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SAMMANFATTNING
Denna rapport är framtagen på uppdrag av Svenska Filminstitutet.
Syftet är att ge en bred nulägesbeskrivning av den svenska filmens
hinder och utmaningar med att nå ut till en större publik. Rapporten
analyserar värdekedjans aktörer, hur deras affärsmodeller har
förändrats, och undersöker svenska filmvanor idag. För att
genomföra studien har vi intervjuat 25 personer från filmbranschen,
från producent till de olika visningsfönster, samt kompletterat med
sekundärdata som artiklar och statistik.
Trots stora framgångar för svenska filmskapare på internationella
filmfestivaler så har den svenska filmen inte riktigt lyckats hitta sin publik
i Sverige. Från 2015 till 2018 var den genomsnittliga andelen biobesökare
på svenska filmer i Sverige 16,8 procent. Det är betydligt lägre än
motsvarande siffra för Danmark (24,6 %), Finland (26,9 %) och Norge (20,7
%) under samma period.
Parallellt, och sannolikt delvis på grund av detta, brottas den svenska
filmindustrin med stora lönsamhetsproblem. Producenterna, som ofta är
den första aktören i värdekedjan, har en rörelsemarginal på kring 0
procent. Deras affärsmodell är i stora drag oförändrad, med skillnaden att
man producerar mer TV-drama än tidigare. Flera utmaningar pekas ut,
däribland (1) att det har blivit svårare med finansieringen, (2) avsaknad av
produktionsrabatter i Sverige jämfört med andra länder, (3) illegala
nedladdningar och (4) det s k svarta fönstret - d v s den period då filmen
inte längre visas på biograferna men inte har hunnit ut på nästa
visningsfönster - vilket innebär uteblivna intäkter för producenter och
andra rättighetsinnehavare.
Distributörerna har också svårt att få lönsamhet, främst då
intäktsbortfallet från DVD-försäljningen ännu inte ersatts fullt ut av
elektroniska köp. Samtidigt har digitaliseringen medfört
kostnadsbesparingar för den fysiska distributionen av filmer ut till
biograferna. En annan konsekvens av digitaliseringen är att fler
distributörer startat egna VOD-tjänster. En utmaning som
distributörerna möter är den bristande konkurrensen på den viktiga
biografmarknaden. Ökad konkurrens om visningstider med ökat antal
filmpremiärer gör att det blir svårt för många svenska filmer att hitta sin
publik innan filmen plockas ned från repertoaren. Därtill har svenska
filmer ofta mindre budgetar med mindre marknadsföring än t ex
amerikanska storfilmer.
Biograferna efterlyser mer kommersiellt gångbara svenska filmer. En
åsikt som har framförts är att svenska filmer inte utnyttjar
sommarmånaderna för sina premiärer, en period då konkurrensen är ofta
mindre påtaglig. Höjningen av biografmomsen har framförallt drabbat
biograferna ute i småorterna. Biografägarnas främsta konkurrent idag är
de stora VOD-aktörerna som erbjuder film och högkvalitativa
dramaserier, vilka kan upplevas med allt bättre och billigare bild- och
ljudmedia.
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Fri-TV och VOD-aktörerna efterlyser högre flexibilitet i relationen mellan
olika visningsfönster samt det svarta fönstret. De menar att alla aktörer i
kedjan skulle kunna vinna på en ökad rörlighet här.
Med nya affärsmodeller och värdekedjor i gungning är det svårt att sia
vart filmindustrin är på väg, men hittills tycks konsumenterna vara den
som har gynnats mest, åtminstone utifrån ett utökat utbud av
produktioner. Vad gäller biofönstret har priserna för biobiljetten
visserligen ökat p g a momsen, men samtidigt har biograferna
genomfört stora investeringar för att förhöja biopublikens upplevelse.
Biografernas digitalisering har även möjliggjort snabbare distribution av
film för att nå ut till en större publik över hela landet med ett allt större
utbud av filmer.
En framgångsfaktor för att en film ska nå en större publik är att filmen
bör ha ett starkt varumärke som t ex en förlaga, bygga på en filmserie,
kända skådespelare och/eller regissörer. Med ett större utbud av filmer
och dramaserier i alla fönster anser flera intervjupersoner att igenkänning
har blivit allt viktigare. Filminstitutets egna studier visar också att vissa
genrer attraherar fler tittare än andra – däribland komedier, action,
äventyr, fantasy och science fiction. Dessa är genrer där svenska filmer
generellt är underrepresenterade. Omvänt är drama och dokumentärer
starkt överrepresenterade, vilka relativt sett efterfrågas mindre.
Produktionsvärde och visualitet är också egenskaper som önskas, men
vad gäller dessa uppfattas svenska filmer sällan som särskilt starka. Unga
mellan 15-24 år är den åldersgrupp som tittar på mest film och det är
därför viktig att nå ut till dem. Den kategorin föredrar dock ofta
amerikanska filmer framför svenska.
I rapporten appliceras bl a dessa och andra faktorer på två svenska
fallstudier - “Den Blomstertid Nu Kommer” (2018) som överträffade sina
förväntningarna, samt “Eld & Lågor” (2019), som tvärtom
underpresterade på biograferna. En delförklaring kan vara att den
förstnämnda i ett tidigt skede hade lyckats skapa en s k fan-base som
blev viktiga ambassadörer för filmen. Eld & Lågor däremot, fick premiär
under en tid då den möttes av hård konkurrens och fick möjligen inte tid
att arbeta sig in i publikens hjärta.
Bland de tankar som har framförts för att stärka svensk films
position i Sverige kan nämnas:
●
●
●

●
●
●

Uppmuntra tidigare insatser för marknadsföring av film, i
synnerhet för filmer som bygger på originalmanus.
Uppmuntra att svenska filmer har sina premiärer över hela året.
Undersök hur andra visningsfönster kan exploateras för svensk
film, framförallt hur den digitala sidan skulle kunna få ett starkare
stöd. T ex om efterhandsstödet kan göras mer fönsterneutralt.
Uppmuntra till ökad konkurrens på biografmarknaden.
Uppmuntra till “värdefull film” som också görs i genrer som
attraherar unga.
Verka för att tillgängliggöra mer värdefull statistik från alla fönster.
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1. INTRODUKTION
Svenska filmregissörer som Ruben Östlund, Tareq Saleh, Amanda
Kernell, Roy Andersson, Jane Magnusson och Ali Abbasi har har
under senare år vunnit fina internationella festivalpriser. Men trots
dessa cineastiska framgångar har vi sett en tendens att det är färre
svenskar idag som ser på svensk film än för fem år sen. “Svenskar
går gärna går på bio, bara inte filmen är svensk” skrev journalisten
Elias Björkman på Svenska Dagbladet efter filmåret 2016.1 Detta var
ett år då succéen “En Man Som Heter Ove” hade premiär, men tyvärr
misslyckades de flesta andra svenska filmerna med att hitta sin
publik i Sverige. Och även om de efterföljande åren 2017 och 2018
uppnådde en något högre procentuell andel så är den ändå långt
under nivåerna under 2010-talets första hälft, och lägre än
motsvarande siffra i t ex Danmark, Finland och Norge.
Ett av den svenska filmpolitikens uttalade mål är att allt fler ska se
“...värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet”.2
Detta öppnar upp för att tänka om hur film kan ses. Om svenskar inte vill
titta på svensk film på bio, finns det andra sätt att få dem att se svensk
film genom andra visningsfönster? Eller handlar det istället om att
försöka hitta andra typer av “värdefulla” filmer som svenskar hellre vill se?
Kan den svenska filmbranschens affärsmodeller, struktur och interna
relationer ge svar på varför svensk film inte når ut till en större publik?
Handlar det om de utmaningar som aktörerna i svensk filmbransch
möter -- d v s distributörer, producenter, biografägare, VOD-leverantörer
etc -- som gör det svårt för filmen att hitta vägen till svenska hjärtan?
Det är utifrån dessa frågeställningar och framförallt den sista om
aktörernas utmaningar, som den här rapporten tar avstamp ifrån. Vi
kommer att titta närmare på de hinder som branschen upplever, och
utifrån dem, ge en nulägesbeskrivning av den svenska filmindustrin. Kan
det vara så att förändrade affärsmodeller, värdekedjor i gungning och nya
konsumtionsmönster kan förklara varför svensk film inte presterar bättre
i Sverige? Och finns det i så fall något som kan göras för att uppnå det
filmpolitiska målet om att det ska bli fler som ser värdefull svensk film i
Sverige?

1.1. Rapportens syfte
Det övergripande syftet med rapporten är att hjälpa Filminstitutets
arbete med att forma morgondagens stöd för distribution och
visning, så att svensk film på ett bättre sätt når ut till sin publik. Med
andra ord, att arbeta för det filmpolitiska målet att “Allt fler ser
värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela
landet”. M
 er specifikt har vi undersökt hinder och utmaningar som
finns för svensk film att nå ut till en bred svensk publik utifrån tre
infallsvinklar:

1
2

https://www.svd.se/filmaret-i-skuggan-av-ny-filmpolitik
Regeringens Prop. 2015/16:132
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●

●
●

Filmens värdekedja: Filmindustrins aktörer - från produktion till
konsumtion - deras syn på hinder, deras inbördes relationer och
identifiera eventuella indikationer på maktförskjutningar.
Affärsmodellen: Hur har aktörernas affärsmodeller förändrats
på senare år och varför har dessa ändringar skett?
Konsumtionsbeteende: Hur ser den svenska filmkonsumentens
beteende ut idag och hur har den förändrats under de senaste
åren?

Med svensk film menas här lång spel- och dokumentärfilm. Eftersom
spelfilmen omsätter betydligt mer än dokumentärfilm ligger dock ett
större fokus på den förstnämnda. Vad som är eller ingår i begreppet
“värdefull” är däremot inget som vi går in på i denna rapport.
Syftet med denna rapport är alltså begränsat till att ge en beskrivning av
nuläget enligt ovan och fungera som ett underlag för vidare diskussion.

1.2. Metodik
För att genomföra analysen har vi tagit stöd av såväl intervjuer med
aktörer i filmbranschen som statistik, artiklar, rapporter och annan
sekundär data. Totalt har 25 personer intervjuats under perioden juni
t o m september 2019, mestadels genom personliga möten. Dessa
representerar så gott som samtliga delar av värdekedjan och några av de
viktigare visningsfönstren för svensk film. Intervjupersonerna och de
företag och organisationer de representerar återfinns i källförteckningen.
Representerande producenter: Atmo, B-Reel, Crazy Pictures, Drama
Svecia samt branschorganisationen Film & TV-producenterna
Representerande distributörer och säljagenter: Eyewell, Disney,
Non-Stop Entertainment, Nordisk Film, SF Studios, Triart Film.
Representerande visningsfönster: Bonnier Broadcasting, C More,
Capitol Bio, Filmstaden (f d SF Bio), Folkets Hus & Parker, Svenska Bio, SF
Anytime, Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Filmdistributörer,
Sveriges Förenade Filmstudios, SVT, Tele2/Com Hem, Vodeville.
Övriga: Filminstitutet, Little by Little (jurist specialiserad inom film).
Flera intervjupersoner har identifierats tillsammans med Filminstitutet,
andra har vi blivit rekommenderade att träffa genom de personer som vi
har mött under arbetets gång. Intervjuerna genomfördes med öppna
frågor, med utgångspunkt från ett antal nyckelfrågor som vi tillsammans
med Filminstitutet kommit överens om att fokusera på (redovisade
under bilaga A, dock anpassats beroende på intervjuperson och mål).
Som huvudsaklig analysmodell har vi använt oss av två klassiska
metoder som ofta används för omvärldsbevakning inom
företagsekonomi, PESTEL samt Michael Porters femkraftsmodell (mer
känd som “Five Forces”):
1. PESTEL: e
 n strategisk modell för omvärldsanalys för att identifiera
makrofaktorer som påverkar en bransch eller ett företag. PESTEL
är en engelsk förkortning för “Political, Economical, Social,
Technological, Environmental and Legal” (d v s politisk,
ekonomisk, social, teknologisk, miljömässig och juridisk) och har
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använts för att få en generell överblick av läget för filmbranschen
som sådan.3
2.

Michael Porters femkraftsmodell (Five Forces): ett populärt
verktyg för att förstå en bransch eller ett företags
marknadsdynamik och konkurrens. De fem krafterna är: (1)
kundernas förhandlingsstyrka, (2) leverantörernas
förhandlingsstyrka, (3) tillgång till substitut för varan eller tjänsten,
(4) konkurrensen från nya aktörer samt (5) konkurrens från
befintliga aktörer. Vid högt tryck från de fem krafterna pressas
ofta lönsamheten för de företag som är aktiva inom området.4 Vi
har bl a använt analysmodellen för de som bedömts som de
viktigaste aktörerna i värdekedjan.

Både vad gäller PESTEL och Michael Porters femkraftsmodell har vi
utgått ifrån vår egna sammanställda bedömning om vilken omvärld och
vilka utmaningar som branschen och dess olika representanter betraktar.
Vi påstår inte att den på något sätt är fullständig, eller för den delen
överensstämmer med den bild som alla i branschen har, men utgör
enligt oss ändå en meningsfull omvärldsbeskrivning baserat på de
intervjuer som har genomförts. Graderna i Porters femkraftsmodell är
också relativa - d v s när vi säger att något är “Svagt”, “Neutralt” eller
“Starkt” står detta endast i relation till hur vi har uppfattat de andra
komponenterna i den analyserade branschens situation.
Vi har vidare valt att redovisa för två fallstudier av svenska filmer som
relativt nyligen haft premiärer: “Eld & Lågor” (Atmo, 2019) och “Den
Blomstertid Nu Kommer” (Crazy Pictures, 2018). Syftet har varit att
undersöka om dessa filmer påverkats av de hinder som identifierats i
analysdelen och i så fall om det finns lärdomar att dra från dem.
Det vi har sammanställt och gått in på i denna rapport är en kvalitativ
studie och reflekterar därför mest åsikter från ett antal respondenter. Den
har, i den mån det är möjligt, försökt kompletteras med statistik, men i
och med att uppdraget inte innefattade någon kvantitativ studie (t ex
genom enkätundersökning) så ska man vara försiktig med att dra för
långtgående slutsatser. Vi vill samtidigt understryka att den
sammanlagda erfarenheten som de intervjuade personerna har i
branschen är lång och därför anser vi att kommentarerna är relevanta.
Mycket statistik har gått att hitta men naturligtvis inte allt. Vi har inte
heller genomfört någon kvantitativ studie, vilket skulle t ex kunna ge oss
mer underlag från konsumentledet. Samtidigt vill vi understryka att den
här undersökningen inte heller har haft i syfte att i detalj gå in i samtliga
delar av ämnet, utan endast ge en överskådlig bild av nuläget för vidare
diskussion.
Tidigare versioner av denna rapport har bl a presenterats i samband med
Filminstitutets slutna rådsmöten i oktober 2019 och som
arbetsdokument. Rapporten har genomgått smärre korrigeringar och
förtydliganden sedan det första utkastet. Ändringar (utom mindre
språkliga) finns redovisade i dokumentet “Ändringshistorik- Varför når
Inte svensk film en större publik”, Fikra 2020“.
3
4

