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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad filmpubliken har för attityder till svensk film generellt 
och hur publiken till 14 aktuella svenska filmer ser ut. Rapporten kan ses som nummer två i en serie 
om vad som styr publikens val och vad filmen betyder i olika människors liv. Den bygger på en 
undersökning som marknadsundersökningsföretaget YouGov genomförde på uppdrag av 
Filminstitutet under perioden 8-15 oktober 2015. Sammanlagt har 3207 webbintervjuer genomförts 
med män och kvinnor, 15-74 år. 
 
Sammanfattningsvis visar rapporten att: 
 
● Publikens attityd till svensk film generellt är något sval.  I allmänhet skulle 41procent av 

filmtittarna rekommendera svensk film till andra. Flest håller med om att svenska filmer brukar ha 
bra skådespelare. Men få tycker att svensk film omfattar ett brett utbud av filmer. 
 

● Attityden till svensk film skiljer sig markant mellan olika grupper. Det finns ett samband mellan 
attityd till svensk film och generella motiv till att se på film. De som tillhör publiksegmentet De 
medvetna (ser film för att lära sig något) skulle i högre grad rekommendera svensk film till andra. 

 
● Det finns ett samband mellan attityd till svensk film och faktisk konsumtion. Även bland de som 

har sett tre eller fler av de svenska filmerna är De medvetna överrepresenterade. Tillsammans med 
kvinnor och 55–74-åringar är det den primära målgruppen för svensk film idag. 

 
● Många av filmerna i undersökningen har setts av samma publiksegment (De medvetna). Samtidigt 

har andelen av filmtittarna som har sett åtminstone en av filmerna minskat jämfört med den förra 
undersökningen, från 76 procent till 56 procent. 

 
● En möjlig strategi för att öka intresset för svensk film är att fokusera mer på de grupper som inte 

väljer svensk film idag. Exempel på möjliga insatser är att producera fler filmer som uppfattas 
som underhållande, välgjorda och med bra skådespelare, alternativt att lyfta dessa egenskaper mer 
i marknadsföringen av svenska filmer. Att öka synligheten på biografer, i videobutiker eller på 
streamingtjänster är en annan möjlighet. 

 
● En väg till att öka publiken för svensk film kan också vara att i ännu högre grad attrahera de som 

redan är intresserade. De medvetna, kvinnor och äldre kan nås i ännu högre grad till exempel 
genom att få svensk film att synas mer i tv-/radioprogram. 

 
● Det finns samtidigt ett behov av att öka intresset för svensk film generellt, i alla grupper. Tips från 

familj och vänner är den viktigaste informationskanalen för filmtittarna generellt. Att få 
människor att prata mer om svenska filmer kan därmed ses som den allra viktigaste frågan. 
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Inledning 

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? 

Dessa frågor försökte vi svara på i rapporten Vem såg filmen?1 för drygt ett år sen. Eftersom varje 
film är unik och nya filmer kommer hela tiden, såg vi redan från början ett behov av att följa dessa 
frågor löpande. Den här rapporten kan ses som nummer två i en serie om vad som styr publikens val 
och vad filmen betyder i olika människors liv. På lång sikt är målet med detta arbete att bidra till att 
öka publiken till svensk film och stärka filmens roll i det svenska samhället. 

I den första rapporten fokuserade vi särskilt på olika motiv att se film. Vi identifierade fyra 
publiksegment som särskiljdes av olika motiv. Även i denna rapport har vi använt en segmentering 
av publiken utifrån motiv. Samtidigt såg vi behov av mer kunskap om publikens attityder specifikt 
till svensk film. En teori är att resultaten för enskilda filmer påverkas negativt av att attityden till 
svensk film generellt är dålig. 

Syftet med denna rapport är dels att undersöka vad filmpubliken har för attityder till svensk film 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 svensk films utmaningar generellt. 

Rapporten bygger på en undersökning som marknadsundersökningsföretaget YouGov genomfört på 
uppdrag av Filminstitutet. Under perioden 8-15 oktober 2015 har sammanlagt 3207 webbintervjuer 
genomförts med män och kvinnor, 15-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen 
vad gäller kön, ålder och region. Av respondenterna uppgav 95 procent att de ser på film varje år. De 
flesta frågor i undersökningen ställdes inte till de resterande 5 procenten som inte ser på film. 

Inledningsvis beskrivs de publiksegment som har identifierats i undersökningen utifrån svaren på en 
fråga om motiv. De namn som segmenten har i denna rapport fanns inte med i intervjuerna utan har 
liksom i förra rapporten formulerats i analysen. Därefter beskrivs konsumtionslandskapet: hur 
mycket film som ses i Sverige idag och i vilka visningsfönster samt hur publiken får information om 
filmer de sen väljer att se. Det följande kapitlet handlar om publikens attityder till svensk film. I 
nästkommande kapitel analyseras publiken till fjorton svenska långfilmer från 2014 och 2015. 

Generellt i rapporten analyseras om något av publiksegmenten sticker ut från snittet för hela 
populationen och om det finns skillnader med avseende på kön, ålder, typ av ort och region, 
sysselsättning, utbildning och hushållets inkomst. 

De fjorton filmer som analyseras i rapporten är Micke & Veronica, Sune i fjällen, Jönssonligan - Den 
perfekta stöten, Pojken med guldbyxorna, Turist, Min så kallade pappa, Tusen bitar, Medicinen, 
Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter, Cirkeln, LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över Valleby, Filip & 
Fredrik presenterar Trevligt folk, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron och Gentlemen. 
Rapporten avslutas med några slutsatser av denna analys. 
                                                      
1 Rapporten finns på www.filminstitutet.se/analysochstatistik   

http://www.filminstitutet.se/analysochstatistik
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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 siffror2.  
 
Definitioner av begrepp 
Med befolkningen avser vi i denna rapport alla i åldern 15-74 år. Med filmtittarna avser vi de i denna 
åldersgrupp som ser på film minst en gång per år. 

Med vod avses video-on-demand, digitala tjänster för film. Med s-vod avses prenumererad video-on-
demand. Med t-vod avses video-on-demand med enstaka betalning.  

