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1. Inledning 

1.1  Ämnesval 

Den svenska filmen har haft en lång väg att gå genom 1900-talet. Den började som folklig 

förströelse för den nya arbetarklassen, men växte snart upp från ett möjligt hot mot folkets 

moral till att bli en etablerad del av kulturyttringarna och kulturpolitiken. Filmen fick snart egna 

institutioner och konstnärer som ville ta vara på det unikt filmiska och presentera det för en 

publik. Detta har lett till att det idag finns mängder av genrer, plattformar och möjligheter för 

publiken att konsumera exakt det de vill se. Tyvärr har detta inte hjälpt den svenska 

biografmarknaden som sedan slutet av andra världskriget kraftigt minskats från nära 80 

miljoner biobesök 1957 (Blomgren 1998, 53), till knappt 18 miljoner biobesök 2016 (Svenska 

Filminstitutet 2016, 6). 

Idén till denna uppsats uppkom under arbetet med en fallstudie om Film i Väst (Helmersson & 

Olsson 2019). Av statistik från Svenska Filminstitutet (SFI) och en intervju med representanter 

för Film i Väst (Svenska Filminstitutet 2016, 3; Beckman och Kaage, intervju 2019; 

Kulturanalys Norden 20171), framgick det att den svenska publikens biografbesök på svensk 

film är begränsad i förhållande till andra länder. Enligt dessa siffror rörande år 2016, bestod 

Sverige av 10 miljoner invånare, dessa gick på bio totalt 17,8 miljoner gånger, men bara 2,7 

miljoner eller 15 procent av dessa biobesök var på svenska filmproduktioner (Svenska 

Filminstitutet 2016, 3; Kulturanalys Norden 20171). Detta kan jämföras med Norge med sina 

5,3 miljoner invånare. Dessa gick på bio 13,1 miljoner gånger år 2016 och 3,1 miljoner eller 24 

procent av dessa biobesök gick till norsk film (Norska Filminstitutets hemsida; Kulturanalys 

Norden 20171). Trots en större befolkning, fler biobesök, fler biografer och fler 

egenproducerade filmer har alltså Sverige en mindre publik för sin egen filmindustri. Varför 

det är så eller var problemet ligger fick inget konkret svar i vår fallstudie, varför det fick bli 

mitt ämnesval utefter vilket syftet och frågeställningen tog form för uppsatsen. 

I valet av ämne för uppsatsen har jag valt att fokusera på konsumtionen av film och rörlig 

media2, som i sin tur kan beskådas genom ett flertal olika hård- och mjukvaruplattformar3. 

Därtill är fokus att undersöka ungdomars och unga vuxnas film och medievanor för uppsatsen, 

och (om så är fallet) varför de inte tycks titta på svensk film? 

                                                             
1 Se Figur 17 till Figur 22 
2 Exempelvis långfilm, kortfilm, dokumentärfilm, TV-serier och musikvideor 
3 Exempelvis biograf, TV, Smartphones, Tv-kanal, streamingtjänster på nätet 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomars medievanor och deras attityd till svensk film. 

För att göra det har följande frågeställningar tagits fram: 

A. Vilken ställning har svensk film i ungdomars konsumtion av rörlig media och varför är 

det så? 

B. Vilka kategorier och genrer av film konsumerar de? 

C. Vilka distributionsmetoder använder ungdomar för att se på film (via bio, TV, dator, 

smartphone, streaming m.m.) och använder de olika metoder för olika typer av film? 

D. Vilka olika typer av rörlig media konsumerar svenska ungdomar och hur viktiga är olika 

typer av rörlig media för dem? 

1.3 Forskningsöversikt 

Forskningsfältet rörande media är mycket omfattande varvid jag valt att fokusera på 

konsumtionen av film. Ett viktigt forskningsområde som berör mitt ämnesval sammanfattas av 

det engelska begreppet Media ecology. Jag introducerades till detta område via Annette 

Svensson som nämnde begreppet i artikeln The media habits of young people in Sweden: The 

use of fictional texts in school and recreational contexts (2014). Begreppet kan översättas till 

medieekologi, med fokus på samspelet eller ”sambandet mellan organismerna och deras miljö” 

(Malmström m.fl. 2006, definition av ekologi), vilket enligt Svensson beskriver mediernas 

samspel med bland annat konsumenten. Svensson citerar bland annat Neil Postman som, liksom 

Marshall McLuhan, introducerade media ecology som begrepp. 

Media ecology looks into the matter of how media of communication affects human 

perception, understanding, feeling, and value, as well as how our interaction with 

media facilitates or impedes our chances of survival. The word ecology implies the 

study of environments: their structure, content, and impact on people (Postman 1970, 

161) (Svensson 2014, 344). 

Området beskrivs än mer av Joseph Dewey (2018), enligt denne finns det en dominerande 

kommunikationsform som påverkar, formar och uppehåller den kulturella miljön, som 

definierar och utvecklas till nästa steg i kommunikationsteknologin tar vid (Dewey 2018). 

Media är en viktig del av vår vardag och formar alltså hur vi lever och uppfattar vår omgivning. 

Tidningar, telefoni, radio, film och TV är alla ett exempel på kommunikationsteknologi och 

flera av dessa har tagit sig ut på den globala webben via den hastiga IT utvecklingen på 1990-
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talet, och har fått sällskap av sociala medier såsom Facebook och Youtube. Genom dessa 

tekniska framsteg har vi blivit tvungna att anpassa oss själva till denna utveckling. 

By continuously embracing technologies, we relate ourselves to them as servo-

mechanisms. This is why we must, to use them at all, serve these objects, these ex-

tensions of ourselves, as gods or minor religions. An Indian is the servomechanism 

of his canoe, as the cowboy of his horse or the executive of his clock. (McLuhan, 

återges efter Gow 2010, 22) 

 

McLuhan menar att vi inte kan undfly de dominanta medierna, och att vi (framförallt i fallet 

med de sociala medierna) blir en del av mediernas innehåll, samtidigt som vi automatiskt vänjer 

och anpassar oss till dess nya möjligheter (Gow 2010, 22–23). Weibull och Wadbring beskriver 

denna utveckling som innehavsvågor av teknik som sveper in och ersätter eller kompletterar 

äldre teknik i våra vardagsliv och medievanor (Wadbring & Weibull 2017, 321–325). Biografen 

finns kvar efter att televisionen introducerades. TV-kanalerna finns kvar när internet och 

streamingtjänster introducerades, som finns kvar när smartphones introducerades osv. Då mitt 

ämne rör ungdomars medievanor och förhållande till svensk media är medieekologi ett relevant 

begrepp att ha i åtanke under arbetet. 

En annan viktig del av arbetet rör just film varvid det kan vara viktigt att definiera vad film är. 

Genom filmens existens har ett flertal olika inriktningar, skolor och tankar väcks om vad som 

definierar film som ett eget unikt medium och inte en avart från exempelvis teatern eller 

litteraturen. För detta har jag letat fram böcker inriktade på filmkritikern André Bazins teorier, 

och filmregissören Andrej Tarkovskijs bok Sculpting in time (Tarkovsky 1987, 63–64), som i 

det senare fallet definierar film genom hur det skulpteras från fångad tid. Bazin rör sig i liknande 

banor i sin definition funnen i volym 1 av What is cinema (1967), där de plastiska 

konstformernas syfte jämställs med balsameringen av de döda, och ett sätt att lura eller 

övervinna döden genom att representera livet (Bazin 1967, 9–10).  

Liksom Tarkovskij syftar alltså Bazin på att film (och foto) kan ses som ett tidsbindande och 

bevarande medium eller konstform, där en sekvens av ögonblick eller konstnärliga uttryck etsas 

fast och i teorin kan bevaras och återupplevas för evigt. 

Denna skulpterade tid måste i sin tur fästas på ett passande medium. Medium eller media ses 

som kortformen av massmedium, som definieras som ”medel för enkelriktad o. lättillgänglig 

kommunikation med många mottagare, mest om press, radio, tv” (Malmström m.fl. 2006). I 

fallet med film och andra rörliga medier måste det etsade innehållet på filmrullen projiceras 
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eller visas på någon typ av skärm tillsammans med högtalare för ljudet. Skärmen är en plattform 

och med hjälp av internet, digitaliseringen och tillgängligheten till denna billiga teknologi har 

det blivit lättare att distribuera en film till TV och datorskärmarna in i våra hem och 

smartphones. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera kulturens infrastruktur i samhället har ett flertal modeller tagits fram, varav en 

är relevant för min uppsats. Detta är Per Mangsets modell över det kulturella systemet (Mangset 

1992, 28–32), där han ser det kulturella systemet som ett kommunikationssystem och delar in 

det i leden produktion, distribution och konsumtion. I alla dessa led finns olika aktörer med 

olika roller. Aktörerna i systemet kan delas in i primära och sekundära aktörer (ibid.). De 

primära aktörerna är de som producerar, distribuerar och konsumerar en kulturprodukt. De 

sekundära aktörerna är aktörer (staten, politiker, organisationer m.m.) som inte är direkt 

involverade i skapandet, men som påverkar de primära aktörernas villkor för att skapa, 

distribuera och konsumera de konstnärliga produkterna. Hans modell kommer till nytta för att 

definiera filmens, mediernas och dess utövares position i det kulturella systemet. Mangset gör 

även skillnad mellan traditionell, marknadsbaserad och ideella former av produktion och 

distribution där skillnaden ligger i om konstformen är beroende av statligt stöd, marknadens 

efterfrågan eller ideella krafter för att fungera.  

Två inflytelserika böcker som berör det moderna samhället är Trötthetssamhället av Byung-

Chul Han (2016) och Ögonblickets tyranni av Thomas Hylland Eriksen (2002). Dessa böcker 

beskriver hur vi har gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, där tempot är 

mycket högt och information har blivit mindre beroende av tiden och rummet och kan spridas 

blixtsnabbt till väldens alla hörn (Eriksen 2001, 72–75). Resultatet är enligt författarna en 

negativ utveckling med ett överflöd av upplevelser, exempelvis rörlig media, som gör oss 

mindre närvarande i oss själva och leder till en ”ytlig uppmärksamhet, som liknar 

uppmärksamheten hos ett vilt djur” (Han 2016, 23). 