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
Porter, M.E. C
 ompetitive Strategy 1980.
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2 ANALYS FILMINDUSTRINS
AKTÖRER
2.1 Filmbranschens utveckling som en del av
de kulturella och kreativa näringarna
Filmen är en kreativ näring som har stor påverkan på såväl
samhällsekonomin som övriga kreativa näringar. I Fikras rapport från
2017 “Filmen, Näring för Kreativa Näringar?” konstateras bl a att det inte
finns någon annan kreativ näring som har så stor påverkan på andra
branscher som filmen.5 Anledningen är framförallt att det är en bransch
med stora projekt och som sysselsätter många människor: en “...exklusiv
och kapitalintensiv konstform” som Filminstitutet beskriver den i en
rapport om filmstöd från 2016.6
Teknikutvecklingen och digitaliseringen har tveklöst betytt oerhört
mycket för filmen i alla led i värdekedjan. Från ett
distributionshänseende kan framförallt nämnas att filmen har fått:
●

●
●

nya visningsfönster genom s k VOD (Video On Demand) och alla
dess former - d
 v s filmer/TV-program som distribueras till

tittare via någon form av nätverk på tittarens begäran
nya metoder för att distribuera film på biografer - framförallt
genom digitala kopior istället för filmkopior
ökad illegal konsumtion bl a genom illegala nedladdningssajter

En avgörande komponent för många kreativa näringar är det
immaterialrättsliga innehållet, vilket gör näringarna särskilt lämpliga för
digital distribution. Det är därför inte förvånande att affärsmodeller i
dessa branscher har påverkats mycket av internet. Introduktionen av
e-bokhandel och digitala böcker har förändrat bokbranschen från
grunden. På samma sätt har musikbranschen genomgått en minst lika
omfattande omställning. Den här förändringen har också på allvar slagit
igenom filmbranschen. Enligt European Audiovisual Observatory (EAO)
finns det idag över 25 000 nya titlar via olika VOD- kanaler, där över
hälften av dessa inte haft någon signifikant spridning över biograferna.7
5
6
7

Filmen, Näring för Den Kreativa Sektorn, El Cheikh & Mutawi, Fikra, 2017
Stöd till Utveckling och Produktion av Svensk Film, Filminstitutet, 2016
From cinemas to VOD: A case study of recent films, Gilles Fontaine, EAO 2019
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Affärsmodellerna i filmindustrin befinner sig dock fortfarande i ett
förändringsskede och mycket håller på att testas fram, framförallt vad
gäller distribution. Ett aktuellt exempel är t ex Disney, världens största
filmbolag, som kommer att lansera sin egen streamingtjänst under 2019.
Andra filmbolag väntas följa, vilket skapar naturligtvis oro för de redan
etablerade SVOD-aktörerna (subscription-video on demand, alltså
prenumerationstjänster). Biografer försöker förstärka sin plats i
visningskedjan och experimenterar med nya betalningsmodeller och
tjänster för att säkerställa publikens intresse.
Musiken var dock före filmen med internetbaserade tjänster. Den första
kända tjänsten, Napster, kom redan på slutet av 90-talet och
populariserade peer-2-peer-teknik. Senare kom Apple’s iTunes och några
år senare Spotify som inledde sin resa 2006 med den andra stora
teknologiska innovationen- streaming (eller strömning). Plötsligt blev
musik inte en produkt att köpa eller äga, utan en tjänst att tillgå så länge
du betalade för den. Men idag finns det fler prenumeranter av
streamingtjänster för film och dramaserier (ca 474 miljoner betalande
abonnenter 20188) än för musik (ca 225 miljoner betalande abonnenter
20189).
Man jämför gärna de två streaminggiganternam, Spotitfy för
musiktjänster och Netflix inom film och drama. Och det finns naturligvis
likheter. Men jämförelserna haltar när vi bl a tittar på intäktsmodellerna.
Spotify lyckades också med något som Netflix hittills inte lyckats med, d v
s att bryta de stora bolagens maktmonopol. Detta åstadkoms genom att
störa skivbolagens relation mellan artist och bolag genom att introducera
topplistor, och på det sättet styra det som är populärt. Skivbolagen blev
därmed tvungna att försöka hitta nya sätt att göra sig relevanta när
artister började producera sitt innehåll själva. En viktig orsak till varför
detta inte har hänt med de stora filmbolagen är att en genomsnittliga
filmproduktionen är betydligt mer komplex och kostsam att genomföra
än en musikproduktion. För musikindustrin innebar övergången från
produkt till tjänst ett stort slag i produktionsledet.
En annan viktig skillnad mellan musik- och filmbranschen är hur
rättigheterna fördelas mellan territorierna: medan musikindustrin
släppte den territoriella uppdelningen i början av 2000-talet genom
iTunes, så håller filmindustrin fortfarande fast i den uppdelning, även om
den börjar luckras upp nu i och med att streamingtjänsterna i all större
utsträckning börjar producerar eget innehåll.10

8

https://www.digitaltveurope.com/tag/digital-tv-research/
https://www.ifpi.org/global-statistics.php
10
https://medium.com/@alvarorebolloena/digitaltransformationinthemusicbusiness-e7e92c
ed125
9
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2.2 Hur mår den svenska filmbranschen?
Att ställa en diagnos på hur den svenska filmbranschen mår kan göras på
olika sätt. I en nulägesbeskrivning från 2016 sammanfattar Svenska
Filminstitutet att “...den svenska filmen mår relativt bra ur ett
konstnärligt perspektiv men mindre bra ur ett ekonomiskt perspektiv”.11
Ser vi till antal erövrade troféer på högprofilerade filmfestivaler som
Cannes, Sundance, Venedig m fl så är svaret otvetydigt positivt. Ser vi
däremot hur den svenska filmbranschen mår finansiellt och antalet
biobesökare så är svaret tyvärr inte lika tilltalande. Investeringarna i
svensk film håller sig på senare år på ett “vartannat- år” mönster. Ett
mindre bra år följs av ett bättre år, men den positiva trenden från 2009
till 2012 har brutits (Diagram 1). 2017 investerades 45,3 miljoner Euro (ca
482 miljoner SEK) något under snittet för perioden 2009 - 2017 (MEUR
46,5 eller ca MSEK 496 i dagens växelkurs).
Diagram 1: Filmproduktionsinvesteringar i Sverige 2009 t o m 2017 i
MEURO

Källa: European Audiovisual Observatory
Antalet långfilmsreleaser i Sverige håller sig också relativt konstant, ca 50
biografpremiärer per år, medan totala antal filmer har ökat från 241 år
2011 till 326 år 2018 (Diagram 2). En ökning med 35 procent för perioden.

11

Stöd till Utveckling och Produktion av Svensk Film, Svenska Filminstitutet, 2016
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Diagram 2: antal långfilmsreleaser samt andel svensk film 2011 till 2018.

Källa: Svenska filminstitutet
En annan viktig måttstock för branschens tillstånd är filmbolagens
nyckeltal. Här kan t ex noteras att den totala omsättning för Film & TV
ökade från 32,6 miljarder SEK till 36,4 miljarder SEK för perioden 2010 12
2016. Det motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 1,83 procent, vilket är
något lägre än den i Sverige under samma period (2,16 procent).13 Antalet
verksamheter hade dock en något högre procentuell utveckling för
perioden, från 6188 verksamheter till 8233, en utveckling på ca 4,9
procent per år.
Ser man däremot till rörelsemarginalen för branschen finns det
anledning till oro. I Tillväxtverkets Kreametern redovisar statistik för de
kulturella och kreativa näringarna. Här noteras en nedgång från ca 9,3
procent 2010 till 3,9 procent 2016, och även om en viss uppgång kunde
märkas jämfört med bottennoteringen 2015 (2,0 procent), tycks många
14
företag i branschen ha problem med att visa lönsamhet. Detta också
mot bakgrund av en förhållandevis god ekonomisk tillväxt i landet.
Jämfört med andra branscher inom de kreativa näringarna är det också
lågt – t ex visar fotobranschen en rörelsemarginal på 22,8 procent, design
16,7 procent, litteratur 9,2 procent, musik 11,5 procent, scenkonst 15,5
procent och dataspel hela 39,2 procent.
Bilden av en bransch med dålig lönsamhet bekräftas när vi tittar mer
specifikt på distributörer och producenter (för biografägare har vi endast
utgått från de två största aktörerna - Filmstaden och Svenska Bio).
Statistiken nedan bygger på finansiell data från de marknadsledande
distributörerna och producenterna i filmbranschen, där vi särskilt
granskat företagens sammanlagda rörelsemarginal (distributörer och

12

Kreametern – Tillväxtverket 2019.
https://www.ekonomifakta.se/
14
Kreameterin – Tillväxtverket 2019
13
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producenter som inkluderats i analysen återfinns i bilaga B. Vi har utgått
från samma företag för hela tidsperioden).
Diagram 3: Rörelsemarginal för filmindustrins aktörer, 2011 t o m 2017

Källa: Fikra baserat på Filminstitutet, Film&TVproducenterna samt
allabolag.se
Även om det går att se ett samband mellan distributörernas ekonomiska
framgångar och biopublikens nivåer, så kan man inte säga att ju bättre
det går för filmdistributörer, desto bättre går det för svensk film eller vice
versa. Sambandet bör i så fall vara starkare på produktionsledet och 2012
och 2014 var goda publikår för svensk film, vilket borde ge resultat med
en fördröjning på 1 till 2 år (se avsnitt 2.3). En välmående basindustri för
filmen – d v s producentledet – bör vara viktigare för produktion och
spridning av kvalitativ svensk film än distributörsledet, eftersom
distributörer har bl a möjlighet att ersätta intäkter från svenska till
utländska titlar. Producenter med acceptabla finanser kan å sin sida
påverka positivt såväl produktion som marknadsföring av filmen. Vi har
även inkluderat de två största biografägarnas rörelsemarginaler i grafen.
Diagrammet speglar också hur skillnaderna mellan aktörerna har
förändrats över tid och kan möjligen ge en indikation om hur deras
respektive relationer utvecklats.

2.2.1 PESTEL-analys av den svenska filmbranschen
För att titta mer specifikt på olika makrofaktorer som påverkar ett företag
eller en bransch i sin helhet tillämpar vi analysmodellen PESTEL. Detta är
en förkortning som står för Political/Politiska, Economical/Ekonomiska,
Social/Sociala, Technological/Teknologiska, Environmental/Miljö samt
Legal/Juridiska faktorer. Vi har med utgångspunkt från intervjuerna och
sekundärdatan vi har granskat försökt sammanfatta den svenska filmens
omgivning enligt följande:
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Den svenska filmpolitiken har stått för stora förändringar, inte
minst i och med att filmavtalet sas upp och ersattes av en
statliga filmpolitik. Uppfattningarna om detta var bra eller
dåligt går isär. Generellt kan dock sägas att det just nu råder
ganska stor osäkerhet över vad det kommer ha för långsiktiga
konsekvenser för svensk film. Införandet av moms har ökat
priset på biobiljetter. Vidare bör också nämnas att avsaknad av
s k produktionsrabatter i en omvärld där detta mer eller mindre
är norm påverkar produktionsbolagen negativt. Några anser att
de sju filmpolitiska målen fragmentiserar filmindustrin och att
det bör istället finnas tydligare huvudmål för svensk film, som
fanns i det tidigare filmavtalet. Filmpolitiken är oavsett helt
avgörande för en bransch som förlitar sig på offentligt stöd.
Generellt har den svenska ekonomin varit gynnsam under
2010-talet med en genomsnittlig tillväxt på 2,16 procent och en
arbetslöshet som har sjunkit på senare år. Samtidigt bör
nämnas att det är omdiskuterat hur konjunkturkänsligt
filmindustrin egentligen är. Oavsett så talar detta för att
filmbranschen borde ha haft förhållandevis goda år då svenskar
har mer pengar att spendera på kultur och nöjen.
Svensken ägnar i genomsnitt mer tid på rörlig media idag än
tidigare (se avsnitt 2.6) . Samtidigt finns det andra intressen och
aktiviteter som konkurrerar om filmtiden. Demografiskt har det
skett förändringar i det svenska samhället och jämställdhet,
mångfald och andra viktiga sociala och kulturella förändringar
har påverkat såväl innehåll som sättet som film produceras,
distribueras och konsumeras.
Här har den största förändringen skett och något som vi
behandlar i större utsträckning längre fram. Den drastiska
nedgången för DVD/Bluray har skapat stora intäktsbortfall för
filmindustrin, samtidigt som streamingtjänsterna breddat sitt
utbud. Digitaliseringen av biograferna och teknikutvecklingen i
hemmet, med mer avancerade och sofistikerade bild-och ljud
media, har också påverkat konsumtionsvanorna.
Från ett distributionsperspektiv så innebär digitaliseringen en
minskad miljöpåverkan vad gäller produktion och distribution
av DVD/Bluray och filmrullar, samtidigt som ökad datatrafik p
g a streaming och videonedladdning avsevärt ökar
energiförbrukning genom bl a drift av datahallar. Med en ökad
miljömedvetenhet -- både hos konsumenter som producenter
-- har hållbar filmproduktion, distribution och konsumtion blivit
en allt viktigare fråga.
Som med alla verksamheter som innehåller stora immateriella
värden finns det en omfattande påverkan från lagstiftning och
juridiska processer. Illegal nedladdning – också det en följd av
den teknologiska utvecklingen – är ett stort bekymmer för
rättighetsinnehavarna som vi behandlar i avsnitt 2.5.9. Med
många intressenter i en film krävs också ofta komplexa avtal.
Rättigheterna påverkar också distributionen av film
internationellt genom territoriella avgränsningar. Med
EU-kommissionens nya s k DSM direktiv (även kallat
upphovsrättsdirektivet) föreslås en enda stor inre digital
marknad för EU-länderna för distribution av digitala medier.
Detta kan innebära nya förutsättningar för hur territorierna i
Europa hanteras. Dessutom syftar direktivet också till att stärka
europeiska innehållsproducenters rättigheter.15 Hur direktivet
kommer att påverka filmen är ännu okänt.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
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2.3 Nationell film i Sverige och i utlandet
För att svara på frågan hur svensk film presterar i Sverige kan man
jämföra med nationell film i andra länder. Här har vi tagit hjälp av statistik
sammanställt av UNIC och fokuserat på biografvisningar. Vi har valt att
jämföra länder i vårt närområde som Danmark, Finland, Norge,
Nederländerna, Tyskland och Polen (för Polen saknas statistik för 2011 och
2012).
Diagram 4: Besök av nationell film i relation till totala antalet biobesök

Källa: UNICs årsberättelser 2012 - 2019
Diagrammet ovan (Diagram 4) visar andel av totala biobesök som går till
nationell film. I parentesen efter land framgår genomsnittliga antal besök
för periode 2011 - 201816. Mellan 2011 till 2018 var den genomsnittliga
marknadsandelen i Sverige 19,6 procent, vilket, med undantag av
Nederländerna, är lägre än samtliga andra länder i närområdet. Vad vi
noterar här är att andelen har sjunkit markant under de senaste 4 åren.
Mellan 2015 och 2018 var den genomsnittliga andelen av biobesöken till
nationella filmer 16,8 procent – vilket är betydligt lägre än motsvarande
siffra i Danmark (24,6%), Finland (26,9%) och Norge (20,7%).
Vi har undersökt några tänkbara förklaringar för att se om dessa kan ge
oss några ledtrådar till hur nationell film kan prestera i olika länder:
Biograftäthet: d v s antal filmdukar per miljoner invånare. En möjlig
förklaring skulle ju kunna vara att det fanns ett samband mellan
tillgänglighet och andel nationell film. Här kan vi snabbt konstatera att
denna korrelation saknas då Sverige har högst andel filmdukar per
invånare i gruppen, 93 per miljon invånare, medan Danmark har 81 och
Finland 62 filmdukar per miljon invånare. En annan förklaring skulle
också kunna vara att ägarstrukturen ser olika ut i olika länder. Man kan t
ex tänka sig att inhemska biografägare har ett större intresse att föra
16

P g a otillräcklig data från UNIC för att göra en internationell jämförelse har vi valt ett
aritmetiskt medelvärde uträknat från procenttalens nominella värde. Detta ligger dock
mycket nära verkligt genomsnitt (uppskattad avvikelse högst någon tiondels procent).
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fram nationell film än länder med stort utländskt ägarskap, eller att
konkurrens mellan biografägarna påverkar utbudet av filmer. Detta
framgår dock inte av statistiken här.
Nationell filmproduktion: Ju större den nationella filmproduktionen är,
desto mer nationell film ses. Fler svenska långfilmer har haft premiär
under de senaste åren, än under den period då den nationella filmen låg
över 20 procent av den totala biljettförsäljningen i Sverige. Inte heller här
syns något tydligt samband mellan antalet långfilmer som produceras
per land och hur nationell film presterar i sina hemländer. Danmark
producerar ungefär lika många danska filmer som vi producerar svenska
i Sverige, medan Finland gör långt färre finländska filmer. Ändå har båda
länderna en högre marknadsandel nationell film än Sverige.
Diagram 5: Genomsnittligt antal producerade långfilmer mellan 2011-2015
per EU-medlem

K
 älla: The circulation of EU non-national films, EAO, 2017
Genomsnittlig produktionskostnad per film: Som vi går närmare in på
under avsnitt 2.6.1. så kan enstaka filmers produktionskostnader ge en
fingervisning om hur många besökare som kommer att titta på filmen.
Ser vi till den genomsnittliga produktionskostnaden per film och år (se
diagram 6) så borde i så fall åren 2013 och 2015 ha påvisat en lägre andel
nationell film jämfört med filmåren 2016 och 2017 (viss fördröjning kan
ibland ske mellan produktionsår och visningsår).
Diagram 6: Genomsnittlig långfilmsbudget i Sverige (i miljoner EURO)

Källa:European Audiovisual Observatory, Statista
Det finns naturligtvis många andra tänkbara förklaringsmodeller som
skulle kunna testas. T ex hur influerad ett land är av angloamerikansk
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kultur, biografernas ägarstruktur, nationell lagstiftning, genrefördelning
etc. Vi återkommer delvis till frågeställningen om möjliga orsaker till ovan
trend längre fram i rapporten och framförallt under avsnitt 2.6.1.