Vad gäller olika typer av orter använder vi i denna rapport följande begrepp: 

Huvudstadsområde:  Stockholmsområdet 
Mindre storstad:  Mer än 200 000 invånare – men ej huvudstadsområde 
Mellanstor stad:  50 000 – 200 000 invånare 
Mindre stad:    20 000 – 49 999 invånare 
Småstad:   Färre än 20 000 invånare 
Landsbygd:   Ej tätort 
 
De regionindelningar vi använder är: 

Stockholm:   Stockholms län 
Norra Sverige: Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 

och Norrbottens län 
Norra mellersta Sverige: Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Uppsala 

och Södermanlands län 
Södra mellersta Sverige: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Gotlands och Västra Götalands län 
Skåne, Halland och Blekinge: Skåne, Halland och Blekinge län 
 
Vad gäller hushållets inkomst använder vi följande begrepp: 

Låginkomsthushåll:  Mindre än 300 000 SEK 
Medelinkomsthushåll:  300 000 – 699 999 SEK 
Höginkomsthushåll:  700 000 SEK eller mer 
 
De sysselsättningsgrupper vi använder är: 

Pensionär/arbetslös:  Arbetar ej 
Studerande:   Studerande/lärling/elev 
Tjänsteman:   Anställd inom tjänstemannayrke 
Arbetare:   Anställd inom arbetaryrke 
Företagare:   Egen företagare 
 
För utbildning använder vi följande indelningar: 

Låg utbildning:  Högsta avslutade utbildning är grundskola/gymnasium 
Medelhög utbildning:  Högsta avslutade utbildning är eftergymnasial utbildning 

                                                      
2   På www.filminstitutet.se/analysochstatistik/ finns både rapporter och en dynamisk statistikfunktion som möjliggör sökningar på publiken 
för olika filmer. 
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Hög utbildning:  Universitet/högskola/forskarutbildning 
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Publiksegment 

Som nämns i inledningen analyseras i denna rapport genomgående skillnader mellan fyra 
publiksegment baserade på motiv att se film. I den förra undersökningen identifierades dessa 
publiksegment genom en klusteranalys. I denna undersökning har liknande publiksegment tagits 
fram, men med en annan metod. Istället för att ställa frågor om alla de motiv som fanns med i den 
förra undersökningen hade vi denna gång bara med de tre motiv som hade en tydlig effekt på 
klusteranalysen. De tre motiven är: 

1. Att umgås med familj/vänner 
2. Att lära sig något nytt 
3. Att uppleva skräck 

Utifrån svaren på frågan med dessa tre motiv kunde vi identifiera publiksegmenten utan att göra en 
klusteranalys. Publiksegmenten i denna undersökning bygger således på de i den förra men de är inte 
helt identiska. Var och en som svarat på frågorna om motiv återfinns liksom i förra undersökningen 
bara i ett segment. Men till skillnad från förra undersökningen finns det respondenter som inte ingår i 
något segment. Det innebär att segmenten är mer renodlade. De fyra publiksegmenten tillsammans 
motsvarar här cirka 80 procent av filmtittarna. De fyra publiksegmenten beskrivs nedan.  

De sociala 
• Ser film för att umgås med familj/vänner 

De sociala utmärks av att de ser film för att umgås med familj/vänner, och av att de inte ser film för 
att lära sig något nytt eller uppleva skräck.  De ser i snitt ca 90 filmer per år. De sociala utgör 31 
procent av filmtittarna. Men andelen som tillhör segmentet är högre bland 40–54-åringar, personer i 
höginkomsthushåll och tjänstemän. 

De medvetna 
• Ser film för att lära sig något nytt 

De medvetna utmärks av att de ser film för att lära sig något nytt.  De ser i snitt ca 130 filmer per år. 
De medvetna utgör 18 procent av filmtittarna. Men andelen som tillhör segmentet är högre bland 15–
29-åringar, boende i huvudstadsområdet, studerande och högutbildade. 

De äventyrliga 
• Ser film för att uppleva skräck 

De äventyrliga utmärks av att de ser film för att uppleva skräck, och av att de inte ser film för att lära 
sig något nytt. De ser i snitt ca 120 filmer per år. De äventyrliga utgör 12 procent av filmtittarna. 
Men andelen som tillhör segmentet är högre bland 15–29-åringar och 30–39-åringar, personer i 
låginkomsthushåll, studerande och lågutbildade. 

De traditionella 
• Ser film för att få underhållning 
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De traditionella utmärks av att de varken ser film för att umgås, för att lära sig något nytt eller för att 
uppleva skräck. Om de ser film är det främst för att få underhållning, vilket även gäller filmtittarna 
generellt. Totalt ser de ca 90 filmer per år i snitt. De traditionella utgör 20 procent av filmtittarna. 
Men andelen som tillhör segmentet är högre bland 55–74-åringar och pensionärer/arbetslösa. 
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Konsumtions-
landskapet 

I detta kapitel beskrivs dels var publiken ser på film ifråga om olika visningsfönster, dels hur 
publiken får information om de filmer de väljer att se. 

Visningsfönster 
I undersökningen ställdes en fråga om hur ofta man ser på film i olika visningsfönster. Totalt sett ser 
95 procent av befolkningen på långfilm varje år. 52 procent ser på film varje vecka. Hur stor andel 
som ser film i olika visningsfönster framgår i diagrammet nedan. 
 
Andel av befolkningen som ser film i olika visningsfönster 

 

Man kan skilja på det vardagliga filmtittandet, det som sker varje vecka, och det tittande som sker 
mer sällan. Vad gäller det vardagliga tittandet är det tv-kanaler, s-vod, filmkanaler i tv, webb-tv och 
illegala sajter som är de vanligaste visningsformerna.3  

                                                      
3 Denna undersökning bygger på respondenternas självskattning kring sin konsumtion av film, bland annat i olika fönster. Ett generellt 
problem vid självskattning kan vara att respondenterna ger socialt önskvärda svar, vilket kan leda till underrapportering när det gäller 
frågor om illegal verksamhet. 
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Tv-kanaler är särskilt vanligt i åldersgruppen 55-74 år. S-vod är å andra sidan vanligare i 
åldersgrupperna 15-29 år och 30-39 år, samt bland De medvetna och De äventyrliga, boende i 
huvudstadsområde, studerande och tjänstemän. Filmkanaler i tv är vanligare bland 40–54-åringar, 
personer i höginkomsthushåll och med medelhög utbildning. Webb-tv är vanligare bland De 
medvetna och 15–29-åringar. Illegala sajter används i högre utsträckning av De äventyrliga, samt av 
män, 15–29-åringar, studerande och personer i låginkomsthushåll. 