Ole Marius Hylland (2014) diskuterar paternalismen i kulturpolitiken. Han jämför 

kulturpolitiken med föräldrarollen, där föräldern kan vara strikt och bestämmande eller mer 

tillåtande och öppen till hur dennes barn ska växa upp. I kulturpolitiska termer kan detta 

översättas till hur de styrande anser sig ha ansvar och griper in för att säkerställa att dess 

medborgare gör det som är bäst för dem själva (Hylland 2014, 12), vilket leder till samspel och 

dilemman över hur mycket man bör bestämma över individen samtidigt som individen inte 

kommer till skada eller skadar andra individer. 
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Mitt intresse för Hyllands teori i det här sammanhanget väcktes genom läsandet av Per 

Vestlunds artikel Vägen till filmavtalet (2013), där han beskriver Harry Scheins liv innan 1963, 

då filmavtalet och grunden för det nuvarande SFI lades. Vestlunds artikel ledde i sin tur till 

Roger Blomgrens bok (1998), vilken blivit en av mina huvudkällor för filmen i Sverige under 

1900-talet. Televisionens intåg krävde en förändring, vilket ledde till att den svenska staten 

grundade SFI och utvecklade en filmpolitik där man främjade produktionen av ’kvalitetsfilm’. 

Den svenska filmens rykte utomlands växte och inspirerade ett flertal filmmakare utomlands, 

exempelvis Andrej Tarkovskij som lyriskt nämner Bergman ett fler tal gånger i Sculpting in 

time (1987) som en av de största filmskaparna i världen (1986, 146, 149, 150, 166, 213). 

1.5 Metod 

1.5.1 Undersökningen 

För att undersöka de svenska ungdomarnas attityd till svensk film har jag valt två metoder, dels 

en deskriptiv undersökning som bygger på befintlig litteratur, offentliga utredningar och 

undersökningar (Davidson & Patel 2011, 12–14, 67–69), dels en explorativ undersökning där 

jag genomfört en enkätundersökning i hopp om att finna ny eller bekräfta befintlig empirisk 

kunskap och förhoppningsvis stärka rådande, eller leda till nya hypoteser och teorier rörande 

svenskars medievanor (ibid., 12–14, 20–25, 73–81). 

1.5.2 Relevant litteratur och dokument 

En del av undersökningen utgörs av en deskriptiv undersökning där jag har gått igenom lämplig 

litteratur och rapporter i ämnet. Arbetet har utförts genom att samla data och spekulera kring 

varför det är så? Med hjälp av de källor jag nämnt i teori och forskningsöversikten vill jag 

kortfattat presentera den svenska filmindustrins historia och hur marknaden och dess 

förutsättningar ser ut idag. Därefter går jag igenom de offentliga undersökningarna från SFI där 

de samlat statistik rörande det svenska folkets medievanor. I detta skede fokuserar jag som sagt 

på ungdomarnas konsumtion och attityd till svensk film som även jämförs med den övriga 

svenska befolkningen. 

1.5.3 Enkät 

Det kändes dock repetitivt att enbart utgå från det deskriptiva, en upprepning av vad som redan 

sagts och spekulerats kring utan att kunna tillägga något eget, vilket uppmuntras i vetenskapliga 

uppsatser (Davidson & Patel 2011, 10–12). Därför arbetade jag explorativt genom att med hjälp 

av en enkät genera egna empiriska data med syfte att få ny information. Enkäten är grunden för 

både kvantitativa och kvalitativa data insamlade från respondenter vid Spångbergsgymnasiet i 
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Filipstad. 4  Respondenterna utgjordes av ett bandylag och bygg- och elprogrammen på 

gymnasiet med allt som allt totalt 38 ungdomar varav en var kvinna. Enkäten5 framställdes med 

huvudsyftet att samla nya data rörande ungdomars attityd till svensk film och innehåller 14 

frågor. Det är bara tre av frågorna som behandlar just svensk långfilm och de övriga behandlar 

ungdomars film och medievanor i stort. Detta gjordes för att blanda in eller ’dölja’ den svenska 

filmen och eventuella förutfattade meningar tillsammans med respondenternas övriga 

medievanor. På detta sätt hoppas jag att det är respondenternas egna svar som kommer fram 

och inte någon utomstående. Urvalet av respondenterna föreslogs efter mina riktlinjer med hjälp 

av Spångbergsgymnasiets rektor och mentorer, som samlade eller föreslog tider då deras elever 

kunde svara på enkäten. Enkäten genomfördes under två tillfällen de sista veckorna av 

vårterminen 2019, varpå flera mentorer och klasser var upptagna. Förfrågan om deltagande i 

enkätundersökningen skickades till fem mentorer med tillhörande klasser, tre av dem svarade 

och slutligen deltog två av dem i undersökningen. 

Resultaten sammanställde genom tre metoder. I några av frågorna finns det bara utrymme för 

ett svarsalternativ, t.ex.  hur ofta de tittar på svensk film i fråga nio. Detta gav en enda poäng 

från varje respondent som sedan adderades samman. Men i frågorna tre, fyra och fem bad jag 

respondenterna att rangordna svarsalternativen från ett till sju (där ett oftast används) efter sina 

egna medievanor. Dessa poängsattes omvänt i sammanfattningen där 1 gav 7 poäng och 7 gav 

1 poäng osv baserat på attityd eller ”likert-skalan” (Davidson & Patel 2011, 88–91). När dessa 

data sedan sammanställdes blev det tydligt vilka alternativ som är populärast bland 

respondenterna. I de kvalitativa svaren, t.ex. fråga tolv där respondenterna ombads nämna 

filmer de kom ihåg att de har sett mellan 2018 och maj 2019, gick jag igenom svaren manuellt 

och prickade av och adderade återkommande svar till varje unik film i passande kategori. 

Kategorierna utgör oftast unika eller enskilda filmer. Men filmserier6 som Sagan om ringen 

eller Harry Potter har samlats under varsin egen kategori och har tilldelats en poäng per 

överstämmande kategori. Detta gäller framförallt det så kallade ’Marvel universumet’. 19 av de 

unika svaren tillhörde dessa Marvel filmer men fem av respondenterna valde att enbart 

skriva ”Avengers” eller ”Alla Marvel”. För att underlätta sammanställningen valde jag även 

här att samla samtliga Marvel filmer i sin egen kategori kallad Marvel/Avengers, istället för att 

nämna t.ex. Black Panther (2018), Spider-Man: Homecoming (2017), Captain Marvel (2019) 

eller de andra över 20 talet filmer och serier som utgör Marvel universumet. Varje unikt svar 

                                                             
4 Enkäten med svar finns tillgänglig i bilagorna i Figur 5 till Figur 16; Figur 35 till Figur 56  
5 Se Figur 35 
6 Med fler än en film 
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gav 1 poäng, om de så skrev Iron man (2008) eller ”De flesta Avengers” och samlades i sagd 

kategori. I de fall där en respondent nämnde flera individuella Marvel filmer vid namn gav jag 

vardera nämnd film en poäng som samlades i Marvel/Avengers kategorin. 

Samma kategorisering genomfördes för fråga två, sex, sju, åtta och tio, där jag samlade liknande 

svar i varsin unika kategori, prickade av och fick på så sätt fram vad ungdomarna prioriterar i 

sina medievanor och deras attityd till svensk film. En del av kategorierna liknar eller smälter 

fortfarande in varandra, men jag har ändå valt att presentera dem i separata kategorier då de inte 

fullständigt liknat eller passat med varandra. Fråga 13 och 14 förbiseddes oftast av 

respondenterna eller ledde till irrelevanta svar, varvid de till stor del har uteslutits från uppsatsen. 

1.5.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Som jag tidigare nämnt har jag sökt både kvantitativa och kvalitativa svar från litteraturen och 

respondenterna i enkäten. Svaren har jag tolkat hermeneutisk (Davidson & Patel 2011, 25–30), 

då jag letat och försökt att bryta ner empiriska data, om hur olika former av film och media 

rangordnas efter dess omfattning och betydelse för respondenterna. Syftet var att få en 

nyanserad bild av vad de värdesätter för typ av film och vart svenskfilm hamnar inom deras 

vanor. Då jag hade en hypotes att utgå ifrån har jag arbetat genom deduktion, där jag har försökt 

applicera hypotesen att ’svenska ungdomar inte tittar på svensk film’ på verkligheten (ibid., 23–

25). Hypotesen grundade sig på information från arbetet med fallstudien av Film i Väst, vilket 

gett mig en förförståelse som jag velat pröva mot verkligheten. Därför finns det även inslag av 

abduktion i min undersökning (ibid.). 

Då jag i enkäten bland annat efterfrågade respondentens kön fanns tanken om att undersöka 

resultaten genom ett genusperspektiv. I det slutliga resultatet var det bara en kvinna som deltog 

i enkätundersökningen varpå det är omöjligt att jämföra eller se betydande skillnader avseende 

respondenternas svar och deras könstillhörighet (ibid). Däremot kan man genom den höga 

andelen män se likheter med bl.a. SFI:s undersökningar där vissa genrer tenderar att vara mer 

populära bland män än hos kvinnor och vice versa.7 

1.5.5 Analys 

Huvuddelen av analysen har bestått i att bearbeta befintlig kunskap, samt att strukturera och 

analysera respondenternas enkätsvar. Enkätens data har analyserats kvantitativt och kvalitativt 

                                                             
7 Enligt SFI:s undersökning tilltalas kvinnor av till exempelvis dramatik, romantik och 

musikaler. Män tilltalas av action, thriller, science fiction/fantasy. Skillnader mellan intresset 

för komedi, skräck, dokumentär och kriminalfilm är dock små eller obefintliga mellan könen 

(Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2013], 19) 
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genom en innehållsanalys där data samlats och jämförts med övriga frågealternativ rörande 

respondenternas medievanor (Boréus & Bergström 2018, 49–52). Då jag bland annat bett 

respondenterna att rangordna sina medievanor bör det bli tydligt vilka former av rörlig media 

ungdomarna tycker mest om, samt vilken typ av underhållning de värdesätter eller prioriterar, 

samt hur och var de konsumerar medierna. Med respondenternas svar framträder mönster, 

resultat och svar som jämförs med offentliga undersökningar varpå svaret på mina 

frågeställningar rörande ungdomars medievanor och attityd rörande svensk film framträder. 

