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Definitioner 

 

BIOSUCCÉ 

En film som har lockat minst 250 000 biobesökare i Sverige.   

 

BLOCKBUSTER 

Kassasuccé, när en films intäkter har blivit högre än vad filmen kostade att producera.  

 

SFI 

Svenska filminstitutet. 

 

SPELFILM 

En films som baserats på ett manuskript, som genomförs av skådespelare.  

 

STAR POWER 

Synergier från kändisskap. 

 

SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND (SVOD) 

Streamingtjänst som baseras på permutation av tv och film. 

 

TRANSACTIONAL VIDEO ON DEMAND (TVOD) 

Streamingtjänst av tv och film, där kunden betalar en summa för respektive serie/film de konsumerar.  

 

VIDEO ON DEMAND (VOD) 

Streamingtjänst av film.  

 

VARIABEL BUDGET 

Den estimerade produktionskostnaden för filmen.  

 

VARIABEL INTÄKTER 

Intäkter från biobesök.  

 

VARIABEL KNOWN 

Skådespelare som tidigare haft en huvudroll i en film som setts av minst 250 000 biobesökare, 

alternativt vunnit en guldbagge för bästa huvudroll.  

 

VARIABEL UNKNOWN 

Skådespelare som inte tidigare har haft huvudrollen i en film som setts av minst 250 000 biobesökare. 

 

VARIABEL RATE 

Förhållandet mellan intäkter och budget.  
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Bakgrund 
Det nya filmklimatet har gjort det svårt för producenter att nå lönsamhet och fånga en stor biopublik. 

Under 2014 var det 78 % av svensk film som gick med förlust. Filmbranschen har genomgått stora 

förändringar till följd av digitaliseringen. Där den nya tekniken har resulterat i en stor flexibilitet som 

har medfört att biograferna snabbare kan svara på biopublikens efterfrågan. Filmer kan numera snabbt 

plockas bort från biorepertoaren. Det har resulterat i att gapet mellan filmer som går bra och filmer som 

går dåligt har ökat. Aktörer talar om en bransch som präglas av turbulens, osäkerhet och risktagande, där 

den primära inkomstkällan för producenter är intäkter som genereras från bio. Producenters strategiska 

val blir allt viktigare för en films överlevnad.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka strategiska val en producent kan använda sig av för att en film ska 

erhålla höga intäkter och nå lönsamhet. 

 

Metod  
Studien använder sig av en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats där 

111 filmer har studerats genom regressionsanalyser. 

 

Resultat 
Studien har identifierat att budget och huvudrollsinnehavare påverkar en films intäkter. Det går det inte 

att urskilja vilka strategier som leder till att en film blir lönsamhet.  

 

Nyckelord 
Film industry, motion picture, box office, Hollywood accounting, profitability, revenues, signalling 

hypothesis, risk, uncertainty and financial decisions.
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Introduction 
The film industry has undergone major changes the last couple of years as a result of the digitization. 

Stakeholders are talking about an industry characterized by turbulence, uncertainty and risk taking, 

where most of the film productions do not achieve profitability.  During 2014 it was 78 % of all 

produced films that did not achieved profitability in Sweden. The primary source of income for 

producers is the revenue generated from the cinema. Producer’s strategic choices are becoming 

increasingly essential for a film's survival. 

 

Aim 
The study's objective is to seek answers to the strategic choices a producer can use to achieve high 

revenues and profitability for Swedish films. 

 

Method 
The theoretical framework has been constructed by compiling previous research in the field of film 

finance. The empirical data were collected through a qualitative approach. The theoretical framework is 

used as basis for the analysis of the empirical material. 

 

Result 
The study has identified that budget and star power influence film's revenues. However, it is not 

possible to distinguish strategies that lead to a film becoming profitable. 

 

Keywords 
Film industry, motion picture, box office, Hollywood accounting, profitability, revenue, signalling 

hypothesis, risk, uncertainty and financial decisions 
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KAPITEL 1 
___________________________________________________________________________ 

 

Första kapitlet syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse av filmbranschens 

uppbyggnad och problematik, där uppsatsämnet sätts i ett större teoretiskt och praktiskt 

sammanhang. Med denna grund erhålla en förståelse för studiens undersökningskontext och 

syfte 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Inledning 
”Man skickar iväg någonting, som en flaskpost och önskar att någon vill ta emot det. Man 

jobbar hela tiden i blindo. Man arbetar i en tro att det här kommer att fungera. Man gör sitt 

bästa för att det här ska bli väl mottaget. Men film är märkligt, man kan aldrig säga riktigt 

hur mottagandet ska bli” (Olofsson, intervju 1994).  

En filmproduktion kännetecknas av mötet med det okända som finns i relation till 

biopubliken. Många aktörer talar en bransch som präglas av turbulens, osäkerhet och 

risktagande. (Soila-Wadman 2003) Osäkerheten i filmbranschen beror på att det är mycket 

svårt att prognostisera hur en film kommer mottas av biobesökarna. Den största risken i 

filmskapandet står producenten för. Svenska filminstitutets (SFI) statistik visar att 

producenternas intäkter från DVD-marknaden fortsätter att rasa vilket innebär att biografernas 

betydelse för filmbranschen och producentens ekonomi ökar. Det är nästans uteslutande från 

biobiljetter som producenten erhåller intäkter efter att en film har färdigställts. Biografer är 

spelfilmens viktigaste visningsfönster och varje år görs drygt 15 miljoner biobesök i Sverige. 

(SF Bio 2014) Att befolkningen ser filmer på bio är oerhört viktigt för filmbranschen, det har 

stor betydelse för producenten. Biografernas ökade betydelse för filmbranschen har lett till att 

konkurrensen om visningsutrymmet har hårdnat, om en film går dåligt plockas den snabbt ner 

från repertoaren. (SFI 2014. Filmåret i siffor) 

Digitalisering har medfört en guldålder för biograferna, där den nya tekniken har resulterat i 

en flexibilitet som har gjort det möjligt för biograferna att svara på biopublikens efterfrågan 

snabbare. Tidigare var utbudet begränsat och det tog längre tid att distribuera ut nya filmer till 

de olika biograferna runt om i landet. Digitaliseringen har gjort det mindre komplicerat att 

hantera biografutrustning och mycket smidigare att köpa in nya filmer. Därmed kan 

biograferna i större utsträckning än tidigare skifta repertoaren och välja bort filmer som inte 

drar publik. Enkelt uttryckt har gapet mellan de filmer som går bra och de filmer som går 

dåligt blivit större; filmmarknaden har polariserats och det blir snabbt tufft för de filmer som 

inte lockar publik. Filmer med höga konstnärliga ambitioner utan stor publikpotential har 

drabbats hårt av digitaliseringen och passerar obemärkt förbi medan breda publika filmer har 

gynnats. Polariseringens effekt syns tydligt i publikutfallet, där skillnader mellan de mest 

sedda filmerna och övriga svenska filmer är mycket stor. Mångfalden i filmutbudet har 

minskat som en effekt av polariseringen. Det är producenten som blir värst drabbad när en 

film går dåligt och floppar.  

 

Sociala medier har stor betydelse för filmens publikpotential. Genom sociala medier kan de 

filmer som går bra snabbt få en bredare spridning och ett gott rykte. Lika snabbt kan dåliga 

omdömen spridas vilket kan vara katastrofalt för en films ekonomiska utfall (Liu 2006). Idag 

är det mycket svårare att genom massiv marknadsföring förebygga floppar, en strategi som 
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var lättare innan digitaliseringen och sociala medier. Att bygga upp förståelse för biopubliken 

blir en viktig komponent för framtiden. (SFI 2014. Filmåret i siffor) 

 

 

1.2 Bakgrund 
De senaste åren har svensk film skördat internationell framgång. Exporten av svenska filmer 

och TV-serier bidrar till intäkter samt arbetstillfällen och framför allt stärker bilden av Sverige 

internationellt. Det produceras filmer med ett mycket brett utbud som talar till olika individer 

oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Film är en 

konstform som når ut till många människor, det är en del av yttrandefriheten och betydelse för 

vår demokrati.  Det finns en enighet om filmbranschens roll i samhället, där man ser till 

konstnärligt utryck samt där filmbranschen är en betydande del av näringslivet. (Regeringen 

2015) Den svenska filmnäringen är tvärkulturell och en central del av de kreativa näringarna i 

Sverige. Svenska filmbranschen utgör 3 % av den svenska ekonomin vilket gör att kunskap 

och en förståelse för branschen är av betydande näringspolitisk fråga. (Alstrom et al. 2014) 

Uppskattningsvis omsätter svensk produktion, distribution och visning av film, video och TV-

program årligen 15 mdkr per år, ca 3 mdkr är intäkter från bio, hyrfilm och digitala tjänster.  

Filmbranschen sysselsätter ca 5 000 heltidsanställda och 10 000 deltidsanställda. Vikten av 

filmindustrin är stor, det är därför viktigt att förstå problematiken i en bransch där 78 % av de 

svenska långfilmerna går med förlust. (Alstrom el al. 2014). I denna andel ingår även de 

filmer som inte går upp på bio.  

 

1.2.1 Filmens värdekedja 
Livscykeln hos en film består av produktion, distribution, visningsfönster och konsumtion. De 

har alla en betydande roll för films skapande och utgör en filmproduktions värdekedja.  För 

att förstå de som konsumerar film, är det primärt att förstå de olika svårigheter och 

utmaningarna som finns för producenten, distributören och visningsfönstret. (Eliashberg 

2005) 
 

Figur 1- Filmproduktioners värdekedja 

 
 

Producenten har det yttersta ansvaret för en produktions genomförande, både genom det 

kreativa och det ekonomiska arbetet. Producenten är involverad i alla delar av filmskapandet, 

vilket innebär finansiering, manusbearbetning, införskaffande av rättigheter, val av regissör 

samt casting och redigering. (Goodell 1998). Producenten planerar hela tidsåtgången för ett 

projekt för att sedan gå in i genomförandefasen där alla mänskliga, tekniska och finansiella 

resurser samlas. Producenten anlitar distributörer som i sin tur marknadsför och säljer den 
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slutgiltiga produkten. Digitaliseringen har medfört en rad nya möjligheter av visningsfönster 

som har förändrat förutsättningen att nå slutkonsumenten. De nya innovativa visningsfönster 

har även förändrat konsumtionsmönstret av film, där de nya lösningarna möjliggör att film 

ständigt är tillgängligt. SVOD- och TVOD är digitala betaltjänster som möter kundernas 

behov. Utöver de legala förutsättningarna för visning av film, har digitaliseringen medfört 

möjligheten att illegalt ladda ner film. Förutsättningarna för filmbranschen har således 

förändrats, där de nya visningsfönstren har medfört att försäljningen av DVD och BluRay har 

minskat. Den primära inkomstkällan för producenter är intäkter som genereras från bio. 

(BCG, 2014) Totalt finns det fyra visningsfönster för svensk film;  

 

 Biograf: En film har normal 122 dagar exklusivitet innan ett annat fönster får tillgång 

till filmen. 

 Post-biograf: Innefattar hyr- och köp-film, både fysik och digital försäljning. 

 Subscription: Består av betal-tv (TVoD) och betal-film (SVoD). Film är normalt 

tillgängligt efter 10-12 månader efter en biopremiär. 

 Free - Filmer som visas gratis i TV. 

 

Den största aktören på den svenska biografmarknaden är SF Bio, deras ställning är mycket 

stark, både när det kommer till köp av visningsrättigheter av film och när det kommer till 

visning av film. (Konkurrensverket 2013) SFs marknadsandel är 66 %, de äger även 50 % av 

Svensk bio som står för 16 % av de totala marknadsandelarna. Utöver det står Folkets Hus 

och Parker för 3,5 % samt Våra Gårdar för 0,7 % av bilmarknaden, resten utgörs av enskilda 

små aktörer. (Alstrom el al. 2014) 

 

1.2.2 Finansiering av film 
För att producera en film i Sverige krävs det finansiering från flera parter; ingen producent har 

möjlighet att finansiera en filmproduktion på egen hand. Filmbranschen är problematisk 

eftersom marginalerna för en filmproduktion är väldigt små. Det gör att sam-produktioner är 

vanligt förekommande där flera aktörer delar den ekonomiska risken. Vilket medför att 

parterna måste komma överens om finansiering, riskfördelning, royalty och så vidare. 