Ser man på hur många som nås totalt sett på ett år är dock biografen viktigare än de flesta andra 
visningsfönster. Bara tv-kanaler används av en större del av befolkningen. Fysisk köpfilm och t-vod 
används också av relativt många, även om det för de flesta sker sällan. 

Hur stor andel av befolkningen som ser film på bio i olika åldersgrupper framgår av diagrammet 
nedan. Det är fler som ser film på bio bland De sociala, 15–29-åringar och 30–39-åringar, boende i 
huvudstadsområde, studerande, tjänstemän, högutbildade samt personer i höginkomsthushåll. 
Andelen som går på bio minst en gång i kvartalet är högre för De sociala och De medvetna, liksom 
för 15–29-åringar, boende i huvudstadsområde och mindre storstad samt tjänstemän och 
högutbildade.  

Fysisk köpfilm är ett vanligare sätt att se på film bland De medvetna och 40–54-åringar. T-vod är 
vanligare bland De medvetna och personer i höginkomsthushåll. 

Att besöka en filmfestival är det minst vanliga sättet att se film på. Bara 9 procent av befolkningen 
ser film på festivaler varje år. Fler går dock på filmfestival bland De medvetna, högutbildade och 
boende i mindre storstäder. 

Informationskanaler 
I undersökningen ställdes också en fråga om hur filmtittarna brukar höra talas om de filmer de sen 
väljer att se. Som framgår i diagrammet nedan är det allra vanligaste att vänner, kolleger och familj 
tipsar om filmer. I synnerhet är detta vanligt för kvinnor, 15–29-åringar och 30–39-åringar samt 
studerande. De är också vanligare i alla publiksegment förutom De traditionella. 

Filmrecensioner är en betydligt ovanligare informationskälla, men samtidigt den näst vanligaste. 
Framförallt är detta en viktig informationskanal för De medvetna, tjänstemän, personer i 
höginkomsthushåll, högutbildade och boende i Stockholmsregionen. 

Att få information om filmer direkt på biografen, i videobutiken eller på streamingtjänsten är också 
vanligt. Framförallt gäller det för De sociala, kvinnor, 15–29-åringar och 30–39-åringar, tjänstemän 
och arbetare, högutbildade samt boende i Stockholmsregionen och i mindre storstad. 

Lika vanligt är det att få information om filmer från tv-reklam. Detta är också vanligare bland De 
sociala och kvinnor, samt för De äventyrliga, arbetare och personer med låg och medelhög 
utbildning. 

29 procent får information om filmer på sociala medier. Detta är särskilt vanligt bland De medvetna 
och De äventyrliga, 15–29-åringar och 30–39-åringar, studerande samt boende i småstad. 

Tidningsannonser är en viktig informationskanal för 27 procent av filmtittarna. Den är särskilt viktig 
för kvinnor, 55–74-åringar och pensionärer/arbetslösa. 
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Andel av filmtittarna som brukar höra talas om filmer genom olika informationskanaler 

 
23 procent av filmtittarna påverkas av webbreklam i sina filmval. Andelen är högre i åldersgruppen 
15-29 år samt för De medvetna och De äventyrliga, studenter, arbetare och boende i småstad. 

Filmsajter och filmbloggar på internet är en viktig kunskapskälla för 18 procent av filmtittarna. 
Andelen är högre för De medvetna och De äventyrliga, samt för män, 15–29-åringar och 30–39-
åringar, studerande och boende i mindre stad.  

För 13 procent av filmtittarna påverkar annonser utomhus och i kollektivtrafiken filmvalen. Fler nås 
på detta sätt i åldersgruppen 15-29 år samt bland De medvetna, studerande och boende i 
huvudstadsregionen.  

Filmgalor som Oscarsgalan och Guldbaggen har en effekt på filmvalen för en tiondel av filmtittarna. 
Detta gäller i högre grad för De medvetna, kvinnor och högutbildade.  

Filmklubbar och filmfestivaler är det ovanligaste sättet att få information om nya filmer. Bara fem 
procent av filmtittarna anger det som en informationskanal. Andelen är något högre för De medvetna 
och boende i huvudstadsområdet.  
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Attityder till svensk 
film 

I undersökningen ställdes en fråga om attityder till svensk film. Respondenterna fick ange hur bra 
eller dåligt de tycker att de egenskaper som syns i diagrammet nedan stämmer in på svensk film. 
Procenttalen i diagrammet avser de som svarat ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt”. 

Andel av filmtittarna som tycker att följande egenskaper stämmer in på svensk film 

 

Det som flest håller med om är att svensk film har bra skådespelare och är underhållande. Ungefär 
hälften av filmtittarna tycker att detta stämmer in helt eller ganska bra på svensk film. Få håller med 
om att svensk film omfattar ett brett utbud av filmer, att svensk film är originell och tar upp aktuella 
ämnen och samhällsfrågor. Det är också relativt få som tycker att de kan relatera till svenska filmer 
och att svenska filmer är spännande. 

Detta säger dock ingenting om hur viktiga dessa egenskaper är i publikens val av film. Men från den 
förra undersökningen vet vi bland annat att 93 procent av filmtittarna ser film för att få underhållning 
samt att 91 procent ser filmer som framkallar glädje/skratt och 90 procent ser filmer som framkallar 
spänning. Mot den bakgrunden kan det ses som lågt att 50 procent upplever att svensk film är 
underhållande, 42 procent rolig och 39 procent spännande. Att bilden av svensk film är något negativ 
stöds också av att mindre än hälften, 41 procent, uppger att de generellt skulle rekommendera 
svenska filmer till andra. 
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Attityden till svensk film skiljer sig tydligt mellan olika grupper. Fler skulle rekommendera svensk 
film till andra bland De medvetna, kvinnor, 40–54-åringar och 55–74-åringar, personer i 
medelinkomsthushåll och arbetare. Kvinnor, 55–74-åringar och arbetare tycker också att svensk film 
är underhållande och spännande i högre grad. Det är dessutom vanligare att kvinnor och 55–74-
åringar tycker att svensk film har bra skådespelare. 