2.4 Filmbranschens värdekedja
Filmens resa från idé till upplevelse är lång, komplex och ofta mycket
resurskrävande som omfattar många inblandade parter och
personer. Vanligen brukar man grovt beskriva värdekedjan i följande
steg :
Utveckling: Det här steget inkluderar allt från idéfasen, utveckling
av manus, producentens köp av rättigheterna att filmatisera
verket till utveckling av grafiskt material, hitta finansiering etc.
Förutom manusförfattare involveras framförallt producenter och
regissörer men också grafiska formgivare, agenter och jurister i
detta skede. I Sverige sker finansiering ofta via Filminstitutet,
Kreativa Europa (EU-kommissionens program för de kulturella
och kreativa näringarna) SVT, regional filmfonder samt
producenten och inte sällan upphovspersonerna själva. Ibland
involveras såväl distributörer som olika visningsfönstren redan i
denna fas i varierande grad – t ex för att garantera rätten till
visning eller finansiering. För en typisk svensk lång spelfilm brukar
kostnaden för utveckling hamna på 1 – 2 MSEK. Dokumentärer är
mer komplext då gränsen mellan utveckling och produktion är
mer flytande.
-

Produktion: Utvecklingsstadiet brukar sägas vara avslutat när
filmen får ett s k produktionsbeslut, men även under produktion
fortsätter ofta utveckling av filmen. Produktionen brukar i sin tur
delas in i tre faser: förproduktion ( bl a casting, inspelningsplats,
uppsättning av produktionskontor, hyra av utrustning), inspelning
(den faktiska inspelningen av filmen) samt efterarbete (då
klippning, ljud, musik, köp av rättigheter, färgläggning och
visuella effekter läggs till). En distributör är ofta inkopplad redan i
utvecklingsskedet, men knyts närmare under efterproduktionen.
Snart inleder man också visningar av filmen för att bl a säkerställa
biografvisningar. Produktionskostnaden för svensk lång spelfilm
varierar, men brukar för det mesta landa på mellan 20 och 30
miljoner SEK. Lång dokumentärfilm brukar kosta mellan 3 - 5
miljoner SEK att producera.

-

Distribution: När produktionen är klar övertas filmen av
distributören och säljagenten för den internationella
försäljningen. Distributören har ofta redan inlett sitt arbete i det
tidigare skedet – men det är nu som filmen ska upp på
biograferna, ofta det s k ”första fönstret”, och därefter förhandla
visningar på de andra visningsfönstrena. Utöver distributören
engageras ofta reklam- och PR-byråer för att sprida information
och marknadsföra filmen. För dokumentärer är inte sällan det
första fönstret TV eller filmfestivaler.
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-

Konsumtion: Möjliggörandet för konsumenten att uppleva filmen
görs genom de olika visningsfönster som erbjuds. I Sverige och i
många delar av världen sker det genom ett relativt fast förlopp:
o Biograferna: Ofta det första fönstret. Visningstiden i
Sverige är 122 dagar. Perioden då filmen varken visas på
biograferna eller kan köpas på DVD eller digitalt brukar
kallas för ”det svarta fönstret”. På biograferna anordnas
också ofta filmfestivaler för visning av film, vilka kan vara
allmänna eller mer nischade filmer. I Sverige är Göteborg
Film Festival störst.
o Köp via DVD och EST: Nästa visningsfönster är köpfilm antingen via en fysisk DVD, Blu-ray eller genom ett nätköp
(EST - eller Electronic Sell Through). Perioden som ligger
fast här är vanligtvis 40 dagar.
o Uthyrning DVD eller TVOD (Transaction Video On
Demand): Efter att filmen har legat för köp kommer den ut
på uthyrning via olika kanaler. TVOD har nu i all större
utsträckning tagit över från DVD.
o Betal-TV: Betal-TV-kanalerna kommer ofta ut före
streamingtjänsterna, men det kan variera.
o SVOD: Streamingtjänsterna visar filmerna normalt 1 – 2 år
efter att filmen haft premiär på bio (t ex Netflix, HBO,
MUBI, Drakenfilm m fl).
o Fri-TV (Free-to-air): Detta visningsfönster hänvisar till
tv-kanaler som inte kräver abonnemang och som inte är
krypterade och syftar främst på kanaler i det digitala
marknätet. Normalt kommer filmen sist ut på detta
visningsfönster och inte ovanligt dröjer det flera år efter att
filmen har haft sin premiär på bio. Visningen kan
påskyndas om TV-kanalen t ex är en medfinansiär i filmen.
o Institutionella visningar: Här åsyftas möjligheterna för
skolor, bibliotek och föreningar att visa och diskutera film
tillsammans i grupp. Det sista visningsfönstret i kedjan har
en viktig pedagogisk, social och kulturell betydelse för
samhället i stort.

Figur 1: Filmens värdekedja
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2.5 Aktörerna i värdekedjan, utmaningar och
anpassningar
En viktig fråga att undersöka har varit eventuella förändringar i
relationerna mellan aktörerna i värdekedjan. Stora och snabba
maktförskjutningar kan nämligen skapa obalans och till sist också
svårigheter för en effektiv leverans av produkten. Till exempel om
DVD-marknadens drastiska nedgång eller den marknadsdominerande
situation som biografägarna har skulle rubba maktbalansen mellan
aktörerna. Nedgången av köp av DVD och Blueray illustreras i
diagrammet nedan (diagram 7).
Diagram7: Antal sålda enheter DVD och Blu-ray 2014-2018

Källa: Filmåret i siffror, Filminstitutet, 2019
I kedjan som helhet, kan vi dock inte se att förhållanden mellan aktörerna
förändrats nämnvärt. Undantaget är då det sista ledet, d v s
konsumenterna, som idag kan välja mellan en rad olika leverantörer som
erbjuder ett brett utbud av tv-serier och film på både på laglig och olaglig
väg.17 Konkurrensen är hård mellan och inom olika visningsfönster, och
mycket talar för att den kommer att bli ännu hårdare framöver.
Undantaget i Sverige är biograferna där biografkedjan Filmstaden
dominerar i sitt fönster, i synnerhet i de större städerna. De har å andra
sidan fått ökad konkurrens från de många nya leverantörerna till
hemmen, och i vår mening är det där som det största skiftet har skett.
Producenter, distributörer och de olika visningsfönstren har på olika sätt
tvingats anpassa sig till de förändringar som skett i konsumtionsledet
och till den nya konkurrenssituation som uppstått. För biografägarna
innebär de många olika streamingtjänsterna att en ny form av
konkurrens har uppstått. Kanske den största förändringen sedan TV:n

17

Intervju med Bo Thörnwall C-More och Max Hallén, Bonnier Broadcasting
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introducerades i hemmen på 1950-talet. Ett aktuellt exempel på hur
biograferna utmanas av streamingstjänsterna är Martin Scorceses “The
Irishman” som räknar med en begränsad biopremiär första november
2019 för att knappt en månad senare streamas globalt via Netflix. Alfonso
Cuaróns “Roma” var bara ute 21 dagar efter premiären innan den kunde
streamas.19 Trenden med att visningsfönstren förkortas innebär att
biografkedjornas inflytande hotas, och kan på sikt rent av reduceras till
att i första hand bli en marknadsföringskanal för streamingjättarna.

20

Parallellt med detta (eller möjligen på grund av) har efterfrågan på
kvalitativa TV-serier som format ökat dramatiskt. Dessa konkurrerar också
om tiden som läggs på dramaunderhållning.21
För distributörer innebär de digitala hyrmetoderna att allt fler idag
tillhandahåller filmerna på sina egna TVOD-plattformar, om inte av
kommersiella så av pedagogiska skäl och för att motverka olagliga
nedladdningar.22 För streamingtjänsterna och TV-kanalerna innebär
den nya konkurrensen från de stora filmbolagen att långt fler har
börjat utveckla eget innehåll för att minska sitt beroende av dem när
det ger sig in i TV-fönstret. Ett exempel är streamingtjänsten Netflix,
som nu i ännu högre grad utvecklar eget innehåll. Detta för att stärka
greppet om sina abonnenter när bl a Disney öppnar egen
streamingtjänst och på sikt riskera att sluta att licensiera sitt innehåll till
andra aktörer.23 Med det drastiskt ökade innehållet blir också
konkurrensen högre. De fyra stora streamingtjänsterna (Netflix, Amazon,
Hulu och Apple) ökar t ex sin budget för innehåll med över 30 procent
24
under 2018 upp till 18 miljarder USD och för 2019 väntas Netflix själv
spendera ca 15 miljarder på innehåll.25
I våra samtal framgick att ju större utbudet blir, desto högre blir behovet
för tittaren att ”känna igen sig” eller undvika risken att ödsla tid på något
man inte tror att man kommer att tycka om. Med andra ord blir kända
varumärken allt viktigare. Originalmanus utan stöd från en känd regissör
eller skådespelare, kan därför få det allt svårare att slå igenom bruset
(konsumtionsmönster behandlar vi mer utförligt under avsnitt 2.6).26 Att
“känna igen sig” har också ökat efterfrågan på lokal produktion.
I avsnitt 2.5.1. t o m 2.5.9 kommer vi att fördjupa oss i frågeställningen
kring aktörernas affärsmodeller, om och hur de har anpassats och vilka
konsekvenser detta har inneburit för dem.

18

Intervju med Per Mårtensson, Filmstaden
https://deadline.com/2019/08/the-irishman-netflix-november-1-theatrical-bow-martin-scor
sese-robert-deniro-27-day-us-uk-rollout-stream-thanksgiving-holiday-1202704994/
20
https://www.dn.se/kultur-noje/stromningsjattarnas-hunger-efter-film-hotar-biograferna/
21
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/11/24/tvs-golden-age-is-real
22
Intervju med Jakob Abrahamsson, Non-stop entertainment/Capitol Bio/Sveriges
filmdistributörer
23
https://filmonomics.slated.com/slated-ceo-independent-filmmakers-are-key-for-netflixs-fu
ture-a2d1a280279e
24
https://www.nytimes.com/2018/01/02/business/dealbook/tv-content-streaming.html
25
https://variety.com/2019/digital/news/netflix-content-spending-2019-15-billion-1203112090/
26
Intervju med Pia Grünler, SF Studios
19
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2.5.1 Producenter
En typisk svensk filmproducent finansierar främst sin verksamhet genom
de investeringar, mjuka och hårda, som ett filmprojekt lyckas få fram.
Diagrammet nedan (diagram 8) visar hur denna finansiering har sett ut
för en genomsnittlig lång spelfilm med stöd av Filminstitutet
(marknadsstöd och konsulentstöd) mellan åren 2013 t o m 2018.
Diagram 8: Genomsnittlig finansiering av lång spelfilm med stöd av
Filminstitutet 2013 - 2018*

* Konsulentstöd eller marknadsstöd från Filminstitutet.
Källa: Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffror 2013 - 2018
Finansieringen från Filminstitutet, fonder, privata finansiärer,
distributörer, TV, Fonder, internettjänster, skattelättnader och
producenterna själva varierar rätt mycket år till år som vi ser i
diagrammet. Vad som är kanske särskilt intressant är att:
● privat finansiering av film har minskat med ca 63 procent sedan
2015
● filminstitutets genomsnittliga finansiering för dessa filmer varierar
från toppnotering på 40,6 procent (2015) till lägsta noteringen på
28,7 procent(2017)
● finansiering från TV tycks ha en uppåtgående trend.
● internettjänster hade sin högsta andel i svensk film någonsin 2018,
men föregicks av 0 procent 2017.
Finansiering av lång dokumentärfilm ser lite annorlunda ut (se diagram
9). TV har ofta har en större andel i dokumentärfilmen än i spelfilm
eftersom den många gånger agerar som primärt visningsfönster.
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Distributören, å andra sidan, har en mindre roll i finansieringen. En
dokumentärfilm görs också ofta på en betydligt mindre budget än
spelfilm - i genomsnitt mellan 4 - 5 MSEK. Nedan visas fördelningen av
finansieringen mellan 2014 - 2018. Värt att notera är att TV tycks gå mot
en lägre finansieringsgrad för dokumentärer 2016 - 2018, och att
VoD/Internet ännu inte gjort någon större finansiering i svensk
dokumentärfilm (åtminstone vad gäller dokumentärer med
Filminstitutets medverkan).
Diagram 9: Genomsnittlig finansiering av lång dokumentärfilm med stöd
av Filminstitutet 2014 - 2018

Källa: Svenska Filminstitutet, Filmåret i siffror 2014 - 2018
Affärsmodellerna för producenterna är i stora drag oförändrad, även om
streamingtjänsternas intåg har bidragit till vissa förflyttningar. Den stora
förändringen i branschen är att efterfrågan på dramaserier har ökat
väsentligt under de senaste åren, vilket har bidragit till att producenter
idag i högre grad än tidigare väljer att producera TV istället för film.
Digitalisering och sociala medier gör det även möjligt att väcka intresse
och marknadsföra projekt långt före filmpremiär.27 Tidig marknadsföring
genom andra kanaler än traditionella uppmuntras även av
biografägarna. 28 Crazy Pictures, en typ av producent som definierar sig
själva som “filmkollektiv”, har utnyttjat crowdfunding som
startfinansiering för sin film “Den Blomstertid Nu Kommer”, vilket även
bidrog till marknadsföring av filmen genom att skapa s k “fanbase” och
tidig kännedom om projektet.29 Vi återkommer till “Den Blomstertid Nu
Kommer”  längre ned i kapitel 3 i vår fallstudie om filmen.