Filmproduktioner är finansiellt riskabla med stora insatser på förhand för de som investerat, 

vilket medför en osäkerhet gällande produktionens avkastning. Den finansiella risken har ökat 

de senaste åren på grund av den transformering som filmbranschen genomgår (Lind, 

Lundmark & Svensson 2015). Det finns svårigheter i att få finansiärer att känna sig trygga i 

ett tidigt skede av produktionen eftersom filmen inte är färdigställd. Investeringsviljan finns 

ofta där, dock vill dessa finansiärer bli en del av filmprojekt när en produkt kan garanteras. 

Filmbranschen drivs av osäkerhet, där intäkter generas efter att hela produktionsbudgeten 

spenderats. (De Vany & Walls 1999) Det finns en tydlig skiljelinje mellan olika finansiärer 

och deras intressen eftersom en film både är en kommersiell produkt och ett kulturobjekt. 

(Lind, Lundmark & Svensson 2015) 

 

I Sverige finns det en statlig institution som verkar för att stimulera svensk film, Svenska 

Filminstitutet (SFI). De stöder filmbranschen i vid mening där stöd bland annat ges till 

produktionsled, distribution, visning, filmfestivaler och stöd av film i skolan. (SFI 2015. 

Beviljade stöd) SFI grundades 1963 som en stiftelse av staten och filmbranschens olika 

organisationer. Stöden som utbetalas av SFI finansieras genom statliga medel samt genom 

filmavtalet som bland annat innefattar 10 % på biointäkterna i Sverige. Svenska Filminstitutet 

är den största finansiären av svensk långfilm och bidrar med 35 % av produktionsbudgeten för 

svenska filmer. Stödet behöver enbart betalas tillbaka när en film har gett övriga finansiärer 
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en avkastning på 35 % av investerat eget kapital. (Lind, Lundmark & Svensson 2015). År 

2014 var det totalt 47 svenska långfilmspremiärer och av dem var det 30 stycken som använde 

sig av någon form av stöd från SFI. (SFI 2014. Filmåret i siffror). Vissa produktioner hittar 

alltså finansieringsmöjligheter genom andra sätt när de inte får ett beviljat stöd från SFI. SFI 

har tre olika stöd som delas ut till producenter inom svensk film, det är produktionsstöd, stöd 

till oberoende producenter samt automatstöd. 

 

 Stödet till oberoende producenter syftar till att stödja utveckling av långfilmsprojekt i 

ett tidigt skede. Stödet omfattar 800 000 kr – 1 200 000 kr och används huvudsakligen 

till manusutveckling och optioner (manusarvode, rättighetsförvärv, research, 

finansiering med mera), av all slags svensk långfilm över 70 minuter. Kravet är att 

filmerna ska ha tillräcklig teknisk kvalitet för att kunna visas på bio. (SFI 2015. Stöd 

till oberoende producenter) 

 

 Produktionsstödet avser att delfinansiera en filmproduktion och kan sökas fram tills att 

en film har premiär. För att kunna söka produktionsstöd krävs det att en etablerad 

producent är knuten till produktionen. Målsättningen med stödet är att öka möjligheten 

för ett projekts genomförande och förverkligande. Stödet utbetalas i två steg, där 70 % 

erhålls vid undertecknad överenskommelse samt 30 % vid slutredovisning. (SFI 2015. 

Produktionsstöd) 

 

 Automatstödet riktar sig till stora produktioner där en film ska ha en minimibudget på 

14 mkr. Budgeten ska vara bekräftad till 70 % vid ansökan, där även distribution- och 

lanseringsplanen ska spegla en kraftfull och omfattande lansering av filmen. Den 

slutliga produkten ska vara estimerad att locka 250 000 besökare på Svenska 

biografer. ( SFI 2015. Automatiskt förhandsstöd) 

 

Det är viktigt att poängtera är att det nuvarande filmstödet har sagts upp och kommer att år 

2017 ersättas av en ny filmpolitik. Det nya stödet kommer att bli mer teknikneutralt, mer 

långsiktigt och kvalitetsinriktat. Staten kommer att ta ett helhetsansvar över filmpolitiken 

istället för samarbetet med filmbranschens olika aktörer. (Bah Kuhnke 2015) Filmstödet 

kommer framöver att vara mer öppet genom att skapa bättre förutsättningar för flera 

filmskapare när det gäller utveckling, och färre tekniska avgränsningar när det gäller 

produktion. (Regeringen 2015) 

 

1.2.3 Övriga finansiärer av svensk film   
SFI:s syfte är inte att ensamma möjliggöra produktion av film. Stödet ska fungera som en 

finansiell hävstång och göra det mer attraktivt för privata investerare och på så sätt kunna 

attrahera kapital och därmed bidra till spridning av film (Lind, Lundmark & Svensson 2015). 

Utöver SFI var det år 2014 producenterna som var de största finansiärerna av svensk långfilm. 

Producenternas egeninsatser motsvarande i genomsnitt 19 % av produktionsbudgeten. 

Egeninsatsen består ofta av en praktisk insats där producenten exempelvis avstår från sitt 

producentarvode. Vilket vid dålig avkastning kan leda till begränsningar av att utveckla och 

finansiera nästa projekt. Det finns även utländska och regionala fonder som investerar i 

svensk film. 2014 utgjorde fonderna i genomsnitt 8-12 % av den totala filmbudgeten. Dock 

finns det ofta villkor för fondernas finansiering, där mottagaren behöver se till kommersiella 

och regionalpolitiska intressen. Distributörer stod år 2014 för ca 12 % av finansieringen och 

tar i regel 10-20 % i anspråk av en films intäkter. Vanligast förekommande är att de står för 

risken för marknadsföring och distribution i utbyte mot exklusivitet på distribution av filmen. 
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En annan form av finansiering är att distributören ger ett förskott på filmens framtida intäkter 

och bidrar på så sätt till filmproduktionens egna kapital. Tv-kanaler är en annan 

finansieringskälla, år 2014 bidrog kanalerna 7-10 % av svenska filmers kapital. Tv-kanalerna 

fungerar som samproducenter, med en möjlighet till avkastning på investerat kapital. Utöver 

ovanstående finansieringsmöjligheter finns det även riskkapitalister som kan bistå med en del 

av finansieringen, dock utgör de en mycket liten del av den totala budgeten. Riskkapitalister 

finansierar primärt storproduktioner. Under 2014 utgjordes 6 % av filmens finansiering av 

riskkapital. (Lind, Lundmark & Svensson 2015) 

 

1.2.4 Variabler för en films framgång 
Producenten måste fatta strategiska beslut i syfte att öka intäkter. (Elberse & Eliashberg 2003) 

Genom att förstå biopublikens preferenser kan producenter få ökad insikt i de faktorer som 

kan generera lönsamhet och på så sätt allokera filmens finansiella medel mer effektivt. Albert 

(1998), Ravid (1999) och De Vany & Walls (1999) har bedrivit etablerad forskning på den 

amerikanska marknaden om en films budget, skådespelare och premiärdatum och dess 

påverkan på intäkter och lönsamhet. Val av skådespelare påverkar hur man utformar och 

finansierar en film. Beroende på filmens syfte och vilken målgrupp som filmen riktar sig till 

används olika strategier. Star power är ett begrepp som blivit allmänt vedertaget i den 

amerikanska filmbranschen och syftar till hur mycket en skådespelares medverkan bidrar till 

en kassasuccé. Det finns stora säsongseffekter i filmindustrin där efterfrågan från biopubliken 

varierar under året (Einav 2007). Val av antal biografer och premiärdatum är faktorer som 

måste tas i beaktning för filmen framtid.  Budget är en films estimerade kostnader. 

Prioriteringar hur budgeten ska fördelas görs av filmens producent. Det kan handla om 

avvägningar om skådespelare, marknadsföring, specialeffekter, visuella effekter och 

premiärdatum.   

 

 

1.3 Problematisering 
Filmer är komplexa produkter, vilket medför att det är mycket svårt att prognostisera en 

filmproduktions lönsamhet (Eliashberg 2005). 78 % av de svenska långfilmer som 

producerats är inte lönsamma. Det innebär att intäkterna inte täcker 

produktionskostnaderna och möjliggör därför inte avkastning på investerat kapital. 

För att hantera osäkerheten startar ett stort antal producenter nytt företag för varje specifik 

filmproduktion, om filmen går med förlust kommer endast det nystartade företaget att gå i 

konkurs. På så sätt skyddas produktionsbolaget mot att gå i konkurser på grund av olönsamma 

filmer. 

 

Idag krävs det i snitt 50 000 till 100 000 fler biobesökare än för ett par år sedan för att en film 

ska bli lönsam, det beror på den stora minskningen av intäkter från DVD/BlueRay samt illegal 

nedladdning. 250 000 biobesökare är enligt SFI är en stark publiksiffra. (SFI 2014, Filmåret i 

siffror). Antalet biografer för filmen är viktigt för att kunna nå ut till en stor och bred publik. 

Problematiken i Sverige är att marknadsandelarna är koncentrerade till SF. (Ibid) Om SF 

fattar beslut att plocka ned en biofilm från repertoaren försvinner filmens visningsmöjligheter. 

SF väljer också att i större utsträckning köpa in amerikanska filmer vilket medför att svensk 

film får allt mindre utrymme. Samtidigt får biografintäkterna allt större ekonomiska betydelse 

för producenterna eftersom DVD/BluRay försäljningen går allt sämre. Nya innovativa 

visningsfönster har vuxit fram och medfört att film ständigt är tillgänglig. Svenska biofilmer 

står endast för 20-25% av biobesöken och är starkt konkurrensutsatta från amerikanska 
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storfilmer. Svensk film är extra utsatt eftersom engelska generellt inte är ett hinder för den 

svenska befolkningen, det gör att utbudet av internationella biofilmer ökar och konkurrens 

hårdnar. Sverige är ett litet språkområde med en liten marknad för kulturella tjänster. Om 

kulturen utlämnas helt till marknadskrafterna kan den komma att utarmas, filmbranschen 

skiljer sig på så sätt från flera andra branscher. Sverige har ingen nutida svensk filmkultur 

som främjar den inhemska filmen. Kultursektorn skiljer sig från fler andra branscher en film 

har exempelvis kulturella och konstnärlig ambitioner som i många fall är överordnade 

ekonomiska mål. Producenten måste beakta både konstnärliga kriterier och ett 

publikperspektiv. Svensk film är idag inte ett förstahandsval för biobesökare, 75-80% av 

biobesöken i Sverige gäller utländska filmer. Även då den utländska filmbranschen utgör en 

stor andel och dominans, så har den svenska långfilmen en mycket stor roll rent kulturellt och 

språkligt. (Lind, Lundmark & Svensson 2015).  Det går dock inte att förneka att den 

ekonomiska ekvationen för producenten är svår att få ihop när den stora biopubliken i första 

hand går och tittar på de amerikanska filmerna samtidigt som illegal distribution ökar 

(Wallenstein 2015). 

 

En av orsakerna till att filmbranschen är extrem och osäker beror på biobesökarnas dynamiska 

influenser på varandra (Liu 2006). Om en film har en framgångsrik öppningshelg, kommer 

flera personer berätta för andra personer om filmen. Lanseringsinformationen, trailers eller en 

bra kommentar om den färdiga filmen kommer kanske göra filmens potentiella publik 

intresserad. På en konkurrensutsatt marknad, kan en sådan uppmärksamhet separera filmen 

från mängden och ge den en bra start. Det är den dynamiska informationsspridningen som 

leder till extrema olikheter mellan filmer – de drivs en icke linjär dynamisk efterfrågan. En 

stor öppning av en dålig film kan vara som en smittsam sjukdom som dödar sin värd så snabbt 

att den inte sprids vidare och dör ut. På samma sätt kan en stor öppning av en bra film spridas 

lika snabbt och inbringa mycket stora intäkter. (De Vany & Walls 2004) Informationen om 

filmen får spridning genom media samt från mun till mun. Potentiella biobesökarna påverkas i 

sitt beslut om ett eventuellt biobesök av informationsspridningen, vilket gör det svårt att 

prognostisera filmproduktioners utfall. (Walter 2005) Denna form av informationsspridning är 

svår för aktörer att påverka och förändras ständigt. Det innebär att ett positivt 

informationsflöde kan leda till en hit medan ett negativt informationsflöde kan led till en 

flopp. (Ibid) 

 

Lönsamheten för svenska producenter är mycket låg och få filmproduktioner når break-even. 