Minst benägna att rekommendera svensk film till andra är De äventyrliga och De traditionella, män, 
15–29-åringar, studerande samt boende i huvudstadsområdet och mindre storstäder. Bland män, 15–
29-åringar och boende i huvudstadsområdet är det också fler som invänder mot att svensk film är 
rolig, spännande och underhållande samt att svensk film har bra skådespelare.  
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Filmerna i 
undersökningen 

I undersökningen ställdes frågor om 14 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 2014 – februari 2015. 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. Filmerna syns i diagrammet nedan. 

Genomslag för filmerna bland filmtittarna 

 

En majoritet av filmtittarna har sett åtminstone en av de fjorton filmerna, men 44 procent har inte sett 
någon av filmerna. Genomslaget för filmerna mätt i både kännedom och tittare varierar dock stort. 
Micke & Veronica är den film som flest har sett. Men kännedomen är större för såväl Sune i fjällen, 
Jönssonligan – Den perfekta stöten som Pojken med Guldbyxorna. Lägst andel tittare hade 
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Gentlemen, En duva satt på en gren och funderade på tillvaron och Filip & Fredrik presenterar 
Trevligt folk. Kännedomen var dock också låg för dessa filmer, liksom för Medicinen. Att en hög 
andel av de som känner till en film även har sett den kan bland annat vara ett tecken på att filmen har 
marknadsförts effektivt. I denna undersökning är det Micke & Veronica, Medicinen och Tusen bitar 
som har setts av flest i förhållande till hur många som känner till dem. LasseMajas detektivbyrå - 
Skuggor över Valleby är den film som nått ut i lägst grad bland de som känner till den. Det ska dock 
påpekas att undersökningen inte omfattar personer under 15 år vilket gör att resultatet för barnfilmer 
inte ger hela bilden för dessa filmer. 

Kännedomen om filmerna är generellt lägre än i den förra undersökningen, i snitt 53 procent jämfört 
med 73 procent. Andelen av de som känner till en film som också har sett den är i snitt 19 procent för 
de 14 filmerna. Det högsta värdet är 29 procent, vilket kan jämföras med 50 procent i förra 
undersökningen. I den förra undersökningen ingick Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann, en exceptionell publikframgång som påverkade resultatet. 

Tabellen nedan anger respondenternas svar på frågan om var de först såg filmen (andel tittare per 
fönster). 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. Högst andel tittare på biograf hade En duva satt på en gren och funderade på tillvaron, 
Gentlemen och Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk. 

 Biograf Fysisk 
köp-
/hyrfilm 

Vod Illegal 
sajt 

Annan 
plats/ 
kommer 
ej ihåg 

Micke & Veronica 37 % 13 % 18 % 21 % 12 % 
Sune i fjällen 28 % 20 % 15 % 20 % 18 % 
Jönssonligan - Den perfekta stöten 24 % 14 % 18 % 24 % 20 % 
Turist 37 % 11 % 20 % 18 % 14 % 
Min så kallade pappa 26 % 12 % 22 % 23 % 18 % 
Pojken med guldbyxorna 21 % 16 % 15 % 21 % 28 % 
Tusen bitar 34 % 11 % 16 % 6 % 33 % 
Medicinen 30 % 13 % 25 % 17 % 15 % 
Cirkeln 34 % 16 % 13 % 29 % 8 % 
Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter 23 % 13 % 14 % 12 % 38 % 
LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över 
Valleby 

36 % 17 % 18 % 11 % 18 % 

Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk 40 % 13 % 17 % 14 % 17 % 
En duva satt på en gren och funderade 
på tillvaron 

53 % 12 % 10 % 12 % 13 % 

Gentlemen 51 % 11 % 11 % 14 % 13 % 
 
De filmer som enligt undersökningen är mest utsatta för illegal spridning är Cirkeln, Jönssonligan – 
Den perfekta stöten och Min så kallade pappa. I snitt har 17 procent av tittandet på de fjorton 
filmerna skett på illegala sajter. Det är högre än de 13 procent som de illegala plattformarna utgör av 
filmkonsumtionen totalt, vilket kan förklaras av att det rör sig om nya titlar. De som använder illegala 
sajter gör det ofta för att se nya titlar. Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter, Tusen bitar och Pojken 
med guldbyxorna sågs till stor del på annan plats än biograf, fysisk köp-/hyrfilm, vod och illegal sajt. 
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Vad gäller Tusen bitar beror det troligtvis på att filmen hade visats på tv när undersökningen 
genomfördes. Vad gäller de två andra titlarna kan en förklaring vara att vissa har förväxlat filmerna 
med de tv-serier som helt eller delvis har samma titlar. 

I undersökningen fick respondenterna också sätta ett betyg på filmerna de sett på en skala från 1 till 
5. Genomsnittliga betyg för filmerna redovisas i tabellen nedan tillsammans med betygsindex baserat 
på svenska filmrecensioner.  

 Medelbetyg i 
undersökningen 

Betygsindex 
recensenter4 

Micke & Veronica 3,82 2,47 
Sune i fjällen 3,58 1,98 
Jönssonligan - Den perfekta stöten 3,56 2,75 
Turist 3,60 3,81 
Min så kallade pappa 3,81 3,41 
Pojken med guldbyxorna 3,63 2,96 
Tusen bitar 4,35 4,14 
Medicinen 3,70 2,51 
Cirkeln 3,69 3,52 
Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter 3,78 2,95 
LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över Valleby 3,76 3,03 
Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk 4,09 3,61 
En duva satt på en gren och funderade på tillvaron 3,90 3,90 
Gentlemen 3,88 2,96 
 

Högst betyg av både filmtittarna i undersökningen och filmkritikerna fick Tusen bitar. Generellt gav 
publiken filmerna dock högre betyg än recensenterna. Den enda filmen som fick ett sämre betyg av 
publiken än av recensenterna var Turist. Störst skillnad mellan publikens och filmkritikernas betyg 
var det för Sune i fjällen, Micke & Veronica och Medicinen. 

