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SYFTET MED DENNA RAPPORT är att ge en uppdaterad bild av 
den svenska filmnäringen - fakta, nuläge och trender - samt identi-

fiera och beskriva konkreta utmaningar som den svenska filmnäringen står 
inför givet den accelererande digitala omvälvning branschen befinner sig i.

Rapporten bygger till del på den tidigare rapporten Svensk Filmnäring – 
Utveckling, utmaningar och möjligheter, från början av 2014. Den tidigare 
rapporten gör en detaljerad översikt av branschen, dess aktörer, viktiga 
fakta och siffror, samt pekar även på ett antal utmaningar för bran-
schen som helhet och enskilda aktörer. Den har varit ett uppskattat till-
skott i den svenska filmdebatten och varit flitigt refererad. 

 • I denna rapport gör vi både en uppdatering av tidigare rapport 
och djupdykningar på ett par områden: 

 • Uppdatering av fakta och nuläge – vad har hänt sedan den förra 
rapporten?

 • Viktiga trender i svensk filmnäring – och implikationer för bran-
schen och aktörer

 • En närmare undersökning av illegal spridning och konsumtion av 
film

 • Översikt av multiterritoriell licensering och distribution, samt dess 
konsekvenser för svensk filmnäring

I maj 2015 meddelade regeringen att det nuvarande filmavtalet ko-
mmer att sägas upp och ersättas av en statlig filmpolitik, som ska trä-
da i kraft i januari 2017. Då den exakta utformningen av denna inte är 
bestämd, utan presenteras senare i år, har vi i denna rapport avstått 
från att spekulera i scenarier och potentiella följder av detta.

Rapporten baseras på insamling och analys av sekundärdata, samt 
drygt 30 intervjuer med aktörer i filmnäringens värdekedja i Sverige, 
internationella företrädare och branschexperter. 

Årets rapport är likt förra rapporten framtagen av The Boston Consul-
ting Group på uppdrag av Film & TV-branschens samarbetskommitté 
och skrevs under perioden juni till augusti 2015.

Vi hoppas att även denna nya rapport kommer att vara ett värdefullt 
stöd i debatten om hur svensk film och filmnäring ska säkra framtida 
uthållighet.

FÖRORD
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SVENSK FILMNÄRING ÄR IDAG under 
stark förändring där digitaliseringen är 

påtagligare än någonsin. Konsumenterna 
anammar nya sätt att konsumera film och 
rörlig bild i en digital värld, vilket innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
filmbranschen. Den fysiska försäljningen av 
film fortsätter att sjunka samtidigt som 
lagliga digitala alternativ ännu inte kompen-
serar för nedgången och de illegala tjäns-
terna växer. 

Denna rapport bygger vidare på den tidigare 
rapporten Svensk Filmnäring – Utveckling, ut-
maningar och möjligheter, och syftar till att be-
skriva och kvantifiera de viktigaste trenderna 
och utmaningarna som svensk filmnäring står 
inför idag.

Svensken tittar fortsatt mycket på film – bio är 
stabil och i eftermarknaden sker konsumtionen i 
ökande grad i nya digitala tjänster 

 • Svenskens filmtittande ligger på samma 
nivåer som 2011 med cirka 80 filmer på 
laglig väg per person och år. Till detta 
finns ett mörkertal om cirka 12 filmer per 
år som konsumeras via illegala källor

 • Svensk filmnäring omsatte 2014 cirka 
3,3 mdkr i slutkundsintäkter från bio, 
fysisk köp- och hyrfilm samt digital 
köp- och hyrfilm. En nedgång om cirka 
240 mnkr sedan 2013

 • Andelen biobesök på svensk film har sett 
en något positiv trend de senaste åren och 
stod 2013 och 2014 för 25 procent av de 
totala biobesöken. Antalet biobesök på 
svensk film under första halvåret 2015 är 
dock det lägsta sedan 2009 och den 
positiva trenden kan alltså vara på väg att 
vända 

Svensk film är i genomsnitt inte lönsam och film-
produktioners ekonomi är idag än mer utmana-
de än tidigare 

 • Svenska långfilmer är i genomsnitt fortsatt 
olönsamma, det vill säga intäkterna till 
produktionen täcker inte produktionskost-
naderna fullt och möjliggör således inte 
avkastning på insatt kapital 

 • En genomsnittlig svensk långfilm behöver 
idag cirka 50.000-100.000 fler biobesök än 
motsvarande film 2012 för att täcka sina 
kostnader, till stor del drivet av den 
fort satta nedgången i DVD/Bluray-intäkter

 • Svensk film är fortsatt beroende av stöd 
och med en eftermarknad där intäkterna 
både faller och förflyttas till senare och 
mindre exklusiva fönster ser behovet av 
stöd ut att bli större snarare än mindre

Filmnäringen är en bransch med många utma-
ningar, både för branschen som helhet och för 
enskilda aktörer. Flertalet är desamma som för 

SAMMANFATTNING
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ett och ett halvt år sedan, men generellt upplever 
branschens aktörer att osäkerhet och risknivåer 
har ökat:

 • Filmprojekt har allt lägre lönsamhet och 
högre osäkerhet i fråga om framtida 
intäkter då bortfallet av fysiska intäkter 
ännu inte kompenseras av ökningen i 
digitala slutkundsintäkter

 • Sjunkande utbud av svenska filmprojekt 
och bedömd lägre kvalité än tidigare

 • Polarisering av filmutbudet med en 
tydligare åtskillnad av filmer med kultu-
rellt och brett kommersiellt fokus

 • Omfattande illegal spridning och konsum-
tion av film 

 • Ökad osäkerhet kring utformning av 
stödsystem och EU-regleringar

Piracy är ett utbrett och växande fenomen och 
kräver användande av flera metoder parallellt 
för att stävjas 

 • Piracy är ett utbrett och växande fenomen 
i Sverige, drygt 30 procent av Sveriges 
befolkning anger att de konsumerar film 
och/eller TV-serier via illegala sajter varje 
månad – vilket är den klart högsta 
andelen jämfört med våra nordiska 
grannländer

 • Intäktsbortfallet på grund av piracy 
uppskattas till cirka 800 mnkr årligen 
vilket motsvarar knappt en fjärdedel av de 
totala slutkundsintäkterna för film

 • Illegala filmtjänster har genom streaming 
blivit betydligt mer lättillgängliga och 
ytterligare sänkt tröskeln för illegal 
konsumtion, vilket utmanar både gamla 
affärsmodeller och hämmar tillväxten av 
nya digitala tjänster

 • Det finns ett flertal metoder för att 
motverka piracy; rättsliga åtgärder mot 
illegala användare eller distributörer, 
blockering av illegala hemsidor/tjänster, 
upplysning till användare att de använder 
illegala tjänster, begränsning av finansie-
ringsmöjligheterna av illegala tjänster och 

utbildning av konsumenter om upphovs-
rätt och vilka alternativ som är lagliga

 • Piracy motverkas bäst med flera metoder 
parallellt genom att både verka för att 
strypa utbudet, men även utbilda konsu-
menten om upphovsrätt och driva använ-
darna till legala alternativ

En ytterligare stor osäkerhet utgörs av EU- 
kommissionens kommande strategi Digital Single 
Market

 • Strategin, vars praktiska utformning ännu 
ej är beslutad, hotar att luckra upp de 
territorie- och licenseringssystem som är 
grunden till dagens finansiering och 
exploatering av film, vilket ytterligare 
utmanar den ekonomiska modellen för 
filmproduktion 

Möjligheterna att stärka svensk filmnäring vilar 
på växandet av de totala intäkterna till svensk 
film som helhet och vi vill med denna utgångs-
punkt presentera ett antal frågor som vi anser 
centrala för branschen

 • Hur ska illegal konsumtion och distribu-
tion av film begränsas i möjligaste mån?

 • Kan ökad satsning på samarbeten och 
fokus på Norden som marknad ge starkare 
underlag till svensk och nordisk film?

 • Hur ska nya digitala visningsfönster 
attraheras till att finansiera i svensk film?

 • Bör visningsfönstersystemet tillåtas bli 
mer flexibelt för att maximera intäkterna 
och ta upp kampen med illegal konsum-
tion?

 • Frågan kvarstår dessutom om ökad 
finansiell disciplin och affärsmannaskap i 
branschen kan öka attraktiviteten i 
filminvesteringar?
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DEN SVENSKA FILMNÄRINGEN UTGÖR 
en liten men integrerad del av de 

kulturella och kreativa näringarna, som 
omfattar film och foto, musik, spelutveckling 
samt mode och design. Dessa omsätter totalt 
cirka 250-300 mdkr.1, 2, 3, 4 Aktörerna inom 
svensk filmnäring omsatte 2013 cirka 9 mdkr.1 

Svensk filmnäring i siffror
Filmnäringen
Utanför TV-bolagen sysselsätter den svenska 
filmbranschen runt 5.000 heltidsanställda, 
och upp till 10.000 deltidsanställda som ofta 
växlar mellan näraliggande kulturgrenar eller 
reklamproduktion.5

De totala investeringarna i svensk långfilm 
som har fått stöd av SFI har ökat med cirka 3 
procent årligen de senaste sex åren. 2012 var 
dock investeringarna i motsvarande filmer 
på betydligt högre nivåer än 2013 och 2014, 
vilket delvis kan förklaras av de stora fram-
gångarna med Millennium-trilogin som lock-
ade kapital till filminvesteringar de efter-
följande åren. 2012 var även SFI:s totala 
budget för filminvesteringar större än 2013 
och 2014, 184 mnkr 2012 jämfört med 112 
mnkr 2013 och 131 mnkr 2014. Av de totala 
investeringarna utgör SFI:s produktionsstöd 
cirka 35 procent.6

Filmkonsumtion
Vi observerar ett relativt oförändrat filmtitt-
arbeteende, då svensken i snitt fortfarande 
såg cirka 80 filmer på laglig väg under 2014, 
samma nivå som under 2011.7, 8