(Lind, Lundmark & Svensson 2015) Producenterna måste fatta strategiska beslut som kan 

attrahera en bredare publik än vad svensk film gör i dag. Besluten måste vara väl genomtänkta 

eftersom en film som inte mottas av publiken snabbt plockas bort från biorepertoaren. Om 

filmen förlorar visningar på biograferna är chansen för ekonomisk förlust stor. Det är därför 

av största vikt att förstå vilka faktorer som kan öka publikens mottagande av filmen. (De 

Vany & Walls 2004)  

 

 

1.4 Problemformulering   
 “Producers and executives know a great deal about what has succeeded commercially in the 

past and constantly seek to extrapolate that knowledge to new projects. But their ability to 

predict at an early stage the commercial success of a new film project is almost nonexistent” 

(Caves 2000) 
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Film är ur finansieringssynpunkt en extrem produkt (Ravid 1999). Ett investeringsbeslut för 

en film kan liknas vid att satsa sina livsbesparingar på ett tärningskast. I det skede där 

investeringen görs finns ingen färdig produkt och osäkerheten är därmed stor. En producent 

måste under produktionsprocessen fatta en rad strategiska beslut och göra prioriteringar. I alla 

kommersiella projekt är budget kontra potentiell avkastning givetvis grundläggande. En films 

budget är begränsad därför är prioriteringar och fördelning av kostnader nödvändigt. En rad 

studier har utförts på den amerikanska marknaden för att försöka besvara vilka strategiska 

beslut kring resursfördelning i en filmproduktion som ger bäst avkastning. Albert (1998); 

Ravid (1999); De Vany och Walls (1999) är forskare som har studerat finansiella beslut som 

kan fattas för att öka filmens lönsamhet, studierna är koncentrerade på den amerikanska 

filmbranschen. Den svenska filmbranschen är extra hårt utsatt eftersom konkurrens från den 

amerikanska marknaden är stor och nutida svensk filmkultur saknas. Att som filmproducent 

fatta strategiska beslut som kan öka en svensk films attraktionskraft är därför mycket svår. I 

Sverige har diskussionen inom området framförallt handlat om svensk filmnärings utveckling 

och utmaningar samt studier gällande betydelsen av recensioner och filmer baserade på förlag. 

Studier om vilka strategiska val som är mest gynnsamt för en films finansiella framgång 

saknas på den svenska marknaden och är därmed ett outforskat område.  

 

 

1.5 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka vilka strategiska val en producent kan använda sig av för att en 

film ska erhålla höga intäkter och nå lönsamhet. 

 

 

1.6 Frågeställning  
Studien syftar till att söka svar på följande frågeställningar: 

i. Vad är relation mellan star power och en films intäkter? 

ii. Vad är relationen mellan budget och en films intäkter? 

iii. Vad är relationen mellan star power och en films lönsamhet? 

iv. Vad är relationen mellan budget och en films lönsamhet? 

v. Vad är relationen mellan premiärdatum och en films intäkter?  

 

 

1.7 Avgränsning  
Enbart svenska spelfilmer har studerats utifrån de fastställda variablerna star power, budget 

och premiärdatums påverkan på intäkter och lönsamhet. Med svensk spelfilm menas en film 

som är baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar som genomförs av 

skådespelare. Det medför att svenska dokumentärer och kortfilmer är utanför 

undersökningsområdet. De filmer som har undersökts har haft premiär i Sverige mellan åren 

2010 till 2014 och producerats av svenska produktionsbolag. Eftersom branschen har 

genomgått en stor transformation de senaste åren har enbart de senaste fem åren studeras. 

Detta för att studien ska vara relevant efter rådande förhållanden. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Film
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filmmanus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scenanvisning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5despelare
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KAPITEL 2 
 

 

Det andra kapitlet syftar till att presentera tidigare empiriska studier och teorier inom 

ämnesområdet som ligger till grund för studien. Den teoretiska referensramen och har styrt 

preciseringen av forskningsfrågor och det empiriska arbetet.    

 

 

2.1 Teoretisk referensram  

2.1.1 Ekonomisk risk, osäkerhet och lönsamhet 
I all form av företagsverksamhet finns inneboende risker. Genom affärsverksamheter 

involveras verksamma i att frivilligt utsättas för osäkra situationer där framtida utfall inte går 

att säkerhetsställa. Ekonomisk risk hänvisar till en objektiv syn på framtiden där människor 

kan fatta rationella beslut. Ekonomisk osäkerhet är subjektivt och är hanterbart. Både 

ekonomisk risk och ekonomisk osäkerhet handlar om förväntningar på framtiden, därmed 

hanteras de genom prognoseringar om framtida event.  Filmindustrin är förknippad med stora 

risker och osäkerhet, där merparten av produktionerna inte uppnår lönsamhet. Som tidigare 

angett går 78 % av de svenska långfilmerna med förlust (Lind, Lundmark & Svensson 2015). 

Studier visar att filmbranschen kännetecknas av hög volatilitet. Båda vilt framgångsrika 

succéer och katastrofala floppar inträffar med stor regelbundenhet (Eliashberg 2005). 

Till skillnad från filmindustrin kan företag i många andra branscher minska den ekonomiska 

osäkerheten genom kunskap och information angående betydande komponenter. Genom 

kunskap från liknande fall/projekt kan den ekonomiska risken minska eftersom utfallet är 

lättare att förutspå. Oprövade affärsidéer/projekt är därmed mer riskfyllda eftersom de är 

oprövade och osäkerheten hur de kommer mottas är stor. (Hamberg 2004) De senaste 

empiriska studierna som har gjorts inom den amerikanska filmindustrin tyder dock på att en 

films avkastning inte följer ett linjärt samband (en normal distribution, non-Gaussian), utan att 

det är en oändlig varians (Walls 2005). Detta medför att det är mycket svårt att prognostisera 

framgångar i filmbranschen utifrån tidigare erfarenheter. Ekonomiskt resultat för en film är 

oförutsägbart, eftersom vad som genererar en biosuccé är svår att prognostisera. Varje 

produktion är i stort sett unik, det är även en hård om konkurrens om publiken, i ett ständigt 

skiftande markandsklimat. (Vogel 2014) Det finns generellt lite forskning kring hur man kan 

påverka en films lönsamhet genom strategiska val.  

 

Ekonomistyrning är grundläggande för organisationer, vilket innefattar hur strategier utformas 

och används. Hur information används är centralt och genom ekonomistyrningens siffror kan 

en organisation hushålla med sina resurser för att nå uppsatta mål. (Nilsson, Olve & Parment 

2010) Mintzberg menar att förändringar är diskontinuerliga, vilket gör att organisationers 

prognoser ofta är felaktiga.  Organisationer bör istället vara flexibla, vilket gör att de kan 

hantera nya och oväntade situationer och på så sätt lära sig av tidigare misstag. (Mintzberg 

1990) Tillskillnad från Mintzberg anser Goold att det som är primärt för företag är att se till 

framtiden och analysera vad som kan göras för att uppnå sina mål istället för att analysera 

dåtiden (Goold 1992). De är båda överens om att arbetet med att planera och formulera 

företagsstrategier är komplexa och kännetecknas av svårigheter. (Nilsson, Olve & Parment 

2010) Walls påtalar i sin forskning om filmens lönsamhet liknande svårigheter, i hans analys 

finner man att avkastning på en film har oändlig varianas, och därför kan inte giltiga statiska 

slutsatser dras om vilka strategier som gör en film lönsam (Walls 2005). Power menar å andra 
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sidan att beslut tas oberoende på kalkylerade sannolikheter och under stor tillfällig 

komplexitet. (Power 2007). Vilket man ser tydligt inom filmindustrin.  

 

2.1.2 Star power, intäkter och lönsamhet 
Diskussionen om vilka faktorer som kan avgöra huruvida en film blir lönsam eller inte är 

utbredd i Hollywood. Den ekonomiska forskningsansatsen syftar till att utforska de variabler 

som påverkar filmers finansiella prestation. Forskning om filmstjärnor effekt på biosuccéer är 

ett av de mest utforskade områdena inom den amerikanska filmindustrin (Ghiassi, Lio & 

Moon 2015). Generellt inom branschen finns två konkurrerande hypoteser om stjärnornas 

påverkan på filmekonomi. Den första hypotesen hävdar att stjärnor i huvudsak har ett 

mervärde och generar lönsamhet, denna teori har sitt stöd i den institutionella bakgrunden. 

Anhängare till denna hypotes menar på att kostnaden för att ha en känd skådespelare 

återspeglar deras värde (Ravid 1999). Litman och Kohl (1989) finner att medverkandet av 

stjärnor, kända regissörer, recensioner, betyg, och flera andra variabler är signifikant 

relaterade till intäkter. Prag och Casavants (1994) påvisar även de i sin rapport att kända 

skådespelare inverkar positivt på en films intäkter. På senare år har den tidigare institutionella 

forskningen vidareutvecklats, flera variabler har adderats inklusive avkastning på 

investeringar. Den vidare forskningen skiljer sig framförallt från den förgående genom att 

forskare inte enbart tittat på intäkter utan även kostnad av de olika variablerna i förhållande 

till intäkterna. En känd skådespelare kan öka intäkterna men är också kostsam vilket medför 

att filmen inte alltid blir lönsam (Ravid 1999) Vidareutvecklingen av forskningen är även 

viktigt eftersom de flesta studierna visar att budgeten är en viktig drivkraft för intäkterna. Om 

påståendet är helt sant vore det synnerligen enkelt att producera filmer som generar mycket 

pengar – bara att tillföra mer pengar. Dock är det nödvändigtvis inte en vinstmaximerande 

strategi, hög budget kan eventuellt generera större intäkter, men filmen är inte garanterad 

lönsam. (Ravid 1999) Även om forskarna är oense om de exakta konsekvenserna av ”star 

power”, vet man att det krävs en större budget för att uppnå en hög grad av ”star power”. 

(Basuroy, Chatterjee, & Ravid, 2003) 

 

Den andra hypotesen är betydligt mer komplex eftersom den tar hänsyn till fler olika faktorer. 

Henning-Thurau et al., (2007), Ravid (1999), De Vany och Walls, (1999) har i sina studier 

kommit fram till att stjärnskådespelare har en ingen eller väldigt liten påverkan på ”box-office 

sucess”, de hävdar att faktorerna som genererar lönsamhet är mer komplext. Likaså Albert 

(1998) konstaterar i sin rapport att etablerade stjärnor inte kan säkerställa en succé. Han 

menar på att det finns andra faktorer som påverkar konsumenternas beslut när de väljer 

biofilm såsom genre. Dock hävdar Albert att stjärnskådespelare fortfarande fyller en 

betydande roll eftersom de påverkar reklam, budget och vissa fall huruvida en film ska 

produceras eller ej. De visades att de som konsumerar film tycker att medverkan av en 

”stjärna” är av mindre vikt vid val av film. De Vany och Walls (1999) har uttalat att det inte 

finns något samband mellan variabler som stjärnskådespelare och genre, de hävdar att ingen 

vet eller kan förutse vad som orsakar en ”hit” eller när det kommer att ske.  