 

  

                                                      
4 Betygsindex bygger på ett genomsnitt från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Metro, Aftonbladet, 
Expressen, Helsingborgs Dagblad, Upsala Nya Tidning, TV4 Nyhetsmorgon, SVT morgon, moviezine.se, TT Spektra, SR P4 
Filmprojektet/SR P4 radio Stockholm. Annan betygsskala än 0-5 har räknats om till rätt enhet. Minst fem källor behövs för redovisning. 
Mätningen inleddes 2006, så för filmer som hade premiär tidigare finns inget betygsindex. 
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Analys av 
filmernas publik 

I detta kapitel beskrivs publiken för de elva filmerna mer detaljerat. För varje film analyseras vilket 
eller vilka publiksegment som framförallt har sett filmen, och om publiken varierar med avseende på 
kön, ålder, vilken typ av ort och region den bor i, sysselsättning, utbildning och hushållets inkomst.  

Först ges här en överblick av de kopplingar som finns mellan de olika filmerna och de fyra 
publiksegmenten. Ett plustecken i tabellen nedan indikerar att publiksegmentet har sett filmen i högre 
grad än filmtittarna generellt, ett minustecken att segmentet har sett filmen i lägre grad. Saknas det ett 
tecken har segmentet sett filmen i samma utsträckning som filmtittarna generellt. 

Filmtitel De sociala De medvetna De äventyrliga De traditionella 

Micke & Veronica    - 
Sune i fjällen    - 
Jönssonligen – Den 
perfekta stöten  +    
Turist  +   
Min så kallade pappa     
Pojken med guldbyxorna     
Tusen bitar  + - + 
Medicinen     
Tjuvarnas jul – Trollkarlens 
dotter    - 
Cirkeln  + +  
LasseMajas detektivbyrå – 
Skuggor över Valleby  +  - 
Filip & Fredrik presenterar 
Trevligt folk  + -  
En duva satt på en gren 
och funderade på tillvaron  +  -  
Gentlemen  + -  
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Foto: Jonath Mathew 

 
Micke & Veronica 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla utom 
De traditionella 

Alla Kvinnor Alla 

 
Micke & Veronica har nått ut till alla publiksegment i lika hög grad, förutom De traditionella där 
färre har sett den. Filmen har i högre grad setts av kvinnor och arbetare. Färre har sett den bland män, 
pensionärer/arbetslösa, företagare och högutbildade.  

Kännedomen om filmen är större i segmentet De sociala och bland kvinnor, tjänstemän och arbetare. 
En relativt hög andel av de som känner till filmen har också sett den. 

En hög andel såg filmen på bio, i synnerhet bland 40–54-åringar och boende i norra mellersta 
Sverige. Det var också en relativt hög andel som såg filmen på illegala sajter.  

Fler har gett filmen ett högt betyg i segmentet De äventyrliga. 
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Foto: Malin Holm 

 
Sune i fjällen 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla utom 
De traditionella 

Alla utom 15-29 år Båda Alla utom 
huvudstadsområde 

 
Sune i fjällen har setts av alla publiksegment i lika hög grad, förutom De traditionella där färre har 
sett den. Filmen har i högre grad setts av arbetare och personer med medelhög utbildning. 15–29-
åringar, personer i huvudstadsområde och med hög utbildning har sett den i lägre grad. 

Kännedomen om filmen är större i segmentet De äventyrliga och bland kvinnor, lågutbildade samt 
boende i Norra mellersta Sverige och i småstad. Ingen av dessa grupper har dock sett filmen i högre 
grad. 

En relativt hög andel har sett filmen på fysisk köpfilm/hyrfilm. 

Kvinnor tycker i högre grad att filmen är bra. Eftersom kännedomen om filmen också är större bland 
kvinnor är det förvånande att inte kvinnor har sett filmen i högre grad. En möjlig förklaring är att 
både män och kvinnor främst har sett filmen tillsammans med barn och anpassat sig efter deras val.  

Från en särskild publikundersökning med barn5 vet vi att en betydligt högre andel har sett filmen i 
åldersgruppen 6-14 år, i synnerhet de mellan 10 och 14 år.  Medelbetyget för filmen var också högre 
bland barn mellan 6 och 14 år. 

                                                      
 
5 Läs mer i rapporten ”Hur ser barn på svensk film?”. Den finns på www.filminstitutet.se.  

http://www.filminstitutet.se/
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Foto: Niklas Maupoix 

 
Jönssonligan – Den perfekta stöten 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
 

15-29 år Båda Alla 

Jönssonligan – Den perfekta stöten har i högre grad setts av De medvetna än de andra 
publiksegmenten. Fler har också sett filmen bland 15–29-åringar och personer i låginkomsthushåll. 
Färre har sett filmen inom segmentet De traditionella och bland de mellan 40 och 54 år. 

Kännedomen om filmen är större i segmentet De sociala och bland 55–74-åringar. Men dessa 
grupper har inte sett filmen i högre grad. 

En relativt hög andel har sett filmen på illegala sajter. Det kan förklaras av att filmen till stor del har 
lockat en yngre publik. Andelen som såg filmen på illegala sajter var särskilt hög bland 15–29-
åringar, 30–39-åringar, personer i låginkomsthushåll, studerande och män.  
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Foto: Fredrik Wenzel 

 
Turist 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
 

55-74 år Båda Huvudstadsområde 

Turist har nått ut till De medvetna mer än till andra publiksegment. Den har också setts av de mellan 
55-74 år, boende i huvudstadsområde och pensionärer/arbetslösa i högre grad. Den har i lägre grad 
setts av 15–29-åringar, boende på landsbygd och arbetare. 

Kännedomen om filmen är större i segmentet De medvetna och bland 55–74-åringar, personer i 
hushåll med medelhög inkomst, högutbildade samt boende i huvudstadsområdet. Detta speglar 
ganska väl vilka grupper som främst har sett filmen. 

En jämförelsevis hög andel har sett filmen på bio och vod. Det kan förklaras av att den lockat 
segmentet De medvetna och Stockholmare i högre grad, eftersom dessa grupper i högre grad ser film 
i dessa visningsfönster. Andelen som sett filmen på bio är särskilt högt bland 55–74-åringar och 
boende i huvudstadsområde. 