27

Intervju med Johan Holmer, Film-& TV-producenterna (dubbelkolla).
Intervju med Per Mårtensson, Filmstaden
29
Intervju med Olle Tholén, Crazy Pictures
28
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Producenternas lönsamhet är som vi har sett dålig. I Film &
TV-producenternas skrift ”Hur Överlever De Egentligen?” från 2014
beskrivs villkoren för producenterna och vi kan konstatera att den i
stort sett ser likadan ut idag. Producenterna får i huvudsak klara sig på
den snäva filmbudgeten. För att projektet ska bli av och för att
produktionsbolaget ska kunna ha något eget ägande i projektet behöver
produktionsbolaget ofta avstå helt eller delar av sin ersättning, med
resultatet att producenterna inte får fullt ut betalt för sitt arbete.30 En
försvårande omständighet är att en film behöver nå uppemot 180 000
besökare på biograf innan producenten och samproducenten har några
intäkter av filmen, utöver PRS (publikrelaterat stöd från Filminstitutet).
Även illegal nedladdning, som berövar producenten från intäkter utgör
ett problem (något vi återkommer till i avsnitt 2.5.9).31
Med minskade intäkter för producenterna från både bio och
DVD-försäljning, ökar kraven på distributörernas marknadsföring och
försäljning av filmen. I våra samtal efterfrågas också en ökad transparens
för hur marknadsföringen sköts och finansieras. 32 Flera av
intervjupersonerna vi talade med i producentledet menar att de skulle ha
nytta av att bättre kunna identifiera målgruppen för ett filmprojekt i ett
tidigare skede, även om distributören behåller huvudansvaret för
marknadsföringen av filmen.33 En producent utvecklade vidare att
många distributörer har ett alldeles för tradionellt sätt att nå
målgruppen, där man sprider sig för brett istället för att bygga upp
genom att fokusera bättre på en mindre kärngrupp.34
Vägen mellan producent och konsument upplevs också som lång. Detta
förstärks när filmer som inte når framgång på biograferna blir fastlåsta i
biofönstret under fyra månader. Detta leder även till uteblivna intäkter
från andra fönster. Vissa produktionsbolag kan även tänka sig ta ett
större ansvar för distributionen, men för att göra detta kan det finnas
behov av mer tid och utbildning.35
Eftersom filmproducenter ofta har svårigheter med att finansiera sin
verksamhet enkom på film, ser vi en ökad diversifiering av sitt
tjänsteerbjudande. Vissa producenter väljer t ex att producera
TV-drama, men eftersom detta också är en högt konkurrensutsatt
verksamhet kompletteras den ibland med kommersiell produktion – t ex
reklamfilm och företagsproduktioner.

30

Hur Överlever de Egentligen Charlotta Denward, Film & TV producenterna (2014)
Intervju med Johan Holmer, Film & TV-producenterna
32
Intervju med Kristina Åberg, Atmo
33
Emil Wiklund, Little by Little - Kristina Åberg, Atmo - Mikael Flodell, Drama Svecia,
34
Intervju med Mikael Flodell, Drama Svecia
35
Intervju med Kristina Åberg, Atmo.
31
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PRODUCENTERNAS SITUATION ENLIGT FEMKRAFTSMODELLEN

2.5.2 Distributörerna
I och med att DVD-försäljningen närmast har försvunnit, har
distributörerna tvingats kompensera detta inkomstbortfall på olika sätt.
Vi kan notera från diagram 3 om branschens rörelsemarginaler att detta
inledningsvis inte har varit alldeles lätt. Branschen tycks dock vara på väg
att åtminstone delvis återhämta sig. Ökat fokus på biograferna är en
anledning, vilket kan ha bidragit till ett ökat utbud av filmer. Å andra
sidan har detta lett till en ökad konkurrens om visningstider. Det leder i
sin tur till att filmerna inte har lika stora möjligheter att ”arbeta sig in” hos
publiken. T ex nämner SF Studios att om en film inte lyckas nå det övre
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skiktet av nya filmer under första premiärhelgen, så kommer filmen även
på längre sikt ha mycket svårt att finna sin publik.36
Många distributörer tycks därför söka efter titlar som har större
förutsättningar att nå sin publik omedelbart. Att filmerna visas och blir
framgångsrika på biografer, anses fortfarande vara av stor vikt för hur
filmen kommer att gå i nästkommande visningsfönster och betraktas
som en viktig kvalitetsfaktor.37 Det finns dock distributörer som inte har
en fullt så kommersiell inriktning och ändå lyckas bra genom att
medvetet bearbeta sin målgrupp med en mer anpassad budget.
I viss utsträckning har man försökt kompensera inkomstbortfallet
från DVD:försäljningen genom EST-försäljning och VOD, men med
bristande resultat. Allt fler distributörer har sina egna VOD-kanaler
där de försöker attrahera kunder. S
 F Anytime är idag näst störst i
Sverige på det området efter iTunes.38 TriArt har också ett stort utbud av
filmer i sin VOD-kanal som utgör en allt viktigare intäktskälla.39 Non-Stop
Entertainment däremot, lägger endast ut sina egna titlar på hemsidan,
mest för att motverka illegal nedladdning och i utbildningssyfte som
tidigare nämnts. Tillsammans med Njuta Film, har de även valt att gå
samman och öppna en biograf i Stockholm, Capitol Bio. Men den
primära orsaken var inte nödvändigtvis att konkurrera med Filmstaden
eller få en plattform för sina egna filmer.40 Även Nordisk Film har inlett en
utrullning av biografer i Sverige, än i liten skala, vilket kan vara en
indikation på vertikal integration från distributörer (d v s när ett företag
integrerar in delar av distributionskanaler eller produktionsprocesser i
verksamheten eller koncernen). Det bör dock i sammanhanget nämnas
att sättningarna av filmer, i synnerhet s k art house-filmer, anses ha blivit
svårare. 41
Vad gäller marknadsföring av film så spelar sociala medier allt större roll.42
Materialkostnaden har också blivit mindre i och med digitaliseringen.
Där kostnaden för en filmkopia uppgick till ca 20 000 SEK att producera
och man kanske behövde fem till tjugofem kopior på en mellanstor film
är denna kostnad minimerad idag.43 Dessutom förändras de logistiska
behoven och pengarna har istället kunnat investeras på digital
marknadsföring.44
Att lansera svenska filmer kräver mer än utländska filmer eftersom
distributören måste kreativt vara med att utveckla allt material inklusive
affischer, trailers etc. För en internationell film finns däremot materialet
ofta redan framtaget. Kostnaden varierar: för en stor svensk film kan
marknadsföringskostnaden vara 3 - 4 miljoner SEK där ett lanseringsstöd
på ca 400 - 500 000 SEK kan förekomma.45 Filminstitutets lanseringsstöd
har ökat under de senaste åren. 46
36

Intervju med Pia Grünler, SF Studios
Intervju med Per Mårtensson, Filmstaden
38
Intervju med Jens Håkansta, SF Anytime
39
Intervju med Mattias Nohrborg, TriArt och B-Reel
40
Intervju med Jakob Abrahamsson, Nonstop Entertainment/Capitol Bio/Sveriges
filmdistributörer
41
Intervju med Mattias Nohrborg, TriArt
42
Intervju med Pia Norström, Nordisk Film
43
Intervju med Mikael Sandberg, Folkets Hus & Parker
44
Intervju med Mattias Nohrborg, TriArt
45
Intervju med Pia Grünler, SF Studios
46
Intervju med Pia Norström, Nordisk Film
37
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Digital marknadsföring och sociala medier möjliggör för distributörerna
att få en ökad kännedom om sin målgrupp vilket i sin tur utökar
möjligheterna till riktad marknadsföring även i andra mer traditionella
kanaler, även om den fragmenterade mediabilden försvårar. 47
“Word-of-mouth” är ytterligare en faktor som anses vara viktig.
Filmkritiker påstås å andra sidan inte ha samma betydelse för att
attrahera besökare till filmer idag jämfört med tidigare. Aggregerade
betyg från filmtittare (som t ex IMDB) däremot har blivit viktigare.48
Betydelsen för betyg och recensioner diskuteras längre fram i avsnitt 2.6.1.
En ny utmaning för distributörerna är att besöksstatistiken har blivit
svårare att tillgå. Tidigare samlades all data in av Filminstitutet. Men efter
det att filmavtalet upphörde är det nu upp till varje aktör att välja hur
man vill dela med sig av sin statistik, vilket innebär ett större arbete att
hitta och analysera informationen, i synnerhet för andra fönster.49
Statistikfrågan, där Sveriges Biografägareförbund och Sveriges
filmuthyrareförening inte delar med sig statistik till Filminstitutet, kom
som ett svar på introduktionen av den höjda biomomsen.50 I statens
höstbudget för 2019 föreslås att Myndigheten för kulturanalys ska få ett
utökat anslag för att genomföra och sammanställa filmstatistik. Det är en
omprioritering som innebär att 1,2 miljoner kronor tas från Filminstitutets
budget till myndigheten.51
DISTRIBUTÖRERNAS SITUATION ENLIGT FEMKRAFTSMODELLEN

47

Intervju med Jakob Abrahamsson, Nonstop Entertainment / Capitol / Sveriges
filmdistributörer
48
Intervju med Eric Broberg, Disney /Sveriges Filmuthyrareförening
49
Intervju med Pia Grunler, SF Studios
50
h
 ttps://www.svt.se/kultur/film/storbrak-i-filmbranschen
51
https://www.svd.se/filminstitutet-kritiskt-till-minskat-stod
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2.5.3 Säljagenter
Svenska filmagenter arbetar framförallt med att marknadsföra film i
utlandet. Deras kunder är ofta utländska distributörer och i vissa fall
direkt till olika visningsfönster. Eftersom vår undersökning har fokuserat
på svensk film i Sverige har vi inte fördjupat oss i denna grupp.
Michael Werner, Eyewell, beskrev dock i ett samtal att hans roll förr
handlade mer om den fysiska distributionen av filmen internationell (t ex
genom DVD). Idag är säljagenten mer aktiv i utvecklingsskedet av filmen
och i vissa fall agerar närmast som en exekutiv producent och/eller
samproducent, eftersom säljagenten inte sällan investerar direkt i filmen
och kan ibland hjälpa producenten att hitta andra finansiärer. Ett syfte
med det är att öka filmens förutsättningar på en internationell marknad,
något som blir av allt större vikt för filmskaparna när intäkterna viker på
52
hemmamarknaden. Vi noterar i diagram 8 och 9 att säljagentens
investering i svensk film var 0 procent 2013, men har sen dess varierat år
från år.
Att säljagentens roll breddas och att affärsmodellerna är under
omvandling är något som märks också internationell. En anledning till
säljagentens roll förändrats är att för-försäljning (s k pre-sales) inte
bedöms anse ha samma avgörande betydelse för den totala
finansieringen av filmen jämfört med tidigare.53

2.5.4 Biograferna
Efter ett tapp mellan 2012 och 2013 då antalet biografer i landet minskade
från 463 till 424 har antalet legat mer eller mindre stabilt, vilket illustreras
i diagrammet nedan (diagram 10 på nästa sida). Flera biografer som
tidigare hade mycket begränsad verksamhet beslöt att stänga ned när
digitaliseringsvågen inleddes, eftersom den innebar betydande
investeringar i ny teknik.54 Från 2010 fram till 2016 ökade den svenska
biografmarknadens digitaliseringsgrad från 17 procent till närmare full
55
digitalisering.

52

Intervju med Michael Werner, Eyewell
https://www.screendaily.com/features/how-us-uk-and-french-sales-agents-are-future-proo
fing-their-business/5139192.article
54
Stöd till Utveckling och Produktion av Svensk Film, Svenska Filminstitutet, 2016
55
https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2017/hur-har-digitaliseringen-paverkat-en-films-ti
d-pa-bio
53
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Diagram 10: Antal biografer i Sverige mellan 2009 och 2017

Källa: Filminstitutet
I och med att biograferna gick över till digitala filmkopior har filmer
kunnat spridas snabbare och bredare till fler biografer och nå ut till en
större publik ute i landet. Detta har i sin tur lett till ett trendskifte i hur
brett filmer sätts upp under filmens första tid på biograferna. Under
samma period ökade det genomsnittliga antalet premiärsalonger från 36

till 84. Det
blev en markant ökning av biografbesökare som gick de första
veckorna efter det att filmen fick premiär. Enligt Filminstitutet gick i
genomsnitt ca 44 procent av alla biobesökarna på en film den första
veckan 2016 jämfört med knappt 35 procent 2010 – d v s en ökning med
56
26 procent.
Att besöken samlas kring öppningshelgen kan missgynna svenska filmer
som generellt sett har mindre marknadsföringsbudget än t ex
amerikanska filmer.57 Som vi har berört tidigare innebär det att de filmer
som behöver arbeta sig in i biopublikens medvetande genom längre
speltider får det svårare än de filmer som redan har fördel av att vara
kända för tittarna. Denna problematik belyses också i samtal med bl a
Film & TV-producenterna, som menar att vissa filmer skulle må bra av att
ha en långsammare uppbyggnadstakt och att filmerna knappast ”hinner
58
hittas innan filmen går ned för att det kommer nya filmer veckan efter”.
I och med att premiärveckorna får större betydelse ökar konkurrensen i
såväl visningsfönstren som marknadsföringen. Konkurrensen görs inte
bättre av att svensk film har i huvudsak sina premiärer under endast två
tredjedelar av året, då få svenska filmer tycks vilja ha en filmpremiär maj t
o m augusti. Följden blir dels att det kan bli svårare att få sättning för sin
film, och dels att de svenska filmerna ibland kannibaliserar på varandra.59

56

Ibid
E-mailutbyte med Torkel Stål, analytiker på Svenska Filminstitutet
58
Anteckningar från möte mellan Filminstitutet och Film & TV-producenterna, 2019-04-05
59
Intervju med Per Mårtensson, FIlmstaden
57
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Samtidigt som digitaliseringen förändrar landskapet för hur biofilmer
visas, gör den också intrång på andra sätt genom de olika
VOD-tjänsterna. I kombination med att ljud- och bildmedia förbättrats
till en lägre kostnad, krävs allt tydligare erbjudande för biograferna att
attrahera sin biopublik. Som svar ser vi erbjudanden i form av
IMAX-salonger, VIP-platser samt nya komplement som restaurangbio
med mat och dryck och barnvagnsbio. Ett sådant exempel är Bio Capitol
i Stockholm, som har som affärsidé att erbjuda en mer ”vuxen”
filmupplevelse genom att kombinera bio med bistro. Capitol har
60
dessutom valt att varva nyare filmer med äldre klassiker.
Att biografer hämtar intäkter från annat än försäljning av biobiljetter är å
andra sidan inget nytt. Man brukar ibland säga att popcorn och snacks
utgör en större intäktskälla än filmerna för biografen. Även om detta är
en överdrift så är dessa intäkter viktiga, då de ofta är bättre marginal på
snacks än på biobiljetten.61
Biograferna har också i större utsträckning använt sina biosalonger för att
göra livesändningar. Folkets Hus och Parker gick exempelvis tidigt ut
genom ett tecknat avtal med olika kulturplatser i världen, bl a operahuset
Metropolitan. Satsningar som denna var avgörande för att Sverige skulle
62
kunna uppehålla brett biografdeltagande i hela landet.
På biografmarknaden är Filmstaden den utan jämförelse största
biografkedjan i landet . Filmstaden ingår sedan 2017 som en del av
Odeon Cinema Group, amerikanska AMC Theatres europeiska
dotterbolag, som i sin tur ägs av kinesiska Wanda Group. Räknar
man även in Filmstadens 49 procentiga ägande i Svenska Bio är
marknadsdominansen ännu starkare.63 Enligt en uppgift har SF
Bio/Filmstaden haft närmare 95% av marknaden i storstäderna de
senaste 15 åren, och inräknas ägandet i Svenska Bio ger det dem en
marknadsandel på över 80 % i hela landet.64 Detta skapar en stark
förhandlingsposition gentemot distributörer, som anger biograferna
som ett särskilt viktigt visningsfönster. Utöver Filmstaden finns det
cirka 300 fristående biografer, mestadels på mindre orter. Dessa
biografer drivs både av ideella föreningar och företag och även om
de är många i antal så är deras totala marknadsandel liten.65
Några enstaka försök att bryta Filmstadens dominans görs, nu senast
genom Nordisk Films satsning.66 Deras långsiktiga målsättning är, enligt
uttalanden av tidigare vd John Tønnes, en marknadsandel på 10 - 15
procent.67 Nylanserade biosajten Bio.se är ett annat initiativ som samlar
närmare 200 biografer i syfte att få fler i Sverige att  “...upptäcka
mångfalden, engagemanget och kvaliteten hos landets oberoende
biografer”. Sajten drivs sedan två år tillbaka av Biografcentralen med
stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Filminstitutet och Stockholms