 

I dagens samhälle är det viktigt att förstå sin marknad och sina kunder. För att förbättra en 

organisations strategiarbete krävs det lyhördhet gentemot sina kunder och även anställda. Om 

ett företag är bra på att producera värde för sina kunder och gör produktionsledet effektiv, 

kommer det att leda till lönsamhet. (Flock 2002).  De Vany och Walls (1999), bygger vidare 

på teorin inom filmindustrin, de drar slutsatsen att det är publiken som gör filmer till succéer, 

och ingen mängd av ”star power" eller marknadsföring kan förändra det. Det är biopubliken 

som gör filmen lönsam.  
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2.1.3 Premiärdatum och intäkter  
Studier om intäktsprognoser har bedrivits i syfte att optimera valet av tidpunkten för 

biopremiär (Somló, Rajaram & Ahmadi, 2011). Stora säsongseffekter uppstår inom 

filmindustrin där antalet biobesökare varierar betydligt under loppet av ett år, ibland mer än 

en fördubbling av besökare inom en tvåveckorsperiod, vanligtvis runt helger. Forskning visar 

att familjer i USA föredrar att gå på bio under semesterperioder som jul, thanksgiving och 

sommar. Under sommaren när barnen är lediga från skolan ses en starkt ökad publiksiffra med 

en 14 veckors lång högsäsong (Krider & Winberg). I USA ses en minskad trend under hösten 

till skillnad från Europa där hösten är en viktig period. Precis innan jul är trenden låg i 

företräde för julhandel (Vogel 2014). Under säsongtopparna, är det storbudget filmer som 

släpps, vilket förstärker högsäsongen ytterligare (Einav 2007). Sommarperioden exempelvis, 

innefattar både de mest konkurrenskraftiga filmerna och är den tidsperiod under vilken de 

högsta box-office intäkter i USA i allmänhet uppnås. Således tenderar branschen att 

koncentrera de flesta av sina viktigaste filmreleaser inom bara några veckor om året. Det gör 

att konkurrensen om biobesökarna uppmärksamhet och tid är större än vad det skulle vara om 

publikens närvaromönster inte var lika säsongsberoende. (Vogel 2014) Krider och Weinberg 

(1998) anser att det viktigaste strategiska beslut et gällande öppningshelg inte är 

säsongstrenden utan att inte konkurrera med filmer som har samma målgrupp. Eftersom 

efterfrågan fluktuerar kraftigt under året fortsätter producenter och distributörers strategiska 

beslut om biopremiärdatum att växa i betydelse. (Einav 2007) 

 

2.1.4 Break-even  
Break-even är den punkt där kostnaderna är lika med intäkterna. En nollpunkt definierar hur 

mycket försäljningen kan minska innan projektet går med förlust. Nollpunktanalys definierar 

även när ett projekt kommer att få en positiv avkastning.  För en filmproduktion används 

nollpunktanalys för att beräkna hur stor biopublik filmen måste attrahera för att täcka 

kostnaderna. Den huvudsakliga fördelen med en nollpunktsanalys är att den klargör 

förhållanden mellan kostnader, produktionsvolym och avkastning (Hiller et al. 2010).  En 

lågbudgetfilm kräver inte ett lika stort publikantal för att nå break-even. För en producent är 

det mycket viktigt att veta när en films intäkter har täckt kostnaderna. Break-even för 

amerikanska filmer är i snitt när intäkterna är två gånger budgeten. Anledningen till att filmen 

måste spela in sin dubbla budget är att marknadsföring ofta är mycket kostsamt. (Eliashberg 

2005) 
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Figur 2 - Normaliserade fluktuationer i biobesök i USA under 1969-1984. 

 
Källa: Variety, copyright 1984 by A. D Murphy 

 

2.1.5 Signalhypotesen  
Signalhypotesen grundas i informationsasymmetri mellan olika parter. (Hamberg 2004). 

Forskning om signalneringsteori kan spåras långt tillbaka i tiden, redan 1974 bidrog Spence 

och andra med teorier inom området. De studerade information inom det ekonomiska fältet 

och konsekvenserna av asymmetrisk information (Spence 1973). Teoretiker inom ekonomisk 

information menar på att säljaren har bättre kunskap om kvalitén på den faktiska produkten än 

vad konsumenten har, denna situation kallas för informationsasymmetri och kan skapa en 

obalans i makt vid transaktioner. Detta kan enligt Kirmani och Rao (2000) leda till problem i 

negativt urval, moralisk risk, informationsmonopol och att marknaden misslyckas. För att 

undvika dessa problem avger företag signaler för att informera sina intressenter om företagets 

aktiviteter och för att minska osäkerheten om produkten och dess kvalité. Marknadsföring är 

ett extra relevant område för att signalera om produkten eftersom förköpsutvärdering är 

baserad på den information som företaget signalerar på marknaden. Denna information, som 

kan vara i form av pris, reklam, eller något annat verktyg för marknadsföring, refereras till en 

signal och syftar till att minska kundernas osäkerhet och för att underlätta deras beslutfattande 

(Rao, Qu & Ruekert 1999). Inom filmbranschen talas det om att kända skådespelare kan antas 

ha en positiv inverkan på en films lönsamhet. Vilket signalerar att det är en påkostad 

produktion vilket i sin tur lockar biobesökare. (Ravid 1999).  
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2.2 Förväntat resultat utifrån tidigare studier 
Sammanfattningsvis har tidigare studier möjliggjort för vidare på den svenska filmmarknaden. 

Prag och Casavants (1994), Albert (1998), Ravid, (1999), De Vany och Walls (1999) påvisar 

att star power har en positiv inverkan på en films intäkter. Albert (1998), Ravid (1999), De 

Vany och Walls (1999) visar på att star power inte har en påverkan på en films lönsamhet. De 

Vany och Walls (1999) och Walsh (2007) fastställer att budget påverkar en films intäkter 

under premiärveckan. Ravid (1999) konstaterar att hög budget eventuellt kan generera större 

intäkter.  Utifrån resultaten från tidigare studier kan följande resultat förväntas av den svenska 

filmbranschen; 

 

i. Star power påverkar en films intäkter 

ii. Budget påverkar en films intäkter 

iii. Star power påverkar inte en films lönsamhet 

iv. Budget påverkar inte en films lönsamhet  

v. Premiärdatum påverkar en films intäkter under öppningshelgen  
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KAPITEL 3 
 

 

I detta kapitel presenteras metoden som är en konkret redogörelse för det empiriska arbetet. 

Tillvägagångssättet har delats upp i två delar, där den första delen utgörs av definition av 

variabler och den andra delen utgörs av det praktiska genomförandet.    

___________________________________________________________________________ 

3.1 Metod 

3.1.1 Forskningsansats  
Studien är utförd med ett metodologiskt och teoretiskt ramverk hämtat från tidigare studier 

inom forskningsfältet. Ansatsen i studien är att utifrån tidigare forskning som är fokuserad på 

den amerikanska marknaden testa hur samma indikatorer påverkar förhållanden på den 

svenska marknaden. Studien använder sig av en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv 

ansats eftersom undersökningens hypoteser härleds från tidigare teorier inom ämnet. En 

kvantitativ datainsamling har används då denna teknik allra oftast har en mer precis form och 

gör det möjligt att mäta små hårfina skillnader (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativ metod 

utgår från insamling av numerisk data, där syftet är att åstadkomma mätbarhet av orsak och 

verkan. Mätningar i kvantitativa undersökningar utgör grunden av mer exakta skattningar 

vilket är nödvändigt för att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor. (Bryman & Bell 

2013) På så sätt kan studien försäkra att relevanta bedömningar tas och att signifikant 

samband föreligger. (Holme & Solvang 1997). Utifrån studiens problemformuleringar ansågs 

statistisk data lämpligast, där regressionsanalyser har genomförts, för att få en kvantitativ bild 

över hur två variabler är relaterade. En kvalitativ ansats togs även i beaktning, där alternativet 

var att intervjua svenska producenter. Metoden valdes dock bort eftersom intresset låg i att se 

till numeriska samband för hela den svenska marknaden utifrån uppställda variabler. Metoden 

är hämtad från tidigare forskning inom området för att resultatet ska vara jämförbart. Det är 

därför viktigt att studien på den svenska marknaden använder sig av en samstämmig 

metodologisk utgångspunkt. Med en kvantitativ metod finns förhoppningar om att resultatet 

kan generaliseras på den svenska filmindustrin.  

 

3.1.2 Datainsamling  
Underlaget till empirin bestod av skriftliga källor. Sekundärdata i form av filmers intäkter, 

premiärdatum och publiksiffror har erhållits från SFI statistiska avdelning. SFIs data 

publiceras av tjänstemän och kan därmed betraktas som opartisk (Denscombe 2009). 

Primärdata i form av filmers budget har erhållits från respektive films producent.  

 

3.1.3 Population och urval   
Studiens population är alla spelfilmer som är producerade med ett svenskt produktionsbolag 

och har haft svensk biopremiär. Urvalet består av svenska spelfilmer som har haft biopremiär 

mellan 2010 och 2014, filmerna har tagits fram genom ett systematiskt urval. Urvalet sträcker 

sig över 5 år och innefattar därför fler olika typer av filmproduktioner. Filmbranschen är en 

industri i förändring, vilket har påverkat studiens valda tidsperiod. För en samtida studie krävs 

aktualitet därav ett systematiskt urval.  
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3.1.4 Bortfall 
Av de 111 filmer som ingår i studiens urval, visade det sig att 35 filmer har en konfidentiell 

budget. Vilket medförde att antalet studerade filmer var 76 när studien mäter lönsamhet och 

budget.  

 

3.1.5 Tillvägagångssätt 
Första delen av studiens tillvägagångssätt innefattar innebörden av de variabler som används 

i undersökningen. 

 

Definitioner och variabler 
Studien syftar till att mäta fastställda variablers påverkan på en films intäkter och lönsamhet 

på den svenska marknaden. Bryman och Bell (2013) menar på att ett begrepp måste vara 

mätbart om det ska kunna användas i en kvantitativ studie, begreppet kan sedan anta formen 

beroende eller oberoende variabel. Genom att göra ett begrepp mätbart kan de ge förklaringar 

till olika aspekter av den sociala verkligheten. De variabler som studien mäter är baserade på 

Ravids studie från 1999. Studien avser att mäta regressionssamband mellan en beroende 

variabel (lönsamhet eller intäkter) med en oberoende variabel (star power eller budget). 

 

Biosuccé 
En biosuccé baseras på SFIs definition av en stark publiksiffra, som är 250 000 biobesökare i 

Sverige. (SFI 2014) 

 

Budget 
Budget är en oberoende variabel. Budgeten är den estimerade kostnaden för att producera en 

film.  

 

Star power  
Med star power menas synergier från kändisskap. Den oberoende variabeln star power 

definieras utifrån kända och icke kända skådespelare. En skådespelare definieras som known 

om hen har haft en huvudroll i en biosuccé alternativt vunnit en guldbagge för bästa 

huvudroll. En skådespelare definieras som unknown om hen inte tidigare har haft huvudrollen 

i biosuccé, eller inte vunnit en guldbagge för bästa huvudroll. Variabeln känd och icke-känd 

är en oberoende binär variabel en så kallade dummy. Dummy är en variabel som enbart kan 

anta värde 0 eller 1 (Djurfeldt & Barnmark 2009).  

 

Intäkter  
Intäkter är en beroende variabel och definieras utifrån biobiljettintäkter på den svenska 

marknaden som inbringats från svenska biografer. Observera att intäkter från biobiljetter är 

beroende av antalet biobesökare.  

 

Rate 
Rate är en beroende variabel som utrycker lönsamhet och innebär förhållandet mellan intäkter 

och budget. Rate är ett mått för avkastning på investeringen och betecknar filmens lönsamhet. 

RATE beräknas på följande sätt: RATE= INTÄKTER/ BUDGET (ROI). 
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Praktiskt genomförande  
Den andra delen av tillvägagångssättet innefattar en redogörelse av genomförandet med 

studiens variabler. 

 

Studiens empiri bygger på insamlad data från 111 respektive 76 filmer mellan åren 2010-

2014. För att kunna möjliggöra studien har skådespelare kategoriserats i antingen 

known/unknown. Efterforskning huruvida skådespelarna har haft huvudroller i tidigare 

biosuccér eller vunnit en guldbagge har genomförts med hjälp av SFI statistiska databas och 

genom SFI lista över Guldbaggevinnare. Biointäkter har inhämtats från SFI. Därefter har rate 

(avkastning på investering) beräknas för respektive filmproduktion.  