1.5.6 Etiska överväganden 

När det gäller etiska övervägande har Vetenskapsrådet ställt upp fyra krav av vetenskapsrådet, 

som måste tas i beaktande när man skriver en uppsats (Davidson & Patel 2011, 62–63). Dessa 

blir än viktigare när man gör egna undersökningar, som i fallet med min enkät. Dessa krav är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Vad gäller urval av respondenter utgår jag från de ungdomar eller elever som befinner sig i de 

klasser i svenska skolor som går med på att besvara enkäten. Om de är inflyttade till eller är 

uppväxta i Filipstad och Sverige har ingen större betydelse för denna uppsats. Enkäten riktas 

till ungdomar som är 15 år och uppåt och görs med hjälp av Spångbergsgymnasiet i Filipstad, 

vilket blir min metod att nå och dela ut enkäten klassvis. Jag har valt 15 år och uppåt för att 

man enligt vetenskapsrådets krav vid och efter denna ålder inte längre behöver 

målsmanstillstånd och kan fatta egna beslut om deltagande i enkäten, och de är själva fria att 

dela med sig av sina medievanor (Sveriges riksdag 2003:460 18 §). Utöver mitt eget deltagande 

på plats inleds enkäten med en introduktion av det aktuella ämnet, enkätens syfte, att den data 

som samlas enbart kommer att nyttjas i detta uppsatsarbete, att de som svarar förblir anonyma 

i den mening att jag inte samlar in respondenternas namn varvid det blir svårt att koppla 

individuella svar till individuella respondenter. Denna data som samlas in via papper kommer 

i sin tur inte att användas utanför uppsatsens huvudsyfte, vilket är att undersöka ungdomars 

medievanor och attityd till svensk film. Enkätens data kommer sedan att analyseras och 

presenteras i denna uppsats. De personliga data jag kommer att samla rör individernas 

könstillhörighet/identitet, deras ålder och deras medievanor. Utöver det, samt vilka skolor de 

gick på vid enkättillfället, är deltagarna anonyma i denna undersökning. När det gäller frågan 
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om respondenternas könstillhörighet och -identitet har jag gett respondenterna möjlighet att 

ange man, kvinna eller annan som alternativ. HBTQ är förvisso en mångfacetterad och 

heterogen grupp men som är en etablerad del av samhället och det är rimligt att gruppens 

medievanor speglas i undersökningens resultat. 

1.5.7 Källor och källkritik 

När det gäller insamlade data, böcker och vetenskapliga texter har materialet huvudsakligen 

samlats in genom Karlstads Universitets bibliotek och funktionen ’Onesearch’ där jag letat efter 

ämnesrelevanta texter. Därtill har jag använt material från SFI, rekommendationer från kursens 

lärare, föreläsningar och kurslitteratur. De teorier som används har vetenskaplig grund och 

därmed upprätthålls validiteten i uppsatsen.  

För att beskriva Sveriges förhållande till filmen genom historien har jag valt två författare, med 

två kompletterande skildringar av filmens utveckling i Sverige. Leif Furhammar skildrar med 

boken Filmen i Sverige (2003) hur Sveriges filmindustri växte fram och går in på specifika 

nyckelpersoner och filmproduktioner för att berätta historien. Roger Blomgren har i Staten och 

filmen (1998) liksom i senare texter sitt fokus på hur staten har tagit sig an filmen genom olika 

former av regleringar och stöd. Genom Blomgren och Furhammars böcker blir det tydligt hur 

statens förhållande till filmindustrin har förändrats, samt hur filmindustrin utvecklats och 

anpassat sig med tiden och publiken. En viktig förändring var televisionens införande, då 

biografernas monopol på rörlig media bröts, vilket bland annat resulterar i att biopubliken sjönk 

från 80 till 40 miljoner under en sjuårsperiod samt att staten tog ett större ansvar för 

filmproduktionen och växlade mellan en neutral och en perfektionistisk8 ståndpunkt vad gäller 

filmstödet (Blomgren 1998, 50, 66; Furhammar 2003, 249). Det bör också nämnas att Blomgren 

(1998) använt Furhammar (2003) som källa för sin bok. Detta kan leda till korshänvisningar 

som förhoppningsvis inte undergräver validiteten av Blomgren som källa för min uppsats, då 

han fokuserar på den statliga inblandningen i den svenska filmen. 

SFI som årligen genomför undersökningar, samlar och presenterar sin data och analyser via sin 

hemsida och publikationer, är den mest relevanta källan för statistik om publiken och om 

filmernas mottagande i Sverige och utomlands. Det är bland annat genom dem vi vet att 

svenskarnas intresse för svensk film är svalare än för utländsk film (Svenska Filminstitutet 2016, 

3). Kulturanalys Norden och Norska Filminstitutet är ytterligare två relevanta källor, med 

                                                             
8 Med perfektionistiskt eller perfektionism syftar Blomgren på att man skulle stödja en viss 

typ av film, i detta fall efter estetiska argument och ”filmer med kvalitativt gott innehåll […]” 

(Blomgren 1998, 34, 58) 
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omfattande och jämförande data mellan de nordiskaländernas produktion och konsumtion av 

film. 

Nordicom9 som arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta och är finansierat av 

Nordiska Ministerrådet, svenska kulturdepartementet och Göteborgs universitet (Nordicoms 

hemsida), är en annan relevant källa för statistik rörande nordiska medievanor. Nordicom har 

under många år samlat statistik rörande den totala användningen av olika medier för 

befolkningen mellan 9 och 79 år i de nordiska länderna, med bland annat data för film och TV-

konsumtion, biobesökare m.m. (Nordicom 2019). Dessa siffror kan bl.a. jämföras med de 

enkätsvar jag själv kommer samla, samt visa mönster och trender i befolkningens konsumtion 

av bl.a. film. En bok som till en del bygger på Nordicoms data är Massmedier (2017) av Lennart 

Weibull och Ingela Wadbring, som beskriver svenskars medievanor och medielandskapets 

förändring. 

En relevant artikel är Annette Svenssons The media habits of young people in Sweden: The use 

of fictional texts in school and recreational contexts (2014). Den bygger bl.a. på en enkät där 

hon lät 314 respondenter i 17–18 års åldern svara på hur mycket tid de spenderar på ’narrativ’, 

med ett stort urval av medier, samt om det gjordes under skoltid och fritid. (Svensson 2014, 

342, 348). Svensson slutsats är att ungdomar konsumerar mer audio-visuell media på fritiden 

än i skolan, och att det oftast görs i form av musik, TV-serier, film och dator/konsolspel (ibid., 

337, 348). 

De data jag samlat in genom enkäten är förhoppningsvis sanningsenliga. Då enkäten är 

begränsad till Filipstad är det osäkert hur relevant den är för ungdomars medievanor på ett 

nationellt plan. Den kan dock utgöra grunden för en jämförelse med exempelvis delar av Anette 

Svenssons (2014), SFI (2016) och Nordicoms (2019) m.m. undersökningar av ungdomars 

medievanor och på så vis bidra med ny jämförande kunskap. 

 

 

 

 

                                                             
9 Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning 
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2 Disposition 

Uppsatsens disposition är uppdelad i fyra delar.  

Först sammanställer jag de data jag samlat från litteratur och offentliga undersökningar i ämnet. 

Dessa är i sin tur indelade i en historisk bakgrund rörande den svenska filmindustrin, en 

beskrivning av det nuvarande mediesamhället och en sammanfattning av SFI:s undersökningar 

rörande den svenska befolkningens medievanor. Dessa punkter kommer att analyseras en efter 

en genom en innehåll- och en narrativanalys för att beskriva utvecklingen till dagens situation. 

Sedan presenteras den data som samlats genom enkätundersökningen rörande ungdomars 

attityd till svensk film och medievanor. Dessa analyseras och jämförs med SFI:s 

undersökningar genom diskussionsdelen och en sammanfattning av hela arbetet. 

Därefter följer mina slutsatser och diskussionen där jag sammanfattar mina resultat och tankar 

rörande ungdomarnas medievanor och attityd till svensk film och möjliga strategier för svensk 

filmindustri att utvecklas vidare. 

Uppsatsen avslutas med referenslista och bilagor bl.a. i form av enkäten och dess resultat, 

tabeller och figurer rörande den data som samlats in. Bland bilagorna samlas samtliga versioner 

av den data som sammanställts genom resultaten från enkäten.  
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3 Resultat 

3.1 Staten och filmen 

När man ger sig i kast med att beskriva statens förhållande till filmen blir det tydligt att den har 

skiftat över tid. Frågor som yttrandefrihet, politisk färg, censur, olika former av paternalism, 

smak m.m. har funnits i bakgrunden inför varje filmpolitiskt beslut. Hur man har argumenterat 

diskuteras utförligt av Blomgren i Staten och filmen (1998) vilken är grunden för denna 

sammanfattning. I sin studie av statens förhållande till filmen urskiljde Blomgren fyra perioder 

(Blomgren 1998, 125–138). 

• Ickepolitik: Film som nöje och hot 1896–1951 

• Pluralism: Den generella stödpolitiken 1951–1957 

• Perfektionism: Stöd till ”god” film 1957–1963 

• Institutionalism: Från svartvitt till grått 1963–1993  

Över tid har statens förhållande till filmen skiftat från att vara hämmande, till att idag vara högst 

delaktig i vilken typ film som ska ges stöd. 

I den ickepolitiska perioden beskriver Blomgren (1998) och Furhammar (2003) hur filmen som 

medium hade sin början i privata marknadsberoende initiativ som möttes av en ny arbetarklass 

med ett så kallat ”förströelsebehov” och tillgång till pengar och fritid som snart ledde till 

behovet av en filmindustri (Furhammar 2003, 11). Den europeiska början på filmen brukar 

tillskrivas bröderna Lumière i december 1895 i Paris (Blomgren 1998, 36; filmsoundsweden.se). 

Filmen spreds snabbt globalt och redan i juni 1896 äger den första filmvisningen rum i Malmö 

och Sverige (ibid.; ibid.). Filmen blir snabbt ett populärt nöje för de breda lagren i samhället 

och det blev först med denna popularitet som staten ansåg sig tvingad att agera (Blomgren 1998, 

36). Men statens första handling var inte att stödja filmen. Istället ville man kontrollera och 

censurera den efter att oro väckts från medicinskt, religiöst och pedagogiskt håll, vilket ledde 

till att Sverige blev det första land i världen som införde ”central filmcensur” genom 

regeringens proposition 1911 (Blomgren 1998, 36–38). Den statliga biografbyråns syfte blev 

att förhandsgranska och ”ej godkänna biografbilder […]” som bland annat stred mot ”allmän 

lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, upphetsande eller till förvillande av 

rättsbegreppen” (ibid., 38). 

Censuren följdes upp av en nöjesskatt år 1919 på grund av underskott i statens finanser 

(Blomgren 1998, 39). Alla nöjesformer, inklusive filmen, skulle nu beskattas men på olika sätt. 
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Filmen blev en av de högst beskattade medan konserter, opera, konstnärlig dans, musikaliska, 

dramatiska och litterära föreställningar beskattades lägre (Blomgren 1998, 39). Förmodligen 

för att staten paternalistiskt ville främja de mer traditionella uttrycksformerna gentemot 

de ’omoraliska’ biograffilmerna (ibid., 38). Denna nöjesskatt följdes av en kommunalskatt år 

1939 och senare av en än högre beskattning just för biograffilm (ibid., 39). 