60

Intervju med Jakob Abrahamsson, Non-stop Entertainment/Capitol Bio/Sveriges
filmdistributörer
61
Intervju med Per Mårtensson, Filmstaden
62
Intervju med Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker
63
h
 ttps://sv.wikipedia.org/wiki/Filmstaden
64
https://jenslanestrand.wordpress.com/2018/12/07/nordisk-film-bio-ar-valkommen-ny-aktorpa-svenska-marknaden/
65
Kristin Engstedt, Svenska Filminstitutet
66
h
 ttps://www.svd.se/biojatten-far-ny-konkurrens-inte-radda
67
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-20/ridan-gar-upp-for-nordisk-biojatte
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Stad. Biografcentralen är en ideell organisation för biografer som visar
kvalitetsfilmer.68
För att höja kompetens och förbättra förutsättningarna att nå sin publik,
kan mindre biografer söka stöd från Filminstitutet. Ett exempel som
framförts som särskilt framgångsrikt var Uppsalabiografen Fyris. I
samarbete med Cybercom utnyttjade Fyris resurser som volontärer och
hemsidan för att ge nya och gamla kunder en känsla av service.69 Efter
projektet ökade besöksantalet med över 50 procent jämfört med året
innan, och på Venedigs filmfestival erhöll Fyrisbiografen pris som
Europas mest innovativa biograf.70

BIOGRAFERNAS SITUATION ENLIGT FEMKRAFTSMODELLEN
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h
 ttp://povfilm.se/23/bio-se-ska-visa-pa-alternativ-bortom-monopolet/
Fyrisrapporten, Cybercom
70
h
 ttps://www.cybercom.com/sv/Kundcase/europas-mest-innovativa-biograf/
69
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2.5.5 Det Svarta Fönstret
I Sverige är film bunden till biograferna i 122 dagar innan den har
möjlighet att bli tillgänglig som köpfilm. Då svensk film som tidigare
nämnts inte längre ges lika lång tid att bygga upp en publik till
biovisningar har en diskussion kring det så kallade svarta fönstret, d
v s “hold-back”periodens längd, vuxit fram.
I en rapport om hold-back perioderna i Europa av European Audiovisual
Observatory konstaterades att den genomsnittliga tiden det tar för en
film att gå från bio till nästa fönster är 18,6 veckor. Undersökningen var
baserad på information från Belgien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien
samt Nederländerna.71 Sverige har m a o en vecka kortare hold-back än
genomsnittet från länderna som undersöktes i denna studie. Blickar vi
istället mot USA ser vi att visningstiden på biograferna förkortats
kontinuerligt - från ca 17 veckor 2012 till 12,3 veckor 2018. 72
Några av våra respondenter har också påpekat att fönstrets längd har
påverkat den så kallade mellanfilmen med att nå ut till den svenska
publiken (med mellanfilm menar vi en film med en genomsnittsbudget
på ca 20 - 30 MSEK, en målsättning på 100 000 - 200 000 biobesökare
och befinner sig mellan det som betraktas som kommersiellt och
konstnärligt). Dessa filmer riskerar att fastna i biofönstret med få
visningar.73 En del distributörer menar att man borde vara mer flexibelt
inställd till filmens möjlighet att gå från olika fönster och att detta också
är viktigt för att den svenska filmen inte ska tappa uppmärksamhet.74 Ett
förslag som nämnts är en form utav ”premium hemmabio”, där
konsumenten betalar en summa föra att kunna ha filmen tillgänglig i
vardagsrummet snabbare. Denna typ av erbjudande ses som ett sätt att
lyfta mellanfilmer som fått investeringar i marknadsföring, men som efter
tre veckor inte får tillräckligt mycket visningar på biograferna.75
Ett liknande upplägg som ovan finns numera i Norge, N
 ettkino,. Detta är
en form av TTVOD (Theatrical Transactional Video-on-Demand) som
kommit fram och syftar till att fylla det s k svarta hålet. Denna tjänst
erbjuder alltså streaming av nya filmer som fortfarande omfattas av
exklusiva filmrättigheter, men av biograferna själva (eller för deras
räkning). Användaren av tjänsten får betala samma summa som en
biobiljett för att få rätten att se en film hemma. Det startades som ett
pilotprojekt 2017 och har fått stöd från norska kulturdepartementet 2018
för att nu utvidgas till att omfatta äldre norska filmer samt ett urval av
nyare filmer i alla genrer.76 Nettkino ser sig själva som en tjänst som
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h
 ttps://rm.coe.int/the-theatrical-tvod-window-a-sample-analysis/1680951884
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https://rm.coe.int/the-theatrical-tvod-window-a-sample-analysis/1680951884
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Intervju med Helena Åkerman, SVT; Jens Håkansta, SF Anytime
74
Intervju med Jakob Abrahamsson, Nonstop Entertainment/Capitol bio/Sveriges
filmdistributörer
75
Intervju med Jens Håkansta, SF Anytime
76

h
 ttps://nettkino.no/
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gynnar såväl filmskapare, biografer som publik. Syftet är endast att bli ett
komplement till biografen och inte på något sätt ersätta den.77
Den svenska filmen möter alltså ökade utmaningar i form av begränsade
visningstider och stark konkurrens från internationella titlar på
biograferna. Vi har också sett att både producenter och distributörer
efterfrågar större flexibilitet kring hur svenska filmer bör hanteras i det
svarta fönstret, eftersom detta anses uppmuntra illegal nedladdning.78
Illegal nedladdning har även berörts i samband med det svarta fönstret.
Ett argument mot långa hold-back perioder är att det gagnar illegal
nedladdning.79

2.5.6 Filmsällskap - Föreningen Sveriges Förenade
Filmstudios
En aktör som främjar filmen över hela landet är Sveriges Förenade
Filmstudios (SFF). Organisationen arbetar med att samordna lokala
föreningar och filmstudios som visar filmer för större sällskap. Totalt
har man ca 1700 visningar om året för omkring 250 000 besökare.
Dessa visningar är endast tillgängliga för medlemmar inom respektive
förening/filmstudio. Det finns ungefär 100 filmstudios i Sverige som
samlar ca 38 000 medlemmar per år. Utöver visningarna arrangeras
evenemang av olika slag, som seminarier, träffar på lokal nivå etc.
Eftersom det är en förening säljs inga enskilda biljetter, utan för att se
film krävs medlemskap som betalas och köps lokalt. SFF kan ge stöd och
de lokala studios beställer filmer genom föreningen som vidareförmedlar
dem från i stort sett alla Sveriges distributörer. SFF står för filmhyra, frakt,
prenumeration av en tidskrift och kan bistå med att söka bidrag för olika
satsningar. Den lokala filmstudion i sin tur betalar för själva
driftkostnaden som lokalkostnad, maskinistlön etc. 80
SFF har inte för avsikt att konkurrera med de privata biosalongerna, utan
vill fungera som ett komplement till dem. Visningarna är endast öppna
för medlemmar och utan prissättning. SFF:s fokus är ofta äldre titlar och
kvalitativa internationella och svenska dramer, vilket förklarar att deras
roll ofta är uppskattat av art-house-distributörer och producenter.
Större titlar brukar oftast få en längre hold-back. Filmsällskap som SFF
har dock en speciell position bland visningsfönstren eftersom den
representera en del av publiken som betraktas få allt svårare att se den
film de vill på bio, framförallt i de mindre städerna.81
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h
 ttp://www.kinomagasinet.no/artikkel/na-vil-ogsa-kinoene-selge-vod-film/
Intervju med Mattias Nohrborg, Triart; Jakob Abrahamsson, Nonstop Entertainment
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Intervju med Jens Håkanstad, SF Anytime
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https://www.filmstudio.se/om-sff
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Intervju med Per Eriksson, SFF
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Totalt visas ungefär 300 filmtitlar per år i SFF anknutna filmstudios. Av
dessa var 42 filmer svenska 2017 och något fler, 50 filmer, 2018. Sex filmer
hade över 1000 besökare 2017 och fem under 2018. De mest sedda
svenska filmerna sedan 2017 är:
1.
2.
3.
4.
5.

Sameblod: 6167
The Nile Hilton Incident: 5179
Jätten: 4362
Jordgubbslandet: 3534
Citizen Schein: 2030

En del titlar visas över ett spann som sträcker sig mer än ett år.82

2.5.7 Hyrfilmer, TVOD-EST, TVOD-DTR, SVOD och
betal-TV
Den svenska TV-marknaden och framförallt streamingtjänsterna ökade
med 8 procent mellan 2018 och 2017, den starkaste ökningen på ett
enskilt år sedan 2010. Tillväxten beror främst på en växande efterfrågan
på betal- och reklamfinansierade kanaler, samt SVOD som Netflix och
Viaplay, vilka ökade med 45 procent jämfört med 2017. Totalt uppgick
83
omsättningen på TV-marknaden till 25,3 miljarder SEK.
Skiftet från DVD till VOD har naturligtvis inneburit att hyrfilmsbutikerna
närmast försvunnit, vilket illustreras i diagram 11 nedan. Till exempel
köptes hyrfilmskedjan Buylando av konkurrenten Hemmakväll 2013, som
därefter stängde ned flera butiker. Idag marknadsförs Hemmakväll som
en konceptbutik för godis.84
Diagram 11: Intäkter för hyrfilmsbutiker i Sverige 2011 t o m 2023

Källa: Eurostat / Statista
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Sveriges Förenade Filmstudios
https://www.mediavision.se/nytt-rekordar-for-tv-marknaden-i-sverige/
84
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemmakv%C3%A4ll
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Formatet kring hyrfilm är ett av de tidigt digitala koncepten som blev
tillgängligt i Sverige (ibland förkortat till DTR, Digital-To-Rent VOD) .
Engångsköp av digitalt innehåll som laddas ned till hårddisk eller moln
kallas för Electronic Sell-Through VOD, förkortat EST, och gäller för både
hyr- och köpfilmer. Bland svenska aktörer som har EST i sitt erbjudande
hittar vi bland andra SF Anytime, Viaplay m fl. Det finns ett visst
motstånd för EST-köp bland konsumenterna, även om trenden pekar
uppåt. Förklaringen tros ligga bakom svårigheten att förstå exakt hur
ägandeskapet ser ut om den ligger i ett “digitalt moln”. 85 Konsumenter
ger inte heller bort digitala kopior av filmer i samma utsträckning som de
gjorde med DVD, vilket också påverkar försäljningen.86
Ett alternativ till att hyra eller köpa en film är de s k streamingtjänsterna
som bygger på en abonnemangsmodell - SVOD (Subscription VOD) vilket har förändrat sättet som film och drama konsumeras på.
Möjligheten att ha ett brett utbud av olika titlar till ett fast pris per månad
(eller annan period) anses ha haft en stor påverkan på marknaden och
sättet som filmer och dramaserier konsumeras. 87
Eftersom antalet titlar konsumenten erbjuds vid ett digitalt köp bygger
på de licensavtal aktören har, så varierar utbudet över tid. Det kan
dessutom göra det snårigt för konsumenten att hitta till den typen av
film man vill ha. Ett intressant svenskt projekt – Vodeville - har som
affärsidé att försöka samla alla filmer på en hemsida för att visa var den
eftersökta filmen finns att ladda ned på laglig väg. I dagsläget är
verksamheten dock begränsad, men man upplever ett intresse hos
framförallt cineaster.88
Medialt fokus och allmänt intresse ligger idag framförallt på de
internationella tjänsterna som Netflix, HBO m fl har – trots att
svenska VOD-tjänster som SF Anytime och TriArt också har många
titlar. Detta är olyckligt för svensk film då de erbjuder ett mycket
större utbud av nationella filmer än sina internationella
89
konkurrenter.
Svenska aktörer upplever även att man i sin affärsmodell behöver jobba
på en större flexibilitet kring titlars hold-back-period för att tidigare göra
dem synliga för konsumenter.90 Genom att ändra på detta anses man ha
en möjlighet att påverka den svenska filmens totala publik.91
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Intervju med Pia Nordström, Nordisk film
Intervju med Jens Håkansta, SF Studios
87
Intervju med Bo Thörnwall, C More
88
Intervju med Anders Wilhelmsson, Vodeville
89
Intervju med Jens Håkansta, Sf Anytime
90
Intervju med Helena Åkerman,SVT; Bo Thörnwall, C More; Jens Håkansta, SF studios, Max
Hallén, Bonnier Broadcasting
91
Intervju med Bo Thörnwall, C More; Max Hallén, Bonnier Broadcasting
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VOD-AKTÖRERNAS SITUATION ENLIGT FEMKRAFTSMODELLEN

2.5.8 F
 ri-tv
Med Fri-TV menas TV som inte är abonnemangsberoende och där
TV-sändningen inte krypteras. Det kan också innebära play-kanaler
on-line. I Sverige är Fri-TV kanalerna de du får genom en vanlig
TV-antenn utan att betala för. Kanalerna som ingår här är SVT1, SVT2,
SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland.92 TV-bolagen
spelar en viktig roll som finansiär i svensk film, men det är i rollen som
visningsfönster som vi belyser dem i detta sammanhang.
Kanalerna köper rättigheter att sända filmer men brukar ofta hamna
längre bak i kön av visningsfönstren. Det kan m a o dröja flera år efter att
en svensk film har haft sin premiär innan den får visas på Fri-TV (d v s om
inte TV-kanalen väljer att komma in som finansiär, vilket i så fall brukar
flytta upp dem i kön). SVT efterfrågar större flexibilitet i visningsfönster
och att filmer ska kunna visas på de fria kanalerna tidigare. Man menar
att en visning på SVT dessutom kan ge filmen extra uppmärksamhet och
92

h
 ttps://www.teracom.se/privat/tv/kanalutbud-i-marknatet/



33

därmed förstärka nyttjandet på andra plattformer och fönster, vilket kan
leda till ökade intäkter för samtliga aktörer.93
SVT hade tidigare egen långfilmsproduktion, något man inte har i
nuläget. Istället producerar SVT:s dramaavdelning mer TV-serier i olika
format, huvudsakligen gemensamt med andra producenter.94 Med de
nya streamingkanalerna har SVT känt en ökad konkurrens, trots att man
95
var tidig med SVT Play och blev tillgänglig via Youtube redan 2007.
Den stora skillnaden för SVT är att intäkterna numera tas direkt av
medborgarna via en skatt istället för en licensavgift baserat på
TV-innehav. Ett viktigt skäl som angetts till denna ändring är just en
anpassning till att tittarna i stor utsträckning inte längre är beroende av
en TV för att utnyttja tjänsten. Programinnehåll kan även ses digitalt via
andra plattformar. Effekten av ändringen för svenskt dramainnehåll och
hur den når en svensk publik är ännu inte känd.
FRI-TV:S SITUATION ENLIGT FEMKRAFTSMODELLEN

