenska filmer,
komedi, drama och romantiska komedier. Det är en viktig målgrupp för filmer på bio, gärna av det lättsammare
slaget, såsom Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.
För att nå segmentet De traditionella kan fokus vara på spänning och underhållning och på film som förströelse.
Att fokusera mindre på känslor och mer på hårda fakta kan vara en annan väg att nå denna publik. De
traditionella tilltalas av det bekanta och planerade, till exempel att känna till när en film visas i god tid. Det
nuvarande utbudet tilltalar dem i lägre grad. Att bredda utbudet, till exempel med fler äldre filmer, kan vara en
väg att nå detta segment. De kan nås där människor över 55 år finns, inte minst i huvudstadsområdet och i
områden där högutbildade, pensionärer, företagare samt singlar/ensamstående utan hemmaboende barn finns. De
traditionella ser hellre på film i ett senare skede när filmen finns tillgänglig på vanliga tv-kanaler och kan vara
en viktig målgrupp vad gäller svenska deckare eller kriminalfilmer. Generellt har de sett de elva filmerna i lägre
grad, men de ligger nära snittet för Monica Z.
Segmentet De äventyrliga kan nås genom att fokusera på starka upplevelser, nya perspektiv, en magisk känsla
eller ett flöde. Att få dem att stå i centrum, att känna att de är först och de som andra lyssnar på kan också vara
en väg att nå segmentet. De attraheras också av att vara med om att något roligt händer och att film är fest.
Förhandsvisningar, premiärer och galor kan till exempel vara intressanta för De äventyrliga. Att öka möjligheten
till spontana ”köp” av film kan vara en annan strategi. De äventyrliga kan nås där unga människor rör sig, på
klubbar, musikfestivaler och ”där det händer”, inte minst i mindre städer. Områden med många arbetare och/eller
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hyreslägenheter är också relevanta. De kan också nås via streaming-kanaler i högre grad än de andra segmenten.
De tycker om att vara först med att se nya filmer och håller sig uppdaterade gällande svenska filmer. De ser
oftare på film än de andra men ser inte oftare på svenska filmer, vilket kan tyda på att utbudet skulle kunna locka
dem i ännu högre grad. Av de elva filmerna ligger de närmast Snabba Cash – Livet deluxe, Sune på bilsemester
och Vi är bäst!.
Vilka är de 24 procenten som inte har sett någon av de elva filmerna? I något högre grad tillhör de segmentet De
traditionella. Eftersom detta segment främst ser film på tv är det troligt att många av filmerna kommer att nå ut
bredare här på längre sikt, när de visas på tv-kanaler. Det finns också de som inte har sett någon av filmerna i
övriga segment. De medvetna är det segment som ser oftast på svensk film, De sociala det som i högst grad
tycker att svenska filmer är av hög kvalitet. Det finns flera tecken på att svensk film har en svagare ställning
bland De äventyrliga, till exempel tycker de i lägre grad att svensk film är internationellt konkurrenskraftig.
Genomslaget för svensk film kan öka genom ett utbud som i högre grad intresserar De traditionella och De
äventyrliga. Å ena sidan den minst filmintresserade, å andra sidan den största filmkonsumenten. Men det kan
också vara en fråga om information och marknadsföring. Kännedomen om de elva filmerna är generellt lägre för
De traditionella.
Enligt undersökningen är det i segmenten De medvetna och De äventyrliga som konsumtionen via illegala
plattformar är som störst. Med tanke på de allvarliga problem som detta tittande har skapat i branschen är det
prioriterat att i högre grad få dessa segment att betala för de filmer de ser. Vad gäller det två övriga segmenten är
den främsta utmaningen snarare att öka filmintresset. Eftersom filmtittandet generellt är mindre här finns det en
potential att öka den totala filmkonsumtionen genom satsningar på De sociala och De traditionella.
Många olika faktorer påverkar självfallet att någon ser en viss film. Oavsett vilka motiv som finns bakom
påverkar även externa faktorer. Till exempel att filmen finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt
pris, att personen har kunskap om att filmen finns, att den motsvarar det den söker eller att andra närvarande vill
se den. Utbud av nya/specifika filmer är generellt mindre viktigt vid val av ett visningsfönster än bekvämlighet,
tillgänglighet/enkelhet och pris. Därmed är en viktig fråga också att utveckla affärsmodeller som i högre grad tar
hänsyn till en films hela livslängd.
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