TV kvarstår som den största kanalen för lång-
filmskonsumtion med 27 filmer per konsu-
ment och år. 2011 var filmkonsumtionen i TV 
dock 39 filmer. En anledning till skillnaden 
kan vara att undersökningen har utökats med 
svarsalternativet ”Webb-TV” som refererar 
till streaming via webb-TV eller Play-tjänst 
(till exempel SVT Play eller TV4 Play) som 
står för cirka 11 filmer per år och konsument. 
En stor omkastning i filmkonsumtion kan ses 
mellan DVD / Bluray (både köp- och hyrfilm) 
med 7 filmer 2014 jämfört med 15 filmer per 
konsument 2011, och olika typer av digitala 
tjänster som SVoD och hyrfilm via nätet, som 
totalt står för 16 filmer per år och konsument 
2014, jämfört med bara 3 filmer för fyra år 
sedan.8, 7

Utöver detta konsumerar den genomsnittlige 
svensken cirka 12 filmer per år som är illegalt 
nedladdade eller via illegala streamingtjäns-
ter. Detta ingick inte i konsumtionssiffrorna i 
förra årets rapport. Vi behandlar illegal sprid-
ning och konsumtion av film närmare senare 
i rapporten.7, 9

SVENSK FILMNÄRING
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Försäljningen av biobiljetter i Sverige visar en 
stabil trend över lång tid. Sedan 1990 har be-
söken på svenska biografer pendlat kring cir-
ka 16 miljoner besök, men varierar från år till 
år, främst drivet av utbudet av svensk och 
framförallt utländsk film.6 

Efter ett väldigt starkt bioår 2012 med 17,9 mil-
joner besökare i Sverige, det högsta sedan 2003, 
har 2013 och 2014 varit mer beskedliga och i 
linje med den 20-åriga trenden med 16,6 res-
pektive 16,3 miljoner besökare totalt. 2015 och 
2016 förväntas bli starka bioår, drivet av väldigt 
starkt utbud med många blockbusters och star-
ka uppföljare från Hollywood (däribland James 
Bond: Spectre, Star Wars: The force awakens och 
The Hunger Games 4: Mockingjay del 2).6 

Svensk films roll i svensk filmnäring
Totalt sett över de senaste sju åren (2008-
2014) är cirka två av de tio mest sedda filmer-
na på bio svenskproducerade. De svenska fil-
merna lockade under 2013 och 2014 4,11 
respektive 4,09 miljoner besökare till de 
svenska biograferna, att jämföra med 3,9 mil-
joner under 2012.6 

Andelen av den totala biljettförsäljningen för 
svensk film på bio var 25 procent i både 2013 
och 2014, det högsta sedan 2006, undantaget 
rekordåret 2009. Till stor del var den höga an-

delen drivet av den stora framgången med 
Hundraåringen, tillsammans med ett antal fil-
mer som hade över en halv miljon besökare 
– Monica Z med premiär 2013, samt ett antal 
populära barnfilmer så som Sune-filmerna.7 
Trenden med stark inhemsk film kan även ses 
i våra nordiska grannländer, som alla hade un-
gefär 25 procent inhemsk film under 2014.

2014 var ett glädjande år för svensk film, då 
Hundraåringen som den femte svenska filmen 
sedan 2002 nådde över en miljon besökare 
och har när denna rapport skrivs setts av 
över 1,5 miljoner besökare på bio i Sverige. 
Ingen svensk film hade haft över 700.000 be-
sökare sedan 2009, då tre stycken svenska fil-
mer nådde över 700.000 biobesök. Totalt se-
dan 2002 har det varit tio stycken filmer som 
nått över 700.000, medan ingen film under 
2011-2012 hade över 600.000.6 

Första halvåret 2015 är dock det sämsta för-
sta halvåret sedan 2009 med endast 1,2 miljo-
ner biobesök på svensk film i Sverige. 2013 
var motsvarande siffra 1,3 miljoner och 2014 
2,0 miljoner (drivet av Hundraåringens pre-
miär julhelgen 2013). Trenden med stark 
svensk film på bio kan alltså komma att vän-
da och en rådande uppfattning i den svenska 
filmnäringen är just att andelen biobesök på 
svensk film kommer sjunka 2015. Utöver en 

Filmtittande per person och år i olika fönster 

1 
~8   

2 

~12 

2011 

89 

3 2 

Antal filmer per person per år 

2014 

90 

1956 

11 

Webb-TV1  
Fri-tv  

Filmkanaler i tv 
Blu-ray/dvd/video  

Filmfestival 

Hyrfilm via internet/VOD 
Biograf 

Illegala hemsidor (nedladdning/streaming) 

1. Streaming via webb-TV (t.ex. SVT Play eller TV4 Play)
Källa: SOM, SFI; Mediavision

Exhibit 1 | Svenskens filmtittandet konstant under de senaste 3 åren 
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svag start på året för svensk film väntas en 
rad utländska blockbusters, som har premiär 
under andra halvan av 2015, påverka andelen 
för svensk film negativt.6 

Fortfarande är närmare 75-80 procent av bio-
besöken ett typiskt år på utländska filmer 
och utgör således en viktig inkomstkälla för 
både distributörer och biografer. Med biogra-
fens ökande roll som intäktskälla för svensk 
film är därför en fortsatt stark produktion i 
Hollywood en kritisk faktor för det större eko-
systemets överlevnad och välmående.

Trots den amerikanska filmens dominans så 
har den svenska långfilmen en viktig roll kul-
turellt och språkligt, men också som en ömse-
sidigt stärkande del i systemet för produktion 
av TV-serier och film. Producenter, kreatörer 
och skådespelare är till stor del samma kollek-
tiv och skulle få det svårt att överleva i sin nu-
varande form med bara en av de två. Sedan 
den förra rapporten verkar TV-serier ta ytter-
ligare mark och vara viktigare och säkrare för 
producentkollektivets överlevnad i stort.

Svensk film på export
Vanligtvis sker merparten av biobesöken på 
svensk film, cirka 70-80 procent, i Sverige (se 
figur 2). Det finns dock exempel på senare år 
där svensk film fått stort genomslag utanför 
Sveriges gränser. Millenniumtrilogin drev un-
der 2009 och 2010 på till rekordnivåer med 
66 procent respektive 73 procent av de totala 
besöken utomlands (motsvarande 10,8 och 
8,9 miljoner besök). Efter ett blygsamt 2011 
så har vi en stadigt uppåtgående trend för 
svensk filmexport, från 960.000 i 2011 till 3,6 
miljoner besök under 2014. 47 procent av to-
talt 7,7 miljo ner besök för svensk film var un-
der 2014 i utlandet, till stor del drivet av 
Hundraåringens framgångar.6 

Utöver kommersiellt genomslag återspeglas 
kvaliteten i svensk film i priser och interna-
tionella festivaler som svenska filmer vinner 
eller är med i. Under 2013 och 2014 var Sve-
rige representerat i samtliga av de enligt SFI 
10 viktigaste filmfestivalerna, att jämföra 
med 9 stycken 2012.6

Antal biobesök på svenska filmer i Sverige och utomlands 
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79% 
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4.5 
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30% 
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4.7 
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47% 
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4.8 5.1 

25% 23% 

2012 2011 2013 

75% 77% 

2014 

Biobesök (M) 

77% 75% 

4.2 

Sverige Utomlands 

Så som i 
Himmelen blev en 

hit i Tyskland 

Filmer som Män som 
hatar kvinnor visar på 
en stor internationell 
potential för svenska 

filmer 

Hundraåringen 

Not: Omfattar besök i Europa och i AR, AU, BR, CA, CL, CO, KR, MX, NZ, US, VE. Siffrorna för 2013 och 2014 är preliminära
Källa: SFI, EAO

Exhibit 2 | Svensk film har Sverige som största marknad men vissa filmer 
visar på internationell potential 
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Trender i visningsfönster och 
slutkundsintäkter 
De totala slutkundsintäkterna hänförliga till 
långfilm i det svenska filmekosystemet är 
fortsatt lägre än 2010. Vi uppskattar de totala 
intäkterna från bio, köpfilm, hyrfilm och digi-
tala tjänster till 3,3 mdkr.10 

 • Biointäkterna är stabila, om än något lägre 
än rekordåret 2012, under de två senaste 
åren omsatte biografnäringen 1,64 mdkr 
respektive 1,63 mdkr, jämfört med 
1,8 mdkr under 2012.10 

 • Försäljning och uthyrning av DVD och 
Bluray fortsätter att gå ned ytterligare och 
med accelererande hastighet. De totala 
slutkundsintäkterna för långfilm på DVD / 
Bluray var 976 mnkr 2014. Under 2013 
och 2014 har nedgången för köpfilm 
(långfilm) accelererat från 20 procent i 
2013 till 33 procent i 2014. Nedgången i 
absoluta kronor är därmed cirka 481 mnkr 
från 2013 till 2014. Framför allt är tappet 
stort i katalogfilmer och nya titlar.10 
Film intäkter från Pay-TV är svåra att 

mäta, men vi kan konstatera att betalka-
naler för enbart film redan idag möter en 
tuff marknad.10

 • Antalet användare av olika OTT-tjänster 
fortsätter att stiga, med Netflix, HBO och 
till viss del Viaplay som ledande tjänster i 
Sverige. Inga publika siffror finns tillgäng-
liga på antalet användare, men enligt 
MMS så hade Netflix 1.568.000 personer 
tillgång till tjänsten i hemmet, medan 
HBO och Viaplay hade 198.000 respektive 
931.000. En stor del av intäkterna för de 
olika OTT-tjänsterna är inte direkt hänför-
liga till långfilm, men en grov uppskatt-
ning kan göras. Intäkter härförliga till 
långfilm från digitala tjänster fortsätter 
enligt våra estimat att stiga och är snart 
större än intäkterna från fysisk köp- och 
hyrfilm.10 

MSEK 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2005 2004 2003 2002 2001 

Intäktsfördelning (långfilm) slutkund per visningsfönster, exklusive tv 

Digital 
Hyrfilm 
Köpfilm 
Bio 
TOTALT 

Den negativa utvecklingen i slutkundsintäkter är 
sannolikt kraftigare än grafen visar eftersom 

betal-TV inte är medräknat. Betal-TV 
substitueras av digitala tjänster med lägre totala 

intäkter, särskilt inom film. 