 

För varje variabel har en beskrivande statisk utförts för att överskådligt sammanfatta data, där 

centraltendensen, standardavvikelsen, maximum och minimum har räknats ut. En beskrivande 

statistik har även tagits fram för known och unknown där medelvärde, standardavvikelse och 

t-test illustrerats.   

 

En sammanställning av premiärdatum har genomförts utifrån årets veckor, för att sedan kunna 

jämföras med Vogel graf (2014).   

 

Regressionsanalys 
I studien genomfördes regressionsanalyser på de beroende och oberoende variablerna. 

Metoden kan tillämpas på många problemställningar och är lämplig för undersökningen. 

Graden av samband i regressionsanalysen kan uttryckas i ett statistiskt mått, 

korrelationskoefficient. Om korrelationskoefficient (r) är nära ett (plus eller minus) innebär 

det att resultatet ligger nära regressionslinjen, att det är ett stark positivt eller negativt 

samband (Körner & Wahlgren 2005). Determinationskoefficienten (r²) gör det möjlig att tolka 

hur mycket av variationen i den beroende variabeln (rate och lönsamhet) som beror på 

variationen i den oberoende variabeln (budget och star power). r² är förklaringsgrad och anges 

i procent. Regressionskoefficienten anger om effekten är positiv eller negativ, exempelvis 

leder en ökning av budget till en ökning av intäkter. För att mäta koefficientens tillförlitlighet 

används signifikansnivå 5 %.  

 

Bivariat linjär regressionsanalys utfördes med en beroende variabel (intäkter eller lönsamhet) 

och en oberoende variabel (star power eller budget). En linjär regression förutsätter att 

variablerna är på intervallskalenivå. Studien har använd sig av regressionsanalys eftersom 

metoden är i linje med Ravid (1999); Moon, Bergey, & Iacobucci (2010). Vid tolkning av 

regressionsanalysen har korrelationskoefficient, determinationskoefficienten, 

regressionskoefficient och signifikansnivå huvudsakligen analyserats. 

 

Sammanfattningsvis har en regressionsanalys genomförts mellan:  

i. Intäkter och star power 

ii. Intäkter och budget 

iii. lönsamhet (rate) och star power 

iv. lönsamhet (rate) och budget  

 

I regressionsanalyserna har den naturliga logaritmen används för de variabler som behandlar 

ekonomiska faktorer som belopp i kronor. Värden logaritmerades för att mer normalfördelad 

värden. Om data har ojämnt fördelad varians kan datatransformation vara ett sätt att jämna ut 

variationen. Genom att logaritmera värden kan en mer normalfördelad kurva erhållas och kan 

lättare tolkas.  
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3.5.4 Signifikansnivå 
Eftersom ett slumpmässigt urval inte kan ge en komplett bild av populationen, så finns det 

alltid en inneboende risk att ett beslut tas genom felaktig information. Denna risk kallas för 

testets signifikansnivå. Signifikant betyder statiskt säkerhetsställt. (Körner & Wahlgren 2005) 

I denna undersökning har en signifikansnivå på 5 % använts.  5 % är en etablerad 

signifikansnivå inom forsknings om film. 

 

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
En viktig aspekt för studien är tillförlitligheten av resultaten och möjligheten att replikera 

studien. För att undersökningen ska kunna replikeras har regressionsberäkningar noggrant 

förklarats och motiverats. Sekundärdata har erhållits från SFI och IMDB och är allmänt 

tillgänglig information. Urvalsprocessen har baserats på tydliga definitioner som specificerats 

i metodavsnittet. Tillförlitligheten anses därför var hög.  

 

Även då undersökningen avgränsar sig mellan 2010-2014, så är studiens resultat 

generaliserbart på den svenska filmbranschen. Urvalet är representativt för den svenska 

filmbranschen och resultatet överensstämmer med tidigare studier inom området. Det medför 

att resultatet kan överföras utöver den specifika undersökningskontexten. Studien är originell 

eftersom variablerna inte har undersökts tidigare i Sverige. 

 

 

3.7 Kritik mot studien 
Ett problem med metoden är variabeln BUDGET, ofta finns det stora kostnader i distribution 

och marknadsföring som inte är inräknad i den estimerade budgeten. En films totala kostnad 

är problematiskt att mäta eftersom filmen kan ha fortlöpande kostnader (Ravid, 1999). En 

films framtid är oförutsägbar, eftersom prognoser är svåra att göra. Budgeten är därför inte 

alltid en films slutgiltiga kostnad. Dock avgör den estimerade budgeten vilket utrymme det 

finns för att betala skådespelare etcetera.  Intäkterna som har legat till grund för 

undersökningen är enbart baserade på biointäkter, studien tar ej i beaktning filmens ytterligare 

inkomstkällor. Även då dvd/Blueray försäljningen har minskat avsevärt genererar de 

fortfarande intäkter. Vissa filmer har betydande utlandsförsäljning och internationell 

distribution, även då de har modesta publiktal i Sverige.  

 

Ytterligare kritik till studien är att 35 filmers budget var konfidentiella. Det medförde att 

resultatet eventuellt blev snedvridet eftersom studien inte tar hänsyn till de uteblivna svaren. 

Dock är resultatet av regressionsanalysen överensstämmande med jämförbara studier på den 

amerikanska marknaden, vilket gör att svarsfrekvensen är acceptabel.  

 

Premiärdatum har en mindre roll i undersökningen till skillnad från budget och star power, 

vilket bör nämnas. Vogel (2014) har tagit fram en graf som påvisar fluktuationer på den 

amerikanska marknaden. Grafen har tidigare använts i Ravids (1999) studie på den 

amerikanska marknaden och legat till grund för en kodningsmanual för premiärdatum. Grafen 

är inte applicerbar på den svenska marknaden eftersom det finns skillnader i svenska och 

amerikanska helgdagar, exempelvis Thanksgiving. Det medför att en regressionsanalys för 

premiärdatum inte är genomförbar för studien. Dock har förhållandet mellan premiärdatum 

och intäkter studerats, där en jämförelse har genomförts baserat på tidigare studier. 
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I tidigare studier har olika metoder framarbetats för att mäta samband, enligt Albert (1998) är 

Chi-två test kvalificerat, De Vany och Walls (1999) använder sig av Levy distrubution, Moon, 

Bergey och Iacobucci (2010) använder sig av en linjär regression.  I denna undersökning har 

en binär linjär regression genomförts.  I efterhand kan valet av regressions modell kritiseras 

eftersom resultatet är slumpmässigt och variation stor. En alternativ metod som hade varit att 

föredra är Levy distribution. Det baseras på att den är anpassad för slumpmässiga variabler 

och används när variansen är oändlig. Resultatet blev överensstämmande med studier på den 

amerikanska marknaden (Prag & Casavants 1994; Albert 1998; Ravid 1999; De Vany & 

Walls 1999, 2004) vilket medför att tillförlitligheten ökar.  
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KAPITEL 4 
___________________________________________________________________________ 

 

I kapitel fyra presenteras resultatet från studien. Resultatet är uppdelat så att läsaren till en 

början får ta del av den beskrivande statistiken för samtliga observationer. Därefter 

presenteras regressionsanalyserna för de olika variablerna. 

 

4.1 Empiri  
   
Tabell 1- Beskrivande statistik A= 111 intäkter, 76 budget & rate.  

 

 
 

Tabell 1 beskriver insamlad data för de 111 respektive 76 studerade filmerna. 

Variationsbredden för budget är 1 mkr upp till 63 mkr. Totala intäkter från biobiljetter 

varierar från 100 tkr till 148 mkr. Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet är stor för 

samtliga variabler. 

 

 
Tabell 2 - Beskrivande statistik known/unknown A=76 

 
 

Tabell 2 beskriver insamlad data för de 76 studerade filmerna. 41 av filmerna har minst en 

känd huvudrollsinnehavare (known) och 35 filmer har okända huvudrollsinnehavare 

(unknown). Det finns en signifikant skillnad på intäkter mellan known och unknown (se tabell 

2). Medelvärdet för intäkter med en känd huvudrollsinnehavare är ca 8,66 mkr högre än för 

filmer utan känd huvudrollsinnehavare. Storleken på budget är signifikant högre vid en 

produktion som innehåller en känd huvudrollsinnehavare. Dock visar resultatet att rate inte 

särskiljer signifikant då en känd huvudrollsinnehavare medverkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Median Medel SD Maximum Minimum

Intäkter 5720485 13597282 19754990 147756431 100052

Budget 21200000 22581708 13492271 63000000 1000000

Rate 0,4060 0,6284 0,6807 2,6173 0,0011

Intäkt 

Budget

Rate

Medelvärde 

17561222

25665660

0,7012

* 5% signifikansnivå

Known = 1

SD Medelvärde SD T-test

23376798 8933823 12893553 0,0085

14429766 18772121 11110527 0,0115

0,6941 0,5383 0,6527 0,1515

Known = 1 Unknown = 0
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Diagram 1- Förhållande star power/intäkter 

 

 
 

 
Tabell 3 – Regressionsanalys. Intäkter - Star power, A=112   

 
 

Resultatet av regressionsanalysen mellan intäkter och star power visar att 

korrelationskoefficienten är 0,237, vilket tyder på ett svagt positivt samband. 5,6 % av 

variation i intäkterna kan förklaras av star power. 14,774 är genomsnittliga intäkter för en 

film som inte innehåller en känd skådespelare. En film med en känd skådespelare tjänar 

14,774 + 0,873. Signifikansen för star power är 0,012=1,2 % vilket innebär att sambandet är 

statistiskt signifikant.  

 

 
Tabell 4 - Regressionsanalys. Intäkter – Budget, A=76 

 
 

Resultatet av regressionsanalysen mellan intäkter och budget visar att 

korrelationskoefficienten är 0,639, vilket tyder på ett positivt samband. 40,8 % av variationen 

i intäkterna kan förklaras av variationen i budget, resterande 59,2% beror på andra faktorer 

som regressionsanalysen inte anger. Om budgeten ökar med en enhet kommer filmens intäkter 
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Variabel	 R R	Square Std.Error	of	the	estimateCoefficent	(constant)	 Coefficent	 T Sign

Star	power 0,237 0,056 1,80308 14,774 0,873 2,557 0,012

Notering.	-	Den	beroende	variabeln	är	LOGINTÄKTER,	oberoende	variabel	är	starpower	
*Signifikansnivå	5%

Variabel	 R R	Square Std.Error	of	the	estimateCoefficent	(constant)	 Coefficent	 T Sign

Budget	 0,639 0,408 1,64918 -9,857 1,509 7,143 0

Notering.	-	Den	beroende	variabeln	är	LOGINTÄKTER,	oberoende	variabel	är	budget
*Signifikansnivå	5%
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öka med 1,509. Resultatet är statistiskt signifikant. Resultat anger att hög budget (kostnad) 

leder till högre intäkter. 

 
Tabell 5 - Regressionsanalys. Rate - Star power, A=76 

 
 

Resultatet av regressionsanalysen för rate och star power visar att korrelationskoefficienten är 

0,138, vilket tyder på ett svagt positivt samband. 1,9 % av variationen i lönsamhet kan 

förklaras av star power. Regression för lönsamhet visar att konstanten är 0,527. Det innebär 

att 0,527 är genomsnittlig lönsamhet för en film som inte innehåller en känd skådespelare. 