2.5.9 Illegal nedladdning och Piratkopiering
Illegal nedladdning av innehåll över internet har varit ett
störningsmoment för den kreativa sektorn under en längre tid.
Svenskgrundade The Pirate Bay ä
 r kanske en av de mer kända
93

Intervju med Helena Åkerman, SVT

94

Ibid
95
https://en.wikipedia.org/wiki/SVT_Play
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nedladdningsportalerna som ger möjlighet till detta. Trots fällande
domar mot upphovsmännen bakom webbplatsen är Pirate Bay än idag
en av de mest populära sidorna för illegal nedladdning. Ofta ger den
användaren åtkomst till filmer långt innan de ens slutat visas på
biograferna. Svensk lagstiftning har genom åren skärpts mot illegal
fildelning, men den står fortfarande för betydande intäktsförluster för
ekonomin i sin helhet.
Piratkopiering är inte ett isolerat problem för filmindustrin. Enlig en
rapport författad av tankesmedjan ECEPR bedömer 80% av de svenska
börsnoterade företagen att piratkopiering kommer att öka de närmaste
åren.96 ECEPR konstaterar vidare att marknaden för Pirat-TV omsatte 3,3
miljarder kronor i Sverige under 2018, ett belopp nästan fyra gånger så
högt som t ex Norge (se diagram 12 nedan). Problemet har även lyfts
fram av OECD, där man hävdar att över 17 miljarder kronor årligen går
förlorat på grund av piratkopiering i den svenska ekonomin.97
Diagram 12: Marknaden för pirat-TV* i Norden (EUR miljoner)

Källa: ECEPR (2019)
*Pirat-TV inbegriper i huvudsak konsumtion utan att innehållsproducenterna får
ersättning genom (i) kortdelning (betalkort för satellit-tv hackas), (ii) IPTV
(piratoperatörer säljer olagliga abonnemang till tv-kanalerna) och (iii) streaming
(olaglig kanaler som lever på abonnemang eller streaming).98

Beteendet att använda sig av olagliga metoder för att konsumera film är
särskilt utbrett bland unga, där 25 procent svenskar i åldern 15 - 24 hävdar
att de ser på film genom olaglig väg minst en gång i vecka. Motsvarande
siffra för hela svenska befolkningen är 12 procent.99
Under våra samtal har hårdare lagstiftning och bättre implementering av
den framförts som viktiga åtgärder för att minska intäktsförlusterna.
Några aktörer som aktivt arbetar mot olovlig hantering av film är Filmoch TV-branschens samarbetskommitté, FTVS, där bland annat SVT, C
More TV4-gruppen och MTG TV ingår.100
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Immateriellt värdeskapande i Sverige, S
 anandaji N., ECEPR (2019)
https://www.dagensmedia.se/nyheter/debatt/sverige-safe-haven-for-ip-tjuvar-regeringenmaste-agera/
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I mmateriellt värdeskapande i Sverige, Sanandaji N., ECEPR (2019)
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V
 ägen till de unga filmtittarna, Svenska Filminstitutet
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https://www.regeringen.se/490cb9/contentassets/a3e8bb4742c64e99baf0bc71c65dae9d/
67.-film-och-tv-branschens-samarbetskommitte-ftvs.pdf
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2.6 Konsumenterna och nya
konsumtionsmönster
Som vi har uppmärksammat tidigare i rapporten (avsnitt 2.3), är perioden
2011 - 2014 intressant då svenska filmer hade mellan 20 - 25 procent av
biografmarknaden. “Hundraåringen som klev ut genom fönstret och
försvann”  från 2013 sa
 mlade in totalt 1 537 587 besökare. Det året hade
inte mindre än 8 filmer över 200 000 besökare. De inkluderade förutom
“Hundraåringen som klev ut....” även dramat “Monica Z”, thriller/
actionfilmer som “Snabba Cash - Livet DeLux”, ”Känn ingen sorg” samt
flera barnfilmer som “Sune i Grekland”, “Sunes Bilsemester” och
“Lasse-Majas Detektivbyrå”.101 Diagram 13 visar antalet biobesökare på
svenska filmer i Sverige under åren 2010 t o m 2018. Enligt Torkel Stål,
analytiker på Filminstitutet, är det svårt att svara på vad den lägre antalet
biobesökare från 2015 beror på. Han menar dock att svaret förmodligen
beror på vilka titlar och genre som är ute under den specifika perioden. 102
Diagram 13: Antalet biobesökare på svenska filmer i Sverige, 2010 - 2018

Källa: Svenska Filminstitutet
Ser vi till svenskarnas medievanor är det tydligt att dessa har förändrats
på senare år. För 10 år sedan använde knappt en fjärdedel av alla svenskar
sociala medier dagligen, jämfört med 70 procent idag.103 Svenskar lägger
också totalt sett något mer tid på konsumtion av medier nu jämfört med
för 40 år sen: 356 minuter 2018 jämfört med 321 minuter år 1979 - en
ökning med ca 11 procent. Ser vi till den totala tiden vi lägger på rörlig
bild, är den ändå relativt stabil över tid - från 109 minuter per dag 1979 till
ca 120 minuter idag, d v s en ökning med ca 10 procent.
Det är framförallt sättet som vi konsumerar media som har ändrats, där vi
lägger allt mindre tid på tablålagd TV. Minskningen har tilltagit under de
senaste tio åren. Medan 85 procent av befolkningen såg på tablålagd TV
101

Filmåret i siffror 2013, Svenska Filminstitutet
E-mailutbyte med Torkel Stål, analytiker på Svenska Filminstitutet
103
Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018
102
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en genomsnittlig dag 2007 så gör endast 57 procent det år 2018 (se
diagram 14).
Diagram 14: Tittare på rörlig bild 9 - 79 år en genomsnittlig dag 2007 2018 (procent)

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018
Ungefär 11 procent av de som tittar på TV en genomsnittlig dag ser en
långfilm, och ca 8 procent går på bio en genomsnittlig vecka år 2018.
Biotittandet ligger relativt stabilt över tid där det är mellan 6 och 9
procent av befolkningen som går på bio under en genomsnittlig vecka.
Mellan 2017 och 2018 ökade den från 6 till 8 procent, men nivån varierar
som sagt från år till år utan någon tydlig trend åt endera håll. Något fler
kvinnor går på bio än män (8 procent jämfört med 7 procent), och
framförallt är det åldersgruppen 15 - 24 som går mest på bio (15 procent
jämfört med 6 procent för åldersgruppen 45 - 64). Högutbildade går
generellt sett oftare på bio än lågutbildade (se tabellen nedan).
Biobesökare 9-79 år en genomsnittlig vecka 2018 (procent)

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018
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Kanske för att unga är så frekventa biobesökare gjorde Filminstitutet
en studie för att bättre förstå ungas biovanor. Här kunde man bl a
konstatera att unga biobesökare:
● uteslutande nämner amerikanska långfilmer som sina
favoritfilmer. De uppfattar dem som “roliga och spännande”.
● ser oftare film som “...framkallar skräck/rädsla, känslor som väcker
pinsamhet och erotik samt är mer intresserade av genrerna
komedi, fantasy, äventyr och thriller/skräckfilm”.
● har mindre intresse för genrer som drama och dokumentärfilm
● tycker att svensk film ofta saknar variation.
● föredrar filmer med högt produktionsvärde.
● uppskattar att kunna relatera till svensk kultur och att det finns ett
tydligt värde med det svenska.104
Vidare visar studien också att unga ofta tittar på filmer digitalt och verkar
vara mindre bekymrade över att titta på filmer illegalt (vilket omnämns
även i avsnitt 2.5.9). Rapportförfattarna reflekterar avslutningsvis om
nyare svensk film på SVOD-tjänster skulle kunna leda till att unga får ett
ökat intresse för svenska filmer.105 Diagram 15 nedan illustrerar hur unga
svenskar och befolkningen generellt konsumerar film. Värt att notera här
är att unga ser oftare på SVOD och illegala sajter än genomsnittet,
medan att de är underrepresenterade vad gäller tablålagd TV.

Diagram 15: Andel av befolkningen som ser film minst en gång i veckan i
olika visningsfönster (2016)

Källa: Vägen till de unga filmtittarna, Filminstitutet

104

105

Vägen till de unga filmtittarna, Svenska Filminstitutet (2016)
I bid
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2.6.1 Vilka filmer når framgång?
Ingen kan med säkerhet veta på förhand vilka filmer som når framgång.
Men under arbetet med rapporten har vi ändå tittat på vilka faktorer som
anses kunna påverka en films publiktillströmningen, framförallt på bio
men även andra fönster. Vad som i hög grad attraherar den svenska
publiken till en filmvisning är att titeln erbjuder en igenkännbar förlaga.106
Även etablerade filmvarumärken går ofta hem, exempelvis “Solsidan”.
Både biografer och distributörer söker ett tillvägagångssätt som gör en
potentiell publik uppmärksam på originaltitlar och Filminstitutet har
gjort ett antal studier för att undersöka vilka filmer som attraherar en stor
publik. Här lyfts följande faktorer fram:
Recensioner: Det är inte nödvändigtvis så att recensioner i sig räcker för
att en film ska nå en publikframgång. Däremot tenderar filmer med bra
107
betyg ”överprestera” jämfört med sin premiärhelg. Med andra ord har
filmer med bättre betyg en lägre andel besök under premiärhelgen
jämfört med filmer som får sämre betyg. Viktigt att notera i
sammanhanget är dock att filmer som får högre betyg, också får fler
speldagar, vilket naturligtvis påverkar hur besökarna sprider sig över tid.
108 
En möjlig förklaring är att s k “Word-of-Mouth” (ryktesspridning) spelar
en större roll för marknadsföringen av filmer med högt betyg.
Förlaga: Filmer som bygger på förlaga har normalt sett fler besökare än
filmer som inte bygger på förlaga. I en rapport från Filminstitutet som
undersökte filmer som fått produktionsstöd mellan 2005 och 2014 visade
det sig att ”...snittbesöken per film sett till hela perioden var mer än
dubbelt så många för filmer med förlaga, än för övriga filmer (208 548
109
respektive 81 061)”.
Filmserier: Filmer som bygger på etablerade svenska varumärken (t ex
Jönssonligan, Sällskapsresan, Sune, Beck etc) har generellt sett flera
besökare än filmer som inte har det. Precis som förlagor har dessa filmer
redan upparbetade varumärken och bygger ofta på succéer.
Kända skådespelare och regissörer: A
 tt kända personer kan skapa
intresse för en film är inget nytt. Men det är inte alltid givet att en känd
regissör eller skådespelare per automatik attraherar många biobesökare.
Ibland kan t ex varumärket kring en film överskugga personerna som är
involverade i filmen.110
Genre: Vissa filmgenre attrahera fler besökare än andra. I en analys som
Filminstitutet genomförde 2017 tittade man på andel av totala
biofilmerna som en viss genre hade, och jämförde med antal
biobesökare. Komedier får flest besök och överpresterar kraftigt, jämfört
med andel filmer på repertoaren. Action, äventyr, fantasy och science
fiction står för en stor andel av antalet biobesökare, i jämförelse med
antal filmer som visas. Drama och dokumentärer däremot visar motsatt
effekt, d v s de representerar en större andel filmer än de får i antal
biobesökare (diagram 16). Tendensen är enligt Filminstitutet densamma,
111
oavsett visningsfönster.
106
107
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Intervju med Torkel Stål, Svenska Filminstitutet
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Diagram 16: Andel av filmer och besök per genre

Källa: Filminstitutet
Mycket riktigt ser vi också att svenska filmer generellt är
överrepresenterade inom drama och dokumentärer (se diagram 16),
men underrepresenterade inom mer publikdrivande genrer som
komedier, action, fantasy, science fiction, skräck och äventyr. Vad gäller
genrefördelning är det framförallt USA som skiljer sig, medan annan
utländsk film har som Sverige en stor andel drama.112
Diagram 16: Andel filmer per genre på biografer (svensk & utländsk film)

Källa: Filminstitutet
112

Ibid
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Det bör samtidigt också påpekas att när vi tittade på distributionen av
genrer mellan 2013 och 2018, så kunde vi inte notera att just detta hade
en avgörande betydelse för hur filmåret utvecklades. Drama och
dokumentärer stod t ex för ca 76 procent av filmerna 2013 och 74 procent
2014 - två bra filmår för svenska filmer (drygt 4,1 miljoner biobesökare).
2017 som var ett dåligt år för svensk film hade endast 50 procent drama
och dokumentärer, medan den lägsta noteringen 2016 hade 80 procent
drama- och dokumentärfilmer. Vi kan därmed inte med det begränsade
underlag vi har undersökt säga hur svensk genrefördelningen påverkar
antalet biobesökare under ett givet år.
Produktionsvärde och visuella effekter: Produktionsvärdet spelar stor
roll för filmens potentiella framgång. Generellt kan noteras att visuella
effekter (VFX) i filmer har ökat dramatiskt de senaste åren. Bland de stora
amerikanska filmerna ligger den inte sällan mellan 30 - 35 procent av
113
filmens budget och VFX-marknaden växer mycket snabbt. Tittar man
också på vilka filmer som har flest biobesökare globalt så var samtliga 10
filmer i amerikanska topp-tio listan 2018 antingen filmer med stor andel
visuella effekter eller fullt animerade filmer (nio av tio filmer i den globala
114
topp-tio listan, förf anm). Svenska filmer har generellt sett mycket lite
115
visuella effekter (ca 2 – 3 procent av den totala budgeten ) och i en
filmvärld där visuella effekter blir viktigare kan detta därför uppfattas som
en utmaning för svenska filmer. Det finns naturligtvis andra sätt som en
film kan visa högt produktionsvärde – t ex scenografi, kläder, miljöer etc. I
vår rapport studerar vi två fall - “Den Blomstertid Nu Kommer” och “Eld &
Lågor” - som båda uppfattades ha stort produktionsvärde om än med
olika budgetar.
Även om frågan inte undersökts på djupet i denna rapport, är det
värt att reflektera varför det visuella har blivit så viktigt. Tre möjliga
orsaker kan lyftas fram som har med teknikutveckling att göra:
1.

Teknikutveckling i mjukvara: Det har blivit billigare – och
framförallt möjligt – att göra filmer med stort visuellt innehåll.