1. Köpfilm är endast långfilmer (inklusive bulkförsäljning av film men ej tv-serier eller övrig DVD (ex. musik) 
2. All hyrfilm är långfilm. 
3. Förhållande hyrfilm/köpfilm 2012 används för storlek hyrfilm 2001 – 2011 
4. Köpfilm och hyrfilm 2014 är baserat på tapp i totala distributörsintäkter 2013 till 2014 
5. TVoD är baserad på marknadsdata 
6. SVoD är baserat på antal hushåll med SVoD-abonnemang samt pris på 79 kr/mån och att film motsvarar 40-50% av totala intäkter 
7. TVoD + SVoD är Digitalt
Källa: GFK, SFI, BCG intervjuer, Myndigheten för radio och tv, Konkurrensverket, Retriever, Sveriges Videodistributörers Förening, SFI

Exhibit 3 | Slutkundsintäkterna från fysisk marknad fortsätter att sjunka och  
kompenseras ännu ej av digital marknad
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EN FILMS EKONOMI HAR två olika 
perspektiv – dels produktionsperspekti-

vet, som handlar om att finansiera själva 
produktionen för att göra en färdig film, och 
dels konsumtionsperspektivet, som handlar 
om hur intäkter kommer in till projektet från 
exploateringen i de olika exklusivitetsfönst-
ren (bio, köp- och hyrfilm, digitala tjänster, 
fri-tv osv.). Olika stödsystem bidrar både till 
filmens produktion och till dess intäkter 
beroende på publikframgång, så kallat PRS 
eller publikrelaterat stöd. I detta kapitel 
förklarar vi strukturerna kring finansiering av 
och lönsamheten i en film.

För en detaljerad översyn av filmfinansiering, 
ekonomi och nuvarande stödsystem – se den 
tidigare rapporten Svensk Filmnäring – utveck-
ling, utmaningar och möjligheter, 2014, kapitlet 
En Films Finansiering. 

Finansiering av svensk film
De totala investeringarna i svensk film var un-
der 2013 och 2014 386 respektive 493 mnkr, en 
minskning med 22 procent jämfört med 2012 
(inkluderar enbart filmer som erhållit SFI-stöd). 
En längre trend sedan 2008 visar däremot en 
uppgång per år med 3 procent (se figur 4).7 

Ett trendbrott är att snittfilmen hade en lägre 
budget jämfört med 2012. 2014 var snittbud-
geten 21 mnkr medan den 2012 var 25 mnkr. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att 

mängden SFI-stöd var cirka 1,2 mnkr mindre 
per film 2014 än 2012. 2014 var SFI:s genom-
snittsfinansiering av lång spelfilm cirka 
7,4 mnkr medan den 2012 var cirka 8,6 mnkr, 
en nedgång med 14 procent vilket motsvarar 
minskningen av snittbudgeten med 16%.7 

Finansiering av filmproduktion sker från flera 
olika finansieringskällor, med olika intressen 
och krav på villkor, kommersiella såväl som 
kulturella och konstnärliga. Som för all film-
produktion i Europa så finns det en hel del fi-
nansiärer som inte främst har ett intresse eller 
förväntan om vinst på själva filminvestering-
en. Istället sträcker sig motiven till att finansie-
ra från närmast ideella engagemang och kul-
turpolitiska intressen till säkrandet av intäkter 
och exklusivitet i kommande visningsfönster.

Skillnaden mellan små och stora produktio-
ner är fortfarande relativt liten, men ett par 
viktiga skillnader kan observeras:

 • Privata investerare deltar i högre grad i 
större produktioner

 • Utländska investerare, såsom utländska 
lokala fonder, internationella fonder, 
utländska TV-bolag och samproducenter 
deltar också i högre grad i stora produktio-
ner

 • SFI och producenten själv har större del 
av finansieringen av mindre projekt

FILMENS EKONOMI
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Exhibit 4 | Total investering i film med SFI-stöd och biobesök på svensk 
film i Sverige

Det finns ett begränsat utbud av svenska in-
vesterare i svensk långfilm; SFI, två TV-kana-
ler, fyra regionala fonder och tre till fyra stör-
re distributörer. Bortom dessa måste man 
försöka hitta finansiärer utomlands. 

Fortfarande står de digitala fönstren till stor 
del utanför finansiering av svensk långfilm. 
Detta gäller särskilt de internationella aktö-
rerna, som av många i branschen ses som 
opportunistiska snarare än pålitliga och stabi-
la deltagare i det lokala eko-systemet. SVoD-
aktörer, lokala såväl som internationella, visar 
intresse för lokalt drama, dock än så länge 
med tydlig övervikt på TV-serier, som bättre 
passar deras affärsmodeller baserat på pre-
numeration.

Svenska Filminstitutet (SFI) är den största 
finansiären av en genomsnittlig svensk lång-
film med 35 procent av produktionsbudgeten. 
SFI-stödet behöver bara betalas tillbaka först 
när en film gett sina övriga finansiärer en av-
kastning på 35 procent över eget kapital.7 

Stödet är till största del uppbyggt av Filmav-
talet, som är ett samarbetsavtal mellan staten 
och branschens aktörer. Syftet med filmavta-
let och det statliga kulturstödet till film är 
kultur- och näringspolitisk stimulans av 
svensk film och svensk filmnäring. Regering-
en föreslog i maj 2015 att filmavtalet ska sä-
gas upp och ersättas av en ny statlig filmpoli-
tik som träder i kraft vid årsskiftet 2017. Den 

detaljerade utformningen av denna kommer 
att presenteras mot slutet av 2015.

De tre huvuddelarna i SFI:s stöd är:

 • Konsulentstöd som betalas ut av filmkon-
sulenter baserat på en films manus, 
kommersiell och konstnärlig potential. 
Under 2014 betalades 201 mnkr ut, 
jämfört med 205 mnkr i 2013.6 

 • Automatstöd är ett förhandsstöd som 
baseras på att en film har vissa nivåer av 
finansiering från olika typer av samprodu-
center och finansiärer, samt besöksestimat 
över en viss nivå på bio. Under 2014 
betalades detta stöd ut till 6 filmer till ett 
totalt belopp av 31 mnkr jämfört med 
cirka 32 mnkr 2013.6 

 • Produktionsrelaterat stöd (PRS) är ett 
efterhandsstöd som ger en film extra 
intäkter / stöd baserat på publikframgång 
under filmens första 6 månader på bio och 
startar vid 2,5 mnkr i bruttointäkter med ett 
tak på 9 mnkr eller motsvarande 65 procent 
av filmens eget kapital. Under 2014 betala-
des 95 mnkr ut, att jämföra med 95mnkr 
2013 och 75mnkr under 2012.6 

Producenten står i genomsnitt för den tredje 
största till näst största delen av en films bud-
get, 18 procent för filmer som fått automat-
stöd och 23 procent för filmer som fått konsu-
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lentstöd i 2014. Ofta är detta i form av avstått 
producent- eller administrationsarvode. Vil-
ket är ett sätt för producenten att kunna ta 
del i en eventuell uppsida på filmens 
kommer siella framgångar.7 

Fonder (utländska och regionala) Står i ge-
nomsnitt för 10 respektive 22 procent beroen-
de på om filmen har fått konsulent- respekti-
ve automatstöd. Regionala fonder investerar i 
sin tur i genomsnitt cirka 8-12 procent i en 
svensk film. De agerar både kommersiellt och 
regionalpolitiskt i det att de ofta har regiona-
la arbetstillfällen på sin agenda och som vill-
kor för finansiering. Regionala fonder får inte 
ta del av SFI:s PRS.7 

Distributörer kan delta i en films finansie-
ring på flera sätt. Vanligast är distributions-
finansiering, där distributören tar på sig ris-
ken för marknadsföring och distribution i 
utbyte mot exklusivitet på distribution av fil-
men. I regel tar distributören mellan 
10-20 procent av en films intäkter. Distribu-
törer kan också bidra till en films egna kapi-
tal genom förskott på framtida intäkter eller 
som samproducent. 2014 stod svenska distri-
butörer för cirka 12 procent av en genom-
snittlig films finansiering. I absoluta tal in-
vesterade distributörerna 2014 cirka 46 
mnkr i SFI-stödda långa spelfilmer, jämfört 
med 70 mnkr 2012. Givet det stora fallet på 
DVD / Bluray så har de flesta stora distribu-
törer en ansträngd finansiell situation och 
upplevs av övriga i branschen som mer åter-
hållsamma med filminvesteringar jämfört 
med för några år sedan.7 

TV-kanalers bidrag till finansiering av film 
är ofta en avgift för visningsrätt av filmen 
(när den släpps i det aktuella TV-fönstret). 
TV-kanaler, främst fri-TV, investerar även ka-
pital som samproducent i filmprojekt med 
möjlighet till avkastning på investerat kapital. 
TV-kanaler stod under 2014 för 7-10 procent 
av kapitalet i en typisk svensk filmproduktion 
– beroende på om filmen fått konsulent- eller 
automatstöd. För filmer som inte fick produk-
tionsstöd av SFI stod TV för 26 procent av 
finansieringen 2013.7 

Likt distributörerna är det dock sällan av 
denna anledning som TV-kanaler går in som 
samproducenter. Det handlar snarare om en 

förhandlingsfråga där TV-kanalen erbjuder 
något utöver visningsrättavgiften för att säkra 
exklusivitet till visningsrätten. Fri-TV har 
även intresse av att stötta svensk film då in-
vesteringar i film samtidigt stödjer det system 
som producerar TV-serier, som egentligen är 
viktigare för en TV-kanal än en enskild film.

Riskkapital utgör en liten del av finansie-
ringen, och förekommer främst i större pro-
duktioner. Under 2014 stod de för i genom-
snitt 6 procent av finansieringen, en ökning 
från 2 procent 2012. Privatkapitalet är dock 
mycket fokuserat på filmer som fått automat-
stöd, 2014 stod de för 12 procent av finansie-
ringen av dessa filmer och endast 1 procent 
av filmer som fått konsulentstöd.6 

Lönsamhet i filmprojekt
Svensk film är fortsatt beroende av stöd för att 
kunna produceras, och behovet ser ut att bli 
större snarare än mindre som följd av fallande 
och senare intäkter från eftermarknaden.