Personer i höginkomsthushåll tycker i högre grad att filmen är bra än andra. 
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Foto: Walt Disney Company Nordic 

 
Min så kallade pappa 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla 
 

Alla Kvinnor Alla utom landsbygd 

Min så kallade pappa har setts av alla publiksegment i lika hög grad. Men fler har sett filmen bland 
kvinnor, boende i norra Sverige, personer i låginkomsthushåll och arbetare. Färre har sett filmen 
bland män, pensionärer/arbetslösa, tjänstemän och boende på landsbygd.  

Kännedomen om filmen är större bland kvinnor, men mindre i segmentet De traditionella samt 
boende i Skåne, Halland och Blekinge och på landsbygd. Att De traditionella ändå har sett filmen i 
lika hög grad som de andra segmenten pekar på att marknadsföringen har fungerat särskilt väl för de i 
detta segment som har nåtts av den. 

En relativt hög andel har sett filmen på illegala sajter. Det kan förklaras av att den har nått ut brett 
bland personer i låginkomsthushåll. En högre andel såg filmen på biograf i segmentet De 
traditionella och bland 55–74-åringar. I segmentet De sociala såg fler filmen på vod. 

Det är fler som har gett filmen ett högt betyg bland 40–54-åringar. 
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Foto: Niklas Maupoix 

 
Pojken med guldbyxorna 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla 
 

40-54 år Båda Alla 

Pojken med guldbyxorna har setts av alla publiksegment i lika hög grad. Men fler har sett filmen 
bland de mellan 40-54 år och bland personer i låginkomsthushåll. Färre har sett filmen bland de med 
hög utbildning.  

Kännedomen om filmen är högre i segmentet De äventyrliga. Det är också fler kvinnor än män som 
känner till filmen. Men ingen av dessa grupper har sett filmen i högre grad. 

En relativt låg andel såg filmen på bio, vilket kan förklaras av att personer i låginkomsthushåll har 
sett den i högre grad. Fler har sett filmen på bio bland de som bor i Stockholm.  Män såg i högre grad 
filmen på illegala sajter, vilket kan förklaras av att män generellt ser film på detta sätt mer. 

Kvinnor tycker i högre grad att filmen är bra. Att kvinnor inte har sett filmen i högre grad än män 
hänger troligtvis ihop med att det är en barnfilm som många vuxna har sett för barnens skull. 

Från publikundersökningen med barn vet vi att fler har sett den i åldersgruppen 6-14 år, och i särskilt 
hög grad de mellan 10 och 14 år. Det är en särskilt hög andel som har sett filmen bland barn som ser 
på film för att umgås och bland barn som brukar se film på bio. Barnen gav också filmen ett högre 
snittbetyg. 
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Foto: Björn Afzelius 

 
Tusen bitar 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
De traditionella 

55-74 år Båda Alla 

 
Tusen bitar har i högre grad setts av De medvetna och De traditionella. Den har också setts av 55–
74-åringar, och pensionärer/arbetslösa i högre grad. Den har i lägre grad setts av De äventyrliga, 15–
29-åringar, 30–39-åringar, studenter och arbetare.  

Kännedomen om filmen är större bland De medvetna, 55–74-åringar, pensionärer/arbetslösa och 
högutbildade. Detta speglar i stort sett vilka som har sett filmen i högre grad. Undantaget är 
segmentet De traditionella som har sett filmen i högre grad trots att kännedomen om filmen inte är 
större här. 

Många har sett filmen på biograf och på annan plats än fysisk köp-/hyrfilm, vod och illegala sajter. 
Det förra kan förklaras av många har sett den i segmentet De medvetna. Särskilt många såg filmen på 
bio i åldersgruppen 55-74 år. Att många sett den på annan plats beror troligtvis på att filmen visades 
på tv innan undersökningen genomfördes. Det kan i sin tur förklara att många i segmentet De 
tradionella har sett den. 

Pensionärer/arbetslösa och de mellan 55-74 år har i högre grad gett filmen ett högt betyg. 
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Foto: Tony Nutley/Sweetwater 

 
Medicinen 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla 
 

Alla Kvinnor Mellanstor stad 

Medicinen har setts av alla publiksegment i lika hög grad. Filmen har i högre grad setts av kvinnor, 
boende i norra mellersta Sverige, boende i mellanstor stad, personer i låginkomsthushåll och arbetare. 
Den har setts i lägre grad av män, personer i höginkomsthushåll, studenter och tjänstemän. 

Kännedomen om filmen är större bland kvinnor och arbetare. Kännedomen om filmen är mindre i 
segmentet De traditionella, trots att detta segment har sett filmen i lika stor utsträckning som de 
andra.  

En förhållandevis hög andel såg filmen på bio och på vod. Andelen som såg den på bio var högre 
bland 55–74-åringar, tjänstemän och högutbildade. 
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Foto: Niklas Alexandersson 

 
Cirkeln 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
De äventyrliga 
 

15-29 år Båda Alla 

Cirkeln har setts av De medvetna och De äventyrliga i högre grad. Det är också fler som har sett 
filmen bland de mellan 15 och 29 år och studenter. Färre har sett den bland De traditionella, de 
mellan 55 och 74 år och pensionärer/arbetslösa. 

Kännedomen om filmen är större i segmenten De medvetna och De äventyrliga, samt bland kvinnor, 
15–29-åringar och studenter. Trots att det är färre män som känner till filmen har män sett den i lika 
hög grad som kvinnor.  

En hög andel såg filmen på bio och på illegala sajter. Det kan förklaras av att filmen särskilt har nått 
ut till segmenten De medvetna och De äventyrliga samt till unga tittare.  

Från publikundersökningen med barn vet vi att en högre andel har sett den i åldersgruppen 10-14 år. 
Den har också setts i högre grad av flickor. Barnen gav också filmen ett högre snittbetyg än 
respondenterna i denna undersökning. 
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Foto: Baldur Bragason/Yellow Bird 

 
Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
Alla utom 
De traditionella 

Alla Båda Alla 

 
Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter har setts av alla segment i lika stor utsträckning, med undantag 
för De traditionella där färre har sett den. Den har nått alla åldersgrupper och båda könen i lika stor 
utsträckning. 

Kännedomen om filmen är större i segmentet De sociala samt bland kvinnor och boende i Södra 
mellersta Sverige. Kännedomen är lägre i segmentet De traditionella samt bland män, 55–74-åringar, 
och boende i Norra Sverige. Med undantag för De tradionella har dessa grupper dock sett filmen i 
lika hög grad som andra. 