2. Teknikutveckling i hemmen: Allt fler hushåll har råd och möjlighet
till att få en biokänsla i hemmet , vilket i sin tur leder till att det
motiverar en större visuell upplevelse för att se samma film på bio.
3. Teknikutvecklingen i biosalongerna: I och med att biograferna
måste tävla mot förbättrad ljud-och bildmedia i hemmet har
detta också drivit på biosalongernas egen utveckling, t ex med
IMAX-salonger, 3D etc .
Filminstitutet kunde också konstatera i en jämställdhetsrapport från
2018, att det finns ett tydligt samband mellan filmens
produktionsbudget och hur många biobesökare som förväntas:
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And Action! Making Money In The Post-Production Service Industry, AT Kearney, 2015
http://vfxvoice.com/global-vfx-state-of-the-industry-2019/
115
Film – Näring åt den kreativa sektorn?, Fikra, 2017
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●

filmer med låg budget (under 20 miljoner SEK) får i genomsnitt
knappt 40 000 besökare

●

filmer med medelstor budget (20 – 35 miljoner SEK) får i
genomsnitt 160 000 biobesökare

●

filmer med hög budget (d v s över 35 miljoner SEK ) har i
genomsnitt 440 000 besökare. 116

Det kan naturligtvis också finnas en omvänd förklaring, d v s att filmer
som förväntas få fler biobesökare har också möjlighet att finansiera en
större film till en större budget med mer marknadsföring.
En annan studie visar också att den absolut viktigaste anledningen till
varför folk väljer bio är just den stora filmduken, vilket talar för att det
117
visuella är särskilt viktig (se diagram 17).
Diagram 17: Andel av publiken som väljer bio på grund av…

Källa: Filminstitutet

2.6.2 Har biljettpriserna påverkat vårt sätt att
konsumera film?
I och med att den nya filmpolitiken trädde i kraft ändrades också
finansieringsmodellen för svensk filmpolitik. Momsbeloppet ökade från
tidigare 6 procent till dagens 25 procent. Som kompensation slopades
den 10 procentiga bioavgiften som tillföll Filminstitutet.
Det har ifrågasatts varför film ska beskattas mer än annan kultur; en
teaterbiljett och böcker belastas t ex med 6 procent. Samtidigt så bör
nämnas att för de flesta biograferna så är den reella höjningen 9 procent
då den tidigare bioavgiften slopas. För några innebär dock de nya
momsreglerna en kraftig prishöjning, vilket Filminstitute.118
116

Han, hon och pengarna, J ämställdhetsrapport 2018, Filminstitutet (2018)
https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/2018/darfor-valjer-publiken-bio/
118
Stöd till utveckling och produktion av svensk film, Svenska Filminstitutet, 2016
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Efter momshöjningen så har det genomsnittliga biljettpriset på
biograferna ökat från 94 kronor till 116 kronor för perioden 2010 t o m 2017.
119
Ökningen på priset för perioden är drygt 23 procent, men svenskarnas
biovanor tycks ändå inte ha förändrats nämnvärt.
Peter Fornstam, VD för Svenska Bio tillika ordförande i Sveriges
biografägareförbund, menar att jämfört med andra utanför-hemmet
aktiviteter, som sporthallar och restaurangbesök, så står sig ett biobesök
fortfarande som ett prisvärt alternativ. Framtidens utmaning tror han blir
att fortsätta investera för att göra biografupplevelsen ännu bättre i
konkurrens med t ex streamingtjänster. Detta försvåras nu av att den
höjda momsen pressar marginalerna, i synnerhet på de mindre orterna i
Sverige.120
En effekt av prisökningen kan dock ha varit annan än att publiken väljer
bort biobesöket, men att den istället prioriterar andra filmtyper p g a
priset. Det är t ex inte osannolikt att produktionsvärde och visuella
effekter har fått en ökad signifikans vid val av biofilm, och som ett resultat
av detta föredrar att gå på utländska framför svenska filmer. Det kan inte
heller uteslutas att om priset har haft en svagare utveckling i Sverige så
hade antalet biobesökare kanske ökat mer. Prisökningen kan m a o ha
bidragit till utebliven tillväxt. Slutligen bör nämnas att priskänsligheten
naturligtvis varierar beroende på inkomst och att vissa grupper kan vara
mer känsliga för prisökningar än andra. Diagrammet nedan visar hur
biljettpriset har ökat i relation till antalet biobesökare (diagram 18).
Diagram 18: Antalet biobesökare i miljoner i förhållande till biljettpris

Källa: Fikra baserad på statistik från EAO

119
120

European Audiovisual Observatory
Intervju med Peter Fornstam, Svenska Bio / Sveriges biografägarförbund
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3 FALLSTUDIER
I detta avsnitt har vi valt att applicera några av våra iakttagelser från
analysdelen på två svenska filmer som har visats på biografer under
senare tid. Syftet är att undersöka om några av de hinder och
utmaningar som identifierats i rapporten kan ha haft en inverkan på
hur filmerna har presterat på biograferna. I så fall, vilka lärdomar kan
vi dra av dem?
Vi har i fallstudierna valt två nya filmer som har både sina likheter och
skillnader:  “Eld & Lågor” (E&L) producerat av Atmo från 2019 samt “Den
Blomstertid Nu Kommer” (DBNK) producerat av filmkollektivet Crazy
Pictures från 2018.
Likheter mellan E&L och DBNK:
● Både E&L och DBNK bygger på ett originalmanus.
● Både E&L och DBNK har haft en relativ stor andel visuella effekter.
● Varken E&L och DBNK hade etablerade skådespelare i
huvudrollerna.
● E&L och DBNK riktade sig främst till unga, om än med skillnaden
att E&L:s primära målgrupp var unga kvinnor medan DBNK
riktade sig i första hand till unga män.
● Både E&L och DBNK fick betyg nära genomsnittet (3,3 för E&L och
2,9 för DBNK enligt sajten kritiker.se).
● Både E&L och DBNK hade delade regissörsstolar.
Olikheter mellan E&L och DBNK
● E&L var producerad av en etablerad producent. DBNK var Crazy
Pictures första långfilmsproduktion.
● E&L förlitade sig på traditionell finansiering via Filminstitutet och
andra etablerade aktörer. DBNK inledde sin finansiering genom s
k crowdfunding.
● E&L var ett filmprojekt med hög budget. DBNK hade en
produktionsbudget under 20 miljoner SEK.
● E&L hade sin premiär i februari, DBNK under sommaren.
● E&L:s marknadsföringsbudget var förhållandevis hög. DBNK var
inte lika stor men hade en stark viral marknadsföring, bl a
underbyggt genom crowdsourcing.
Analysen bygger på producenternas och distributörernas kommentarer
samt samtal med biografägarna och andra aktörer som på något sätt
känt till eller följt projekten på olika sätt.
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3.1 Fallstudie Eld & Lågor ( lång spelfilm)
Genre: Lång spelfilm, romantiskt drama
Huvudproducent: Atmo
Distributör: Nordisk Film
Regissörer: Måns Mårlind och Björn Stein
Budget: 55 miljoner kronor.
Marknadsföringsbudget: MSEK 2,5 - 3,0
Antal biobesökare: 37 995

Bild från Eld & Lågor. C
 opyright: Atmo Production
Foto: Aril Wretblad

“Eld & lågor” ( E&L) hade premiär på alla hjärtans dag , den 14 februari
2019, och filmen hade många väletablerade namn bakom sig. En
erfaren producent i form av Kristina Åberg/Atmo som bl a stått
bakom den prisbelönta filmen ” The Nile Hilton Incident” och den
framgångsrika regissörsduon Måns Mårlind och Björn Stein som bl a
gjort “ Känn ingen sorg”, stod bakom kameran. I filmens ensemble
fanns berömda skådespelare som Robert Gustafsson, Pernilla
August, Lennart Jähkel och Helena af Sandeberg. Distributör var
Nordisk Film - en etablerad distributör i Sverige.
“Eld & Lågor” är en film som beskrivs som ”magisk realism” och jämförs
ibland med “Moulin Rouge” (2001). Det är en färgsprakande berättelse
om förbjuden kärlek och en konflikt mellan två familjer i tivolivärlden
under fyrtiotalets Stockholm. Filmen har förhållandevis mycket visuella
effekter och kostym - ett stort produktionsvärde. Handlingen baseras löst
på den sanna historien om Gröna Lund.
Trots en för svenska mått stor budget, kända namn kopplade till filmen
och ett hyfsat snittbetyg på 3,3 av 5, blev “Eld & Lågor”  en publikmässig
besvikelse. De exakta anledningarna till att filmen inte gick som det var
tänkt är svåra att peka på - på pappret skulle den ha gått betydligt bättre.
Vi har bett några av våra respondenter som var involverade i filmen, men
även andra som kände till projektet även om de inte var direkt
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inblandade, att resonera kring utfallet och möjliga orsaker. Vi har också
fått tillgång till Nordisk Films analys. Sett till castingen i filmen, ser vi som
tidigare nämnt att det fanns en rad etablerade skådespelare i filmen,
dock ingen av dem som huvudrollsinnehavare. Istället valde man att
förlita sig på ett förhållandevis okänt par, Albin Grenholm och Frida
Gustavsson. Den kvinnliga huvudrollsinnehavaren var förvisso en känd
modell, men detta var hennes första långfilm. På affischen som togs fram
var det också de två yngre huvudrollsinnehavarna som syntes. Samtidigt
är det inte säkert att en större exponering av de mer kända namnen
skulle ha attraherat målgruppen bättre. Generellt kan dock nämnas att
affischen uppskattades av testpubliken i Nordisk Films egen
undersökning. Filmen bygger dock på ett originalmanus och några
menar att avsaknaden av tillräckligt starka namn kopplade till filmen
försvårade.
Distributören genomförde ett antal tester för att identifiera målgruppen unga kvinnor - om än vissa menade att filmen skulle ha kunnat rikta sig
till en bredare publik. Parallellt så har det också framförts en önskan om
mer massmarknadsföring (t ex utomhusreklam) i förhållande till riktade
kampanjer i sociala medier.
Vad som gör att några filmer blir publiksuccéer medan andra inte är som
bekant ingen belagd vetenskap. Men i fallet Eld & Lågor var det mycket
som talade för att den borde ha presterat bättre. Nedan gör vi en kort
summering om vad som talade för respektive emot filmens möjlighet att
nå publikframgång.

Bild från Eld & Lågor. C
 opyright: Atmo Production
Foto: Aril Wretblad
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Faktor

Effekt

Kommentar

Produktionsbudget

Positiv

Filmen hade en hög budget jämfört med de flesta
svenska filmerna. Hög budget bidrar ofta till högre
publiksiffra

Genre

Svagt
negativt

Romantiska filmer har generellt något lägre andel
besökare.

Primär målgrupp

Positiv

Biopubliken domineras av unga (15 - 24 år). Filmens
målgrupp identifierad av distributören (unga kvinnor
upp till 35 år). Några menar dock att målgruppen
borde ha bedömts som bredare.

Premiärtid

Neutral

Februari anses vara en bra månad för premiärer om
än inte lika eftertraktad som julhelgen. Möjligen
hade E&L kunnat ha dragit nytta av Gröna Lunds
varumärke vid en premiär samtidigt som tivolit
öppnade i maj.

Sättning (Release)

Positiv

Filmen hade en mycket god sättning premiärveckan
med ca 231 dukar och visades alltså på de flesta
stora biosalongerna landet över.

Konkurrens

Negativ

Två filmer som tilltalar liknande målgrupp “A Star is
Born” och “Bohemian Raphsody” gick fortfarande
mycket bra vid premiären. Distributören menar dock
att detta inte kunde förutses. På TV hade
Melodifestivalen inlett sin finalrunda som kan ha
påverkat lördagspubliken under de två första
helgerna.

Marknadsföring

Neutral

En förhållandevis stor marknadsföringsbudget.
Några menade att affischen var otydlig och att det
inte gjordes tillräckligt med massmarknadsföring.
Trailern skapade heller aldrig någon “viralitet” i
sociala medier.

Recensioner

Neutral

Filmens recensioner var i genomsnitt 3,3 - något
över medel. Några menar att en sådan typ av film
kräver bättre betyg för att skapa tillräcklig
dragningskraft. “Star is born” hade 3,9 och
Bohemian Rhapsody” 3,6 i snittbetyg.

Förlaga

Negativt

Filmen saknade förlaga.

Övriga
varumärkeshöjand
e attribut

Neutral

Huvudrollsinnehavarna var inte kända för en stor
publik. Mårlind och Stein är framgångsrika
regissörer, men oklart hur kända för målgruppen.
Gröna Lund är framförallt känt i Stockholm men inte
nödvändigtvis intressant i övriga landet.
Birollsinnehavarna var starka namn, dock oklart om
de tilltalade målgruppen.

Produktionsvärde
& visualitet

Positiv

Filmstilen kallas ibland “magisk realism” och hade
stort visuellt inslag som borde ha fungerat bra i film.
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3.2. Fallstudie D
 en Blomstertid nu kommer
Genre: Lång spelfilm, thriller / Action
Huvudproducent: Crazy Pictures
Distributör: SF Studio
Regissörer: Crazy Pictures
Budget: 18,5 miljoner kronor.
Marknadsföringsbudget: 1,0 - 1,5 MSEK
Antal biobesökare: 110 239

BIld från Den Blomstertid Nu Kommer C
 opyright: Crazy Pictures

“Den Blomstertid Nu Kommer” (DBNK)  är ett orginialmanus av den
unga studion Crazy Pictures, som tidigare gjort sig ett namn genom
högkvalitativt producerade kortfilmer på youtube. Med Hesa Fredrik
som utgångspunkt för filmens berättelse, handlar den om hur vi
skulle agera ifall kriget kommer till Sverige. Kärleks - och
familjerelationer under katastrofliknande omständigheter är viktiga
teman. Huvudpersonen Alex kämpar för att rädda sin
ungdomskärlek Anna i bakgrund av en okänd attack mot Sverige.
Ledord i skapandet av filmen har varit att göra ett storslaget drama
med amerikanska influenser. 121
“Den Blomstertid…” fick 110 239 besökare till biograferna.122 Den har utöver
detta även sålts till 100 länder vilket gör filmen till en succé. Produktionen
kring “Den Blomstertid” är ett intressant exempel på okonventionell
finansieringsmodell som har lyckats väl. Bakom filmen står ett ungt
team, men där medlemmarna har över tio års erfarenhet i branschen.123

121

Intervju Olle Tholen, Crazy Pictures;
https://www.di.se/nyheter/succe-for-billig-svensk-thriller/
122
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/filmaret-i-siffror/fil
maret-i-siffror-2018/
123
Intervju Olle Tholen, Crazy Pictures
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Filmens resa till bioduken har heller inte gått via produktionsstöd
från Svenska Filminstitutet. Men en crowdfunding kampanj på
Kick-starter gav filmen inte bara ekonomisk starthjälp, utan visade
övrig filmbransch att det fanns en publik som ville att Crazy
Pictures skulle göra filmen. På så vis kunde finansieringen gå i lås.124
Crazy Pictures arbete med “Den Blomstertid…” sticker ut från hur många
svenska filmer produceras. Teamet är väl sammansvetsat och besitter
bred kompetens inom många filmtekniska områden. Detta har i sin tur
gjort att man har kunnat åstadkomma ett gott produktionsvärde för en
relativt liten budget. Utöver att involvera publiken i filmens finansiering
genom crowdfunding, har skaparna även varit villiga att ge publiken en
inblick i filmens skapandeprocess. Detta har skett genom klipp som går
bakom kulisserna i produktionen125.
Ett återkommande tema i några av våra samtal har varit idéer kring
marknadsföringsåtgärder som sker tidigare i filmens process. Alla
svenska filmer kan självklart inte räkna med finansieringshjälp genom
crowdfunding men att göra publiken uppmärksam på filmens utveckling
i ett tidigt skede skulle kunna få den att stå ut i det stora bruset som
präglar dagens filmindustri. Detta var någonting som “ Den Blomstertid…”
lyckades med väldigt bra. Man samlade publiken bakom ett projekt som
med sin tydliga Hollywood-inspiration stod för något som svensk film inte
erbjuder särskilt ofta.
När vi ser till vad som faktiskt går hem hos publiken och får dem att ta sig
till en biosalong är det också tydligt att Crazy Pictures med sin film
prickade rätt. Deras uttalade vision om att göra amerikansk film i svensk
miljö ligger i linje med den yngre svenska publikens preferenser kring
film (se avsnitt 2.6.1) . Filmer från USA har lyfts fram p g a
spänningsmomenten och visuella effekter126. Publiken anser dock också
att det finns ett värde i att lyfta fram den identifierbara svenska
kontexten, vilket man lyckats göra här.
Några av de största anledningarna till att vi väljer att se film på bio är en
stor duk och bra ljud (Filminstitutet, 2018). ” Den Blomstertid...” lyckades
uppenbarligen, trots begränsad budget, att leva upp till publikens
förväntningar.