I genomsnitt är svensk filmproduktion olön-
sam, det vill säga att filmens produktionskost-
nader inte täcks av dess intäkter. Trots detta 
har distributions- och visningsledet, på aggre-
gerad nivå, en positiv om än fallande lönsam-
het då arvoden och avgifter tas direkt från en 
films intäkter istället för avkastning på inves-
terat kapital i filmen (som tas från filmens re-
sultat).10 

Finansiering av svensk långfilm, i form av 
eget kapital, har hög risknivå med låg förvän-
tan på återbetalning. PRS är för de flesta 
filmprojekt den huvudsakliga källan för att 
täcka eget kapital och generera vinst, då det 
egna kapitalet står sist i kön att få betalt i ett 
filmprojekt:

1. Först dras SFI-avgift och moms

2. Efter detta får aktuellt visningsfönster (till 
exempel bio) sin andel

3. När detta skett får distributören betalt för 
lanseringskostnader, distributionsavgift 
och eventuell minimigaranti

4. Först när detta har skett fördelas återsto-
den till finansiärer som investerat i filmen
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Jämfört med situationen 2012 så bedömer vi 
att attraktiviteten i filminvesteringar försäm-
rats ytterligare, drivet av en rad faktorer:

 • Det accelererade fallet i försäljning och 
uthyrning av DVD / Bluray 

 • Förskjutning av konsumtion och intäkter 
till senare och mindre exklusiva fönster 
(t. ex. SVoD) innebär senare och lägre 
intäkter för producentledet

 • TVoD har inte lyckats få bred spridning 
hos konsumenter trots att de ofta har nya 
filmer och brett utbud

 • Högre risk och mindre förutsägbarhet, 
både vad gäller en films framgång och 
stora skiften i hela ekosystemet

 • Fortsatt växande illegal spridning och 
konsumtion som legala tjänster och 
slutkunds intäkter med inverkan på hela 
ekosystemet

För att kompensera för bortfallet av den fysis-
ka eftermarknaden, inkluderat ökade intäkter 
från digitala tjänster, behöver en genom-
snittsfilm 2014 cirka 50.000-100.000 fler bio-
besök jämfört med en genomsnittsfilm 2012 
för att intäkterna som når produktionsledet 
från samtliga intäktskällor ska täcka kostna-
derna för att producera filmen. Intervjuer 
med producenter ger indikationer på att en 
film som förut sålde en DVD per två biobiljet-
ter idag kräver upp till 5-6 biljetter för mot-
svarande försäljning av DVD.10 

Ett målande exempel på hur snabbt efter-
marknaden har fallit från 2009 till idag, är fil-
merna Sommaren med Göran, Monica Z och 
Micke och Veronica. Samtliga hade strax över 
500.000 besök på bio, men stora skillnader i 
intäkter till producent från den digitala och 
fysiska eftermarknaden. Sommaren med 
Göran som kom 2009 omsatte cirka 12 mnkr, 
Monica Z från 2013 cirka 7 mnkr och Micke 
och Veronica från 2014 enbart cirka 1 mnkr i 
eftermarknaden.10 

Finansiering av filmer med 
konsulentstöd från SFI 2014 

Finansiering av filmer med 
Automatstöd från SFI 2014 
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• Genomsnittlig budget 17.6 mSEK • Genomsnittlig budget 29.7 mSEK 

Källa: SFI

Exhibit 5 | Finansieringskällor för svensk film med konsulent-  
respektive automatstöd
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VI HAR REDAN PEKAT ut en rad utma-
ningar i nuläge och trender. I detta 

kapitel gör vi en sammanfattning av de 
viktigaste utmaningarna och lyfter fram de 
olika aktörernas specifika utmaningar. 

Filmnäringen är en bransch med många ut-
maningar, både för branschen som helhet 
och för enskilda aktörer. Flertalet är de-
samma som för ett och ett halvt år sedan, 
men generellt så upplevs det som att osäker-
heten blivit större och risknivåerna högre för 
många av aktörerna. Ännu har inte ekosyste-
met satt sig till ro, utan omformas i allra hög-
sta grad av digitaliseringen och branschen ut-
manas både på intäktssidan och på 
finansieringssidan. 

Specifikt bör några faktorer lyftas fram, som i 
samverkan utgör stora utmaningar för film-
näringen. Två av dessa behandlas utförligare 
i nästkommande kapitel:

 • Filmprojekt har allt lägre lönsamhet och 
större osäkerhet kring framtida intäkter

 • Allt färre svenska filmprojekt och med 
lägre kvalitet

 • Fortsatt omfattande illegal spridning och 
konsumtion av film

 • Ökad osäkerhet kring utformning av 
stödsystem och EU regleringar

Lägre lönsamhet och högre risknivå i filmer, då 
bortfallet av fysiska intäkter ännu inte kom-
penseras av ökningen i digitala slutkunds-
intäkter. Effekten än mer tydlig i distributions- 
och producentleden, som både nås av mindre 
pengar och dessutom senare i tiden. Till följd 
av detta uppvisar filmer allt lägre lönsamhet 
både i distributions- och producentleden.

Sedan länge inkluderar många enbart bio-
intäkter i sina grundkalkyler, eventuella in-
täkter från fysisk eftermarknad ses som en 
ren bonus. Utöver detta upplevs det inte läng-
re finnas några ”säkrare kort”, filmer som på 
förhand kan anses säkra framgångar. Flera fil-
mer som fått automatstöd har på senare tid 
inte lyckats på bio, till exempel Jönssonligan-
filmen Den perfekta stöten som endast nått cir-
ka 99.000 biobesök och Tillbaka till Bromma 
som hade cirka 28.000 biobesökare.6

Färre filmprojekt med lägre kvalitet. Flera av 
dem vi intervjuat till denna rapport vittnar 
om ett färre antal filmprojekt än tidigare, 
men även om att de projekt som söker finan-
siering upplevs ha lägre kvalitet, exempelvis 
mindre genomarbetade manus.

Filmprojekt försöker idag blidka två parter 
som upplevs ha skiljda agendor; distributörer 
och finansiärer vill ha bred film med stor pu-
blikpotential och låg risk, medan SFI och pro-
ducentkollektivet upplevs vilja ha filmprojekt 
som har en tydligare ”kulturell” eller smalare 

FILMNÄRINGEN
AGENDOR OCH UTMANINGAR
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inriktning och som inte alltid är kommersiellt 
gångbara. Ett tydligt tecken på detta är priva-
ta investerares låga involvering i filmer som 
får konsulentstöd men betydligt högre invol-
vering i filmer som får automatstöd. 

I och med detta sker en polarisering av utbu-
det med en tydligare åtskillnad på filmer med 
enbart kulturellt eller kommersiellt fokus. 
Tydligt breda filmer lämnar i mindre omfatt-
ning utrymme för att experimentera med det 
kreativa utan man satsar på ”säkrare kort”. 
Detta kan lätt leda till en ökad likriktning av 
bred film och litet utbyte mellan ”art-house” 
och bred film.

TV-serier blir oftare platsen för kreativitet 
och experimentering och står även för stabili-
tet i producentledet med mindre risk i pro-
duktionerna då dessa finansieras av TV-kana-
ler. Dock finns begränsad kapacitet i 
marknaden att producera TV-serier då SVT 
och TV4 är i princip de enda som idag kan fi-
nansiera TV-serier.

Streaming en katalysator för illegal spridning 
och konsumtion av film och fortsatt stor utma-
ning för svensk filmnäring. Streamingtjänster 

har breddat användargruppen signifikant 
med enkelhet och tillgänglighet och är idag 
mycket mer utbrett än nedladdning. Detta på-
verkar både intjäningsmöjligheterna på efter-
marknaden, men såklart också finansiärers 
vilja och möjlighet att investera pengar i nya 
projekt. Piracyns omfattning och metoder för 
att motarbeta den behandlas mer utförligt i 
kommande kapitel.

Osäkerhet kring ny filmpolitik och EU-regleringar 
har ytterligare spätt på osäkerheten för svensk 
film, vilket bidrar till att nu många ”väntar 
och ser” och håller igen på filminvesteringar. 

Stor osäkerhet råder kring utfallet och det 
slutliga resultatet av den filmpolitik som ska 
ersätta det nuvarande filmavtalet, tillsam-
mans med vidhängande stöd - och finansie-
ringssystem, däribland frågan om höjd moms. 
Sedan den senaste rapporten har också nivå-
erna på PRS, ofta en stor intäktskälla för en 
filmproduktion, justerats både ned och upp. 

Ytterligare en osäkerhet är EU-kommissionens 
utannonserade strategi för Digital Single Mar-
ket, där aktörer befarar negativ inverkan både 
på finansieringsmöjligheter internationellt 
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och på intäktskällor, framför allt för efter-
marknaden där internationella aktörer väntas 
bli dominerande på lokala aktörers bekostnad.

Utöver ökad osäkerhet i filmnäringen överlag 
så möter också enskilda aktörer specifika ut-
maningar.

Privata finansiärers situation avspeglar först 
och främst den ökade osäkerheten i film-
näringen i stort, med färre lönsamma filmer 
och osäkerhet kring stödsystem.

Producenternas situation är fortsatt svår med 
ojämn och låg lönsamhet som begränsar 
långsiktigheten i deras verksamheter. Enligt 
en undersökning publiserad av Film&TV-pro-
ducenterna sjönk producentkollektivets om-
sättning med 24 procent från 2012 till 2013.11 
Man upplever ökande svårighet att få finansi-
ärer till filmprojekt och fokuserar på ”säkrare 
kort” för att riskminimera filmprojekten. Pro-
ducenterna är också en svag part gentemot 
större kommersiella aktörer.

Distributörerna upplever fortsatt sviterna av 
tappet i den fysiska eftermarknaden, som väl-
digt tydligt slår på lönsamheten i detta led (se 
figur 7). Producentledets utmanade ekonomi 
ger också mindre pengar till att finansiera 
och lansera film. Detta bedöms slå hårdast 
mot filmer som förut kunde räknas hem på 
eftermarknaden och som idag har väldigt 
svårt att attrahera finansiering, typiskt sett 
mellanstora filmer med cirka 300.000 besök 
på bio. Stora distributörer fortsätter att också 
aktivt delta i produktioner som samproducen-
ter och har fortsatt ökat fokus på rättigheter.