Med tiden förändrades statens hållning till filmen till att bli mer stödjande. Den pluralistiska 

perioden sammanfaller med att den svenska filmen, genom bland annat Ingmar Bergman, åter 

räknas ”till det intressantaste på världsmarknaden” (Furhammar 2003, 246) samtidigt som 

krisen inom den svenska filmen tilltar. I tiden innan 1950-talet hade ökade 

produktionskostnader, skärpt priskontroll och nöjesbeskattning på biografbiljettpriset i 

förhållande produktionskostnaderna, samt en skärpt konkurrens från utlandet lett till att 

majoriteten av de svenska filmerna gick med underskott (Blomgren 1998, 45–46). Staten ansågs 

delvis skyldig till krisen varvid deras hållning skiftade från ett hämmande till ett mer neutralt 

och generellt stöd där ”den svenska filmen måste räddas”, vilket ledde till 1951 års beslut (ibid., 

46). Detta innebar en tre-årig generell och neutral restitution eller återbetalning (Malmström 

m.fl. 2006) där 20 procent av nöjesskatten betalades tillbaka till filmindustrin. (Blomgren 1998, 

46–47). Denna restitution baserades på hur mycket filmen spelat in snarare än dess kvalitet 

(ibid., 46–47). Detta kan ses som det första statliga stödet till filmindustrin där medborgarna 

själva fick välja ”om de ville se på filmer med Åsa-Nisse, eller Ingmar Bergman” (ibid., 47). 

Neutralitet i smakfrågan gick före kvalitet, men det skulle komma att förändras. 

1950-talet började bra för den svenska filmindustrin med att biopubliken växte till rekordsiffran 

76,6 miljoner år 1957 och 34 svenska filmer spelades in (ibid., 53). Men samtidigt hade 

televisionen gjort sitt intåg. År 1961 fanns det 1,6 miljoner TV-licenser i landet och samma år 

hade antalet biobesök sjunkit till 54 miljoner (ibid., 52–53;10). I den perfektionistiska perioden 

bildades det Svenska Filminstitutet 1963. Filminstitutet bildades som en separat stiftelse som 

fördelade statens bidrag och 10 procent av biobiljettintäkterna för att stödja den svenska 

filmindustrin (Blomgren 1998. 60–64). Detta stöd var uppdelat i fem fonder11 och tog formen 

av ett ”kvalitetsbidrag”, ett ”allmänt branschstöd” och satsningar på yrkesutbildning, forskning 

och ”bevarande av filmer och material av filmhistoriskt intresse […]” (Blomgren 1998, 63–64). 

Här stöttade man alltså filmindustrin genom produktionsstöd, både neutralt och specifikt till 

kvalitetsfilm. Men med tiden, eftersom biopubliken fortsatte sjunka i antal och genom TV och 

                                                             
10 Se Figur 23 
11 Fonderna namngavs alfabetiskt från A till E och hade varsin inriktning 
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amerikansk underhållnings fick allt större inflytande, ändrade man inriktning. Sporrade av bl.a. 

Ingmar Bergmans succé utomlands ville Cineasterna att det statliga stödet borde riktas in på 

filmer av högre konstnärligt värde (Blomgren 1998, 55). På detta sätt hoppades man att filmen 

skulle nå nya publiker. Det var bland annat därför det neutrala stödet togs bort 1972 och 

kvalitetskriterierna kom att gälla för alla filmer som ansökte om produktionsstöd (Blomgren 

1998, 84–85). Men trots SFI:s olika satsningar kunde man inte rå på de sviktande 

biografbesöken i Sverige. 1991 hade biobesöken sjunkit till 15,7 miljoner och detta ansågs 

bland annat bero på TV, kabel- och parabolkanaler, videon och ’kommersiell film’ (Blomgren 

1998, 94, 113). 

För att återkoppla till dagens svenska filmindustri och filminstitut är staten, liksom under 1990-

talet, högst delaktig och den har återgått till en mer neutral hållning vilket gett större utrymme 

för den pluralistiska i förhållande till den perfektionistiska hållningen. Staten betalade år 2018 

ut 549 374 000 kr som ”[s]tatsbidrag och andra offentliga bidrag” till SFI (Svenska 

Filminstitutet 2019, 72). Filminstitutets nuvarande mål (2018) är pluralistiska till sin natur, då 

de satsar på jämställdhet, mångfald, yttrandefrihet och att fler berättelser från olika håll i 

samhället ska föras fram till fler (Svenska Filminstitutet 2019, 5). Men detta bäddas också in i 

uttrycket ’värdefull film’, vilket kan återkopplas till den perfektionistiska filmen, om än väldigt 

vagt uttryckt (Svenska Filminstitutet 2019, 5). Man arbetar även med att stödja ”spridning och 

visning, biografstöd och stöd för ökad tillgänglighet av film” (Svenska Filminstitutet 2019, 6). 

Analys 

Den svenska staten har genom i stort sett hela svenska filmindustrins historia verkat i 

bakgrunden för att påverka filmindustrins villkor. Denna industri består av primära aktörer 

enligt de två inledande konstleden i Mangsets modell över det kulturella systemet (Mangset 

1992, 28–32). I fallet med filmindustrin finns det filmskapare, oftast anlitade eller i samarbete 

med ett produktionsbolag eller filmstudio som producerar en film i produktionsdelen av det 

kulturella systemet. När filmen blivit klar distribueras den via bl.a. biografkedjorna ut till 

befolkningen i form av konsumenter. Genom dessa intäkter kan biografer och filmstudios 

fortsätta att betala sina anställda och producera mer film för en betalande publik. Detta gör 

filmindustrin till en marknadsbaseradindustri, vilken är högst beroende av en betalande publik, 

vilket förklarar de kriser som dök upp när den utländskamarknaden lockade till sig allt större 

andelar av den svenska befolkningen och filmindustrin dessutom blev tvungen att betala allt 

högre nöjesskatter utan att få ut något i gengäld av staten. Genom hela det kulturella systemet 

finns det inslag av feedback, genom vilken man kan utröna resultat av den konstprodukten. 
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Gick samarbetet bra? Var det många som besökte filmen på bio eller via streaming? Fick filmen 

bra betyg? Och så vidare. 

Staten är enligt Mangsets definition en av de sekundäraktörerna som indirekt påverkar de 

primära aktörernas kulturella produktion och distribution till konsumenterna. Genom 

filmhistorien har staten påverkat hämmande såväl som stödjande och har bl.a. genom stiftelsen 

SFI, blivit allt mer involverad i filmproduktionen genom sina filmstöd och satsningar. De har 

genom åren använt sig av flera olika målsättningar och kriterier för att förbättra villkoren och 

kvalitén på filmerna som produceras. Men oavsett heltäckande branschstöd eller målinriktade 

kvalitetsstöd har biobesöken fortsatt att sjunka och därigenom har också den svenska 

filmindustrin blivit allt mer beroende av statligamedel för att överleva. Det positiva i denna 

utveckling är att biopubliken nu tycks ha stabiliserats. Antalet biobesök är fortfarande lågt om 

man jämför med de nära 80 miljoner som utgjorde rekordåret 1957. Men de senaste åren har 

antalet biobesök planat ut till nära 17 miljoner biobesök i Sverige (Filminstitutets 

biografstatistik12). Likaså har besöken på svenska filmer planat ut och håller sig mellan 3 eller 

4 miljoner (ibid.). Svensk film på bio lockar alltså en minoritet i förhållande till det övriga 

utbudet av utländskfilm.13 Detta utländska utbud är per definition mångfaldigt större än det 

svenska, eftersom det innefattar hela världens filmproduktion. 

I intervjun med Film i Väst berättade man att det år 2018 utgavs 357 filmer på Sveriges 

biografer, bara 47 av dessa var svensk producerade (Beckman och Kaage, intervju 2019). De 

utländska filmerna upptar alltså 87 procent gentemot de svenskas 13 procent. Detta gör att 

chansen är större att den svenska publiken konsumerar utländsk film varje år, vilket i sin tur gör 

det svårare för svensk film att hävda sig hos den inhemska publiken som vänjer sig vid den 

utländska och därmed blir mer främmande för den svenska filmen. Detta är helt i linje med 

begreppet media ecology där medierna vi omges av formar människans världsbild, och 

därigenom också vårt val av konsumtion av olika medier på olika plattformar. Det låter också 

väldigt bekant med det Furhammar beskriver under 1920-talet, när den amerikanska filmen 

gjorde en ”lavinartad uppmarsch på Europas biografer” och ”dumpade [biograf]marknaden” 

(Furhammar 2003, 92).  

På grund av detta kraftiga bortfall av inhemsk publik, sporrade av internationellt prisbelönta 

och omtalade svenska filmskapare är det inte så konstigt att filmindustrin följde Cineasternas 

förslag om att producera filmer av hög konstnärligkvalitét som kunde nå ut i världen. På detta 

                                                             
12 Se Figur 24 
13 Se Figur 17 
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sätt kunde filmindustrin utöka sin marknad globalt, men offrade i och med detta kanske den 

stora inhemska publikensintresse som istället för modtyngda och mörka Bergman filmer ville 

se roliga filmer.14 Därför kan man säga att en kil har uppstått mellan det publiken vill se och 

det SFI ville stödja. Detta kan vara ytterligare ett hinder för den svenska filmindustrin att 

överkomma när de försöker hitta tillbaka till den svenska publiken. Att producera värdefull film 

som förändrar svenska folkets förförståelse för den svenska filmen och därigenom ökar den 

inhemska publikens konsumtion av svensk film. En sak som blir tydligt längre fram i denna 

uppsats är att den svenska befolkningens intresse för film och rörlig media fortfarande är 

mycket stort. Detta ser vi bland annat genom TV:s allt större utbud. År 2013 hade nästan 70 

procent av Sveriges befolkning tillgång till kabelnät eller privatparabol och år 2018 hade 81 

respektive 45 procent av befolkningen tillgång till TV-apparat eller smart-TV i Sverige 

(Weibull & Wadbring 2014, 206; Nordicom 2019, 1615). År 2019 finns möjligheten att se på 

36 svenska TV-kanaler och 26 ”övriga kanaler i marknätet, med utländska huvudägare” 

(Nordicom 2019). Publiken har alltså flyttat på sig, ut från biograferna och in i det så kallade 

mediesamhället genom IT-revolutionen på 1990-talet. 