En hög andel har sett filmen på annat sätt än biograf, fysisk köp/hyrfilm, vod och illegala sajter. En 
trolig förklaring till det är att ett flertal har förväxlat filmen med den tv-serie med liknande titel som 
tidigare visats.  

Från publikundersökningen med barn vet vi att en högre andel har sett filmen bland 6-14-åringar. 
Barnen gav också filmen ett högre snittbetyg än filmtittarna mellan 15 och 74 år. 
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Foto: Svensk Filmindustri 

 
LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över Valleby 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
 

40-54 år Båda Alla 

LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över Valleby har setts av fler i segmentet De medvetna. Den har 
också setts i högre grad av de mellan 40 och 54 år. Färre har sett den i segmentet De traditionella, 
bland de mellan 15 och 29 år samt företagare.  

Det är färre män och studenter som känner till filmen, men den har setts av dessa grupper i lika stor 
utsträckning som filmtittarna generellt.  

En hög andel har sett filmen på bio. Det kan relateras till att De medvetna har sett filmen i högre 
grad. 

Det är fler som tycker att den är bra bland 40–54-åringar. 

Från publikundersökningen med barn vet vi att en betydligt högre andel har sett filmen i 
åldersgruppen 6-14 år. Filmen fick också ett högre snittbetyg av barnen än av respondenterna i denna 
undersökning. 
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Foto: ThelmaLouise 

 
Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 15-29 år Båda Huvudstadsområde 
 
Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk har i högre grad setts av publiksegmentet De medvetna. Den 
har också setts av fler bland 15–29-åringar, personer i låginkomsthushåll och boende i Stockholm. 
Den har setts i lägre grad av De äventyrliga, 40–54-åringar, boende i norra Sverige och i Skåne, 
Halland och Blekinge samt boende på landsbygd. 

Kännedomen om filmen är större i segmentet De medvetna samt bland 15–29-åringar, boende i norra 
mellersta Sverige och studenter. 

En hög andel såg filmen på bio. Det kan förklaras av att De medvetna och boende i 
huvudstadsområdet har sett filmen i högre grad. Med tanke på att den har lockat de unga tittarna i 
hög grad är det anmärkningsvärt att inte fler har sett den på illegala sajter. 

Kvinnor tycker i större omfattning än män att filmen är bra. Men kvinnor har inte sett filmen i högre 
grad. Kännedomen om filmen är inte heller större bland kvinnor. 
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Foto: Studio24 

 
En duva satt på en gren och funderade på tillvaron 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
 

55-74 år Båda Alla utom landsbygd 

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron har i högre grad setts av publiksegmentet De 
medvetna. Den har också setts i högre grad av de mellan 55 och 74 år och personer med hög 
utbildning. Färre har sett filmen i segmentet De äventyrliga, bland boende på landsbygd, arbetare och 
personer med låg utbildning.  

Kännedomen om filmen är större i segmentet De medvetna samt bland 55–74-åringar, boende i 
huvudstadsområdet, pensionärer/arbetslösa, företagare och högutbildade. Detta speglar till viss del 
vilka som har sett filmen mest. Ett undantag är dock att boende i huvudstadsområdet inte har sett den 
mer än filmtittarna generellt.  

Mer än hälften, 53 procent, såg filmen på bio. Det var högre än för någon annan film i 
undersökningen. En förklaring till detta är att den lockat segmentet De medvetna samt högutbildade. 
Andelen som såg filmen på bio var särskilt hög bland 55–74-åringar. 

Fler tycker att filmen är bra bland de mellan 55 och 74 år. 
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Foto: Nadja Hallström 

 
Gentlemen 

Publiksegment Ålder Kön Typ av ort 
De medvetna 
 

Alla Båda Alla utom landsbygd 

Gentlemen har i högre grad setts av De medvetna.  Den har också setts av fler bland de med hög 
utbildning. Färre har sett den inom segmentet De äventyrliga, bland boende i norra Sverige och på 
landsbygd samt personer med låg utbildning.  

Kännedomen om filmen är större i segmentet De medvetna samt bland 55–74-åringar, boende i 
huvudstadsområdet och högutbildade. Varken 55–74-åringar eller boende i huvudstadsområdet har 
dock sett filmen mer än andra. 

En mycket hög andel har sett filmen på bio. Det kan förklaras med att den i högre grad har setts av 
segmentet De medvetna samt högutbildade. Särskilt många såg filmen på biograf bland de med hög 
utbildning. 
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Slutsatser 

Publikens attityd till svensk film är generellt något sval. I allmänhet skulle 41procent av filmtittarna 
rekommendera svensk film till andra. Flest håller med om att svenska filmer brukar ha bra 
skådespelare. Men få tycker att svensk film omfattar ett brett utbud av filmer. 

Attityden till svensk film skiljer sig markant mellan olika grupper. Det finns ett samband mellan 
attityd till svensk film och generella motiv till att se på film. De som tillhör publiksegmentet De 
medvetna skulle i högre grad rekommendera svensk film till andra. Det gäller också kvinnor, 40–74-
åringar, personer i medelinkomsthushåll och arbetare. 

Samtidigt finns det ett samband mellan attityd till svensk film och faktisk konsumtion. Även bland de 
som har sett tre eller fler av de svenska filmerna är De medvetna och kvinnor överrepresenterade. Det 
här kan beskrivas som den målgrupp som främst nås av svensk film idag. Dessutom kan man lägga 
till de äldre till denna grupp. När 55–74-åringarna ser nya svenska filmer ser de dem ofta på biograf. 
Med tanke på biografens viktiga roll för både ekonomin i branschen och filmens synlighet i samhället 
har detta en central betydelse. 

Åtta av de 14 filmerna har i högre grad setts av De medvetna. Samtidigt har andelen som sett 
åtminstone en av filmerna minskat jämfört med den förra undersökningen, från 76 procent till 56 
procent. Det kan bero på att urvalet av filmer den här gången inte inkluderade någon publiksuccé på 
samma nivå som Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, som ingick i den förra 
undersökningen. Men man kan också tolka det som att intresset för svensk film har minskat och i 
högre grad koncentrerats till en specifik grupp. Andelen som har sett minst två av filmerna har 
minskat från 53 procent till 34 procent. 