Sambandet är ej statistiskt signifikant. Felrisken för star power är 23,6 % vilket innebär att det 

inte är statistiskt säkerställt att samband faktiskt föreligger, sambandet förkastats.  Resultatet 

enligt tabell 5 har kända skådespelare en minimal försumbar effekt på en films lönsamhet. Om 

vi modellmässigt antar att sambandet är linjärt, måste avvikelserna antas bero på slumpen 

  
Tabell 6 - Regressionsanalys. Rate - Budget, A=76 

 

Resultatet av regressionsanalysen för rate och budget visar att korrelationskoefficienten är 

0,22 vilket tyder på ett svagt positivt samband. Endast 4,8 % av variationen i lönsamheten kan 

förklaras av variationen i budget, vilket gör att förklaringsgraden är mycket låg. Om budgeten 

ökar med en enhet kommer filmens rate att öka med 0,167. Signifikansnivån är 5,6 %, vilket 

innebär att resultatet inte är statistiskt signifikant. En film med en hög budget har en icke 

signifikant högre rate. Figur 3 visar att en medelbudget (20-30 mkr) tycks vara det mest 

finansiellt lönsamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel	 R R	Square Std.Error	of	the	estimateCoefficent	(constant)	 Coefficent	 T Sign	

Starpower 0,138 0,019 0,68329 0,527 0,188 1,196 0,236

Notering.	-	Den	beroende	variabeln	är	RATE,	oberoende	variabler	är	star	power
*Signifikansnivå	5%

Variabel	 R R	Square Std.Error	of	the	estimateCoefficent	(constant)	 Coefficent	 T Sign	

Budget	 0,22 0,048 0,67299 -2,158 0,167 1,938 0,056

Notering.	-	Den	beroende	variabeln	är	RATE,	oberoende	variabler	är	budget

*Signifikansnivå	5%
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Figur 3 - Förhållande budget/rate 

 

 
18 st av de undersökta filmerna uppnådde lönsamhet och vilket medför att 76,3 % gick med 

förlust.  
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Figur 4 - Premiärdatums påverkan på intäkter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En premiär under julhelgen indikerar på ökade intäkter för filmer. Tendens ses klart och 

tydligt i figur 4. Även i mitten på januari och under hela höstens ses en positiv trend. Vår/ 

försommar ses vara lågsäsong för biofilmer under perioden 2010-2014.  
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KAPITEL 5 
___________________________________________________________________________ 

 

Genom det framtagna resultatet som har presenterats i kapitel fyra, ämnar kapitel fem till att 

analysera det erhållna resultatet i förhållande till tidigare studier inom ämnet. 

Referensramens begrepp och modeller används för at belysa de empiriska observationer som 

har gjorts. Sammanfattningsvis avslutas kapitlet med slutsatser som kommit fram ur analysen. 

___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Analys  
Studien har undersökt erkända nyckelfaktorers inverkan på filmens intäkter lönsamhet i 

Sverige under 2010-2014. Genom att förstå olika faktorer som inverkar på en films lönsamhet 

kan produktionsbolagen allokera budgeten mer effektivt och på så sätt göra strategiska val. 

Resultaten från denna studie styrker tidigare forskningsresultat inom området. Förväntat 

resultat har lagts fram huruvida star power, budget och premiärdatum påverkar en films 

intäkter och lönsamhet.  

 

5.1.1 Star power och intäkter 
Resultatet av denna studie indikerar att star power påverkar en films intäkter på den svenska 

marknaden. Medelvärdet av intäkterna för en film som producerats med en känd 

huvudrollsinnehavare är 8,66 mkr högre jämfört med en produktion utan en känd 

huvudrollsinnehavare (se tabell 2). Resultatet ligger i linje med studier på den amerikanska 

marknaden, det påvisas av Prag och Casavants (1994); Albert (1998); Ravid (1999); De Vany 

och Walls (1999). Att star power påverkar biopublikantalet kan sannolikt bero på att 

skådespelare som har en hög igenkänningsfaktor skapar ett positivt värde hos biopubliken. 

Med en känd huvudrollsinnehavare kan höga intäkter förväntas.  

 

Dock visar regressionsanalysen enbart upp ett signifikant svagt positivt samband (se tabell 3), 

det kan förklaras av den stora volatiliteten i urvalet.  

 

5.1.2 Star power och lönsamhet 
Ett viktigt resultat är att star power inte påverkar en films lönsamhet. Av de 76 filmer som har 

studerats visar resultatet att kända skådespelare inte har någon signifikant påverkan på en 

films finansiella lönsamhet. Den minimalt högre lönsamheten för kända skådespelare som 

resultatet uppvisar på den svenska marknaden (se tabell 5) är icke signifikant och försumbar. 

Resultatet kan därför antas beror på slumpen. Filmernas lönsamhet kan påverkas negativt av 

de höga kostnaderna som kända huvudrollsinnehavare kan medföra. Kända skådespelare har 

en positiv inverkan på intäkter men inte på filmens lönsamhet, därav kan slutsatsen dras att 

kostnaden för en känd skådespelare inte alltid återbetalar sitt värde. Producentens risktagande 

blir därmed större. I likhet med Ravid (1999) och De Vany, Walls (1999, 2004) studier så 

garanterar inte en känd skådespelare lönsamhet. Ravid (1999) och De Vany, Walls (1999) 

menar på att det är svårare och mer riskabelt att förutse en films lönsamhet än intäkter. I likhet 

med andra studier konstateras att prognostisering av lönsamhet är mycket svår, det är därför 

både osäkert och riskabelt att producera en film.  
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5.1.3 Budget och intäkter 
Resultatet visar att budget signifikant påverkar variationen av en films intäkter, 40,8 % av 

intäkterna kan förklaras av en hög produktionsbudget. En film med en hög budget indikerar 

på höga intäkter och ett högt publikantal. Det är viktigt att poängtera att sambandet inte 

innebär att produktionsbolagen tjänar mer pengar, men att filmer med hög budget leder till 

större intäkter. Exakt hur budgeten fördelas för en filmproduktion förklaras inte av 

undersökningen. Därför kan inga vetenskapliga slutsatser dras utöver star power och 

premiärdatum om vilken del av budgeten som faktiskt leder till högre intäkter. Resultatet om 

budgets påverkan på intäkter ligger i linje med Ravids (1999) forskning på den amerikanska 

marknaden, där ett överensstämmande resultat påvisas.   

 

5.1.4 Budget och lönsamhet  
Relationen mellan budget och lönsamhet visar att budget inte påverkar en films lönsamhet. En 

hög budget leder inte till en signifikant högre lönsamhet, tolkande av figur 3 visar på att 

filmer med en medelbudget har högst avkastning. Det är således inte mer lönsamt att 

producera film med en hög budget. Regressionsanalysen anger ett svagt positivt samband, 

sambandet avvisas eftersom det är icke-signifikant, förkastning av sambandet stöds även av 

tidigare studier. Resultat att en hög budget inte har en påverkan på lönsamhet konstaterades av 

De Vany, Walls (1999, 2004) och Ravid (1999). Ravid (1999) påpekar även att hög budget 

kan vara en bidragande orsak till förluster. De Vany och Walls (1999, 2004) konstaterade att 

filmer med låg budget ofta försvinner från repertoaren efter några veckor, men de få som 

lyckas hålla sig kvar och når ut till publiken leder till hög avkastning. På den svenska 

marknaden är Återträffen och I rymden finns inga känslor exempel på lågbudgetfilmer som 

har lyckats hålla sig kvar på länge på repertoaren och därmed erhållit en hög lönsamhet.  

 

Resultatet visade att 73,6 % av de filmer som studerats inte nådde break-even. (Se figur 3) 

Enbart 26,4 % av produktionerna lyckades attrahera en tillräckligt stor publik för att bli 

lönsamma. 

 

5.1.5 Premiärdatum och intäkter 
Undersökningen visar att det är viktigt med val av premiärdatum på den svenska marknaden. 

Juldagsfilmerna har höga intäkter (se figur 4) vilket indikerar på att dag och datum är viktigt 

för att få en hög biopubliksiffra. Generellt sett ses en positiv trend under ledigheter och under 

höst/vinter. Resultatet stärks av tidigare studier på den amerikanska marknaden (Ravid 1999; 

Eliashberg 2005), dock skiljer sig hösten som är lågsäsong I USA (se figur 1 och figur 2). 

Vidare menare Eliashberg (2005) att förståelse för konkurrens och säsongsfluktuationer är 

viktiga för producent och distributionsbolag för att genom strategiska val kunna öka intäkter.  

 

 

5.2 Diskuterande analys 

5.2.1 Biosuccé, orsak och verkan  
Att producera film i Sverige är förknippad med risk och osäkerhet, studiens resultat visade att 

6,3 % av de undersökta filmerna går med förlust. Producenterna är medvetna om den 

ekonomiska risken inom branschen och svårigheten med att locka biopubliken, ändå väljer de 

att producera film. En producent har ofta ambitioner att kombinera genomslagskraft med 

konstnärlig höjd. Filmens dynamik är komplex, det finns inte en variabel som ensam påverkar 
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intäkterna. En hög budget har i det absolut flesta fall kända skådespelare, det beror delvis på 

att de ökar investeringsviljan från externa aktörer och har stor dragningskraft. Att star power 

påverkar biobesökarna kan sannolikt bero på att skådespelare har en hög igenkänningsfaktor 

och skapar ett positivt värde hos biopubliken. Det kan antas att en påkostad film har en 

välkänd regissör, dyra miljöer och effekter som har hög dragningskraft hos publiken. Genom 

att fördela budgeten på de områdena så har produktionsbolagen förhoppningar att signalera att 

deras färdiga produkt är av hög kvalitet.  

 

5.2.2 Biopublikens makt 
En högre budget gör det även möjligt med en påkostad marknadsföring, påverkan är viktigt 

eftersom biopubliken har den slutgiltiga makten för filmens framgång. Genom 

marknadsföringen kan nyfikenhet skapas och den potentiella publikens uppmärksamhet 

fångas upp, vilket kan leda till ökade biointäkter. Biopubliken tenderar att ha högre 

förväntningar innan premiären, men blir mer kritiska efter öppningshelgen (Liu 2006), därför 

är marknadsföring mycket viktigt i ett tidigt skede. Informationsflödet mellan individer är en 

dynamik som är både komplex och oförutsägbar. Positiv informationsspridning mellan 

individer är det viktigaste för filmers framtid.  Kända skådespelare och förlaga kan påverka 

biopublikens benägenhet att diskutera filmen eftersom igenkänningsfaktor är hög. Dessvärre 

kan det lika gärna leda till en negativ informationsspridning, då igenkänningsfaktorn 

eventuellt ökar förväntningar hos publiken. Efter premiären är det publiken som har den 

huvudsakliga makten och bestämmer filmens öde. SF har även de en betydande roll, genom 

sin makt kan de välja att plocka bort en film från repertoaren om den inte når ut till publiken 

som förväntat. Budgeten kan påverka öppningshelgen men det är biopubliken som avgör 

biofilmens visningstid på repertoaren, efter öppningen finns det ingen budget som kan 

påverka en films framtida öde. Det medför att när producenten har lämnat ifrån sig den 

slutgiltiga produkten, är makten överlämnad.  

 

Det är ett stort risktagande att producera en film med hög budget, eftersom det kan leda till en 

stor förlust om filmen inte får ett positivt mottagande av biopubliken. Om en film med hög 

budget floppar, leder det därför till ett större misslyckande än vid en lågbudget film. Å andra 

sidan har aktörerna större chans att erhålla stora intäkter om filmen blir en succé.  De extrema 

olikheterna som filmbranschen uppvisar gör det oerhört svårt att ställa intäktsprognoser, det är 

därför oundvikligt att påstå att filmproduktioner i Sverige inte är förenat med ett stort 

risktagande i en mycket osäker bransch.  

 

5.2.3 Premiärdatum 
En hög budget kan påverka premiärdatum. Under högsäsong har de mest påkostade filmerna 

premiär, exempel på filmer med hög budget, stora intäkter och premiär vid högsäsong är 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Mammas pojkar, Monica Z och 

Hypnotisören. Resultatet visar att öppningshelg är ett viktigt strategiskt beslut. Det kan även 

förväntas att andra bakomliggande faktorer påverkar öppningshelgen. Exempelvis folkkära 

evenemang som sammanfaller samtidigt som en films primär till exempel melodifestivalen 

och sportevenemang. Ett ytterligare perspektiv är att se till konkurrensen på marknaden, 

filmer med samma målgrupp och genre bör inte ha premiär på samma dag, eftersom det ökar 

risken att bli förbisedd av biopubliken. I Sverige utgörs en stor del av biorepertoaren av 

amerikansk film, därför är svensk film mycket konkurrensutsatt. Vogel påvisar att sommaren 

är högsäsong för den amerikanska filmindustrin. Vilket skiljer sig från den europiska 

marknaden där sommaren är lågsäsong. Det är under högsäsongerna som de stora blockbuster 
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filmerna har premiär. Krider och Weinberg anser att det viktigaste vid strategiska beslut om 

öppningshelg är att inte konkurrera med filmer som har samma målgrupp eller är en 

blockbuster. Med deras ansatser som grund kan slutsatsen dras att det är mycket svårt för en 

svensk film att ha premiärläggas under sommaren, eftersom det både är lågsäsong samt att 

den svenska filmen konkurrera med amerikanska blockbusters.  