3.2 Mediesamhället 

Genom den litteratur jag läst tycks det definitivt som om samhället har lagt i en överväxel sedan 

1990-talet, när bland annat internets intåg gjorde att vi gick från ett industrisamhälle till att bli 

ett informationssamhälle. Thomas Hylland Eriksen beskriver denna nya era i sin bok 

Ögonblickets tyranni (2001). Ett genomgående tema i boken är att vi i det ’moderna’ samhället 

istället för att samla och skaffa oss så mycket kunskap och information som möjligt, nu måste 

lära oss att reflektera och bli mer selektiva i vårt utbud. Det genereras mer information än 

någonsin tidigare, men det finns ingen möjlighet att konsumera allting. Hylland Eriksen ger 

flera exempel, men relevant för min undersökning är bland annat det ökade utbudet av 

information och TV-kanaler. Från en eller två nationella kanaler har det norska utbudet växt till 

minst fyra norska kanaler år 2001, vilket sedan byggdes på med satellit kanaler och snart också 

digital TV (Eriksen 2001, 88–89). Utbudet av information, bland annat i form av film och media, 

har vuxit lavinartat varvid konsumenterna är tvungna att göra ett urval när det gäller sina 

medievanor. Det slående med Eriksens bok är att den kom ut kring millennieskiftet och att man 

                                                             
14 Detta blir särskilt tydligt när man ser SFI:s lista över de 10 mest framgångsrika svenska 

filmerna i Sverige. Utöver Fanny och Alexander (1982) är samtliga filmer komedier eller 

familjeunderhållning så som Sällskapsresan (1980), Ronja Rövardotter (1984), En man som 

heter Ove (2015), Att angöra en brygga (1965) m.m. (Svenska filminstitutets hemsida) 
15 Se Figur 25 
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redan då slog larm om att detta överflöd av allt snabbare informationsstaplande skulle göra 

konsumenternas uppmärksamhet till en knapphetsresurs där ”[n]ästa intryck slår ihjäl det förra” 

[…] och vi vänjer oss att leva ”i en värld där fragment av information flimrar förbi, utan riktning 

och utan inre sammanhang” […]  (Eriksen 2001, 166, 30). Debatten låter överraskande likt idag, 

nästan 20 år senare. Än mer träffande blir hans siande om utvecklingen av WAP-telefoner, dvs 

internet anslutna telefoner (Eriksen 2001, 83, 85), vilket är samma sak som våra smartphones, 

men än mer tillgängliga i dagens samhälle. En annan jämförelse mellan Norge och Sverige 2000 

till 2019 kan man se i det ökade antalet TV-kanaler. År 2016 fanns det över 25 offentliga och 

privatägda TV-kanaler i Norge (Nordicom 2016). I Sverige fanns det i mars 2019 över 

30 ”kanaler med svenska huvudägare” (Nordicom 2019) vilket är en stor skillnad mot Eriksens 

ca fyra TV-kanaler kring millennieskiftet. 

Analys 

Vi har enligt Hylland Eriksen investerat och utvecklat teknologi som skulle hjälpa oss att spara 

tid, men istället har vi mindre tid än någonsin, vilket bland annat inverkar på hur vi konsumerar 

media av olika slag. Som resultat har nyhetsinslagen liksom filmerna blivit allt kortare och 

snabbare förmedlade sedan 1950-talet (Hylland Eriksen 2001, 99) vilket påverkar vår möjlighet 

att ta till oss information. Den marknadsberoende filmindustrin blir därför tvungen att ständigt 

leverera nya och mer stimulerande filmer som med nya metoder fångar publikens intresse. 

Hollywood systemet är ett av de mest lyckade i detta anseende, där över 15 miljoner av de 

svenska biobesökarna väljer att se på utländska produktioner istället för de svenska 

produktionerna som bara lyckas locka 2,7 miljoner biobesökare. Men liksom Hylland Eriksen 

beskriver hastigheten som beroendeframkallande, leder en allt snabbare mediekonsumtion till 

kravet på en allt snabbare mediaproduktion av media som ständigt stimulerar och lockar till än 

snabbare konsumtion (Hylland Eriksen 2001, 73). Någonstans i denna hastighet riskerar dock 

kvalitén att bli lidande och i och med det bryr vi oss kanske allt mindre om det vi konsumerar? 

3.3 Svenska ungdomars medievanor 

För att undersöka ungdomars attityd till svensk film har jag tagit hjälp av undersökningar som 

gjorts av SOM-institutet16 vid Göteborgs universitet och YouGov Sverige17 på beställning eller 

i samarbete med SFI och finns tillgängliga via SFI:s hemsida. SFI gör regelbundet 

undersökningar av marknaden och befolkningen för att granska hur svensk film konsumeras.  

                                                             
16 Samhälle, Opinion och Medier institutet 
17 Analysföretag av konsumenters medievanor och beteenden 
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Figur 1 Filmtittandet i olika åldersgrupper (16–79 år) Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende 

För att sammanfatta några av dessa rapporters resultat är ungdomarna högst mottagliga och 

intresserade av film och rörlig media. Dessa 16–19 åringar konsumerar i snitt 100 filmer per år 

och innehar en stor del av filmtittandet i jämförelse med de andra åldersgrupperna som sjunker 

till nära 60 filmer om året vid 70–79 års ålder (Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2013], 8)18. 

Det framgår också, som vi tidigare sett i delkapitlet om staten och filmen, att biografen trots 

dess höga visningskvalitet inte kan konkurrera med TV:s lättillgänglighet (Svenska 

Filminstitutet u.å. [troligen 2013], 719). Utöver konsumtion via TV är de yngre mer öppna för 

digitala VOD-tjänster20, där de tillfälligt kan ta del av en film via nätet. VOD innebär att 

filmen ’strömmas’ digitalt hem via dator eller andra hjälpmedel till exempelvis en TV-skärm. 

Så var hamnar svensk film i befolkningens medievanor enligt SFI:s statistik? 

När man först ser till filmtittande per fönster eller plattform ser det någorlunda jämt ut när man 

ser till hela befolkningens21 konsumtion av svensk och ’all film’ (Svenska Filminstitutet u.å. 

[troligen 2013], 1822). Den största gruppen konsumenter av svensk film finns inom ’Allmän tv’ 

                                                             
18 Se Figur 1 
19 Se Figur 27 
20 VOD (Video On Demand) kan delas upp i S-VOD (Subscription, eller abonnemang av 

VOD-tjänst, exempelvis Netflix och HBO) och T-VOD (Transactional, eller enskilt lån eller 

hyrning per visning från VOD-tjänst, exempelvis Plejmo, Blockbuster och TriArt) 
21 Från 16–85 år 
22 Se   

Figur 2 och Figur 28 
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(59 procent) följd av ’Filmkanal’ (23 procent), men är i övrigt något eftersatt jämfört med ’all 

film’ oavsett land när det gäller DVD/blu-ray och VOD tjänster. Biograffilmen är fortsatt starkt 

eftersatt med enbart 3 procent när det gäller både svensk och ’all film’. Men när man sedan 

tittar in på detalj på vilka åldersgrupper dessa tillhör, ser vi att det framförallt är de äldre som 

ser på svensk film på bio (Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2013], 1723). 

  

Figur 2 Filmtittande per fönster: Svensk film och All film. Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende. 

Den största andelen biobesökare som tittar på svensk film är de äldre mellan 40–85 år där siffran 

stiger från 60 till 94 procent. De unga ser som mest på svensk film vid 16–19 års ålder och 

därefter sjunker biobesöken på svensk film från 54 till 42 procent när de når 30–39 års ålder. 

Jag nämner inte alla de efterföljande omständigheterna, då jag fokuserar på åldern. Men 

tydligen är det de äldre, framförallt de pensionerade, som är den mest intresserade publiken när 

det gäller svensk film. Av de studerande som jag förmodar består till största delen av yngre, når 

bara 49 procent svensk film på bio (ibid.). Det bör också nämnas att SOM-institutet tror att 

respondenterna i denna undersökning överskattar den svenska filmens betydelse. 

”Om svaren stämde överens med verkligheten skulle den svenska marknadsandelen 

vara över 50 procent i alla fönster, ungefär dubbelt så hög som den varit de senaste 

åren […] I alla fallen pekar det på ett starkt värde för svensk film. Svensk film är 

något som många vill förknippas med. (Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2013], 

17)” 

                                                             
23 Se   

Figur 3 och Figur 29 
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Figur 3 Andel biobesökare som sett svensk film. Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende. 

Analys 

När man läser SOM-institutens resultat stämmer den överens med den förförståelse jag själv 

hade efter fallstudien om Film i Väst där antagandet var att ungdomar inte tittar på svensk film 

i lika stor utsträckning som andra grupper (Beckman och Kaage, intervju 2019). Däremot utgör 

deras medieintresse en majoritet av mediekonsumtionen, där de i snitt konsumerar 100 filmer 

om året inom ett stort antal olika plattformar. Anledningen till att just de unga tagit till sig VOD 

mer än de äldre är förmodligen för att det krävs tekniska baskunskaper och innehav av 

datorteknik för att installera, leta fram, hyra och sedan ’streama’ filmen. De har fötts in i en 

digital värld, till skillnad mot de äldre som är mer vana vid traditionella mediaplattformar som 

exempelvis allmän TV och kanalutbud. Därför anser jag att ungdomarna mycket riktigt utgör 

en majoritet av mediekonsumenterna och potentiell marknad för den svenska filmindustrin. 

Men vilken är de svenska ungdomarnas attityd till svensk film? 
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  3.4 Ungdomars attityd till svensk film 

Vi har hittills konstaterat att majoriteten av de som tar del av film via olika plattformar är 

ungdomar, men vad är det för film de tittar på? YouGov presenterar i sin undersökning Vägen 

till de unga filmtittarna (u.å. [troligen 2017]) vad den unga publiken är intresserad av när den 

ser på film. Syftet med undersökningen är att analysera ”hur man kan öka ungas intresse för 

svensk film och legala visningsformer för film” (Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2017], 4, 

25). Undersökningen kom fram till att det är ”uteslutande amerikanska långfilmer som nämns 

som favoritfilmer av de unga”, dessa filmer ”uppfattas som roliga och spännande” (ibid.). De 

svenska filmerna har brister när det gäller onaturlig dialog, brist på utbud och samma 

återkommande skådespelare. Ungdomarna tycks istället föredra ”fantasy och äventyr över 

vanliga svenska genrer som drama och dokumentärfilm” (ibid.). På den för svensk film positiva 

sidan finns det ”ett tydligt värde med det svenska” (ibid.). Det är lättare för ungdomar att 

relatera till film som skildrar eller driver med svensk kultur och skildrar tonårstiden (ibid.). 