En möjlig strategi för att öka intresset för och publiken till svensk film är att fokusera mer på de 
grupper som inte väljer svensk film idag. De som är minst intresserade av svensk film kan delas in i 
fem olika grupper. Det är dels de i segmenten De traditionella och De äventyrliga, dels unga 
filmtittare (15-29 år), män och boende i storstäder (framförallt Göteborg, Malmö och Uppsala). Hur 
kan man nå dessa fem grupper i högre grad? 

Vad gäller De traditionella är en viktig insats helt enkelt att öka kunskapen om nya svenska filmer. 
För flera av filmerna i undersökningen är kännedomen lägre i detta segment, trots att filmerna har 
setts av lika många här som i andra segment. Att producera fler svenska filmer i genrer som komedi 
och thriller/kriminal är en annan möjlig strategi. Men det kan också handla om att på andra sätt skapa 
en bild av svenska filmer som roliga, spännande, underhållande och som något denna grupp kan 
relatera till. En möjlig insats är också att göra det enklare, billigare och mer lockande att gå på bio för 
pensionärer, i synnerhet de som går ensamma. I denna undersökning är Tusen bitar en film som har 
lockat det segmentet. 

De äventyrliga kan nås i större utsträckning genom att satsa mer på skräckfilm och komedier och 
genom att marknadsföra svensk film genom tv-reklam, webbreklam och sociala medier. Av filmerna 
i denna undersökning har Cirkeln setts av det segmentet i högre grad. 
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Unga mellan 15 och 29 år är mer kritiska till svensk film överlag. De sticker framförallt ut genom att 
de är mer missnöjda med skådespelarna samt kvaliteten på filmerna. Men de har ändå sett flera av de 
svenska filmerna i högre utsträckning än andra. Det gäller Jönssonligan – Den perfekta stöten, 
Cirkeln och Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk. Dessa filmer hade troligtvis nått en större 
publik om de i ännu högre grad hade tilltalat just de yngre tittarna. För att öka intresset i denna grupp 
kan en insats vara att investera i filmer med skådespelare som är populära bland unga. Men också att 
producera fler filmer i genrer som skräck, komedi och fantasy samt fler renodlade ungdomsfilmer. 
Det är också viktigt att ha i åtanke att de yngre främst nås via word-of-mouth och sociala medier. 

I den tidigare undersökningen kunde vi se att män hellre vill se på action, äventyr och science fiction. 
Filmer som Snabba cash – Livet deluxe var populärare bland männen i den tidigare undersökningen. 
Filmerna som utvärderats i denna undersökning har inte attraherat männen i samma utsträckning. Att 
satsa på actionorienterade filmer kan vara ett sätt att locka denna grupp. Att marknadsföra svensk 
film gentemot filmsajter och bloggar kan också vara en väg till att öka männens intresse. 

För att nå storstadsbor kan en strategi vara att producera fler filmer som uppfattas som underhållande 
och välgjorda samt med skådespelare som tilltalar denna grupp, alternativt att lyfta dessa faktorer 
mer i marknadsföringen av svenska filmer. Att öka synligheten på biografer, i videobutiker eller på 
streamingtjänster är också en möjlighet. Två av filmerna i undersökningen har i högre grad setts av 
boende i huvudstadsområdet: Turist och Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk. 

Segmentet De sociala är något mer positiva till svensk film, men samtidigt inte lika positiva som de 
mest intresserade grupperna. Ingen av filmerna i denna undersökning har lockat segmentet specifikt. 
Samtidigt är detta både det största segmentet och det segment där störst andel går på bio. För att öka 
konsumtionen av svensk film i detta segment kan en insats vara att satsa mer på filmer som är lätta 
att se tillsammans med andra, till exempel filmer som många kan känna igen sig i. Det kan handla om 
att producera och/eller marknadsföra filmer så att de uppfattas som både roliga och seriösa samt att 
använda skådespelare som många tycker är bra. Även i detta fall kan mer tv-reklam vara positivt, 
men också att öka filmernas synlighet på biografer, i videobutiker och på vod-tjänster. 

En väg till att öka publiken för svensk film kan också vara att i ännu högre grad attrahera de som 
redan är intresserade. Vad gäller De medvetna kan det till exempel handla om att 
producera/marknadsföra filmer så att de uppfattas som spännande, originella, seriösa och att de tar 
upp aktuella ämnen.  Att tydligare lyfta fram när svenska filmer får bra recensioner, och att 
marknadsföra svensk film genom utomhusannonser är lämpliga insatser. Därutöver kan det vara 
betydelsefullt att se till att svenska filmer som uppmärksammas på filmgalor och filmfestivaler finns 
tillgängliga för den svenska publiken. Biograferna skulle i högre grad kunna nå detta segment genom 
att satsa på filmklubbar och ge utvalda filmer en tydlig kvalitetsstämpel.  

För att öka intresset bland kvinnor är word-of-mouth viktigt, men även tv-reklam och tv-/radio-
program. Även för de äldre är tv-/radioprogram en viktig informationskanal. Att fokusera på 
skådespelare och att filmen uppfattas som välgjord är också relevant för denna grupp.  

Ett alternativ till segmentering är att utgå ifrån att alla är potentiella tittare till alla svenska filmer. 
Flera av de svenska filmerna har nått ut i ungefär lika hög grad till olika publiksegment och 
demografiska grupper. Som massmedium har filmen en förmåga att samla olika grupper i samhället 
och skapa kollektiva upplevelser. Det finns ett behov av att öka intresset för svensk film generellt, i 
alla grupper. Utifrån det perspektivet är inte frågan ”vilka såg filmen?” lika relevant som ”varför såg 
någon filmen?” De publiksegment som ingår i denna undersökning är baserade på motiv till att se 
film, men man skulle kunna gå djupare. En och samma person kan se olika filmer utifrån olika motiv. 
Relevanta frågor är varför publiken väljer att se en viss film, vilka sekvenser de berörs mest av, vad 
de tycker är bra med filmen och vad som får dem att prata om den med andra. Tips från familj och 
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vänner är den viktigaste informationskanalen för filmtittarna generellt. Att få människor att prata mer 
om svenska filmer kan därmed ses som den allra viktigaste frågan. 
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