Visningsfönstren är under fortsatt press där 
filmkanaler på betal-TV substitueras till dels 
SVoD, i mycket mindre grad TVoD eller EST, 
och till illegala streamingtjänster. Den störta 
utmaningen ur filmens perspektiv är det fak-
tum att legala alternativ har fortsatt mycket 
svårt att lyckas i fönstret direkt efter bio – vil-
ket tillsammans med nedgången i DVD signi-
fikant minskar och senarelägger intäkterna i 
ekosystemet. 
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Exhibit 7 | Distributörer med vikande lönsamhet och biografers omsättning och  
lönsamhet
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Särskilt svårt är det för inhemska, oberoende 
uthyrningstjänster (TVoD) på nätet. Voddler 
lade ned sin konsumenttjänst i mars 2015 
och i slutet av juli i år, efter att ha köpt upp 
HeadWeb och lanserat Plejmo under året, an-
sökte Film2Home om konkurs. Kvar av de 
filminriktade TVoD-tjänsterna finns SF-anyti-
me och den mycket smalare Triart. Utöver 
detta har Filmnet, som drevs av Cmore som 
en SVoD-tjänst, nu lagts ned som fristående 
tjänst och integrerats in i Cmore.
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PIRACY ÄR ETT STORT och växande 
fenomen i Sverige. De illegala filmtjäns-

terna har genom streaming blivit betydligt 
mer lättillgängliga än tidigare och ytterligare 
sänkt tröskeln för illegal konsumtion, vilket 
utmanar både gamla affärsmodeller och 
hämmar tillväxten av nya. I detta kapitel 
beskriver vi piracyns omfattning samt ger en 
överblick av metoder som typiskt sett an-
vänds för att stävja och begränsa piracy. Vi 
gör även utblickar och jämför situationen i 
Sverige med andra nordiska länder, Frank-
rike, Storbritannien och USA.

Piracyns omfattning och tillväxt
Piracy är ett utbrett och växande fenomen i 
Sverige. I marknadsundersökningar utförda 
av Novus och Mediavision under våren 2015 
anger mellan 29 och 32 procent av Sveriges 
befolkning att de konsumerar film eller TV-
serier via illegala sajter varje månad.9, 12 Detta 
indikerar att det finns cirka 2.3 miljoner per-
soner (endast räknat med personer i åldern 
15-74 år) som laddar hem eller streamar film 
och TV-serier i Sverige.9 

I jämförelse med övriga Norden ligger Sveri-
ges piracy på överlägset högst nivåer (se figur 
8). I Sverige är den totala månatliga räckvid-
den 32 procent. Motsvarande siffra i Norge är 
19 procent och endast 12 respektive 8 pro-
cent i Danmark och Finland. 11 procent, mot-
svarande 830.000 personer (i åldern 15-74 år), 

anger att de laddar hem film medan 20 pro-
cent, motsvarande 1.460.000 personer (i ål-
dern 15-74 år), indikerar att de streamar film 
varje månad från illegala hemsidor.9 

Varje månad ser dessa på cirka 4-5 filmer, vil-
ket innebär en total konsumtion av cirka 100-
130 miljoner filmer per år, nedladdade och 
streamade från illegala källor.9, 12 Var tionde 
av dessa filmer är svenska produktioner.11 
Sett till både film och TV-avsnitt laddas det 
ned och streamas cirka 290 miljoner filmer 
eller TV-avsnitt årligen från illegala källor. 9 

Enligt Novus undersökning skulle en av tre 
illegala visningar kunna konverteras till betal-
da om materialet inte fanns tillgängligt på de 
illegala tjänsterna.12 Totalt skulle detta inne-
bära cirka 800 mnkr i legala intäkter utspritt 
över samtliga visningsfönster, om piracy upp-
hörde helt.13 Utöver uteblivna intäkter, påver-
kar piracy även finansiärers vilja att investera 
i film vilket leder till betydligt sämre förut-
sättningar för skapandet av svensk film.

Användare når det illegalt distribuerade ma-
terialet via ett flertal olika tjänster där The 
Pirate Bay (nedladdning) och Swefilmer 
(streaming) är de överlägset mest populära i 
Sverige. Piracy är på stark tillväxt, drivet av 
ett tydligt skifte från nedladdning till strea-
ming. På bara ett år har den månatliga räck-
vidden för streaming av film ökat med drygt 
~65 procent (från 12 till 20 procent) medan 

PIRACY 
ILLEGAL SPRIDNING OCH KONSUMTION
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nedladdning har haft en svag nedgång från 
13 till 11 procent. 9

De populäraste illegala streaming-tjänsterna 
påminner till stor del om de lagliga motsvarig-
heterna. De är lättillgängliga då de inte kräver 
några tekniska kunskaper, och har dessutom 
oftast både större utbud och nyare filmer än 
sina konkurrerande legala tjänster. Utbudet av 
filmer sträcker sig från äldre katalog-filmer till 
de filmer som just släppts på DVD eller EST 
och därmed genast läckt till illegal distribu-
tion. De illegala hemsidornas lättillgänglighet 
har bidragit till att bredda konsumtionen av 
film från illegala källor till nya typer av använ-
dare, som tidigare inte hade tillräckliga kun-
skaper eller avskräcktes av tekniken, så som 
äldre och mindre erfarna datoranvändare.

Den senaste illegala tjänsten för konsumtion 
av film och TV-serier är Popcorn Time, ett 
program som laddas hem till datorn, mobilen 
eller surfplattan och som sedan möjliggör 
streaming av ett stort utbud av illegalt kopie-
rad film i mycket hög kvalité. Programmet 
bygger på torrent-teknik vilket innebär att an-

vändare delar med sig av film samtidigt som 
de streamar. Popcorn Time är mycket popu-
lärt, dock är det svårt att ta fram uppgifter 
om användande eller hur många som laddat 
hem programmet. Antalet Google-sökningar 
på Popcorn Time är låga i jämförelse med till 
exempel Swefilmer och The Pirate Bay (se fi-
gur 9). Detta är dock inte ett bra mått på an-
vändandet av Popcorn Time då det är en pro-
gramvara som laddas hem och inte en 
hemsida som besöks varje gång en illegal an-
vändare vill se en film. Enligt Venturebreak 
har programmet, sommaren 2015, uppnått 
1,1 miljoner nedladdningar till endast iOS-en-
heter, exkluderat så kallade jail-breakade en-
heter vilka förmodas stå för ett betydande 
antal ytterligare nedladdningar.14 

Användaren av illegala tjänster
Piracy är inte ett fenomen som enbart yngre, 
datakunniga män ägnar sig åt.9 Enligt Medi-
avisions undersökning är 61 procent av alla 
som laddar hem eller streamar från illegala 
källor under 34 år och 56 procent av dem är 
män. 20 procent av alla illegala användare är 

8% 

5% 

Månatlig räckvidd (%) 

20% 

3% 

10% 

5% 

Nedladdning TV-serier 

32% 
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Nedladdning film 

11% 

7% 
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Norge 
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Andel användare av illegala filmtjänster av befolkning 

Not: Antal svar i undersökningen: Nedladdning film: 141, Streaming film: 189, Nedladdning TV-serier: 116, Streaming TV-serier: 169
Källa: Mediavision

Exhibit 8 | Sverige som det nordiska land med överlägset flest användare av illegala 
filmtjänster
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över 45 år, och om man enbart ser till strea-
ming är över hälften kvinnor (53 procent). 
Undersökningen visar även på att beteendet 
att titta på illegalt distribuerad film är något 
som användare vanligen tar med sig upp i 
åldrarna. Vidare utgör studenter en stor del 
av de illegala användarna, 31 procent av de 
svenska piraterna är studenter men de utgör 
endast 11 procent av Sveriges befolkning.9 

De främsta anledningarna till illegal nedladd-
ning uppges vara tillgång på nya titlar och 
brett utbud. Att tjänsterna är gratis är också 
en viktig anledning och kommer på fjärde 
plats i Mediavisions undersökning.9 För illegal 
streaming uppges däremot gratis som den 
främsta anledningen och bekvämlighet kom-
mer på andra plats.9 

Dessa resultat vittnar om skiftet i konsument-
beteende. För att titta på katalog-innehåll och 
till viss del nya titlar är streaming ett alterna-
tiv som oftast har ett relativt täckande utbud 
och som är gratis, lättillgängligt och bekvämt. 
När en illegal användare snarare vill se en 
specifik film, oftast en nyare titel, så tar den-

ne sig mödan att faktiskt ladda hem den. I 
stort slår streaming och nedladdning mot 
samtliga lagliga visningsfönster men generellt 
kan ses att streamingen slår mot främst lagli-
ga SVoD-, TVoD- och EST-tjänster samt pay-
TV och fri-TV, medan nedladdning främst er-
sätter att hyra eller köpa en DVD eller digital 
version av filmen och i vissa fall att se filmen 
på bio. 

I Sverige anser 6 av 10 att det är fel att använ-
da sajter som tillhandahåller film eller TV- 
serier utan tillstånd.12 De illegala användarna 
anger själva att den främsta anledningen till 
att sluta använda de illegala alternativen 
skulle vara billigare lagliga tjänster, samt ett 
större utbud på desamma. Stora delar av film-
branschen ställer sig frågande till detta då de 
upplever att piracy kommer fortvara så länge 
det upplevs som lagligt och är gratis för an-
vändaren. Drygt 40 procent svarar dock att de 
hade slutat eller minskat sitt användande av 
illegala streamingtjänster om det blev fastlagt 
illegalt att streama och knappt 30 procent 
hade slutat eller minskat med illegal nedladd-
ning om straffen för detta vore hårdare.9 

Antal sökningar (indexerat) 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Piratebay+tankafetast 
Swefilmer+dreamfilm 
Netflix+hbo+viaplay 

Popcorn time 

Ipred-lagen träder i 
kraft 1 april 2009 

Årsskiftet 2012/2013 går 
intresset för illegal 

streaming om intresset för 
illegal nedladdning 

Nyheten att Swefilmer stängs 
ned släpps 29 juli 2015 

Popcorn Time är ett program som 
laddas hem och inte en hemsida 
likt Swefilmer – vilket påverkar 

statistiken för Google-sökningar 
Källa: Google trends

Exhibit 9 | Intresset för illegal streaming mycket högre än intresset för illegal ned-
laddning och legal streaming
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Lagar och regleringar 
Den svenska lagstiftningen beträffande upp-
hovsrätt har inte förändrats sedan den förra 
rapporten (Svensk Filmnäring, 2014) och det 
är alltså illegalt att ladda ned en film som är 
utlagd på internet utan tillstånd från upp-
hovsmannen. Däremot är det inte fastlagt att 
personer som streamar film på internet bry-
ter mot lagen, även om filmen är utlagd utan 
tillstånd från upphovsmannen. Rättighetsalli-
ansens uppfattning är dock att en användare 
som streamar från illegal källa bryter mot la-
gen då denne skapar en tillfällig kopia på sin 
dator. Hemsidan eller tjänsten som tillhanda-
håller och delar det upphovsrättsskyddade 
materialet är dock klarlagt illegal.