Kvinnor dras till romantiska filmer medan män dras till action (ibid., 19). Digitaliseringen är 

också utbredd bland de unga, varav många använder S-VOD tjänster för att se på bland annat 

TV-serier (ibid., 26).   

När respondenterna får frågan om vilka egenskaper som stämmer in på svensk film är gruppen 

15–29 år generellt sätt mer kritisk till den svenska filmen än ’Alla’ respondenter (Svenska 

Filminstitutet u.å. [troligen 2017]24). Det är framförallt när det gäller egenskaperna ”[h]ar bra 

skådespelare”, hur välgjord eller spännande de svenska filmerna är och om det är något man 

vill rekommendera till andra som 15–29 är som mest kritiska i jämförelse med ’Alla’ till svensk 

film (ibid.). Däremot kände 15–29 år att svensk film var ’originell’ något mer med 30 procent 

i jämförelse med ’Allas’ ca 28 procent (ibid.). 

Men när man frågade filmtittare mellan 15–29 års ålder att jämföra svensk och amerikansk film 

med samma egenskapsfrågor blev det tydligt att de föredrog amerikansk film mer än svensk 

film (ibid.25). Amerikansk film fick som lägst 40 och som högst något mer än 80 procent, 

gentemot svensk film som pendlade mellan 23 och knappt 50 procent. I samtliga frågor kände 

respondenterna att den amerikanska filmen stämde bättre överens med egenskaperna än de 

svenska filmerna. Framförallt när det gäller det breda utbudet, spännande, välgjort, skådespelet 

och ”filmer jag skulle rekommendera” är klyftan störst mellan svensk och amerikansk film. När 

respondenterna får frågan varför de föredrar amerikansk film gentemot de svenska är det 

                                                             
24 Se Figur 32 
25 Se Figur 4 och Figur 33 
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p.g.a. ”för liten budget”, att det är samma skådespelare i alla svenska filmer (Svenska 

Filminstitutet u.å. [troligen 2017], 18). 

 

Figur 4 Andel av filmtittarna som tycker att följande egenskaper stämmer in på... Svenska Filminstitutet: Vägen till de unga 

fimtittarna s. 18 

Undersökningen slår fast att åldersgruppen mellan 15–29 år prioriterar filmer som är roliga och 

spännande, som väcker rädsla, pinsamhetskänslor, erotiska filmer och fantasy filmer (Svenska 

Filminstitutet u.å. [troligen 2017], 25). Därtill är ämnen såsom personlig förvandling, nya 

världar, vänskap, relationer, generationsskillnader, romantik och filmernas musik m.m. saker 

som de unga värdesätter i sin film konsumtion. Därtill ser de filmen som en socialaktivitet och 

är mer benägna att ge de amerikanska filmerna mer positiva egenskaper än de svenska filmerna. 

Istället tycks den svenska filmens styrka ligga i dess ”unikitet”. De filmer som skildrar svenska 

miljöer och samtidigt inkluderar något av tidigare nämnda ämnen och egenskaper har större 

chans att nå fram till den unga publiken (Svenska Filminstitutet u.å. [troligen 2017], 25). 

Analys 

Genom undersökningen från YouGov bekräftas bilden av att ungdomar prioriterar de utländska 

filmerna gent emot de svenska men också vilka genrer av filmer eller typer av innehåll 

ungdomarna lockas till. Även om den svenska filmen har sitt egenvärde, då ungdomarna har 

lättare att relatera till det svenska, är det stora skillnader mellan svensk och amerikansk film. 

För att öka de ungas intresse för svensk film fastslår undersökningen att det är viktigt att ha 
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ungdomarnas intressen i åtanke, och kombinera det ’svenska’ med de genrer ungdomarna är 

intresserade av. Med detta och en satsning på distribution via de digitala plattformarna skulle 

den svenska filmen få större chans att nå fram till ungdomarna. 

3.5 Enkätundersökningen 

5.5.2 Enkät resultat 

Här följer en presentation av några av de intressantaste svarsresultaten i enkätundersökningen 

som framställdes för att undersöka ungdomars medievanor. Övriga frågor och resultat återfinns 

i bilagorna.26 

 

Figur 5 Enkät 2. Respondenternas ålder 

Fråga 1 och 2. Huvuddelen av de 38 respondenterna är 17 år (14st eller 37 procent) följt av 16 

år (13st eller 34%), 19 år (4st eller 11%), 18 år (4st eller 10%) och 15 år (3st eller 8%)27. 

                                                             
26 Se Figur 36 till Figur 56 
27 Se Figur 5, Figur 36 och Figur 37 
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Figur 6 Enkät 3. Vilka kategorier av film eller rörlig media tittar du oftast på? 1–6 

Fråga 3. Den populäraste kategorin av film eller rörlig media blev TV-serier (150 poäng eller 

23 procent), följd av långfilm (144p; 22%), kortfilm (104p; 16%), annat (95p; 15%), 

dokumentär (80p; 12%), musikvideo (78p; 12%)28. Youtube nämndes av alla de nio som valde 

att specificera något ’annat’ i följdfrågan. En av respondenterna frågade om kortfilm kunde 

klassas som Youtube? 

 

Figur 7 Enkät 4. Hur tittar du oftast på långfilm? 1–7 

Fråga 4. När de tittar på långfilm gör de det oftast via en streamingtjänst (227p; 24%), följt av 

satellit/digital TV (164p; 18%), bio (147p; 16%), marksänd TV (128p; 14%), DVD (100p; 11%), 

                                                             
28 Se Figur 38 och Figur 39 
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annat (86p; 9%), Blu-ray (79p; 8%)29. Sex respondenter valde att specificera ’annat’ i form av 

Netflix (2st), HBO (1st), Youtube (1st). Popcorn eller ’popcorn time’ nämndes av tre av 

respondenterna, vilket förmodligen hänvisar till streaminghemsidan med samma namn. 

 

Figur 8 Enkät 5. Hur tittar du på streamad långfilm? 1–4 

Fråga 5. När de ’streamar’ långfilm gör de det främst via TV-skärm (108p; 32%), dator (93p; 

28%), smartphone (88p; 26%) och surfplatta (45p; 14%).30 

Fråga 6. När jag sammanställde respondenterna svar rörande vilken typ av långfilm och varför 

de tittar på det kom jag fram till 17 kategorier. Action (25p; 28%) var den mest populära, följt 

av Komedi/Roliga (11p; 13%), Drama (11p; 13%), Spännande (11p; 13%), Skräck (10p; 11%), 

Händelserika (6p; 7%). De övriga kategorierna pendlar kring ett eller två poäng och en till två 

procent vardera. 31 

                                                             
29 Se Figur 7, Figur 40 och Figur 41 
30 Se Figur 8, Figur 42 och Figur 43 
31 Se Figur 9, Figur 44 
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Figur 9 Enkät 6. Beskriv vilken typ av långfilm och varför du tittar på det? 

Fråga 7. När respondenterna ser på film bryr de sig om när det händer mycket i filmerna (6p; 

11%) Några andra intressanta kategorier är att det ska vara spännande (5p; 9%), att filmen är 

bra (5p; 9%), hur själva storyn är (4p; 7%), skådespeleriet (3p; 6%), att det är realistiskt (3p; 

6%) och att de bryr sig om karaktärerna (2p; 4%).32 

                                                             
32 Se Figur 10, Figur 45 och Figur 46 
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Figur 10 Enkät 7. Vilka saker bryr du dig om när du tittar på långfilm? 

Fråga 8 och 9. Majoriteten av de känslor som tillskrevs svensk film vara negativa (24p; 44%), 

följt av positiva (19p; 34%) och de övriga var svar som varken var för eller mot eller svarade 

inte alls på frågan (12p; 22%).33 19 av de 38 respondenterna brukar se på svensk film, medan 

17 knappt eller aldrig tittar på svensk film. Respondenterna kan samlas ihop i dem som ser 

svensk film, ofta (3st; 8%) och ibland (16st; 43%). På samma sätt utgör de som knappt eller 

aldrig ser svensk film 17st eller 46 procent av respondenterna, uppdelat i de som knappt alls ser 

                                                             
33 Se Figur 11, Figur 12 Figur 47 och Figur 48 
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på svensk film (13st; 35%) och de som aldrig ser svensk film (4st; 11%). Ingen av 

respondenterna svarade att de ser svensk film mycket ofta och en (3%) svarade inte på frågan.34 

 

 

Figur 11 Enkät 8. Vad känner du inför svensk långfilm? 

                                                             
34 Se Figur 13, Figur 49 och Figur 50 
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Figur 12 Enkät 8. Vad känner du inför svensk långfilm? 

 

Figur 13 Enkät 8. Vad känner du inför svensk långfilm? 

Fråga 10. När respondenterna ser på svensk film är de populäraste metoderna35 Netflix (15p; 

23%), följt av dator (7p; 11%), TV/Smart TV (6p; 9%), streaming (4p; 6%). Därefter följer flera 

kategorier med 1 till 3 poäng och 5 till 2 procent, däribland chromecast (2p; 3%) Dreamfilm 

(1p; 2%), bio (1p; 2%). Utöver kategorierna bio (1p; 2%) och de som inte svarade (5p; 8%) 

eller inte ser på svensk film (4p; 6%), förekommer enbart digitala plattformar (55p; 86%) bland 

respondenterna svar.36 

                                                             
35 Här fick respondenterna själva nämna vilka metoder de använder och innefattar både 

hårdvaror (biograf, dator, smartphone) och mjukvaror (streaming, DVD m.m.). Flera av 

kategorierna smälter därför in i varandra då exempelvis en smartphone kan ’streama’ media 

på själva telefonen eller till en TV-skärm via telefonen. 
36 Se Figur 14 och Figur 51 
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Figur 14 Enkät 10. Vilka plattformar använder du för att se på svensk film 

Fråga 11. Majoriteten av respondenterna uppgav att de sett fler än 20 filmer under perioden 

2018 till maj 2019 (10st; 26%). Detta följs av 5 till 10 (9st; 24%), tio till 15 (6st; 16%), 1 till 5 

(6st; 16%), 15 till 20 (5st; 13%). 2 av respondenterna (5%) svarade att de inte sett några 

långfilmer.37 

                                                             
37 Se Figur 15, Figur 52 och Figur 53 
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Figur 15 Enkät 11. Antal sedda långfilmer. 

Fråga 12. När jag bad respondenterna att ange filmer de sett nämnde de 62 unika filmer, eller 

filmer som kunde samlas i enskilda kategorier. I snitt nämnde respondenterna 2,4 filmer vardera. 