 

5.2.4 Filmindustrins varians  
Det går inte att förneka att den svenska filmindustrin är en bransch med oändlig varians. 

Variationsbredden på de 111 filmer som har ingått i studien är stor, med intäkter mellan 100 

tkr till 148 mkr (se tabell 1) På grund av filmproduktionernas variationsbredd har utfallen ett 

oförutsägbart resultat, där ingen strategi tycks garantera en films finansiella lönsamhet. 

Sannolikheten för att en film ska nå lönsamhet är små. De extrema utfallen påverkar de totala 

intäkterna och lönsamheten, vilket kan göra studiens resultat missvisande. Hundraåringen 

som klev ut genom fönstret och försvann hade långt över dubbla intäkter jämfört med 

Änglagård–tredje gången gillt som är filmen med näst högst intäkter. Hundraåringen har ett 

extremt utfall som kan påverka resultatet drastiskt. Den höga volatiliteten är talande för 

filmbranschen. Regressionsanalyserna för lönsamhet är inte signifikanta och mycket kan antas 

beror på slumpen. De extrema utslagen understöds av osäkerhet i filmbranschen som påvisats 

i studien. Det unika med varje enskild film kommer från den underliggande 

sannolikhetsfördelningen, att det inte finns något karaktäristiskt drag, ingen central tendens, 

eller generellt event som äger rum. Således finns det ingen typisk film. Att prognostisera en 

films intäkter är mycket svårt, nästintill meningslöst eftersom variansen mellan filmerna är 

oändlig. Filmskapare kan positionera filmen för att öka chanserna för succé, men efter 

öppningshelgen avgör publiken filmens öde. Det finns inget recept för en succé i 

filmindustrin. Genom studien har vi fått en ökad förståelse för det väl etablerade uttrycket i 

Hollywood “no one knows anything”.  

 

 

5.3 Kritisk diskussion  
Det finns en viss problematik med studiens klassificering av känd och icke känd skådespelare 

eftersom den enbart tar hänsyn till vilka som spelar huvudroller och inte biroller. Ett exempel 

är Kjell Bergqvist, som har vunnit bästa manliga huvudroll för Den bästa sommaren från 

2001. I Klara från 2010 hade Kjell en biroll och huvudrollsinnehavaren var icke känd. I 

studien klassificerades filmen därför som unknown. Dock kan Kjell Bergqvists medverkan 

och hans kändisskap påverkat biopublikens val att gå och se filmen, vilket studien inte tar 

hänsyn till. Även skådespelare som är kända från andra sammanhang utanför biosuccéer går 

under benämningen unknown, ett exempel är Adam Lundgren som spelar huvudrollen i Känn 

ingen Sorg. Adam hade vid premiären av Känn ingen sorg inte haft huvudrollen i en film som 

setts av 250 000 på bio eller vunnit en guldbagge för bästa huvudroll. Dock hade han en av 

huvudrollerna i Torka aldrig tårar utan handskar från 2012. TV-serien nådde ut till en 

mycket stor publik, första avsnittet sågs av 1,2 miljoner människor. (SVT, 2012).  

Klassificering known/unknown är således subjektiv, vilket även Ravid (1999) påvisar i sin 

studie. Det medför att förklaringsgraden av star power i viss mån kan ifrågasättas. Vi måste 

även ta i beaktning att en känd huvudrollsinnehavare kan ha en negativ inverkan på huruvida 

publiken vill se en film eller inte. Utöver skådespelare finns det andra faktorer som kan 

påverka biopublikens val av film. Så som regissör, genre, recensioner, förlaga och kulturellt 

arv. Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann hade otroligt höga intäkter och 

en känd huvudrollsinnehavare, Robert Gustafsson. Men filmens höga intäkter förklaras inte 



 27 

enbart av Robert Gustafsons kändisskap, utan även att filmen bygger på en otroligt omtyckt 

förlaga. En duva satt på en gren och funderade på tillvaron och Vi är bäst är två exempel på 

filmer utan kända huvudrollsinnehavare, men där regissörerna är kända och kan tänkas 

påverka biopublikens val. Både Lukas Moodysson och Roy Andersson är regissörer som är ett 

varumärke i sig själva. De båda filmerna har även nått stora internationella framgångar med 

en betydande utlandsdistribution, med mer modesta publiktal i Sverige. Det är viktigt att 

belysa att sambanden mellan budget och publiktalet är mycket mer komplext än att bara se till 

den svenska biopubliken. Produktionsbolagets har inte alltid som målsättning att nå ut till den 

breda svenska biopubliken, filmen kan ha en smalare marknad eller målgrupp.  

En annan problematik med studien är att den inte beaktar de egeninsatser som är väldigt 

vanliga inom den svenska filmbranschen. Regissörer och skådespelare går i vissa fall in med 

sitt arbete som insats. Därefter fakturera mindre än vad insatsen motsvarar, vilket kan bidra 

till att kostnaderna blir lägre än den estimerade budgeten. Flertal producenter har påtalat att 

utövare inom branschen ofta tar ut ett lägre arvode för att det brinner för konceptet och 

filmens originalitet, där det främsta målet inte är att gå med ekonomisk vinst utan i många fall 

nå ut med sitt budskap.  

 

 

5.4 Slutsatser  
 

i. Vad är relation mellan star power och en films intäkter? 

Ett signifikant samband mellan star power och en films intäkter har påvisats. 

ii. Vad är relationen mellan budget och en films intäkter? 

Ett signifikant samband mellan budget och en films intäkter har påvisats. 

iii. Vad är relationen mellan star power och en films lönsamhet? 

Inget signifikant samband har kunnat påvisas. 

iv. Vad är relationen mellan budget och en films lönsamhet? 

Inget signifikant samband har kunnat påvisas.  

v. Vad är relationen mellan premiärdatum och en films intäkter?  

Resultatet tyder på att premiärdatum har stor påverkan på intäkter.   

 

Filmers avkastning har stor varians, det går därför inte att ange några statiska slutsatser om 

vilka strategier som är mest gynnsamma för en producent. Studien har identifierat indikatorer 

som påverkar intäkter, men inget resultat vad som påverkar en films lönsamhet. Budget och 

kända huvudrollsinnehavare ökar intäkterna, vid en hög budget finns det ofta kända 

skådespelare, och resurser som ökar publikantalet.  

 

Tidigare har liknande studier gjorts på den internationella marknaden men ingen liknande 

forskning har gjorts i Sverige. Genom studien har kunskap om den svenska filmbranschens 

lönsamhet och intäkter ökat. Indirekt har även förståelse för den svenska biopubliken 

förbättrats. Med denna undersökning belys viktiga frågeställningar för filmbranschen och inte 

minst kan undersökningen användas som diskussionsunderlag för framtida studier.  
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5.5 Förslag på fortsatta studier   
Genom undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. Det skulle 

vara av intresse att fastställa effekterna av genre, recensioner och förlagas påverkan på 

lönsamhet under den valda undersökningsperioden. Genom information om dessa variablers 

effekt skulle kunskapsbildningen inom den svenska filmbranschen öka. En framtida studie 

som undersöker internationella intäkter och distribution skulle även vara av stort värde. Ett 

annat intressant perspektiv är att studera filmbranschen utifrån ett marknadsföringsperspektiv, 

för att fastställa vad som avgör biopublikens val. 
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Nielsén, T. (2009). Allt räknas – om rabatter och erbjudanden till filmproduktion i Europa.     

Stockholm: QNB analys & kommunikation  

http://www.frsm.se/wp-content/uploads/2012/07/RAPPORT__Allt_raknas_2009.pdf (Hämtad 

2015-11-15) 

 

DS 2015:31 Framtidens filmpolitik.  

http://www.regeringen.se/contentassets/7e111809096e45bfb096ed555ce39dc2/ds-2015_31-

inl_web-2.pdf (Hämtad 2015-11-15) 

 

SF Bio (2014). SF Bios verksamhet. 

(http://www.sf.se/om-sf-bio/sf-bios-verksamhet/) Hämtad 2016-01-05 

  

Svenska Film Institutet (2015). Automatiskt förhandsstöd.  

(http://www.filminstitutet.se/automatstod) Hämtad 2015-10-13 

 

Svenska Film Institutet (2012). Filmåret i siffror.  

(http://www.sfi.se/sv/press/Pressarkiv/Filmaret-i-siffror-2014/) Hämtad 2015-10-13. 

 

SFI (2015). Definitioner: Genre 

(http://193.10.144.150/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-

statistik/biografstatistik/definitioner-genre-vers-2-2014-05-16.pdf) Hämtas 2015-11-09.  

 

SFI (2015). Beviljade stöd. 

http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/beviljade-stod/ (Hämtad 2015-11-

07) 

 

SFI (2015). Produktionsstöd.  

http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-

stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_

q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-

http://www.bcg.se/documents/file152937.pdf
http://www.dn.se/debatt/filmavtalet-sags-upp-2017-ersatts-med-ny-filmpolitik/
http://www.konkurrensverket.se/beslut/13-0188.pdf
http://www.frsm.se/wp-content/uploads/2012/07/RAPPORT__Allt_raknas_2009.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/7e111809096e45bfb096ed555ce39dc2/ds-2015_31-inl_web-2.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/7e111809096e45bfb096ed555ce39dc2/ds-2015_31-inl_web-2.pdf
http://www.sf.se/om-sf-bio/sf-bios-verksamhet/
http://www.filminstitutet.se/automatstod
http://www.sfi.se/sv/press/Pressarkiv/Filmaret-i-siffror-2014/
http://193.10.144.150/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/biografstatistik/definitioner-genre-vers-2-2014-05-16.pdf
http://193.10.144.150/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/biografstatistik/definitioner-genre-vers-2-2014-05-16.pdf
http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/beviljade-stod/
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7


 30 

8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_Funding

Page/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7 (Hämtad 2015-10-13) 

 

SFI (2015). Stöd för oberoende producenter. 

http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-

producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro

&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-

8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingP

age/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1 (Hämtad 2015-11-06) 

 

SVT (2012). Tittarsuccé för ”Torka aldrig tårar”.  

http://www.svt.se/kultur/tittarsucce-for-gardells-nya-tv-serie (2015-12-22) 

 

Wallenstein, A. (2015). Top 10 Pirated Movies of 2015 See Alarming Increase in Downloads. 

Variety, 27 december.   

http://variety.com/2015/digital/news/top-10-pirated-movies-of-2015-see-alarming-increase-

in-downloads-1201667982/ 

 

 
Vetenskapliga publikationer   

Albert. S. 1998. Movie Stars and the Distribution of Financially Sucsessfull Films in the 

Motion Picture Industry. Journal of Cultural Economics 22 : 249-270.   

Basuroy, S, Chatterjee, S., & Ravid, A. (2003). How critical are critical reviews? The box 

office effects of film critics, star power, & budgets. Journal of Marketing, 67, 103–117.  

Barmark. M. & Djurfeldt. 2009. Statistisk verktygslåda, multivariat analys. Lund. 

Studentlitteratur AB. 

 

Björkegren. D. (1994) Filmens företag. Göteborg; Nerenius och Santérus förlaga AB, 

 

Bryman. A & Bell. E. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2. Liber AB. 

Caves, R. (2000) Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. London: 

Harvard University Press 

De Vany, Arthur and Walls, W. (1999). Uncertainty in the Movie Industry: Does Star Power 

Reduce the Terror of the Box Office. Journal of Cultural Economics, 1999, Vol.23(4), pp.285-

318 

De Vany, A.S. and Walls, W.D. (2004) “Motion Picture profit, the Stable Paretian 

Hypothesis, and the Curse of the Superstar.” Journal of Economic Dynamics and Control 

28(6): 1035–1057.  