124

Intervju Olle Tholen, Crazy Pictures

125

https://www.corren.se/kultur-noje/sa-foddes-idn-till-storsatsningen-om5304742.aspx

126

Vägen till de unga filmtittarna, Svenska Filminstitutet, 2016
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Faktor

Effekt

Kommentar

Produktionsbudget

Negativ

Filmen hade en låg
produktionsbudget, men
mycket tack vare att det
mesta gjordes av
filmkollektivet.

Genre

Positiv

Action-Thriller är en genre
som är relativt ovanlig i
Sverige och som attraherar
publik.

Primär målgrupp

Positiv

Biopubliken domineras av
unga (15 - 24 år). Filmen hade
en tydlig strategi för att nå
den målgruppen.

Premiärtid

Negativ

Sommarmånaderna bedöms
ofta som mindre attraktiva
för premiärer, men i det här
fallet föll det väl ut, kanske p
g a mindre konkurrens.

Sättning (Release)

Positiv

En rätt bred sättning med
142 dukar under
premiärhelgen.

Konkurrens

Neutral

Jurassic World, Tomb Raider,
Fotbolls EM, varm sommar.

Marknadsföring

Positiv

Generell marknadsföring.
Crowd kombinerat med viral
social marknadsföring. Man
skapade en kännedom om
filmen i ett tidigt skede bl a
genom sin
crowdfundingkampanj..

Recensioner

Neutral

Filmens recensioner var kring
medel (snittbetyg 2,9), men
kanske var filmens målgrupp
mindre känsliga för
recensenters betygsättning.

Förlaga

Negativ

Filmen i sig saknade förlaga,
vilket togs i beaktning med
tidig marknadsföring via
crowdfunding

Övriga
varumärkeshöjande
attribut

Positiv

Filmkollektivet Crazy Pictures
var välkänt inom den
målgrupp som filmen vände
sig till.

Produktionsvärde &
visualitet

Positiv

Även om filmen var av låg
budget gjordes relativt stora
satsningar på visuella
effekter. Den blomstertid
nominerades till en
Guldbagge för sina visuella
effekter.
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3.3 Lärdomar från fallstudierna
“Eld & Lågor” och “Den Blomstertid Nu Kommer”  var två filmer med
goda förutsättningar att göra bra ifrån sig på biograferna - men där
den senare överträffade förväntningarna, kom inte “ Eld & Lågor”i
närheten av sina publikmål. Ändå hade “Eld & Lågor” en hög
produktionsbudget, en väletablerad och prisbelönt producent, kända
skådespelare i sin ensemble och välrenommerade regissörer. I varje
projekt finns det anledning att studera vad som gick bra och vad
som gick fel. I “Eld & Lågors”  fall gjordes en omfattande efteranalys,
som vi har fått ta del av. Svaren och förklaringarna går isär, men
några slutsatser har vi ändå dristat oss till:
-

-

-

-

Varumärken: Medan “Eld & Lågor” möjligen överskattade
attraktionsvärdet av både regissörsparet Mårlind och Stein och
sina birollsinnehavarna (inklusive artisten Zara Larsson som hade
ett uppträdande i filmen) så var Crazy Pictures redan ett välkänt
namn i den målgrupp som de hade, bl a genom sina
kortfilmsserier på Youtube. Det är m a o inte bara viktigt att det
finns en hög igenkänningsfaktor hos personerna som medverkar i
filmen, utan att den också har en betydelse för den målgrupp som
filmen riktar sig till.
Marknadsföring: Vad som får en film, en produkt eller företeelse
att uppnå en viral effekt är en vetenskap i sig, men Crazy Pictures
hade möjligen större kännedom om det genom sin erfarenhet
från Youtube m m. De riktade sig in mot en en ung publik,
skapade (eller fick) en etablerad s k fan-base genom en
crowdfunding-runda och på det sätt skapades många
ambassadörer som spred information till sin närkrets.
Förmodligen hade “Den Blomstertid…”  en bredare gräsrotsrörelse
än “Eld & Lågor” eftersom den påbörjade sin marknadsföring
långt innan filmen hade premiär. En lärdom här är att
målgruppsanalys och tidig bearbetning av marknaden för att
skapa förväntningar inför premiären genom att ofta tala om
projektets utveckling är viktigt. Detta är något som kanske ligger
mer hos producenten än distributören att göra då distributören i
detta skede kanske inte är fullt engagerad i marknadsföringen än.
Premiärdatum: Om filmen har premiär under vintern/vår eller
sommar har möjligen mindre betydelse. Viktigare är att filmen
inte har så stor konkurrens när den väl släpps. Viktigt för
distributören att notera också vilka andra evenemang utanför
biofilmer som kan konkurrerar under visningshelgerna - t ex en
viktig fotbollsmatch, festivaler och TV-events.
Marknadsdominansen: Sättningen har inte varit ett stort hinder
för filmerna , men kanske hade Eld & Lågor fått längre tid att
arbeta sig in hos publiken om det hade funnits fler aktörer på
biografmarknaden.
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4 SLUTSATSER
Vi har i denna rapport undersökt frågan om den svenska filmens
hinder och utmaningar att nå sin publik utifrån filmbranschens
värdekedja, förändringar i affärsmodellen och publikens beteende.
Efter att ha analyserat filmbranschens ekonomiska situation och hur
svensk film presterar, belystes värdekedjan från produktion till
konsumtion. För att få mer kontext till ämnet har vi även granskat
två separata filmer som skiljer sig i budget, genre, finansiering och
marknadsföring. Den ena filmen överträffade förväntningarna,
medan den andra underpresterade.
Internationellt har den svenska filmen rönt stora framgångar, inte minst
på välrenommerade filmfestivaler. Däremot så var den genomsnittliga
andelen biobesökare för svenska filmer i Sverige endast 16,8 % under åren
2015 - 2018, vilket är betydligt lägre än Danmark (24,6 %), Finland (26,9 %)
och Norge (20,7 %) för samma period. Ser vi på filmbranschens
ekonomiska nyckeltal kan vi också konstatera att den brottas med
allvarliga lönsamhetsproblem och uppvisar långt sämre siffror än andra
kreativa branscher. Vilka eventuella strukturella problem som
filmbranschen har är inte analyserat i denna rapport, även om en del av
de utmaningarna som identifierats här kan utgöra en delförklaring.
Utmaningarna och hindren för att sprida svensk film i Sverige skiljer sig
beroende på vilka aktörer i värdekedjan frågan ställs till, men vi kan
sammanfatta följande:
Producenter: Producentens främsta utmaning är finansieringen av
filmen. En stor del av det stödet kommer från Filminstitutet. En
försvårande omständighet är att Sverige snart är det enda landet i
Europa som inte erbjuder produktionsrabatter, vilket försvagar svensk
filmbransch, och på sikt hotar kvalitén på filmen. Utöver detta så bör även
nämnas illegala nedladdningar, vilket naturligtvis drabbar samtliga
aktörer i värdekedjan. Det så kallade svarta fönstret minskar också
möjligheterna för producenterna att göra filmen mer lönsam.
Distributörer: En stor utmaning som nämns av många distributörer är
marknadsdominansen på biografmarkaden. Den ökade konkurrensen
om visningstider leder vidare till att filmerna inte har samma möjlighet
att arbeta sig in hos publiken som den hade tidigare. Blir inte filmen en
succé direkt, kan den snabbt plockas ned från repertoaren. Samtidigt
som digitaliseringen har inneburit kostnadsbesparingar för den fysiska
distribution av filmerna ut till biograferna, innebär illegal nedladdning att
viktiga intäkter uteblir. Ytterligare en utmaning är att statistik har blivit
svårare att tillgå. I årets höstbudget föreslås ett anslag till Kulturanalys för
att samla in statistik och data för filmfönstret. En kommentar som förts
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fram är att det är framförallt kravbilden hos biopubliken som förändrats,
vilket gör det svårare att sälja svensk film. Detta samtidigt som
biografägarna anses ha blivit allt mer kommersiellt orienterade.
Visningsfönstren: Från biografägarnas perspektiv verkar de flesta anse
att utmaningen har varit att få in tillräckligt med kommersiellt gångbara
svenska filmer. Vad gäller biografmomsen har den försvårat situationen,
trots anpassningar av Filminstitutets biografstöd för att kompensera
momshöjningen. En åsikt som har förts fram är att svenska filmer inte
utnyttjar årets alla månader för sina premiärer. Framför allt inte senvår
och sommar. Biografägarna känner också av konkurrensen från
VOD-aktörerna. De försöker hitta nya sätt att göra bioupplevelsen mer
unik, bl a genom förbättrad teknik, VIP-platser, bistro etc. Dessa åtgärder
kräver nyinvesteringar för att anpassa sina salonger. För Fri-TV och
VOD-aktörerna efterfrågas högre flexibilitet vad gäller det “svarta
fönstret”, d v s tiden mellan det att en film tas ner från repertoaren till att
den har rätt att visas i nästkommande fönster.
Figuren nedan illustrerar i korta drag betydelsefulla utmaningar som de
olika aktörerna lyfter fram och för vilka dessa främst berör:
Figur 2: Umaningar i filmens värdekedja

Det är tydligt att den digitala utvecklingen har skapat stora förändringar
för filmindustrin generellt. Den har påverkat konsumtionsmönster, som i
sin tur inverkar på distributionsprocesser vilka därpå förändrar
affärsmodeller. Det är möjligt att svenska filmer drabbas hårdare än
amerikanska filmer med stora budgetar. Unga tycks exempelvis i högre
grad än tidigare välja bort svensk film till förmån för amerikansk.
Denna analys har tagit avstamp från målet att “allt fler ser värdefull film
som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet”. Men
filmpolitiken i Sverige har flera andra viktiga och angelägna mål. En
avsaknad av prioritering av dessa riskerar dock att fragmentera
resursfördelningen - eller åtminstone att den av filmbranschen kan
uppfatta som splittrad. Det är, när allt kommer omkring, en politisk fråga
om något ska prioriteras och i så fall vad.
Rapporten har som nämnts inte haft för avsikt att ge några
rekommendationer om åtgärder för att främja större spridning av
svensk film i Sverige. Den ska betraktas som en nulägesbeskrivning
och ett underlag för fortsatta diskussioner. Däremot har det genom
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arbetets gång framkommit synpunkter och förslag som kan vara
intressanta att nämna redan här. Vi redogör nedan för de vanligast
förekommande tankarna, utan att lägga någon egen värdering eller
bedömning av dem själva:
●

●
●

●
●
●

Uppmuntra till tidigare insatser för marknadsföring av film, i
synnerhet för filmer som bygger på originalmanus. T ex
målgruppsanalys, utbildningsåtgärder, crowdfunding etc.
Uppmuntra att fler svenska filmer har sina premiärer över hela
året, även under sommarmånaderna.
Undersök hur andra visningsfönster kan exploateras för svensk
film, framförallt hur den digitala sidan skulle kunna få ett starkare
stöd. T ex om efterhandsstödet kan göras mer fönsterneutralt.
Uppmuntra till ökad konkurrens på biografmarknaden, i
synnerhet i de större städerna.
Uppmuntra s k värdefull film även i genres som attraherar unga.
Verka för att tillgängliggöra mer värdefull statistik från alla fönster.

Den här rapporten har haft en bred ram och omfattat många olika
områden i filmbranschens värld, från konsumtionsmönster till
affärsmodeller. Eftersom studien bygger på ett begränsat underlag av
kvalitativa intervjuer, så kan vi inte med säkerhet hävda att alla åsikter är
representativa för branschen. Men det kan finnas skäl till att fördjupa
några av de nyckelfrågorna som belysts här i ett nästa steg. Vi har t ex
inte fördjupat oss i vad som gör att vissa länder har blivit mer
framgångsrika med spridning av nationell film. Vi har inte utrett vad som
gör att den svenska filmbranschen inte förmår att visa bättre lönsamhet.
Vi har inte heller tittat på problemställningen ur t ex en mer social,
demografisk eller kulturell kontext. Och det finns fortfarande många
frågor kvar att besvara om hur filmkonsumenten väljer sina filmer i en
digital värld. Förhoppningsvis väcker rapporten intresse för att ställa fler
frågor om filmbranschens situation, om svensk films tillstånd och
uppmuntrar till mer analys.
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BILAGOR
BILAGA A: Nyckelfrågor

A: VÄRDEKEDJAN
A1. Hur ser värdekedjan ut för filmdistribution ut idag?
A2. Hur ser relationerna ut mellan aktörerna här och finns det
indikationer på en maktförskjutning under de senare åren? Om
så är fallet, vilka blir konsekvenserna för film generellt och svensk
film i synnerhet?
A3. Vilka hinder har de olika aktörerna i värdekedjan identifierat?
Är dessa hinder nya? Varför uppstår de?
A4. Finns det sätt eller metoder att kvantifiera dessa hinder, t ex
monetärt?
A5. Hur attraktiva är de olika visningsfönstren för producenter,
säljagenter och distributörer idag? Skiljer sig preferenserna
mellan aktörerna i värdekedjan?

B. AFFÄRSMODELLEN
B1. Hur har affärsmodellen för filmdistribution förändrats i Sverige
under 2000-talet? Går det att dra några paralleller med
förändringar i affärsmodellen för andra kreativa näringar (ff a
musik, litteratur, dataspel)?
B2. På vilket sätt har marknadsföringen av svensk film förändrats?
B3. P
 å vilket sätt har stödsystemet för svensk film förändrats i
förhållande till de hinder som uppstått?
B4. Hur uppfattas stödsystemet för svensk film av
filmdistributörer idag av stödmottagarna? Uppfattas den som
mer eller mindre hjälpsam jämfört med tidigare?
B5. Hur har svenska distributörer och biografägares finansiella
styrka förändrats på senare tid? Finns det något samband mellan
detta och svensk films publikframgångar?
B6. Hur har biljettpriset på svenska biografer, och svensk film i
synnerhet, förändrats under de senaste 10 åren och på vilket sätt
kan en sådan förändring ha påverkat efterfrågan på svensk film?

C. KONSUMTION
C1. Hur har efterfrågan av svensk film på biografer förändrats de
senaste åren?
C2. Hur har svensk film lyckats med att nå ut till sin publik jämfört
med nationell film i andra jämförbara länder i Europa på senare
tid?
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C3. Finns det några givna mönstren för vilka svenska filmer som
når framgång hos publiken? Vet man varför?
C4. Hur har konkurrensen för svensk film förändrats på senare
tid?
C5. Har det funnits någon särskild period i modern tid då svensk
film varit särskilt framgångsrik med att nå ut till sin publik? Finns
det några lärdomar att ta från detta?
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BILAGA B:
Utvalda företag i analys av rörelsemarginal

DISTRIBUTÖRER
United International Pictures (UIP)*
20th Century Fox**
Folkets Bio
SF Studios
Scanbox Entertainment
Njutafilms
Triart Film
Nonstop Entertainment
Lucky Dogs
Noble Entertainment
Studio S Entertainment
Nordisk Film
Walt Disney
Edge Entertainment
Filmcentrum

PRODUCENTER
Yellow Bird Film
SF Studios
FLX
B-Reel
Filmlance International
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Garagefilm
Memfis Film AB
Nice Drama
StellaNova Film
Crazy Pictures
Atmo
Anagram
Zentropa Sweden
Nordisk Film Produktion
Roy Andersson Produktion
Sweetwater
Pampas
Art & Bob Film Drama
Göta Film
Bright Moving Picture
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64

Kontakt
Patrick El-Cheikh
E-post: i nfo@fikra.se
www.fikra.se



65