12 respondenter nämnde 3,3 filmer vardera och som mest omnämndes 8 filmer av en och samma 

respondent. 8 respondenter visste eller kom inte ihåg eller talade så pass brett att det inte kan 

kategoriseras (7%) och 10 respondenter svarade inte på frågan (3%). 7 av de omnämnda 

filmerna (11%) är svenska och de övriga 55 utländska (89%). Den mest omnämnda svenska 

filmen är Den blomstertid nu kommer (2018) (6p; 5%) och den mest omnämnda kategorin totalt 

är Marvel/Avengers (24p; 21%). De andra svenska filmerna som nämndes är Studentfesten 

(2013) och Ted: För kärlekens skull (2018) som omnämndes två gånger och med 2% vardera. 

Därtill omnämndes kriminalserierna Beck (1p; 1%), Wallander (1p; 1%), dokumentären Avicci 

True stories (2017) (1p; 1%) och komedin Solsidan (2017) (1p; 1%). Flera av de andra 

omnämnda filmerna omtalas bara en gång och utgör oftast en procent av de 62 kategorierna.38 

Utöver 12 respondenter (32%) var det svårt för de övriga 26 respondenterna (68%) att nämna 

mer än en, två eller tre enskilda filmer. De flesta klumpade istället ihop svaret till 

exempelvis ”De flest Avengers”, ”Alla Marvel filmer” eller ”många från Hollywood”. I figuren 

på nästa sida har jag angett de svenska filmerna i blått, de utländska filmerna i orange.  

                                                             
38 Figur 16, Figur 54, Figur 55 och Figur 56 
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Figur 16 Enkät 12. Skriv namn på de filmer du kommer ihåg att du har sett… 
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Fråga 13 och 14. Totalt svarade bara tio respondenter på frågorna. Men då få av dessa data är 

relevant för undersökningen har jag valt att utesluta dessa från uppsatsen utöver dessa korta 

kommentarer. Åtta stycken svarade ”Vet ej”, ”Nej” och ”inget speciellt”. En skrev ”Allt finns 

tillgängligt”. En skrev att ”Film är bra”. 

Analys 

När man går igenom respondenternas svar i denna enkätundersökning är det mycket som känns 

igen från de tidigare nämnda undersökningarna från SFI. Respondenterna ser och känner till 

fler utländska filmer än svenska filmer. Deras attityd till svensk film är förhållandevis mer 

negativ än positiv. Det var också många respondenter som inte tog ställning i frågan, vilket 

både kan tolkas som en passiv eller neutral ställning till den svenska filmen. När man ser till 

respondenternas egna svar skiftar det kraftigt mellan ”majoriteten av svenska filmer är bra” 

till ”jag brukar inte gilla svenska filmer” och att svensk film är tråkig eller långsam. 

Att action är en av de populäraste genrerna av film, och att alla utom en respondent var kvinna, 

stämmer också väl in på uppfattningen att män tilltalas av action i SFI:s undersökning. Detta 

hindrar dock inte att drama tilltalar 11 av respondenterna. Den populäraste svenska filmen i 

undersökningen är Den blomstertid nu kommer, en film som medvetet arbetat för att leverera 

inom alla de genrer som ungdomar tycks intresserade av. Enligt mina egna tankar om filmen 

uppfyller den genrerna action, thriller, drama och är en händelserik film som tar upp det ’unikt 

svenska’ på gott och ont, vilket ungdomarna tycks uppskatta enligt min och SFI:s 

undersökningar. 

När det gäller konsumtionen av film är det de digitala plattformarna som dominerar. Streaming 

i form av bland annat Netflix och Youtube är betydligt vanligare än biograf och fysiska metoder 

så som DVD och Blu-ray. Däremot tycks det som om TV fortfarande är den populäraste 

metoden att se film. Att en majoritet av ungdomarna bedömer sin filmkonsumtion till fler än 20 

filmer stärks också av SFI:s siffror där ungdomar mellan 16 och 19 år tittade på nära 100 filmer 

per år. Film- och mediekonsumtionen är alltså stor bland ungdomar, och även om deras intresse 

för svensk film är svalt betyder det inte att ungdomarna är helt emot svensk film så länge som 

det finns något som tilltalar dem.  

Ett intressant tillägg till dessa höga konsumtionssiffror kom när de 38 respondenterna fick 

nämna de filmer de kom ihåg att ha sett under perioden 2018 till maj 2019. Utöver att 62 

enskilda kategorier kunde urskiljas var det många respondenter som inte visste, kom ihåg, eller 

enbart kunde nämna mellan 1 till 3 enskilda filmer. Detta är ett kraftigt bortfall av möjliga 



Markus Helmersson. B-uppsats. Delkurs 7. Kulturvetarprogrammet 2019 36 

filmer om kunde utgjort listan, eller adderat poäng till andra filmer. Detta kan betyda tre saker. 

Att vi som individer har möjligheten att skräddarsy vårt eget utbud, som kraftigt skiljer sig från 

varandra, att väldigt lite av den film och media vi konsumerar lämnar några beståendeintryck, 

eller att TV-serier och andra medier är viktigare än film för respondenterna. Som mest kunde 

en respondent nämna 8 filmer, medan snittet låg runt 2,4 filmer per respondent. Detta skulle 

alltså betyda att många av filmerna som respondenterna konsumerar inte lämnar något större 

avtryck när respondenterna fortsätter sin mediekonsumtion inom de genrer de föredrar att titta 

på. 

Men samtidigt visar respondenternas svar om vad de bryr sig om att de är intresserade av det 

de konsumerar då svaren oftast är grundade i själva filmhantverket. Många vill att det ska hända 

saker, men många bryr sig också om själva innehållet i filmen. De bryr sig om storyn, 

skådespeleriet och karaktärerna, att det är realistiskt, roligt, läskigt, att det finns cliffhangers 

m.m. Detta visar på att även om ungdomarna inte minns allt de konsumerat är de alltid 

intresserade av bra film och att majoriteten av respondenterna inte ’bara kollar på film’ som ett 

tidsfördriv. 
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3 Slutsatser 

I början av detta uppsatsarbete gav jag mig ut för att besvara följande frågeställningar. 

A. Vilken ställning har svensk film i ungdomars konsumtion av rörlig media och varför är 

det så? 

B. Vad är det för kategorier och genrer av film de konsumerar? 

C. Vilka distributionsmetoder använder ungdomar för att se på film (via bio, TV, dator, 

smartphone, streaming m.m.) och använder de olika metoder för olika typer av film? 

D. Vilka olika typer av rörlig media konsumerar svenska ungdomar och hur viktiga är olika 

typer av rörlig media för dem? 

När det gäller slutsatser från forskningen (både genom befintliga och egna insamlade data) är 

intresset för långfilm och rörlig media stort bland ungdomar. Det var bara två respondenter i 

enkäten som inte sett någon långfilm och en majoritet som sett fler än 20 långfilmer det senaste 

året. Streamingtjänster (t.ex. Netflix) och Youtube bedöms som särskilt populära för 

respondenterna som nästan uteslutande använder plattformar som kan nås digitalt. Ungdomar 

värdesätter som mest action, komedi, spänning, drama och skräck m.m. De bryr sig om att ”det 

händer mycket”, ”att filmen är bra”, realism och skådespeleriet m.m. Svensk film förekommer 

i ungdomarnas medievanor, men känslorna och intresset är mer negativa än positiva. Den 

svenska filmen ses som tråkig gentemot den amerikanska filmen, och omtalas sällan särskilt 

positivt eller förekommer knappt alls i deras medievanor. Respondenterna känner i sina svar 

om svensk film att ”vissa är tråkiga”, ”vissa är bra” och ”kollar aldrig på det” eller verkar 

ointresserade. Några svarade att ”majoriteten av svensk film är bra” och att det var ”lätt att 

förstå”, men på det stora hela är det en negativ bild av svensk film som kommer fram i svaren. 

När de ombads att nämna filmer kunde dessa kombineras i 62 passande kategorier. 7 av filmerna 

var svenska. 55 var utländska. Men de svenska filmer som förekom speglade respondenternas 

egna svar när det gäller smak eller saker de brydde sig om i film, i form av Studentfesten (2013), 

Den blomstertid nu kommer (2018), film/TV-serierna Beck och Wallander. Dessa kan ses som 

spännande, roliga, fartfyllda m.m. En intressant upptäckt genom enkäten var att trots att 

majoriteten respondenter svarade att de sett fler än fem filmer under 2018–2019, ändå hade 

svårt att nämna enskilda titlar på fler än två-tre filmer de sett under perioden. Detta kan kopplas 

till bl.a. Hylland Eriksen bok om Ögonblickets tyranni (2001), där vi i dagens 

informationssamhälle har i det närmaste oändliga möjligheter att ta del av underhållning och 

information, bland annat i form av långfilm och annan rörlig media. Men genom detta överflöd 
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är det få upplevelser som betyder något och ungdomarna får därför svårt att minnas allt de har 

upplevt, varvid de svar som omnämnts antagligen upplevdes nyligen eller lämnade ett 

bestående avtryck på respondenterna. 

Eftersom allting finns på webben och det inte finns fastställda metoder för att skilja snus 

från grus, måste var man och var kvinna finna sina egna vägar och tillverka sina egna, 

personliga utsnitt av världen (Hylland Eriksen 2001, 122) 

Därmed gör ungdomarna, liksom övriga befolkningen, ett urval i sina medievanor, utefter vad 

de prioriterar och värdesätter varvid vissa kategorier av film och rörliga media främjas och 

andra hämmas, beroende på varifrån befolkningen väljer att konsumera. Därför är det viktigt 

att ha målgruppernas prioriteringar i åtanke när man vill producera och sedan distribuera en viss 

konstprodukt till en viss målgrupp, vilket bland annat den amerikanska filmindustrin dragit till 

sin längsta spets med bl.a. Marvel universumet. 