Denscombe, M. 2009. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Djurfeldt & Barnmark 2009. Statistisk verktygslåda 2- multivariat analys. Lund: 

Studentlitteratur  

http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/produktionsstod3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=produktionsbolag&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=193.11.32.220&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_8721ccd3-02d2-4ab1-9921-c29b612f73b4_sv&_t_hit.pos=7
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1
http://193.10.144.150/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/stod-till-oberoende-producenter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=stöd+till+oberoende+pro&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a66cb8891-9750-414a-8d2d-8575f4a6d86c&_t_ip=31.208.8.136&_t_hit.id=Filminstitutet_Web_Models_Pages_FundingPage/_055b44aa-90bf-4ed3-85ec-cd63dae48f33_sv&_t_hit.pos=1
http://www.svt.se/kultur/tittarsucce-for-gardells-nya-tv-serie


 31 

Einav, L. (2007). Seasonality in the U.S. motion picture industry. The RAND Journal of 

Economics, 38(1), 127–145. 

Eliashberg, J. (2005). The motion picture industry: Critical issues in practice, current 

research & new research directions, Working Paper, Wharton School, February 23, 2005 

Elberse, A., & Eliashberg, J. (2003). Demand and supply dynamics for sequentially released 

products in international markets: The case of motion pictures. Marketing Science, 22(3), 

329–354. 

Flock, H. 2002. Från kunskap till lönsamhet, Om företagsledning i kunksapssamhällets 

affärslogik.  Upplaga 1:1., Malmö: Liber AB 

Ghiassi, M. Lio, D & Moon, B. (2015). Pre-production forecasting of movie revenues with a 

dynamic artificial neural network. Expert Systems With Applications, 15 April 2015, 

Vol.42(6), pp.3176-3193 

Goodell, G. 1998. Independent Feature Film Production, A complet gudie from concept 

through distrobution. ST Martins´Griffin.  

 

Goold, M. 1992, Research notes and communications – design, learning and planning: a 

further observation on the design school debate. Strategic Management Journal 13,s 169-170. 

 

Hamberg, M. 2004. Strategic Financial Decisions. Malmö: Liber AB. 

Hennig-Thurau, T., Houston, M., & Walsh, G. (2007). Determinants of motion picture box 

office and profitability: An interrelationship approach. Review of Motion Pictures, 1, 65–92. 

Hillier, David. Ross, Stephan., Westerfield, Randolph., Jaffe, Jeffrey & Bradford, Jordan. 

2010. Corporate Finance first European Edition. Mcgraw-Hill Education.  

Kirmani, A., & Rao, A. R. (2000). No pain, no gain: a critical review of the literature on 

signaling unobservable product quality. Journal of Marketing, 64, 66–79.  

Krider, R. E., C. B. Weinberg. 1998. Competitive dynamics and the introduction of new 

products: The motion picture timing game. /. Marketing Res. 35(February) 1-15.  

Körner, S. & Wahlgren, L. 2005. Statiska metoder. Upplaga 2., Lund: Studentlitteratur 

Litman, B. R., & Kohl, L. (1989). Predicting financial success of motion pictures: The 80’s 

experience. Journal of Media Economics 2 (Fall): 35–49. 

Liu, Y. (2006). Word of mouth for movies: Its dynamics and impact on box office revenue. 

Journal of Marketing, 70, 74–89. 

Mintzberg, H. 1990. The design school: Reconsiderering the basic premises of strategic 

management. Strategic Management Journal, 11,s 171-195) 

Moon, S., Bergey, P., & Iacobucci, D. (2010). Dynamic effects among movie ratings, movie 

revenues, and viewer satisfaction. Journal of Marketing, 74, 108–121.  



 32 

Nilsson, F. Olve. NG, & Parment. A. 2010. Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Lundatext 

AB.  

Prag, J., & Casavant, J. (1994). An Empirical Study of the Determinants of Revenues and 

Marketing Expenditures in the Motion Picture Industry. Journal of Cultural Economics, 18, 

217-235.  

Power, M. (2007) Organized uncertainty: designing a world of risk management. Oxford: 

Oxford University Press. The insider´s guide to film finance. 

Rao, A. R., Qu, L., & Ruekert, R. W. (1999). Signaling unobservable product quality through 

a brand ally. Journal of Marketing Re- search, 36, 258–268.  

Ravid, S. (1999). Information, blockbusters, and stars: A study of the film industry.  The 

Journal of Business, 72(4), 463–492. 

Soila-Wadman, M. 2003. Kapitulationens estetik: organisering och ledarskap i filmprojekt. 

Stockholms Universitet.  

Somlo, B., Rajaram, K., & Ahmadi, R. (2011). Distribution planning to optimize profits in the 

motion picture industry. Production and Operations Management, 20, 618–636. 

Spence, M. (1974), Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related 

Screening Processes, Harvard University Press, Cambridge, MA. 

Walls, D. (2005), Modeling Movie Success when ‘Nobody Knows Anything’: Conditional 

Stable-Distribution Analysis of Film Returns, Journal of Cultural Economics, 29(3), 177-190 

Vogel, H. L. (2014). Entertainment industry economics. Cambridge, New York: Cambridge 

University Press.  

  



 33 

BILAGA 1. Studiens urval 

 

 

Premiärtitel Intäkter period Besök totalt sedan premiär Premiär

Snabba cash 55 804 690 608 371 2010-01-15

Farsan 38 625 887 449 318 2010-02-12

Småstadsliv 3 231 460 2 973 2010-02-27

Sebbe 998 276 12 016 2010-03-12

Änglavakt 6 810 788 84 094 2010-03-19

Klara 3 197 024 41 815 2010-03-26

Kommissarie Späck 10 254 107 118 318 2010-06-04

För kärleken 2 175 936 25 926 2010-07-09

Bröderna Karlsson 13 967 691 165 531 2010-07-30

7X - lika barn leka bäst 185 212 2 087 2010-08-13

Puss 1 675 641 19 572 2010-08-20

I rymden finns inga känslor 23 928 221 276 359 2010-09-03

Ond tro 213 742 2 545 2010-09-10

Tusen gånger starkare 5 720 485 67 924 2010-09-24

Himlen är oskyldigt blå 19 646 720 230 162 2010-10-15

Till det som är vackert 1 469 589 18 648 2010-10-22

Psalm 21 545 688 6 301 2010-11-05

Cornelis 17 338 440 203 067 2010-11-12

Fyra år till 2 944 006 34 692 2010-11-26

Svinalängorna 31 257 289 381 209 2010-12-10

Änglagård - tredje gången gillt 58 172 466 688 272 2010-12-25

Gränsen 2 078 399 24 017 2011-01-28

Åsa-Nisse - wälkom to Knohult 21 343 053 257 086 2011-02-11

Hotell Gyllene Knorren - filmen 12 349 003 162 514 2011-02-23

Hur många lingon finns det i världen 31 482 338 375 421 2011-03-18

Kronjuvelerna 6 559 985 73 349 2011-06-29

Kyss mig 2 800 971 30 830 2011-07-29

Jag saknar dig 8 741 208 97 115 2011-08-19

Försvunnen 3 828 725 43 093 2011-08-26

Jägarna 2 51 092 038 537 583 2011-09-02

Apflickorna 2 856 049 34 752 2011-09-02

Happy End 819 740 10 168 2011-09-23

En enkel till Antibes 11 039 874 142 045 2011-09-30

Svensson Svensson ... i nöd & lust 10 768 025 123 627 2011-10-14

Stockholm Östra 220 384 2 862 2011-10-21

Play 1 703 494 20 197 2011-11-11

Tysta leken 130 273 1 695 2011-12-02

Simon och ekarna 28 437 101 332 515 2011-12-09

The Stig-Helmer Story 36 261 351 420 141 2011-12-25

Hamilton - I nationens intresse 46 936 950 512 661 2012-01-13

Katinkas kalas 259 406 3 292 2012-01-20

En gång i Phuket 36 111 176 401 088 2012-02-03

Sean Banan - Inuti Seanfrika 4 158 454 53 285 2012-02-15

Shoo bre 1 677 434 18 632 2012-02-24

Avalon 1 658 657 20 310 2012-02-24

Isdraken 1 294 602 16 918 2012-02-24

Nobels testamente 3 874 083 43 763 2012-03-02

Kvarteret Skatan reser till Laholm 10 020 291 111 080 2012-03-16

Mörkt vatten 809 405 8 946 2012-06-13

Cockpit 24 674 736 272 899 2012-07-13

Snabba cash II 31 695 423 323 823 2012-08-17

Hamilton 2 - men inte om det gäller din dotter 18 689 245 198 146 2012-09-07

Flimmer 393 346 4 570 2012-09-21

Hypnotisören 25 824 404 267 108 2012-09-28

Äta sova dö 7 956 978 97 381 2012-10-05

Bitchkram 2 751 070 31 153 2012-10-19

Lycka till och ta hand om varandra 113 410 1 380 2012-10-19

Call Girl 12 095 189 131 767 2012-11-09

Blondie 2 114 759 23 908 2012-11-23

Bekas 2 090 667 22 786 2012-11-30

Dom över död man 2 786 676 35 476 2012-12-07

Sune i Grekland - all inclusive 46 965 753 588 281 2012-12-25

Mammas pojkar 29 033 224 320 366 2012-12-25

Ego 12 372 371 134 716 2013-01-25

Små citroner gula 11 990 073 136 011 2013-02-20

Julie 100 052 1 307 2013-03-01

Mördaren ljuger inte ensam 4 057 168 46 190 2013-03-08

Faro 172 213 2 015 2013-03-15

Bäst före 10 819 826 128 524 2013-03-22

Eskil och Trinidad 989 925 12 628 2013-03-29

Den som söker 134 774 1 538 2013-04-12

Studentfesten 1 213 943 12 997 2013-04-19

Vi 220 785 2 487 2013-05-10
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En gång om året 344 795 4 374 2013-05-17

Förtroligheten 110 192 1 258 2013-06-14

Tyskungen 3 705 934 41 517 2013-06-28

Känn ingen sorg 20 974 717 218 050 2013-07-19

Hur många kramar finns det i världen 13 045 410 150 194 2013-08-16

Snabba cash - Livet deluxe 26 010 747 256 025 2013-08-30

Monica Z 48 363 086 544 452 2013-09-13

Skumtimmen 5 599 311 63 481 2013-09-27

Hotell 2 995 971 34 326 2013-10-04

Vi är bäst! 7 746 654 81 320 2013-10-11

LasseMajas detektivbyrå - von Broms hemlighet 18 184 971 226 426 2013-10-18

IRL 2 089 084 22 787 2013-10-25

Mig äger ingen 20 629 222 233 678 2013-11-08

Återträffen 15 261 205 178 648 2013-11-15

Ömheten 202 361 2 586 2013-12-06

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 147 756 431 1 567 630 2013-12-25

Sune på bilsemester 46 648 601 515 991 2013-12-25

Kärlek deluxe 2 096 110 24 048 2014-01-17

Hallåhallå 7 085 125 81 230 2014-02-07

Tillbaka till Bromma 2 684 568 28 285 2014-02-19

Stockholm Stories 691 104 7 838 2014-03-07

Tommy 3 291 026 34 675 2014-03-14

Nånting måste gå sönder 269 444 3 244 2014-03-28

10 000 timmar 2 404 051 24 946 2014-04-04

Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla 458 099 5 078 2014-04-11

The Quiet Roar 183 886 2 101 2014-04-11

Hemma 390 872 4 235 2014-07-11

Turist 17 516 823 187 856 2014-08-15

Medicinen 19 719 999 209 100 2014-08-29

Krakel Spektakel 1 819 684 23 680 2014-09-05

Min så kallade pappa 8 505 916 91 860 2014-09-19

Pojken med guldbyxorna 18 809 276 200 588 2014-09-26

LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över Valleby 24 902 680 274 076 2014-10-17

Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter 13 502 359 146 534 2014-11-14

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron 7 571 924 85 218 2014-11-14

Gentlemen 8 050 972 80 670 2014-12-05

Sune i fjällen 53 597 972 570 969 2014-12-19

Micke & Veronica 52 345 875 550 525 2014-12-25

* Budget har erhållts för 76 filmer under perioden 2010-2014