Vid jämförelse med övriga Norden noteras 
att den norska och finska upphovsrätten är i 
linje med den svenska. Det är illegalt att lad-
da hem men ej fastlagt att konsumenten bry-
ter mot lagen om denne streamar material 
från illegal källa. I Danmark däremot, är det 
fastlagt att både nedladdning och streaming 
utan tillstånd från upphovsmannen är illegala 
handlingar.

Utblick – metoder för att begränsa 
illegal spridning och konsumtion 
Piracy är ett utbrett och växande fenomen 
och därmed ett högst aktuellt ämne för den 
svenska filmnäringen. Att begränsa piracy 
ligger högt på agendan för samtliga aktörer. 
Förenklat kan sägas att det finns sex metoder 
som används för att bekämpa piracy. En mer 
detaljerad genomgång följer senare:

1. Rättsliga åtgärder mot illegala hemsi-
dor som innebär tydligare lagar, strängare 
straff och förbättrade möjligheter till 
upprätthållande av lagen för att stoppa 
utbudet av illegalt distribuerat material

2. Rättsliga åtgärder mot illegala använ-
dare innebär tydligare lagar, strängare 
straff och förbättrade möjligheter till 
upprätthållande av lagen - för att avskräcka 
illegal konsumtion och minska beteendet 

3. Blockering av illegala hemsidor av 
internetoperatörer genom lagstiftning 
eller frivilligt, för att försvåra tillgången 
till illegalt distribuerat material

Sverige  Finland  Norge  Danmark 

Nedladdning 

Uppladdning 

Streaming ? ? ? 
Kommentar Det är ännu ej klarlagt i domstol huruvida streaming 

är lagligt eller ej, dock har ingen ännu blivit dömd 

Striktare syn på 
temporära kopior 
som uppstår vid 

streaming 

Är det lagligt eller ej för en användare att ladda hem/streama från illegala källor? 

Källa: Riksdagen.se, intervjuer med rättighetsallianser i respektive land

Exhibit 10 | Nedladdning är illegalt i samtliga nordiska länder, men streaming endast 
klarlagt illegalt i Danmark
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4. Upplysning till användare av interneto-
peratörer att de tar del av material från 
en olaglig källa, genom lagstiftning eller 
frivilligt. Uppmärksamma konsumenter 
och till exempel omdirigera dem till 
lagliga alternativ

5. Begränsade möjligheter till finansie-
ring av illegala sajter genom att samar-
beta med till exempel annonsnätverk och 
betalningstjänster. Detta för att begränsa 
de illegala tjänsternas möjligheter att 
tjäna pengar

6. Utbildning av konsumenter om upp-
hovsrätt och upplysning om att materia-
let de tar del av är illegalt distribuerat 
samt att upphovsmän är beroende av 
intäkter från innehållet och på så sätt 
motverka beteendet samt uppmuntra 
konsumenter till att använda lagliga 
tjänster

Rättsliga åtgärder mot illegala hem-
sidor
Juridiska åtgärder mot illegala hemsidor är 
en metod som används i samtliga undersökta 
länder och den metod som primärt använts i 
Sverige. Exempel är åtalen mot upphovsmän-
nen bakom hemsidorna The Pirate Bay, Swe-
filmer och Dreamfilm. I Sverige arbetar Rät-
tighetsalliansen aktivt och med storframgång 
med att genom polisanmälningar försöka 
stänga olagliga sajter och åtala de personer 
som står bakom de illegala tjänsterna. 

I The Pirate Bay-fallet blev de ansvariga bak-
om hemsidan åtalade och dömda för intrång 
i upphovsrättslagen. Som många av de sajter 
som stängs ned är The Pirate Bay dock än 
idag tillgänglig för användare världen över 
och fortfarande den överlägset vanligaste 
hemsidan för illegal nedladdning i Norden. 
Enligt Mediavisions undersökning 2014 anger 
upp emot 70 procent av de svenska piraterna 
att de använder The Pirate Bay för nedladd-
ning av film och TV-serier.9 Ytterligare en svå-
righet är att det ofta är svårt att identifiera 
dem som står bakom de illegala sidorna – de 
befinner sig ofta utomlands och är därmed 
svåra, om inte omöjliga, att komma åt. 

Sverige  Danmark  Norge  Finland  USA  
Stor-

britannien  Frankrike  
Rättsliga åtgärder mot illegala 
hemsidor  
Rättsliga åtgärder för att stoppa 
illegala tjänster 
Rättsliga åtgärder mot illegala 
användare  
Rättsliga åtgärder mot användare av 
illegala hemsidor 
Blockering av illegala hemsidor av 
internetoperatörer 
Internetoperatörer blockerar illegala 
sajter 
Upplysning till användare av 
internetoperatörer 
Internetoperatörer upplyser 
användare att tjänster är illegala 
Begränsade möjligheter till 
finansiering av illegala sajter 
Primärt genom samarbeten med 
annonsörer och betaltjänster 
Utbildning av konsumenter om 
upphovsrätt  
Informera om vad som är lagligt och 
ej samt konsekvenser och effekter  

Används inte Används 

Not: Huruvida metoderna används eller ej är indikativa, t.ex. i Danmark har en dansk advokatfirma, på uppdrag av ett utländskt filmsällskap, 
kontaktat illegala användare direkt, detta är dock en metod som ej används frekvent i Danmark eller av den danska rättighetsalliansen.  
I Sverige inväntas domstolsbeslut angående blockeringen av illegala hemsidor, men ännu har ingen hemsida blockerats. Den 2 september 
beslutade tingsrätten i Norge att norska internetleverantörer måste förhindra sina kunder att surfa på de blockerade hemsidorna 
Källa: Riksdagen.se, intervjuer med rättighetsallianser

Exhibit 11 | Metoder som används för att bekämpa piracy i olika länder
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Under sommaren 2015 stängdes även Swefil-
mer, den mest populära illegala streaming-saj-
ten i Sverige. Två personer, varav en befinner 
sig utomlands är misstänkta. Den ena för upp-
hovsrättsintrång och den andra för upphovs-
rättsintrång samt grovt penningbrott. Swefil-
mer.com ersattes kort efter nedsläckningen 
med en ny sida, Swehd.com, men den 11:e au-
gusti 2015 var ingen av dem tillgängliga. Som 
så ofta annars lever andra illegala hemsidor 
på varumärket Swefilmer och en rad kloner 
med liknande adresser har snabbt uppstått.

Effekterna på lagliga tjänster av att släcka 
ned illegala hemsidor är svåra att mäta, men 
enligt en undersökning av nedsläckningen av 
den amerikanska illegala tjänsten Megauplo-
ad 2012, uppmättes en 6,5-8,5 procent högre 
försäljning av lagliga VoD-tjänster än vad 
som annars hade bedömts varit fallet.15 

Rättsliga åtgärder mot illegala an-
vändare
Att stämma eller åtala illegala användare är 
en metod som branschen valt att inte använ-
da i större utsträckning i Sverige under de se-
naste åren, mycket på grund av den negativa 
opinion detta skapar.

I Finland arbetar man aktivt med att anmäla 
och stämma illegala användare. Framförallt 
riktar man sig mot personer som delar filer 
från sin dator. Man använder sig av en ”three 
strikes”-metod, där konsumenten görs upp-
märksam på att denne på illegal väg har de-
lat upphovsrättsskyddat material och erbjuds 
möjligheten att betala skadestånd till upp-
hovsmännen. Om användaren ej betalat efter 
tre notifikationer anmäls denne till domstol 
och kan bli dömd att betala höga skadestånd. 
I Frankrike använder man sig av en liknande 
tre-stegs-metod. Sedan oktober 2010 har man 
där skickat ca. 4,8 miljoner notifikationer till 
illegala användare och endast 350 av dessa 
fall har slutat i domstol.16 

Anti Piracy Finland och Hadopi (Frankrike) 
ser detta som en mycket effektiv metod som 
avskräcker, men framförallt utbildar, konsu-
menterna om vad som faktiskt är lagligt och 
ej. Figur 9 visar även hur intresset i Sverige 
för illegal nedladdning sjönk drastiskt i sam-
band med att Ipred-lagen trädde i kraft i april 
2009. 

I Danmark har rättighetsalliansen övergett 
denna metod då man anser att den påverkar 
möjligheten till dialog med konsumenter och 
politiker på ett negativt sätt. 

Blockering av illegala hemsidor av 
internetoperatörer
Denna metod används idag i Danmark, Fin-
land och Norge. I Norge fattades beslutat av 
tingsrätten i september 2015. Metoden an-
vänds därmed i samtliga nordiska länder 
utom Sverige där internetoperatörernas skyl-
dighet att blockera illegala hemsidor ännu 
inte är klarlagd. 

Metoden anses vara mycket effektiv och en 
anledning till varför piracy är på lägre nivåer 
i Danmark och Finland än i Sverige och Nor-
ge. Noterbart är att även svenska konsumen-
ter tycker att blockering via internetoperatö-
rerna vore en effektiv metod för att begränsa 
piracy. I Novus undersökning anger 
24 procent att piracy bäst stoppas genom att 
tillgången till de illegala sajterna begränsas 
med internetoperatörernas hjälp.12 

Även Storbritannien, Frankrike och USA an-
vänder blockering av illegala hemsidor. I 
USA sker blockeringarna ofta på frivillig väg, 
då internetoperatörerna i flera fall ägs av sto-
ra mediekoncerner som även har studios 
med film- och TV-rättigheter och därmed 
tydliga ekonomiska incitament att blockera 
de illegala hemsidorna. I Danmark pekar rät-
tighetsägare ut hemsidor som distribuerar 
deras innehåll utan lov och genom domstols-
beslut blir internetoperatörer skyldiga att 
blockera sina användares åtkomst till hemsi-
dan.

I syfte att uppnå en liknande situation som i 
Danmark har den svenska musik-, film- och 
TV-branschen gemensamt stämt Bredbands-
bolaget för medverkan till upphovsrättsin-
trång genom att ha gett sina kunder tillgång 
till The Pirate Bay och Swefilmer. 

I dagens läge värjer sig internetoperatörer 
från detta med två huvudsakliga invändning-
ar. För det första vill de inte ha ansvaret att 
göra gränsdragningar eller avgöra vilket inne-
håll på internet deras användare ska eller 
inte ska ha tillgång till, med undantag av 
barnpornografi. För det andra vill de värna 
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om sina användares integritet och med hän-
syn till detta inte övervaka deras aktivitet 
eller lagra trafikdata. 