En annan viktig sak att ha i åtanke när det gäller svenska ungdomars förhållande till svensk film 

är att det är i det närmaste omöjligt för svensk film att bli marknadsledande på biograf- och 

filmmarknaden. Varje år distribueras nära 350 filmer på den svenska marknaden, varav bara ett 

knappt 50 tal är svenska. Därmed är chansen och möjligheterna större för befolkningen att ta 

del av utländsk film på bio och andra plattformar, vilket genom begreppet media ecology 

oundvikligen kommer att påverka konsumenternas attityd till svensk film. Ju mindre svensk 

film svenskarna konsumerar desto större är chansen att svenskarna avvänjs svensk film till 

förmån för utländsk film och så fortsätter det i en nedgående spiral. Vilken väg ska då den 

svenska filmen välja? Ska man följa det publiken vill se, ska man fokusera på kvalitetsfilm som 

når ut i världen, eller finns det en tredje väg att gå? 
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4 Diskussion 

Svensk film har gått en lång väg genom 1900-talet och in i 2000-talet. Den har varit hyllad och 

hämmad både på hemma- och bortaplan. Den har alltid hållit sig kvar, letat efter sin publik via 

gamla som nya plattformar och har bland annat med hjälp av offentliga medel och utbildningar 

skördat framgångar ute i världen hos filmkännare runt om i världen. Idag går industrin på 

högvarv till den grad att det inte finns tillräckligt med filmarbetare i landet (Sveriges radio 

2019-01-02). Men dess publik är begränsad, därav dess ekonomiska vinster begränsas. Den 

svenska publikens filmintresse är stort men det är bara 15 procent av biobesöken som når svensk 

film. Istället har andra digitala och lättillgängliga plattformar flyttat publiken bort från 

biograferna in till sina egna hem, där den stora unga publiken är mer intresserad av utländska 

filmer som erbjuder action, spänning som tycks fattas de ’tråkiga’ svenska filmerna. 

Det är därför svårt att se en möjlig väg att nå fram till publiken utanför deras hem och 

hemmabiosystem, utöver att fokusera på vad publiken vill ha och hur de vill ta del av det. Action, 

spänning, rolig och skrämmande film m.m. via de digitala plattformarna där de ständigt 

strömmar nya upplevelser till sina skärmar. Men den stora frågan som alltid när det gäller 

kulturpolitik är om det verkligen är rätt väg att gå att enbart ge publiken det de vill ha, istället 

för att ge dem något som de kommer ihåg som lämnar större avtryck i dem och på så sätt ändrar 

deras attityd till svensk film? 

Den svenska filmindustrin och staten har länge tampats med frågan om vilken typ av film man 

bör producera och vilka som är värda ett stöd för att bli möjliga att göra när det inte finns en 

tillräckligt stor publik att konsumera de svenska filmerna. Genom det paternalistiska och 

perfektionistiska systemen har svensk film blivit en exportprodukt som tas emot förhållandevis 

väl utanför landets gränser, men lyckas inte fånga den stora svenska publikens uppmärksamhet, 

som istället väljer att se utländsk film. En enkelriktad väg som är värd att göra tvåfilig för 

mötande trafik? Men när den utländska marknaden är så pass dominerande i antalet producerade 

långfilmer om året blir det nästan omöjligt för den svenska filmen att hävda sig på hemmaplan, 

även om man skulle fokusera på att göra försvenskade Hollywoodfilmer med det ungdomarna 

tycks vara intresserade av finns det inget som garanterar att detta skulle leda till fler 

konsumenter. Istället för att fundera kring hur vi kan göra Hollywoodfilmer i Sverige kanske 

det är viktigare att fundera kring vad vi vill göra för film som bara vi kan göra? Som krönikören 

Alexander Dunefors skriver på webmagasinet Moviezine rörande den våg av ’modiga filmer’ 

som på sistone producerats i Sverige kanske det är dags att tänka nytt och lite modigare. 
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Visst, vi behöver Jönssonligor och Hundraåringar som lockar de stora massorna. Vi 

behöver såna som Ruben, Roy och Rojda för att vinna fina priser på världens 

festivaler. Men däremellan görs det 40 svenska filmer om året. Det finns utrymme 

för att täcka fler udda genrer och intressen, och locka betydligt mer publik till 

biograferna. […] 

Jag förstår att vi inte kan tävla med Hollywood ifråga om pengar, men vi kan och 

bör tävla med hela filmvärlden ifråga om kreativitet, nytänkande idéer, och modet 

att satsa. På det där tokiga projektet som aldrig borde funka. På rymdfilm, skogstroll, 

domedagsscenarion. På något som vår publik inte har sett innan. (Dunefors 2019-

04-28 Moviezine). 

Ska man då sadla om och producera mer film som överensstämmer med bl.a. ungdomarna och 

på så vis få publiken att växa? Ska man fokusera på kvalitetsfilmer? Eller är kanske lösningen 

att kombinera ’kvalitetsfilmen’ och den ’populära filmen’ och göra en film som både lockar 

den utländska likväl som svenska publiken? I vilket fall är det viktigt att kvalitén bibehålls, och 

att konsumenternas önskan om ”bra film” och upplevelser upprätthålls. 

 

Tack till 

Ett stort tack går ut till ett flertal människor som varit till stor hjälp med feedback, tips på källor, 

enkätsvar, frågeformuleringar m.m. Handledaren Peter Almerud, examinatorn Kristian Petrov 

och opponerande studenter och lärare på Kulturvetarprogrammet på Karlstads universitet, som 

stod ut med mina långa ofärdiga utkast och kom med värdefulla tips om litteratur, formalia, 

förslag på ändringar och avgränsningar på uppsatsen likväl som enkäten. 

Hans Ryhed m.m. på Spångbergsgymnasiet som förmedlade kontakten till mentorer och lärare 

på gymnasiet, varvid villiga respondenter kunde svara på enkäten. 

Min familj och vänner som gav feedback på uppsats- och enkätversioner, samt hjälpte till att 

strukturera upp undersökningen och dess data så att de kunde beskrivas på bästa möjliga sätt. 
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Figur 17 Biobesök Sverige och Norge 2016. 

 

Figur 18 Biobesök Sverige och Norge 2016 
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Figur 19 Biobesök Sverige och Norge 2016 

 

Figur 20 Biobesök Sverige och Norge 2016 
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Figur 21 Biobesök Sverige nationell och utländsk film 2016 

 

Figur 22 Biobesök Norge nationell och utländsk film 2016 
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Figur 24 Sammanställning av biobesöken i Sverige 2001–2018, med Filminstitutets databas. 
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Figur 25 Nordicom - Mediebarometer 2018: Medieinnehav 2018, 16 
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Figur 26 Filmtittandet i olika åldersgrupper (16–79 år) Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende 

 

Figur 27 Bästa filmmediet: Bio och Tv. Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende 
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Figur 28 Filmtittande per fönster: Svensk film och All film. Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende. 

 

Figur 29 Andel biobesökare som sett svensk film. Svenska Filminstitutet: Publikens förändrade beteende. 
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Figur 30 Andel av filmtittarna som ser på långfilm. Svenska Filminstitutet: Vägen till de unga fimtittarna, 9 

 

Figur 31 Andel av filmtittarna som ser långfilm som framkallar. Svenska Filminstitutet: Vägen till de unga fimtittarna, 10 

 

 



Markus Helmersson. B-uppsats. Delkurs 7. Kulturvetarprogrammet 2019 54 

”Jag gillar filmer inte bara för att de nödvändigtvis är de bästa som producerats, utan 

också för att de kan vara roliga och mysiga att titta på.”  

”Jag gillar filmer som kräver en del av en. Man måste hänga med och man förstår 

inte alltid allting förrän det knyts ihop i slutet och ger en aha-upplevelse. Filmer som 

man tittar på mest för tidsfördriv ger jag inte mycket för. För mig är det också viktigt 

att filmen är välproducerad, allt ifrån ljussättning till ljud osv. Jag gillar också när 

det utspelar sig i en främmande värld.”  

“Jag gillar också filmer med oväntade vändningar och slut, så att man blir överraskad 

och blir lite "mindfucked".” 

Svenska Filminstitutet (2017?) Vägen till de unga tittarna, 10.   

 

 

Figur 32 Andel av filmtittarna som tycker att följande egenskaper stämmer in på svensk film. Svenska Filminstitutet: Vägen 

till de unga fimtittarna, 17 
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Figur 33 Andel av filmtittarna som tycker att följande egenskaper stämmer in på... Svenska Filminstitutet: Vägen till de unga 

fimtittarna, 18 
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Figur 34 Enkät: Hur ser ungdomar på film? 
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Figur 35 Enkät: Hur ser ungdomar på film? 
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Figur 36 Enkät 2. Respondenternas ålder. 

 

Figur 37 Enkät 2. Respondenternas ålder. 
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Figur 38 Enkät 3. Vilka kategorier av film eller rörlig media tittar du oftast på? 

 

Figur 39 Enkät 3. Vilka kategorier av film eller rörlig media tittar du oftast på? 
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Figur 40 Enkät 4. Hur tittar du på långfilm? 

 

Figur 41 Enkät 4. Hur tittar du på långfilm? 
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Figur 42 Enkät 5. Hur ’streamar’ du långfilm? 

 

 

Figur 43 Enkät 5. Hur ’streamar’ du långfilm? 
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Figur 44 Enkät 6. Beskriv vilken typ av film och varför du tittar på det? 

 

Komedi/Roliga

11
13%

Action

25
28%

Händelserika

6
7%

Drama

11
13%

Spännande

11
13%

Fartfyllt

2
2%

Skräck

10
11%

Verklighetstrogna

1
1%

Svarade inte

2
2%

Thriller

1
1%

Äventyr

1
1%

Vet inte

1
1%

Alla ovan/Allt möjligt

2
2%

Skådespelarna

1
1%

Sällskapstittande

1
1%

Fördriva tiden

1
1%

Animation

1
1%

6. Beskriv vilken typ av långfilm och varför du tittar på det?

Komedi/Roliga

Action

Händelserika

Drama

Spännande

Fartfyllt

Skräck

Verklighetstrogna

Svarade inte

Thriller

Äventyr

Vet inte

Alla ovan/Allt möjligt

Skådespelarna

Sällskapstittande



Markus Helmersson. B-uppsats. Delkurs 7. Kulturvetarprogrammet 2019 63 

 

Figur 45 Enkät 7. Vilka saker bryr du dig om när du tittar på långfilm? 
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Figur 46 Enkät 7. Vilka saker bryr du dig om när du tittar på långfilm? 
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Figur 47 Enkät 8. Vad känner du inför svensk långfilm? 
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Figur 48 Enkät 8. Vad känner du inför svensk långfilm? Svaren är kategoriserade efter dess attityd till svensk film. 

 

Figur 49 Enkät 9. Brukar du se svensk långfilm? 
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Figur 50 Enkät 9. Brukar du se svensk långfilm? 

 

Figur 51 Enkät 10. Vilka plattformar använder du för svensk film? 
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Figur 52 Enkät 11. Antal sedda långfilmer. 

 

Figur 53 Enkät 11. Antal sedda långfilmer. 
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Figur 54 Enkät: 12. Vilka filmer ungdomar sett mellan 2018–2019? 
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Figur 55 Enkät: 12. Andelen svenska och utländska filmer. 

 

 

Figur 56 Enkät: 12. Andelen svenska och utländska filmer. 
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