Laglig väg kan här sägas vara en mer rättvis 
väg ur konkurrenshänseende mellan operatö-
rerna. Då samtliga operatörer måste följa 
samma regler kan inte enskilda internetope-
ratörer använda som marknadsföring och 
konkurrensfördel att de har som policy att 
inte blockera hemsidor.

En studie som undersökt effekten av blocke-
ring av illegala hemsidor visar hur blockering 
av enbart en sajt åt gången, i detta fall The 
Pirate Bay i Storbritannien, hade en liten ef-
fekt på användandet av legala alternativ. An-
vändarna sökte sig istället till andra illegala 
tjänster eller använde sig av VPN-lösningar 
för att ta sig runt blockeringen. Samma studie 
undersökte även effekten av att samtidigt 
blockera 19 illegala hemsidor i Storbritannien. 
I det fallet visade studien att blockeringen gav 
en positiv effekt på cirka 12 procent ökat an-
vändande av legala streaming-tjänster.17 

Upplysning till användare av interne-
toperatörer
Att internetoperatörerna upplyser konsumen-
ter att de medverkar till intrång i upphovs-
rättslagen är, som beskrivet ovan, en del av 
metoden att använda juridiska metoder mot 
användande av illegala tjänster, men det kan 
även vara en del av blockeringen av illegala 
hemsidor och tjänster då en användare möts 
av ett meddelande när denne försöker besö-
ka en blockerad hemsida. 

I Danmark nås användare som besöker en 
blockerad hemsida av ett meddelande som 
säger att de inte har gjort något olagligt, men 
att hemsidan de försöker besöka bedriver 
illegal verksamhet och hänvisar istället till 
lagliga alternativ där konsumenten kan titta 
på film eller TV-serier. Strategin är, att istället 
för att hota eller understryka förbud, försöka 
hålla en positiv ton i kommunikation till 
konsument.

En försöksstudie, utförd på studenter vid två 
högskolor i Danmark, visar att 84 procent av 
de som försökte besöka en illegal hemsida och 
möttes av meddelandet att hemsidan var ille-
gal valde att inte besöka hemsidan, även om 

valet att gå förbi sidblockeringen var möjligt. 
Även om studien också visar att endast 3,5 
procent väljer att följa en länk till lagliga alter-
nativ, indikerar den att en majoritet av konsu-
menterna av illegala hemsidor kan ändra sitt 
beteende när de kan ta ett informerat beslut.18 

Begränsade möjligheter till finansie-
ring av illegala sajter 
En metod som varken går ut på att anmäla 
illegala användare eller blockera hemsidor 
och tjänster är att försöka hindra intäkts-
flöden till illegala sajter. Intäkter till illegala 
hemsidor och tjänster innefattar både an-
nonsintäkter och intäkter för prenumeratio-
ner eller rena donationer.19 

Annonsintäkter. Bakom de flesta illegala 
hemsidor och tjänster står organiserade 
verksamheter som tjänar pengar på annons-
försäljning. Enligt Digital Citizens Alliance 
omsätter de illegala tjänsterna cirka 1.900 
mnkr årligen i svarta annonsintäkter globalt, 
med vinstmarginaler på mellan 80 och 94 
procent.20 Swefilmer ska ha haft intäkter på 
cirka 12,5 mnkr från annonser från den 1 
januari 2013 till början av juni 2015.21 

Annonsnätverk uppmanas att inte distribuera 
annonser till sidor som organiserar nedladd-
ning eller tillhandahåller illegala streaming-
tjänster. I Sverige sker ett samarbete med de 
flesta annonsörer och nätverk genom vilket 
den mesta annonseringen har försvunnit från 
de illegala tjänsterna. Det finns dock fortfa-
rande en stor mängd annonsörer som anser 
sig inte ta skada av att synas på dessa hemsi-
dor och intäkter från denna typ av annonsö-
rer är mycket svåra att begränsa. 

Betalningstransaktioner. Andra illegala 
hemsidor och streamingtjänster bygger sin 
intäktsmodell på transaktioner i form av 
engångsbetalningar eller prenumerationer 
som ger tillgång till exempelvis fler filmer 
eller ger möjlighet att ladda ned större 
mängd film och TV-serier. Även Swefilmer 
hade intäkter baserade på transaktioner i 
form av donationer. Dessa intäkter upp skattas 
till cirka 900.000 kr från den 1 januari till bör-
jan av juli 2015.21 

För att stoppa detta intäktsflöde upprättas 
samarbete med företag som erbjuder betal-
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tjänster såsom kortföretag eller digitala betal-
tjänster. Samtidigt som man begränsar möj-
ligheterna för dem som står bakom illegala 
sajter och tjänster, ökar man också trans-
parensen för betaltjänstföretagen som nöd-
vändigtvis inte vill vara representerade på 
dessa hemsidor.

Utbildning av konsumenter om upp-
hovsrätt
Parallellt med arbetet av lagstiftning kring 
streaming och blockering av illegala hemsi-
dor är filmbranschens uppfattning att infor-
mationen till konsumenter om upphovsrätt 
och vilka sajter som faktiskt är legala/illega-
la bör öka. Det är viktigt att utbilda konsu-
menter i hur viktigt upphovsrätten är för 
kreativa näringar och produktionen av inne-
håll. Det har också blivit än mer aktuellt att 
informera konsumenter om vilka hemsidor 
och tjänster som faktiskt är lagliga och ej, då 
det inte alltid är uppenbart för användarna 
själva.

Stärkta legala alternativ
Samtidigt som de illegala tjänsterna bekäm-
pas bör de legala alternativen utvecklas för 
att möta konsumenternas skiftande efterfrå-
gan mot bekvämlighet och önskan på till-
gänglighet. 

Delar av filmbranschen, framför allt produ-
centledet, menar att det finns utrymme för 
förändring och förbättring i det rådande föns-
tersystemet. Vissa pekar på att biofönstret 
bör kortas ned och vara mer flexibelt så att 
filmer alltid är tillgängliga för konsumenter, 
antingen på bio eller via digitala tjänster eller 
fysiskt köp/hyr. Man vill motverka den långa 
exklusiviteten där bio har exklusivitet i 122 
dagar, men oftast inte visar filmen under hela 
denna period. Biograferna är dock väldigt 
måna om att skydda sin exklusivitet och me-
nar att ett för kort fönster kan leda till att 
konsumenter väljer att inte se en film på bio 
utan istället vänta för att se den när den finns 
på DVD eller i någon digital tjänst. 

Givet att bio idag står för upp emot 46 pro-
cent av de totala slutkundsintäkterna (exklu-
sive TV) märks också försiktighet i branschen 
att utsätta detta fönster för en alltför hård 
konkurrens. Som nämnt tidigare är det väl-
digt ovanligt att svenska filmer finns tillgäng-
liga via illegala tjänster samtidigt som filmen 
går på bio, utan läcker i regel inte förrän de 
släppts på DVD, BD, EST eller TVoD.10 

En ytterligare utmaning är att fönstret direkt 
efter bio idag varken fångar konsumtion eller 
pengar då konsumenterna i allt större ut-
sträckning använder SVoD-tjänster som har 
senare releaser än exempelvis DVD och pre-
mium-Pay filmkanaler – vakuumet efter bio-
fönstret för legala alternativ kvarstår och spe-
lar de illegala alternativen i händerna. 

Det digitala utbudet kan också upplevas 
oklart för konsumenten då utbudet film är 
fragmenterat över flera tjänster. Detta gör det 
svårt för konsumenter att veta var en viss 
film kan konsumeras på laglig väg, då det 
ofta är endast en SVoD-tjänst som har rättig-
het att visa en specifik film digitalt. 

Nyligen har det lanserats tjänster som till ex-
empel Vionel som ska hjälpa konsumenterna 
att identifiera på vilka lagliga tjänster en viss 
film finns tillgänglig. Även sajten Moviezine, 
som recenserar och rekommenderar film, vi-
sar för konsumenter var filmer finns till-
gängliga via lagliga tjänster, i både TV, SVoD 
och TVoD samt har länkar direkt till filmer-
na i olika tjänster.

Ingen ”silver bullet” för att bekämpa 
piracy
Det är föga troligt att piracy kommer att 
kunna bekämpas med endast en metod av 
ovanstående, utan bör istället bekämpas brett 
med flera kompletterande metoder samtidigt, 
för att både strypa utbudet via illegala tjäns-
ter men även utbilda konsumenter om till-
gängliga legala alternativ, och därmed styra 
om efterfrågan till laglig konsumtion.
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EU-kommissionens kommande strategi 
Digital Single Market upplevs unisont av 

branschen som ytterligare en pålaga på en 
redan plågad bransch och som ett steg som 
kan komma att försvåra för-finansiering, 
utlandsförsäljning av en film.

Strategin Digital Single Market
Multiterritoriell licensering och distribution 
har sin grund i EU-kommissionens strategi Di-
gital Single Market (May 6, 2015). Strategin 
består av tre huvudpunkter:22

 • Bättre tillgänglighet av digitala produkter 
och tjänster

 • En miljö där digitala nätverk och tjänster 
kan blomstra

 • Digitalt som en motor för tillväxt

Digital Single Market berör mycket mer än 
film, men i den första punkten ingår mål som 
får effekter för skapande, distribuerande, vi-
sande och konsumtion av film. Ur ett konsu-
mentperspektiv är målen följande:

 • Portabilitet. Konsumenter ska kunna ta del 
av köpt innehåll och filmer samt betaltjäns-
ter från sitt hemland när de reser i Europa

 • Filmtjänster över gränser. Konsumenter 
ska kunna köpa filmer och använda 

betaltjänster från andra Europeiska 
länder. På denna punkt är EU- 
kommissionen inte lika tydlig, men 
troligen mynnar förlaget ut i att man 
endast ska kunna köpa film och annat 
innehåll styckvis, och inte prenumera-
tionstjänster, från andra länder 

Digital Single Market är ännu endast en pre-
senterad strategi och EU-kommissionens kon-
kreta förslag läggs fram först i slutet av 2015. 
Förslaget har dock skapat stor oro inom den 
Europeiska film- och TV-branschen då det 
kan komma att undergräva hela industrin. 

Farhågorna i branschen är att detta leder till 
uppluckring av licens- och territorielogiken. 
Något som filmsystemet är högst beroende av 
idag. En licens som tidigare berättigade vis-
ning i ett visst territorium skulle bli tillgänglig 
i hela Europa, om konsumenten så önskar. 
Aktörer skulle dock inte få marknadsföra sina 
tjänster eller produkter i andra territorier så-
vida de inte är aktiva på marknaden, men lik-
väl få visa produkten. Rent praktiskt skulle 
detta innebära att visningslicenser ej kommer 
kunna garanteras exklusivitet i ett visst terri-
torium. 

Potentiella konsekvenser
Om visningslicenser inte kan garanteras ex-
klusivitet i ett territorium skulle attraktivite-
ten hos dessa licenser undermineras. Detta 

MULTITERRITORIELL  
LICENSERING &  
DISTRIBUTION
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skulle framförallt påverka mindre lokala 
marknader vars finansierings- och intäktssys-
tem är uppbyggt på licenser och territorier. 
Samtidigt skulle globala spelare så som Net-
flix, Amazon och Google gynnas genom ett 
enklare sätt att upphandla och distribuera 
innehåll över hela Europa. Att genom lag krä-
va konsumenters tillgång till material över de 
Europeiska gränserna skulle påverka hela det 
europeiska filmsystemet, som bygger på att 
kunna optimera över territorier, både vad 
gäller skapande, producerande, marknadsfö-
rande, distribution och visning av film.

Finansiering av svensk film hotas
Möjligheterna att anskaffa kapital till svensk 
film skulle försvåras markant då tillgången 
till utländskt kapital mer eller mindre skulle 
försvinna. De filmer som 2014 fick automat-
stöd av SFI finansierades till totalt 6,5 pro-
cent av utländskt kapital, varav 4,5 procent 
(8 mnkr) var utländska distributörer och ut-
ländska försäljningsagenter. Filmer som fick 
konsulentstöd finansierades i genomsnitt 
med 8,9 procent utländskt kapital, varav 
1,1 procent (2,7 mnkr) var från utländska 
distributörer och utländsk TV. För filmer som 
inte får produktionsstöd av SFI är utländskt 
kapital än viktigare. 2013 stod utländskt kapi-

tal för 11,0 procent av produktionsbudgetar-
na, varav allt utländskt kapital var från ut-
ländska distributörer, TV-kanaler och 
försäljningsagenter. 

2014 premiärsattes 14 filmer utan stöd från 
SFI – om man antar 11 procent utländskt ka-
pital och 21 mnkr i genomsnittlig budget 
summerar det till ca. 32 mnkr i total finansie-
ring från utländska aktörer. Sammantaget för 
filmer med och utan produktionsstöd från 
SFI handlar det alltså om att ca. 40-50 mnkr, 
motsvarande 2 genomsnittliga svenska filmer, 
riskerar att försvinna ur den totala finansie-
ringspotten för svensk film. 

Enskilda filmer kan vara än mer beroende av 
finansiering från utländska aktörer. Exempel 
är de stora nordiska produktionerna A Royal 
Affair och Kon Tiki, som båda finansierades 
till 37-38 procent av utlandsförsäljning till oli-
ka plattformar och territorer (se figur 12).23 
Båda dessa filmer nådde stora framgångar 
hos kritiker och nominerades till en rad olika 
priser, bland annat för bästa utländska film 
på Oscarsgalan. Ett svenskt exempel är den 
stora publikframgången Hundraåringen (cirka 
1.6 miljoner biobesökare), som till cirka 
50 procent var finansierad genom försålda 
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Källa: FIAFP, IVF 

Exhibit 12 | A Royal Affair och Kon Tiki finansiering till stor del finansierade med 
försålda rättigheter
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rättigheter, dels till det tyskspråkiga territori-
et samt en utländsk försäljningsagent (som i 
sin tur tjänar pengar på att sälja licensen vi-
dare).10

Utlandsförsäljning av lokala fram-
gångsrika filmer försvåras
Idag är det få svenska filmer som har möjlig-
het till att säljas vidare till utländska markna-
der efter framgång i Sverige. Dels för att in-
tresset för svensk film på utländska 
marknader är begränsat, men även för att de 
flesta filmer redan sålt visningsrätten till ut-
ländska territorier under finansieringsfasen. 
Det finns dock filmer som har denna möjlig-
het och på så sätt kan skapa betydande intäk-
ter till investerare (till exempel Hundraåring-
en). Om territorierna i Europa skulle 
uppluckras försvåras dock denna möjlighet 
markant och hotar därmed en potentiell in-
täktskälla till svenska filmer.

Effekter på konsumtion av film
Möjligheterna för svenska distributörer och 
visningsfönster att exploatera utländsk film 
kommer med stor sannolikhet att försvåras 
om territorielogiken luckras upp. För att ga-
ranteras exklusiv visningsrätt i Sverige skulle 
svenska aktörer behöva köpa licenser för hela 
Europa, vilket vore ekonomist ohållbart för 
små lokala aktörer. Det kommer därför bli 
mycket svårare för svenska aktörer att köpa 
utländska filmer för visning i Sverige. Där-
med blir det svårt att säkerställa att utländ-
ska filmer blir väl marknadsförda av lokala 
distributörer som har god kännedom om den 
svenska marknaden och dess konsumenter.

Om det blir möjligt att köpa, hyra och prenu-
merera på utländska VoD-tjänster finns en 
risk att konsumenter kommer att migrera till 
utländska digitala tjänster för att nå annat ut-
bud eller helt enkelt lägre priser.

Vidare kommer biofönstrets exklusivitet i 
vissa fall att sättas under press på utländska 
filmer, då dessa filmer mycket väl kan finnas 
tillgänglig via VoD redan innan de ens har 
gått upp på bio i Sverige.

Utfall ännu ej klarlagt
Utfallet av denna strategi är ännu osäkert. 
EU-kommissionen kommer lägga fram sitt 
förslag till Europa-parlamentet och EUs med-
lemsnationer i slutet av detta år. De olika par-
terna kommer sedan ta ställning till och före-
slå ändringar till förslaget. Ett beslut ligger 
uppskattningsvis 1-2 år bort i tiden varpå 
medlemsnationerna sedan måste implemen-
tera förändringen. Det kan alltså ta lång tid 
innan detta blir verklighet i Sverige.
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DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED den 
här rapporten har varit att uppdatera 

den tidigare rapporten och dess faktaunder-
lag till diskussionen kring svensk film som en 
livskraftig näring genom att beskriva nuläge, 
trender och dess utmaningar. 

Många utmaningar kvarstår sedan den förra 
rapporten och i stort har utmaningarna sna-
rare blivit både fler och större än tvärtom. Vi 
vill därmed belysa viktiga områden och fråge-
ställningar som bör adresseras för att kunna 
säkra en livskraftig filmnäring och skapandet 
av svensk film. Vi ser att den grundläggande 
utmaningen från ett affärsmässigt perspektiv 
ligger i att växa de totala intäkterna för 
svensk film. På så sätt stärks lönsamheten 
och mer finansiering kan attraheras. För att 
svara på denna utmaning vill vi presentera 
ett antal frågor till politiker, filmnäringen i 
stort och dess enskilda aktörer:

1. Hur ska illegal konsumtion och 
distribution av film begränsas i möjli-
gaste mån?
Piracy underminerar konsumenternas betal-
ningsvilja för legala digitala tjänster, både in-
hemska och globala, accelererar tappet i den 
fysiska marknaden och undergräver den lång-
siktiga möjligheten till kommersiell finansie-
ring av film. Sverige ligger efter övriga nordis-
ka länder i arbetet med att motverka illegal 
distribution och har nordens överlägset hög-
sta andel illegala användare av befolkningen. 

Det är viktigt att illegal distribution och kon-
sumtion av film angrips på flera fronter för 
att både strypa det illegala utbudet men även 
informera och utbilda konsumenterna för att 
styra deras efterfrågan mot legala alternativ.

2. Kan ökad satsning på samarbeten 
och fokus på Norden som marknad ge 
starkare underlag till svensk och 
nordisk film?
En stor del av svensk filmexport går redan till 
övriga nordiska länder. Vi har liknande sam-
hällssystem och vi känner igen och uppskat-
tar varandras kulturer. Finns det en möjlighet 
för svensk filmnäring i det att svenska filmer 
i högre utsträckning görs för en nordisk mark-
nad?

3. Hur ska nya digitala visningsföns-
ter attraheras till att finansiera i 
svensk film?
Med skiftande konsumtionsmönster har nya 
visningsfönster på kort tid seglat upp och ta-
git stora marknadsandelar på den svenska 
marknaden. Samtidigt deltar dessa nya aktö-
rer inte i någon större grad i finansiering av 
svensk film. 

4. Bör visningsfönstersystemet tillå-
tas bli mer flexibelt för att maximera 
intäkterna och ta upp kampen med il-
legal konsumtion?
Den totala intäktsbasen i filmnäringen är un-
der press från flera håll. Politiska åtgärder 

VÄGEN FRAMÅT 
NYCKELFRÅGOR FÖR SVENSK FILMNÄRING
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mot illegal distribution skulle bara delvis 
adressera detta. För att maximera intäkterna 
i ett snabbföränderligt konsumtionslandskap 
behövs flexibilitet för att kunna möta konsu-
mentens behov där betalningsviljan finns. En 
central fråga i branschen borde vara hur sys-
temet för visningsfönster kan tillåtas an-
passas efter konsumenternas nya preferenser. 

5. Frågan kvarstår dessutom om ökad 
finansiell disciplin och affärsmanna-
skap i branschen kan öka attraktivi-
teten i filminvesteringar?
Genom hela värdekedjan är det idag få aktö-
rer som driver sin verksamhet med ett rent 
vinstintresse i filmproduktionen av enskilda 

filmer. Detta resulterar i att många filmer 
som ryms inom kategorin för bred film pro-
duceras med låga förhoppningar på avkast-
ning. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att ovanståen-
de frågor inte ska adresseras oberoende av 
varandra eller sekventiellt. Så länge det till 
exempel ges utrymme för illegala tjänster 
som är minst lika bra som legala tjänster men 
som dessutom är gratis och inte olagliga att 
konsumera så kan inte förutsättningar för en 
livskraftig filmnäring säkras. Det är därför av-
görande att frågorna adresseras med bred 
uppslutning och samsyn från filmnäringen 
och dess intressenter för att nå önskad effekt.
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